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«Η ιστορία της ανθρωπότητας, είναι η ιστορία των
μεταναστεύσεων των λαών»

Δωρόθεος, Μητροπολίτης Σύρου

«Η ιστορία του πολιτισμού είναι ιστορία ριζώματος» 
γράφει ο Κ. Βενετσάνος

«Είμαστε όλοι μετανάστες»!...
Κατά καιρούς, αρέσκονται ορι-

σμένοι να γενικεύουν, ασχέτως

εύρους και αιτίας, μεμονωμένα ή

περιορισμένα γεγονότα:

«Είμαστε όλοι Έλληνες», θυμά-

στε; «είμαστε όλοι Αφρικανοί», «...Πακιστανοί»,
«...Γάλλοι», «είμαστε όλοι ρατσιστές»!!!

Σίγουρα πάντως είμαστε όλοι άνθρωποι (με «α»

μικρό, γιατί ορισμένοι είναι απάνθρωποι! Βέβαια

συμβαίνει και σ’ άλλα ζωικά είδη αυτό, σκυλιά, κριά-

ρια κ.λπ). Εκτός κι αν ορισμένοι θαρρούν πως είναι

ανώτεροι επειδή είναι λευκοί, Γερμανοί, Αγγλοσάξο-

νες, Τούρκοι κ.λπ. 

Ας διαβάσουν ιστορία – αλλά ιστορία, σαν του Θου-

κυδίδη όχι προπαγάνδα, – ας σκεφθούν και ας ανα-

θεωρήσουν.

Η ιστορία της ανθρωπότητας, της πολιτισμένης αν-

θρωπότητας είναι πριν απ’ όλα ιστορία σταθερότη-

τας, ριζώματος! Ριζώματος και όχι ξεριζωμού, όπως

του ελληνισμού της Μικράς Ασίας μετά από 3000

χρόνια. Αυτή η μετακίνηση ξεριζωμένου πληθυσμού

συμβαίνει μετά από βίαια, φυσικά ή ανθρωπογενή

συνήθως, γεγονότα. Βιαιότητες, σφαγές, αρπαγή·

βαρβαρότητα, με μια λέξη.          Συνέχεια στη σελ. 2

Εγκαινιάστηκε 
“Κέντρο Κυτταρικής &
Γονιδιακής Θεραπείας
για παιδιά & εφήβους”

σελίδα 10

“Είναι η Συρία ηλίθιοι! Εκεί κρίνεται 
η μάχη Αιγαίου-νησιών μας”

γράφει ο Παν. Λαφαζάνης, σελίδα 8

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Σύσκεψη για τον κορονοϊό

Μέτρα που αποφασίσθηκαν
σελίδα 7

Πρόγραμμα επίγειων
ψεκασμών για 
τα κουνούπια  

σελίδα 6

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Η εκμετάλλευση 

της δυστυχίας

Mερική αναστολή αποδεικτικής
ισχύος των δασικών χαρτών

Mε νομοσχέδιο δύο Υπουργείων σελ. 7

Περιφερειακός σχεδιασμός

διαχείρισης καταστροφών
σελίδα 12

Πρωτοφανή χρήση ανθρώπινου δυναμικού, σαν πολιορκητικό κριό, χρησιμοποιεί ο Τούρκος Ερντογάν, επιδιώκοντας οφέλη

στις κατακτητικές του επιδιώξεις. ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., “σύμμαχοι” σιωπούν. Και η Ελλάδα για άλλη μια φορά μόνη!
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο άνθρωπος εξελίχθηκε βιολογικά και αναπτύχθηκε

πολιτισμικά όταν από περιπλανώμενος νομάς – καρ-

ποσυλλέκτης, κυνηγός κ.τ.π. μετετράπη σε γεωργό

και κτηνοτρόφο και παρεπόμενα επαγγέλματα – με-

ταλλουργός, σιδεράς, βιοτέχνης, καλλιτέχνης, έμπο-

ρος, μεταπράτης κ.ο.κ. – τότε ο άνθρωπος έγινε

κοινωνικό ζώον και συνακόλουθα πολιτικόν ζώον,

όπως το ορίζει ο Αριστοτέλης ακριβολογώντας. Τότε

αναπτύχθηκε ο πολιτισμός και μαζί με την καλλιέρ-

γεια της γης αναπτύχθηκε και η καλλιέργεια του αν-

θρώπου. Η κουλτούρα!

Βέβαια, ακολούθως υπήρξαν πάμπολλες μεταναστεύ-

σεις – μετακινήσεις πληθυσμών, μετοικεσίες κι όταν

αυτές συνέβαιναν σε ακατοίκητες ή αραιοκατοικημέ-

νες περιοχές αποτελούσαν ένα φυσικό, ειρηνικό φαι-

νόμενο πλήρωσης κενού. Όταν όμως συνέβαινε με

επιδρομή σε κατοικημένη και οργανωμένη περιοχή,

με σφαγές και αρπαγές και ξεριζωμό των αυτόχθονων

πληθυσμών ήταν και είναι έργο βαρβάρων.

Και βέβαια αυτά τα δύο ακραία είδη μετακίνησης (της

πλήρωσης κενού και της κατάκτησης – αρπαγής) δεν

έχουν σαφή όρια. Όπως το φως και το σκοτάδι! Υπάρ-

χουν διαβαθμίσεις σκιόφωτος.

Άλλο πάντως οι αποικήσεις ελεύθερων περιοχών από

διάφορους λαούς και άλλο οι αρπαγές των καλλιερ-

γητικών προϊόντων των Γαλατών π.χ, από τους επι-

δρομείς Βησιγότθους, από τους κονκισταδόρους

Ισπανούς κλπ., στην ανακαλυφθείσα νέα Ήπειρο με

τον εξανδραποδισμό των αυτόχθονων πληθυσμών

της Αμερικής και άλλο, αλλά παραπλήσιο, των Ούνων

του Αττίλα, μαζί με Οστρογότθους και Αλανούς, που

αιματοκύλησαν και νόθευσαν βίαια τους ευρωπαϊκούς

λαούς και τους αρχαίους πολιτισμούς.

Άλλο είναι η εισβολή των Βρετανών, τον 18ο αιώνα,

στην Αυστραλία και άλλοι η εποίκησή της από τους

Αβοριγίνες πριν 50.000 χρόνια!

Ασφαλώς και οι δύο Ήπειροι – Αμερική και Αυστραλία

– θα μπορούσαν να είχαν απλώς εποικισθεί λόγω των

μεγάλων εκτάσεων και του σχετικά αραιού πληθυ-

σμού των αυτοχθόνων, αλλά η πλεονεξία των «πολι-

τισμένων» χριστιανών, τρομάρα τους, τους έσπρωξε

στον σφαγιασμό, στην υποδούλωση και στην περιθω-

ριοποίηση των γηγενών πληθυσμών.

Να μη τ’ ανακατεύουμε λοιπόν όλα, θέλοντας να δι-

καιολογήσουμε και να εξωραΐσουμε ό,τι μας βολεύει,

θετικά ή αποθετικά.

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω και να τονίζω ότι

το παρόν φαινόμενο μετανάστευσης και προσφυγιάς

είναι στοχευμένη σχεδιασμένη και προγραμματισμένη

ενέργεια της παγκοσμιοποίησης των πάντων, για τη

διευκόλυνση της διαχείρισής τους από το συγκεντρω-

μένο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τον έλεγχο του οικου-

μενικού κεφαλαίου από μια δράκα μεγιστάνων.

Η μετανάστευση είναι από τα πρωτεύοντα εργαλεία

της παγκοσμιοποίησης, που προϋποθέτει διάλυση των

εθνών.

Στοχεύει δηλαδή ακριβώς στο κέντρο του ανοσοποι-

ητικού συστήματος των οργανωμένων σε κράτη κοι-

νωνιών. Στη διάσπαση των εθνών ως του ισχυρότερου

και ανθεκτικότερου συνδετικού στοιχείου τους. Πα-

ραπέμπω και πάλι στον θεωρητικό της παγκοσμιοποί-

ησης R. Cooper1, στον (νεο)φιλελεύθερο Guy

Verhofstads2, που τον ενοχλεί η μειωμένη «κινητικό-

τητα των εργαζομένων», στον Μακναμάρα. 

Συνεπίκουρα όπλα της παγκοσμιοποίησης είναι επί-

σης οι ιδιωτικοποιήσεις - απεοεθνικοποιήσεις τομέων

του δημοσίου – τις αναφέρει σαφέστατα ο Κούπερ –

και η αποκοινωνικοποίηση των πολιτών – η ιδιότευση.

ΟΛΟΙ «παρανομούν»

Ο «ιστός της αράχνης» άρχισε να υφαίνεται αμέσως

μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1947 με

την σύναξη στο Μον Πελερέν και την ίδρυση της ομώ-

νυμης «εταιρείας» από τον Αυστριακό καθηγητή

Χάγεκ και την προώθηση του Φρίντμαν με απονομή

ψευδεπίγραφου βραβείου Νόμπελ οικονομίας, με την

ίδρυση της ΕΟΚ αρχικά και σταδιακά την Ευρωπαϊκή

Ενωση με προοπτική την Ομοσπονδοποίηση και την

μετατροπή των κρατών σε μεγάλες και μικρές – πλού-

σιες και φτωχές ευρωπαϊκές επαρχίες.

- Με την ίδρυση από το 1950-51 της Ύπατης Αρμο-

στείας του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες, όχι για λόγους

ανθρωπιστικούς, αφού οι ΗΠΑ κυρίως είναι εκείνες

που δημιουργούν τους πρόσφυγες με τους αδιάκο-

πους πολέμους και εμφυλίους που προκαλούν, για την

εξασφάλιση της επικυριαρχίας τους (Κορέα, Βιετνάμ,

Κούβα, Λατινική Αμερική, Ιράκ, Ιράν, Γιουγκοσλαβία,

Αφρική, Συρία και βέβαια με πρώτη την Ελλάδα (εμ-

φύλιος 1944-1949) κλπ., κλπ.

Για το προσφυγικό έχει δημιουργηθεί ένα νομικό

πλέγμα Διεθνών Συμβάσεων, αποφάσεων του ΟΗΕ,

διεθνών Συνδιασκέψεων με «χάρτες δικαιωμάτων»,

αρχών κλπ., ώστε δεν αρκεί να είναι κάποιος νομομα-

θής, ούτε καν πανεπιστημιακός καθηγητής Δημοσίου

Διεθνούς Δικαίου· πρέπει να είναι εξειδικευμένος με-

λετητής χιλιάδων σελίδων Μεταναστευτικού – Προ-

σφυγικού Δικαίου. Είναι βέβαιο ότι δεν υφίσταται

τέτοια έδρα στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρω: 

- τη Σύμβαση του 1951 με την ιδρυτική διακήρυξη της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, - το Πρωτόκολλο του

1967, - την Οικουμενική διακήρυξη των Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου, - την Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου, - τη Διακήρυξη της Καρθαγένης,

- το Χάρτη της Ε.Ε. (αρθ. 18), ενώ καίριας σημασίας

για την πραγμάτωση του δικαιώματος ασύλου είναι η

αρχή της μη επαναπροώθησης, που θεωρείται «ακρο-
γωνιαίος λίθος της διεθνούς προστασίας των προ-
σφύγων», αλλά την παραβαίνει η Συνθήκη του

Δουβλίνου ΙΙ.

- Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση που

συνεπάγεται την απομάκρυνση, την απέλαση, την άρ-

νηση εισόδου στη χώρα. Από τις βασικές διατάξεις

της σύμβασης του 1951 είναι η απαγόρευση, μεταξύ

άλλων, ποινικοποίησης της παράνομης εισόδου(!).

«Μετά την είσοδο σε ασφαλή χώρα, η σχετική διαδι-

κασία ολοκληρώνεται με την επίτευξη βιώσιμης

λύσης»4.

- Καλά, τα έχουμε αποδεχθεί και τα ’χουμε συνυπο-

γράψει όλα αυτά; Με ποιο σκεπτικό ή κατ’ «εντολήν»

ποίου;

- Κι βέβαια όλες αυτές οι διατάξεις έχουν παραβιαστεί

και παραβιάζονται απ’ όλες τις χώρες, με πρώτες τις

ΗΠΑ (φράκτης Μεξικού κλπ.), την Ε.Ε. (Δουβλίνο),

την Ελλάδα και την Τουρκία, που δεν «επαναπροωθεί

αλλά προωθεί βιαίως και απατηλώς χιλιάδες μετανά-

στες στον Έβρο!

―――――
1. R. Cooper: «H Διάλυση των Εθνών εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, στο σύνολο

του βιβλίου.

2. Guy Verhofstads: Ἡ Ασθένεια της Ευρώπης».

3. Ρ. Μακναμάρα

4. UNHCR (Ύπατη ΑΡμοστεία ΟΗΕ για Πρόσφυγες). Οι θέσεις της 

(αποσπασματικά), εξ 24 σελίδων Α4, για το δικαίωμα του Ασύλου

στο πλαίσιο προδικαστικού ερωτήματος του Δ/κου Δικαστηρίου της

Σόφιας, προς το Δικαστήριο της Ε,.Ε. στις 8/10/12011.

Σε 7 χρόνια αντί 3, οι μετανάστες γί-
νονται Ελληνες Σελ. 6

Απόπειρα εισόδου απατεώνων για
ενημέρωση κορονοϊού Σελ. 7

Οι χρυσοί τέττιγες
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εκ Ρυσιγλωσσίας άρχεσθαι 

Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Τα προβλήματα του Δήμου Αχαρνών
στο τραπέζι Σελ. 15

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

Oδηγίες από το Εθνικό Οργανισμό Υγείας
για τον κορονοϊό Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

Mεταναστευτικό

ως εργαλείο
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Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου

της Περιφέρειας Αττικής για την προ-

ώθηση της Ανακύκλωσης και την υλο-

ποίηση ενός νέου μοντέλου

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παρα-

δόθηκαν στο Δήμο Ραφήνας - Πικερ-

μίου 15 τόνοι κομπόστ, το οποίο

παράγεται από οργανικά απόβλητα και

συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις του

ΕΔΣΝΑ στη Φυλή.

Το εξαιρετικής ποιότητας υλικό θα αξιο-

ποιηθεί ως φυσικό λίπασμα για την ανά-

πλαση των πυρόπληκτων περιοχών.

Την παράδοση του υλικού επέβλεψε ο

ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, ο

οποίος μετέβη την Παρασκευή 6 Μαρ-

τίου, στο Δημαρχείο Ραφήνας - Πικερ-

μίου, όπου τον υποδέχθηκαν ο

Δήμαρχος Ε. Μπουρνούς και μαθητές

από το 1ο και 4ο δημοτικό σχολείο Ρα-

φήνας, οι οποίοι συμμετέχουν σε προ-

γράμματα αναδασώσεων.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντι-

περιφερειάρχης  και Πρόεδρος του Ει-

δικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού

Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης και στε-

λέχη της Περιφέρειας. Παραβρέθηκαν

επίσης  οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Κα-

τσουλάκης και Α. Βασιλόπουλος, ο

Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “Φ. Καβουνί-

δης”, Μάκης Βουδούρης, ο Γραμματέας

του Δήμου Ανδρέας Γκουγκουλής και

εκπαιδευτικοί. 

«Η Περιφέρεια Αττικής έρχεται σήμερα
ως αρωγός στην πολύ σημαντική προ-
σπάθεια που κάνετε. Παραδίδουμε στον
Δήμο σας φυσικό λίπασμα για να μεγα-

λώσουν τα δέντρα που φυτέψατε και να
μας προσφέρουν το πολύτιμο οξυγόνο
τους», επισήμανε και πρόσθεσε πως
στις προτεραιότητές της νέας διοίκη-
σης είναι η υλοποίηση δράσεων που
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης
ανάπτυξης και της κυκλικής οικονο-
μίας», είπε ο περιφερειάρχης απευθυ-

νόμενος στα παιδιά. 

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι πολύ

σύντομα θα παραχωρηθούν νέοι ειδικοί

κάδοι ανακύκλωσης με στόχο την ενί-

σχυση της διαλογής αποβλήτων στην

πηγή.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Ε.

Μπουρνούς ευχαρίστησε την Περιφέ-

ρεια Αττικής για την πρωτοβουλία, υπο-

γραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα

πρωτοστατήσει στις περιβαλλοντικές

δράσεις, με πρώτη την ανακύκλωση

στην πηγή.

Φυσικό λίπασμα για την ανάπλαση των πυρόπληκτων
περιοχών από τα οργανικά απόβλητα 

παρέδωσε η Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου

Eνισχύοντας την ΕΒΔΟΜΗ ενισχύετε την ενημέρωσή σας.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA: Αρ. Λογαριασμού: 65600144193 • ΙΒΑΝ: GR 4601106560000065600144193

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 8959 004 • 6937 15 30 52

23 χρόνια, κάθε Σάββατο, κοντά σας

Η αγάπη σας, μεταφράζεται σε αριθμό εφημερίδων της ΕΒΔΟΜΗΣ, 

που βρίσκεται κάθε Σάββατο στα σημεία διανομής, 

τα οποία όπως μας “παραπονιέστε”, εξαντλούνται γρήγορα!  

Για να βρίσκετε πιο πολλά φύλλα, πρέπει να αυξήσουμε την εκτύπωση,

κάτι που έχει επιπλέον κόστος.

Έντυπη & ηλεκτρονική:
www.ebdomi.com

Ανεξάρτητη, Αδέσμευτη, Αντικειμενική
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“Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ”
Η κορυφαία ΚΩΜΩΔΙΑ 

του Νικολάι Γκόγκολ

Το Θέατρο Άλφα, υποδέχεται για μια ακόμα φορά

στην κεντρική του σκηνή, τον σκηνοθέτη Κώστα Φι-

λίππογλου, που αναλαμβάνει να μεταφέρει στη

σκηνή το κλασικό αριστούργημα του Νικολάι Γκόγ-

κολ, «Ο επιθεωρητής», με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή

στον ομώνυμο ρόλο.

Μια σπαρταριστή και επίκαιρη κωμωδία.

Σε μια επαρχιακή πόλη της Τσαρικής Ρωσίας, όλοι οι δη-
μόσιοι διορισμένοι άρχοντες, χωρίς καμιά εξαίρεση, κατα-
δυναστεύουν το λαό με απάτες, λαμογιές, και εκβιασμούς.
Η ξαφνική εμφάνιση ενός κρατικού επιθεωρητή θα δημι-
ουργήσει διάφορες ευτράπελες καταστάσεις, που θα δια-
ταράξουν τις ισορροπίες μεταξύ εξουσιαστών και
εξουσιαζόμενων και  όλα αυτά σε μια σπαρταριστή κωμω-
δία - σάτιρα.

Αυτό που καθιστά το έργο μια από τις σπουδαιότερες κω-
μωδίες που γράφτηκαν ποτέ, είναι το μεγαλείο των χαρα-
κτήρων καθώς και η ευθύτητα με την οποία ο Γκόγκολ
επιλέγει στο συγκεκριμένο έργο να καυτηριάσει την αυ-
ταρχικότητα και τη δουλοπρέπεια των δημοσίων αρχόντων
στην κεντρική διοίκηση, στο Τσαρικό  απολυταρχικό κρά-
τος.
Ο ίδιος γράφει για τον επιθεωρητή: “Στον Επιθεωρητή μου
επιδίωξα να συγκεντρώσω και να σατιρίσω μια για πάντα
ό,τι σάπιο υπάρχει στη Ρωσία, όλες τις αδικίες που δια-
πράττονται, εκεί ακριβώς όπου θα είχαμε την αξίωση να
βασιλεύει η απόλυτη δικαιοσύνη”.

Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

Διάρκεια: 100 λεπτά με διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: 17€ κανονικό, 13€ μειωμένο (ΑΜΕΑ,

φοιτητικό, ανέργων)

*Για ομαδικά εισιτήρια, κατόπι συνεννοήσεως και ανάλογα

με τον αριθμό των συμμετεχόντων

Προπώληση εισιτηρίων: Από το ταμείο του θεάτρου (Τηλ

210 5221444 & 210 5238742) και viva.gr

Προπώληση: www.viva.gr/tickets/theater/theatro-alfa/o-ep-

itheoritis/

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ 37 Αθήνα 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 – 5238742

Το Αθέατο Μουσείο είναι η δράση του Εθνικού Αρ-

χαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες

αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών. 

Μετά από 20 θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστη-

καν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον

«Θησαυρό των Ανδρονιάνων». Πρόκειται για ένα αι-

νιγματικό σύνολο χάλκινων όπλων και επαγγελματι-

κών εργαλείων της μυκηναϊκής εποχής, που φέρεται

πως εντοπίστηκαν το καλοκαίρι του 1940 στο χωριό

Ανδρονιάνοι της κεντρικής Εύβοιας και μεταφέρθη-

καν 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 Απρι-

λίου 2020.

Στις 8 και 29 Μαρτίου και στις 12 Απριλίου ημέρα Κυ-

ριακή, 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 προέλευ-

σης και της σημασίας των πολύτιμων ευρημάτων, για

τους πανάρχαιους μυκηναϊκούς θησαυρούς και την

κοινωνία της εποχής τους. 

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

www.namuseum.gr

Το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει τον 

«Θησαυρό των Ανδρονιάνων»

Περίπου 50.000 γυναίκες δολοφονή-

θηκαν 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. 

Η “Εναλλακτική Δράση”  με τη στήριξη της φεμινιστι-

κής 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, Χαλκο-

κονδύλη, 25, 8ος, όροφος, Αθήνα.

“ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”
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Mεσημεριανό γλέντι με τον

Μπάμπη Τσέρτο
Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας “Υπατία”

προσκαλεί την Κυριακή 15/3/20 για ένα μεσημε-

ριανό γλέντι, όπου θα χορέψουn και  γλεντήσουn με

τους αγαπημένους τραγουδιστές Μπάμπη Τσέρτο

και Νάντια Καραγιάννη. Υπάρχει πλούσιο φαγητό

και απεριόριστη κατανάλωση ποτών και αναψυκτι-

κών. Ώρα αναχώρησης 12. 30 από Ζεφύφου 2, πίσω

από την πνευματική εστία. Πληροφορίες Ιφιγένεια

Αμοργιανού 6998958059. 

“Γυναίκα δε γεννιέσαι, γίνεσαι...

και τι παθαίνεις!»
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, οργανώνει εκ-

δήλωση με ομιλία της Dr. ψυχολόγου Τζίνης Τριαν-

ταφυλλίδου και θέμα:

«Γυναίκα δεν γεννιέσαι,
γίνεσαι... και τί παθαί-
νεις», το Σάββατο 7 Μαρ-

τίου στις 7 μ.μ. στα

γραφεία του (Βάκχου 10,

Βάρη).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφά-

δας, ενημερώνει ότι δεν θα γίνει η προ-

γραμματισμένη εκδήλωση,  Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020,

με ομιλητή τον Δημοσθένη Δόγκα, για λόγους προ-

φύλαξης και στο πλαίσιο της γενικής κατεύθυνσης

από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, λόγω κορονοϊού.

στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

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 εκ-

δρομή στην Ιταλία, 19 έως 26 Ιουνίου 2020.

Τιμή: 650€ Για την οριστική κράτηση, απαι-

τείται προκαταβολή 150euro/άτομο μέχρι

26/4/2020.
1η  μέρα: ΑΘΗΝΑ  – (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 ΧΡΗ-

ΣΤΟΥ 6936312626 και  Σταματίνα Γεωργαντά

Προσκυνηματική

Εκδρομή στη

Σπάρτη Λακωνίας 

Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού

Κόρμπι Βάρης, διοργανώνει  Προ-

σκυνηματική Εκδρομή  το Σάβ-

βατο  28 Μαρτίου 2020 στις Ιερές

Μονές: α) Αγίων Τεσσαράκοντα

και β) Αγίων Αναργύρων Πάρ-

νωνα, της Ι. Μ. Μονεμβασίας και

Σπαρτης. 

Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ (χωρίς

φαγητό). Οι ενδιαφερόμενοι να

δηλώσουν στις κυρίες του Φιλο-

πτώχου Ταμείου του Ναού, μέχρι

την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

Εκ του Ιερού Ναού

«Τι ζητούσε μια φορά 
η αλεπού στη ρεματιά?»

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 19.30 το απόγευμα,

στη Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) το Εθνικό

Κέντρο Αιμοδοσίας (E.KE.A.) ξεκινάει το καινούργιο

του ταξίδι στον χώρο της εκπαίδευσης.

Βασικό όχημα στο ταξίδι αυτό θα είναι το παραμύθι «Τι ζη-
τούσε μια φορά η αλεπού στη ρεματιά;», και το εκπαιδευ-

τικό πακέτο (σακίδιο πλάτης, μολύβι με λογότυπο του

Ε.ΚΕ.Α., τετράδιο δραστηριοτήτων,  antistress μπαλάκι αι-

μοδοσίας και παζλ με εικονογράφηση από το παραμύθι) τα

οποία έχουν σαν στόχο να ευαισθητοποιήσουν παιδιά της

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας γύρω από θέματα

αιμοδοσίας και εθελοντισμού χρησιμοποιώντας παιχνίδια

και ευχάριστες δραστηριότητες. 

Μέσα από αυτή την  αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή

θα σφυρηλατηθεί ένας νέος δημιουργικός τρόπος καλλιέρ-

γειας ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη. Το όραμα του Ε.ΚΕ.Α.

είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την έννοια της εθε-

λοντικής προσφοράς και σταδιακά να την ενστερνιστούν ως

τρόπο σκέψης και ζωής που έχει ως επίκεντρο τον «άν-

θρωπο».

Καινούργιο εργαλείο για το νέο αυτό εγχείρημα θα αποτε-

λέσει το εικονογραφημένο παραμύθι «Τι ζητούσε μια φορά

η αλεπού στη ρεματιά;» από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

αλλά και το εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο πολύ σύντομα θα

είναι διαθέσιμο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, φι-

λοδοξώντας να αποτελέσουν πολύτιμα εγχειρίδια στην πο-

λιτιστική διάπλαση των παιδιών και στην ένταξη όλων των

εμπλεκομένων στον χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα Εθνικό

Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από

το αίμα και την εθελοντική αιμοδοσία.

Στην παρουσίαση θα παρευρεθούν:

Κωνσταντίνος Σταμούλης, επιστημονικός δι/ντής του Ε.ΚΕ.Α.

Κώστας Μάγος, συγγραφέας του παραμυθιού και αν. Καθηγητής

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μιχάλης Καζάζης, εικονογράφος του παραμυθιού

Τάσος Παπαναστασίου, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου

Αμερικανικής     Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εύη Γεροκώστα, αφηγήτρια-συγγραφέας 

Το Κοντραμπάσο
του Πάτρικ Ζίσκιντ

Ένας 35χρονος, κοντραμπασίστας στην κρατική ορχήστρα,

μιλάει για τη μουσική,  και τη ζωή του, πραγματοποιώντας

ένα κωμικοτραγικό ψυχικό στριπτήζ μπροστά στα μάτια των

θεατών γεμάτο εναλλαγές διαθέσεων και απρόσμενες ανα-

τροπές.

Σκηνοθεσία: Τατιάνα Σκανάτοβιτς

Σκηνικά: Δημήτρης Νίκας

Φωτισμοί: Βαγγέλης Σαγρής

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Κωστάλα

Βοηθός σκηνοθέτις: Μαριλού Κούφη

Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού: Άντυ Δήμα

Σχέδιο αφίσας: Όλγα Μαυρομμάτη

Φωτογραφίες: Κατερίνα Κωστάλα, Μαριλού Κούφη

Κοντραμπάσο παίζει ο Ilya Algaer

Ερμηνεύει ο Ευάγγελος Βογιατζής

Για 10 παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 7/4

Ώρα έναρξης: 21:00, Διάρκεια: 100' με διάλειμμα.

Θέατρο “Εμπρός” Ρίγα Παλαμίδου 2 Αθήνα

Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπατία»

Aρχαιρεσίες
Το Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία Πολι-

τιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπατία» πραγματοποίησε συ-

νάντηση (5/3/2020) στο γραφείο του συλλογου (Μικρας

Ασίας 3 Βούλα) και αποφάσισε να προβεί σε αρχαιρεσίες

του Συλλόγου για ανάδειξη νέου Δ.Σ., όπως ορίζει το κα-

ταστατικό.

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Κυριακή 29/3/2020 από  την

11.00πμ έως την 15.00μμ στο γραφείο του συλλογου
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ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ EΡΓΩΝ ΣΤΟ

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

Στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου εντάχθηκε το έργο: «Κατασκευή,

επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυ-

γίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», ποσού 904.700,00 € (εκ των

οποίων 532.700,00€ είναι ίδιοι πόροι του Δήμου), υπουργική από-

φαση 10104/11.2.2020.

Στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ εντάχθηκε το έργο:  «Κατασκευή ραμπών

και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

σε σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας», ποσού 31.000,00€,

υπουργική απόφαση 13318/24.2.2020

Αδεια για καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων 

στο Δήμο Λαυρεωτικής

H Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε την χορήγηση

άδειας ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων, στη

θέση Μεγάλα Πεύκα «ΜΕΤΟΧΙ». Ο Δήμος Λαυρεωτι-

κής είχε καταθέσει αίτημα για Δημιουργία εγκατάστα-

σης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς μετά

από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από τους 66 Δήμους της Αττικής, μόνο δύο Δήμοι (με-

ταξύ αυτών ο Δήμος Λαυρεωτικής) ήταν που υπέβα-

λαν πρόταση υπαγωγής με σύμφωνη γνώμη του

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βο-

ρίδη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για χρηματο-

δότηση.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Η ίδρυση
του καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο Λαυρεω-
τικής αποδεικνύει την πολιτική μας βούληση να υπάρ-
χουν σωστή μεταχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, ενδεδειγμένη ιατρική περίθαλψη και
ασφαλείς όροι διαβίωσης. Πρόκειται άλλωστε για μια
προεκλογική μας δέσμευση που πλέον πολύ σύντομα
θα υλοποιηθεί».

Είναι μία καλή είδηση για το Λαυρεωτική και ελπί-

ζουμε να προχωρήσει σύντομα.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
https://tetragonika.govapp.gr/

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργα-

σία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσω της

εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των

ακινήτων, όπως είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Πε-

ριουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ.

Για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης της δήλωσης, η εφαρ-

μογή:

- επικοινωνεί με την εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της

ΑΑΔΕ απ' όπου παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία

των ακινήτων και

- επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα,

απ' όπου αντλεί πληροφορίες σχετικές με τον αρ. παροχής

του ακινήτου

Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα πραγματοποιείται δια-

σταύρωση των τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της εφαρμογής καλείστε να δη-

λώσετε στον οικείο δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακι-

νήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις

που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των

δήμων νομοθεσία (αρ. 2, ν. 429/1976, παρ. 11 & 14, αρ. 10,

ν. 1080/1980, παρ. 12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993).

Αν για κάποιο ακίνητό σας δεν είναι δυνατή η δήλωση

μέσω της εφαρμογής, πρέπει να απευθυνθείτε στο ΔΗΜΟ

που ανήκει το ακίνητο, στο Τμήμα Εσόδων, μέχρι την 31η

Μαρτίου 2020.

Για το ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ: 

Τμήμα Εσόδων -2ος Όροφος – Δημαρχείο Κρωπίας Β.

Κωνσταντίνου 47. Τηλ.: 213 2000 747.

Ωράριο εξυπηρέτησης δημοτών : Δευτέρα, Τρίτη και Πέμ-

πτη 08:30-13:00

Ξεκίνησε σταδιακά, το πρόγραμμα

επίγειων ψεκασμών για την κατα-

πολέμηση κουνουπιών, από την

Περιφέρεια Αττικής για όλη την Ατ-

τική.

Ήδη από τις 3 Μαρτίου έχουν αρ-

χίσει οι ψεκασμοί, στον ΣΕΦ, στον

Πειραιά, στο πάρκο «Αντώνης Τρί-

τσης», στο ρέμα Εσχατιάς, και

αλλού.

Την προσεχή εβδομάδα θα πραγ-

ματοποιηθούν επίγειοι ψεκασμοί

σε περιοχές από την Καλλιθέα

μέχρι και Γλυφάδα.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης

δήλωσε μεταξύ άλλων:

«...ξεκινήσαμε έγκαιρα τις παρεμ-
βάσεις μας και συγκεκριμένα το
πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών
για την καταπολέμηση κουνουπιών
σε όλη την Αττική, με στόχο να
εξαλείψουμε τους πληθυσμούς
των μολυσματικών κουνουπιών
που αποτελούν κίνδυνο για τους
πολίτες. Τηρώντας τη δέσμευσή
μας ότι θα εφαρμόσουμε ένα απο-
τελεσματικό σχεδιασμό, ως Περι-
φέρεια Αττικής έχουμε καταρτίσει
ένα ολιστικό πρόγραμμα καταπο-
λέμησης των κουνουπιών, το οποίο
βασίζεται στη μείωση του πληθυ-
σμού τους μέσω του περιορισμού
των εστιών αναπαραγωγής τους.
Σε αυτή μας την προσπάθεια θα
έχουμε συνοδοιπόρους τους Δή-
μους αλλά και τους ίδιους του πο-
λίτες. Θα είμαστε σε διαρκή
επαγρύπνηση».  

Σε επτά χρόνια η 

ελληνική ιθαγένεια

Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος με ρυθμίσεις που περι-

λαμβάνονται στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, καταργεί τη

δυνατότητα, όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα και παίρνουν μέσω

του καθεστώτος των προσφύγων άσυλο, να γίνονται Έλληνες μέσα σε

μια τριετία, εξομοιώνοντας το χρόνο με όσους εισέρχονται νόμιμα στη

χώρα και παίρνουν την ελληνική ιθα-

γένεια στα επτά χρόνια.

Επίσης με άλλη διάταξη προχωράει

στην αναστολή διεξαγωγής δημοτι-

κών και περιφερειακών δημοψηφι-

σμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της

τρέχουσας δημοτικής και περιφερει-

ακής περιόδου.

Αιτιολογώντας την απόφαση για εξί-

σωση της χρονικής δυνατότητας στα

επτά χρόνια σε ό,τι αφορά πρόσφυ-

γες και νομίμως εισερχόμενος στη

χώρα αλλοδαπούς, ο Τ. Θεοδωρικά-

κος παρεμβαίνοντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τόνισε:

«...Σήμερα ισχύει ότι αυτός που έχει μπει στη χώρα και παρανόμως,
αλλά παίρνει το καθεστώς του πρόσφυγα, έχει τη δυνατότητα μέσα σε
τρία χρόνια να γίνει Έλληνας.  Ενώ εάν έχει μπει νομίμως μέσα στη
χώρα, αυτό έχει ως προϋπόθεση τα επτά χρόνια. Αυτό είναι ένα τερά-
στιο πρόβλημα στο οποίο πρέπει να βάλουμε τώρα τέλος. Δεν είναι δυ-
νατόν αυτός που έχει μπει παράνομα, να γίνεται Έλληνας σε τρία
χρόνια. Θα πρέπει να εξομοιωθεί με όλους τους υπόλοιπους».

Πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών για 

την καταπολέμηση κουνουπιών 

Απόδοση χρημάτων

για ευπαθείς 

ομάδες μέσω των 

λαϊκών αγορών

Η ταχύτερη αποπληρωμή των κουπο-

νιών του προγράμματος στήριξης ευ-

παθών ομάδων που υλοποιείται από

την Περιφέρεια Αττικής, μέσω των

Λαϊκών Αγορών, ήταν το αντικείμενο

της συνάντησης του Περιφερειάρχη

Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο

της Παναττικής Ομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Δ. Μουλιάτο και τον Πρόεδρο της

Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλό-

γων Παραγωγών Πωλητών Λαικών

Αγορών Π. Μόσχο.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε από

τον Περιφερειάρχη ότι οι Ομοσπον-

δίες οφείλουν να καταθέτουν στην

Περιφέρεια τα προς αποπληρωμή

κουπόνια, έγκαιρα και όχι με καθυ-

στέρηση 2 μηνών όπως συμβαίνει

τώρα.

Η απόδοση των χρημάτων προς τις

Ομοσπονδίες, προκειμένου να κατα-

νεμηθούν στους δικαιούχους πωλη-

τές, θα γίνει εντός των προσεχών

ημερών.
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Απόπειρες εισόδου 

σε κατοικίες από απατεώνες 

που παριστάνουν υπαλλήλους 

του Υπουργείου Υγείας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απόπειρες εισόδου σε κατοικίες από

απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του

Υπουργείου Υγείας και ζητούν να κάνουν ενημέ-

ρωση για τον κορωνοϊό.

Καλούμε τους δημότες να

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το Υπουργείο Υγείας διευ-

κρινίζει ότι δεν έδωσε  εν-

τολή για κατ’ οίκον

ενημερώσεις σχετικά με τον

κορωνοϊό, ούτε και για δια-

νομή φυλλαδίων ενημέρω-

σης. 

Μην ανοίγεται σε κανέναν

άγνωστο και ειδικότερα σε όποιον ή όποιους υπο-

δύονται «υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας».

Είναι απάτη.  

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, κατα-

γράφονται τις τελευταίες ημέρες περιστατικά στα

οποία άγνωστοι, παριστάνοντας «υπαλλήλους του

Υπουργείου Υγείας» επιχείρησαν να εισέλθουν σε

τουλάχιστον δυο κατοικίες. Οι περιγραφές αναφέ-

ρουν την παρουσία τουλάχιστον ενός άνδρα νεαρής

ηλικίας, μιας γυναίκας μεγαλύτερης ηλικίας καθώς

κι ενός αγοριού 18-20 ετών. Αναφέρθηκε ακόμη ότι

προηγήθηκε διανομή φυλλαδίων ενημέρωσης για

τον κορωνοϊό, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία,

είναι μέρος της απάτης και προάγγελος εξοικείωσης

των  θυμάτων. 

Μην τους πιστεύετε. 

Καλέστε αμέσως την Αστυνομία.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 4

Μαρτίου στο Δημαρχείο Σαρωνικού με

αντικείμενο τον συντονισμό των ενερ-

γειών και τα προληπτικά μέτρα στον

Δήμο Σαρωνικού για την προστασία

από τον νέο Κοροναϊό (2019 – nCoV). 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο Διευ-

θυντής του Κέντρου Υγείας Καλυβίων

Αριστοφάνης Γκίκας,  Αντιδήμαρχοι,

δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της

εκπαιδευτικής κοινότητας, της Επιτρο-

πής Υγείας και άλλων συναρμόδιων

οργάνων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς

λεπτομέρειες που αφορούν στον ιό,

τους τρόπους μετάδοσης και διαχείρι-

σής του και επισημάνθηκε η αναγκαιό-

τητα τήρησης των μέτρων

προφύλαξης που συστήνει ο Εθνικός

Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

στα σχολικά συγκροτήματα του

Δήμου, αλλά και της ορθής ενημέρω-

σης των εκπαιδευτικών, των μαθητών

αλλά και των γονέων από τους ειδι-

κούς. 

Ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη αποφα-

σίστηκαν κάποιες ενέργειες όπως:

1. Ενημέρωση με αφίσες και έντυπο

υλικό των μαθητών – εκπαιδευτικών –

γονέων αλλά και όλων των πολιτών

για τα ατομικά μέτρα υγιεινής και σύ-

σταση για αυστηρή τήρησή τους

2. Περαιτέρω προμήθεια αντισηπτικών

αλκοολούχων διαλυμάτων για τις

ανάγκες των σχολικών μονάδων, των

δημοτικών κτιρίων. 

3. Στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων έχουν

ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για

την αντιμετώπιση τυχόν ύποπτων πε-

ριστατικών.  

4. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης

Κρίσεων, η οποία καλείται να συνδρά-

μει στην προσπάθεια για καλύτερη

ενημέρωση και υποστήριξη των πολι-

τών που θα χρειαστούν ειδική παρακο-

λούθηση και αντιμετώπιση. 

Ο Δήμος Σαρωνικού  παρακολουθεί τις

εξελίξεις και σε συνεργασία με τους

αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργεία

κλπ) θα προβεί σε οποιαδήποτε περαι-

τέρω ενέργεια κριθεί απαραίτητη. 

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες καλούν-

ται να ακολουθούν τις οδηγίες των

υπευθύνων επιστημόνων υγείας και ει-

δικότερα να επικοινωνούν με τον ιατρό

τους ή τους ιατρούς του Κέντρου

Υγείας Καλυβίων ή με τον ΕΟΔΥ (στο

τηλέφωνο 210-5212054) όταν υπάρχει

υποψία για πιθανό κρούσμα λοίμωξης

από κοροναϊό. 

Aνασύνταξη της Πράξης

Εφαρμογής της Λεωφόρου

Καλυβίων

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ-

λοντος Δημήτρη Οικονόμου είχαν στις 4 Μαρτίου ο

Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Τε-

χνικών Υπηρεσιών Γιάννης Κυριακόπουλος και ο τεχνικός

Σωτήρης Λιάπης για την ανασύνταξη της Πράξης Εφαρμο-

γής της Λεωφόρου Καλυβίων, που έχει ανακληθεί μετά από

σχετική απόφαση του ΣτΕ με αποτέλεσμα να έχει καθυστε-

ρήσει σημαντικά η ανάπτυξη στην περιοχή του Λαγονησίου.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου κατέθεσαν κείμενο της τροπολο-

γίας στον Υφυπουργό και του εξήγησαν την αναγκαιότητα

να ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία από τη Βουλή προ-

κειμένου να δοθεί λύση στο μείζον αυτό θέμα. 

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι άμεσα

(μέχρι το Πάσχα) θα συμπεριληφθεί η εν λόγω τροπολογία

σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων αγροτών οι οποίοι αντι-

μετώπισαν σοβαρά προβλήματα ιδιοκτησίας εξαιτίας

των δασικών χαρτών, βάζουν οι Υπουργοί Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

προχωρούν στη μερική αναστολή της αποδεικτικής

ισχύος που έχουν οι δασικοί χάρτες όταν πρόκειται

για αγρούς που βεβαιώνεται ότι βρίσκονται εντός πε-

ριοχών που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρα-

κτήρα, σύμφωνα με τα διασταυρωμένα στοιχεία του

μηχανογραφικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, περιλαμβάνεται στο υπό

διαβούλευση νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλ-

λοντικής Νομοθεσίας», όπου μεταξύ άλλων, στο κε-

φάλαιο Ε «Ρυθμίσεις για Δασικούς Χάρτες»

προβλέπεται παράλληλα η εξαίρεση από το πεδίο

εφαρμογής των δασικών χαρτών περιοχών για τις

οποίες πριν από το 1975 είχαν εκδοθεί πράξεις της

διοίκησης, με τις οποίες άλλαξε νομίμως ο χαρακτή-

ρας τους από δασικός σε αγροτικός.

«...αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην Ε.Ε. και λάμ-
βαναν επιδοτήσεις. Αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτά-
σεις γιατί παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τις
παραπάνω πράξεις της διοίκησης και θα έπρεπε να
αποτυπωθούν ως αγροτικές εκτάσεις» σημείωσε ο

υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης κατά

την παρουσίαση του σχεδίου νόμου.

Η σχετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο

υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, διασφαλίζει τους καλλιεργητές

των εκτάσεων αυτών προκειμένου να συνεχί-

σουν να λαμβάνουν απρόσκοπτα τις προβλεπό-

μενες ενισχύσεις.

Mερική αναστολή της αποδεικτικής

ισχύος δασικών χαρτών
Mε νομοσχέδιο δύο Υπουργείων

Σύσκεψη στον Δήμο Σαρωνικού
για τον κορωνοϊό - Μέτρα που αποφασίσθηκαν
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Η μάχη για το Αιγαίο, για την Ανατολική Μεσόγειο,

για την Κύπρο και τελικά για την προάσπιση της

χώρας μας από την τουρκική επιθετικότητα, δίνε-

ται στη Συρία.

Είναι η Συρία που, με σύμμαχο τη Ρωσία, διεξάγει

τούτες τις ώρες τη μεγάλη μάχη για να εκδιώξει

τον Τούρκο εισβολέα από τα εδάφη της. Και ως εκ

τούτου δίνει εκ των πραγμάτων τη μάχη για να

ανακοπεί η τουρκική επιθετικότητα και ο τουρκικός

επεκτατισμός στην περιοχή.

Η Τουρκία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης απώ-

λεσε πάνω από 80 στρατιώτες, εισβολείς στην Ιντ-

λίμπ της Συρίας, από πυρά των συριακών

δυνάμεων με την αρωγή της Ρωσίας.

Αν ο Ερντογάν ηττηθεί στην Ιντλίμπ δεν θα υπο-

στεί μόνο μια στρατιωτική ήττα αλλά ένα πολιτικό

βατερλό, από το οποίο δεν πρόκειται να επιβιώσει

πολιτικά.

Μόνο πολιτικά ηλίθιοι ή εξωνημένοι σε αυτή τη

χώρα δεν μπορούν και δεν θέλουν να κατανοή-

σουν την κρίσιμη σημασία του συριακού αγώνα για

την πατρίδα μας, η οποία απειλείται από τα κατε-

στημένα κέντρα της Τουρκίας.

Και όμως, η Ελλάδα εξακολουθεί αναίτια να μην

έχει, με δική της ευθύνη, διπλωματικές σχέσεις με

τη Συρία, τις οποίες διέκοψε από το 2012 και ακόμα

χειρότερα ψηφίζει στην Ε.Ε αποφάσεις που στηρί-

ζουν τον Τούρκο εισβολέα στη Συρία, ζητώντας,

άκουσον-άκουσον, την απόσυρση των συριακών

στρατευμάτων από την Ιντλίμπ, δηλαδή την πα-

τρίδα τους και όχι των τουρκικών κατοχικών δυ-

νάμεων.

Και αυτά, ενώ την ίδια ώρα η χώρα μας έχει, πάλι

με δική της ευθύνη, κάκιστες σχέσεις με μια με-

γάλη χώρα όπως η Ρωσία, της οποίας, μάλιστα, ο

ρόλος στην περιοχή συνεχώς αναβαθμίζεται.

Μιλάμε για μια ελληνική εξωτερική πολιτική εκτός

τόπου και χρόνου. Για μια εξωτερική πολιτική αυ-

τοχειριασμού και ευθείας προδοσίας των εθνικών

συμφερόντων, στο όνομα μιας τυφλής ευρωατλαν-

τικής προσήλωσης.

Το ελάχιστο που έχει να κάνει τούτες τις στιγμές

η Ελλάδα είναι να σπεύσει σε πλήρη αποκατά-

σταση των διπλωματικών σχέσεων της με τη

Συρία, επιδεικνύοντας την ελάχιστη έστω, αλλη-

λεγγύη απέναντι της, αντί να στηρίζει τις ΗΠΑ, το

ΝΑΤΟ και την Ε.Ε που αυτήν την ώρα στέκονται

στο πλευρό της Τουρκίας, καταδικάζοντας την προ-

σπάθεια της Συρίας να ανακτήσει τα εδάφη της και

την ακεραιότητά της.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα οφείλει αυτήν την ώρα να

προχωρήσει κατεπειγόντως σε ένα γενναίο

άνοιγμα των σχέσεων της με τη Ρωσία, στο πλαί-

σιο της διαμόρφωσης μια στρατηγικής σχέσης συ-

νεργασίας μαζί της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύω αυτές τις

προτάσεις. Ίσως, όμως, αν δεν σπεύσουμε τώρα σε

μια τέτοια στροφή στην εξωτερική μας πολιτική, να

αποδειχθεί αυτή τη φορά μοιραία για τη χώρα και

το λαό μας η εμμονή σε χρεοκοπημένα, παλιά δόγ-

ματα.

―――――

* O Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι Έλληνας πολιτικός και

πρώην επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ, 2015-2019). 

https://iskra.gr 

Είναι η Συρία ηλίθιοι! 

Εκεί κρίνεται η μάχη Αιγαίου-νησιών μας

Γράφει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης*

Οι ΟΤΑ οφείλουν να εξετάζουν τη δυ-

νατότητα εξώδικου συμβιβασμού των

διαφορών τους με τους πολίτες

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη

(ΣτΠ) για την άρνηση του Δήμου Γλυφάδας να εφαρμό-

σει τις διατάξεις περί εξώδικου συμβιβασμού σε αίτημά

του για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζη-

μιών στο αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου.

Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η δυνατότητα επιδίωξης

εξώδικου συμβιβασμού προβλέπεται ρητά από το

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι η άρνησή του δήμου

να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων συνιστά

μορφή κακοδιοίκησης. Επίσης, υπενθύμισε το έγ-

γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το

οποίο υποχρεούνται οι δήμοι να εξετάζουν, υπό τις

προϋποθέσεις του νόμου, τη δυνατότητα της εξωδικα-

στικής επίλυσης διαφορών τους με τους πολίτες. Το

έγγραφο αυτό κινείται στο πνεύμα των προτάσεων που

έχει διαχρονικά διατυπώσει η Αρχή για το όλο ζήτημα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Γλυ-

φάδας προχώρησε σε εξέταση του αιτήματος του

πολίτη εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις, όπως

είχε υποχρέωση να πράξει εξ αρχής.

Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πο-

λίτη για τις δημοτικές προσόδους και

άλλα θέματα αρμοδιότητας δήμων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην παρούσα Ειδική Έκ-

θεση αποτυπώνει μία σειρά προβλημάτων που παρα-

τηρούνται στο πεδίο των φορέων τοπικής

αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (δήμων) και τα οποία

δημιουργούνται κυρίως κατά την άσκηση των οικο-

νομικής φύσης αρμοδιοτήτων τους, αλλά σε σημαν-

τικό βαθμό και από την πλημμελή εποπτεία επί των

κανονιστικών τους πράξεων. 

Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που ως στόχο έχουν

την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την ενδυ-

νάμωση του ελέγχου νομιμότητας από τους εποπτι-

κούς μηχανισμούς, την εξασφάλιση χρηστής και

διαφανούς δημοσιονομικής διαχείρισης και τη βελ-

τίωση των σχέσεων δήμου-πολίτη.

Πρακτικές διάκρισης κατά τον καθορισμό
τελών και την πρόσβαση πολιτών σε προ-
νόμια και δωρεάν δημοτικές υπηρεσίες

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Πρακτικές διάκρισης κατά τον

καθορισμό τελών και την πρόσβαση πολιτών σε προνόμια

και δωρεάν δημοτικές υπηρεσίες

Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τους δήμους της χώρας να

απέχουν από πρακτικές διάκρισης σε τέλη, παροχές και

υπηρεσίες μεταξύ των δημοτών τους και των μόνιμων κα-

τοίκων τους.

Εισοδηματικά κριτήρια για την χορή-
γηση επιδόματος κοινωνικής αλλη-
λεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Ο Σ.τ.Π. διερεύνησε αναφορές πολιτών, ανασφάλιστων

υπερηλίκων, σχετικά με την μη χορήγηση σε αυτούς από

τον τ. ΟΓΑ (και νυν ΟΠΕΚΑ) του Επιδόματος Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, με την αιτιο-

λογία της υπέρβασης των εισοδηματικών ορίων που θέτει

ο νόμος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι είτε

δεν είχαν κανένα πραγματικό εισόδημα είτε είχαν πολύ

χαμηλό πραγματικό εισόδημα, αλλά το φορολογητέο ει-

σόδημά τους προσδιοριζόταν βάσει των αντικειμενικών

δαπανών διαβίωσης, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει τα ει-

σοδηματικά όρια του νόμου. 

H Αρχή επισημαίνει ότι το φορολογητέο εισόδημα του αι-

τούντος, στο μέτρο που υπολογίζεται βάσει των τεκμη-

ρίων εισοδήματος που προβλέπονται από την ισχύουσα

φορολογική νομοθεσία και βασίζονται στην αντικειμενική

δαπάνη συντήρησης κατοικίας που καλύπτει στοιχειωδώς

την ανάγκη στέγασης ή στην κατοχή ενός αυτοκινήτου

μικρού κυβισμού, καθώς και στην ελάχιστη δαπάνη δια-

βίωσης, δεν είναι πρόσφορο κριτήριο για την χορήγηση

προνοιακής παροχής στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Δείγμα από το Συνήγορο του Πολίτη



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                     7  ΜΑΡΤΙΟΥ  2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Ο μη αναμάρτητος!!!... 
Τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει πολύ “κλάμα” για την

ακεραιότητα των αρχόντων της Τ.Α. που τους κατηγο-

ρούν ότι διασπαθίζουν το δημοτικό χρήμα και σκίζουν

τα ιμάτιά τους με αγωγές και μηνύσεις. Κι όμως η ιστο-

ρία έχει αποδείξει ότι υπάρχουν πολλοί άρχοντες που

διασπαθίζουν το χρήμα, οι οποίοι έχουν ένα λιβανιστήρι,

με το λιβανοστάτη να τους ραίνει με μπράβο και ζήτω,

σε καθημερινή βάση. Ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη,

στις εκθέσεις του κάθε χρόνο, δίνει στοιχεία γι’ αυτό.

(Κοίτα σελ. 8).

Πόσες φορές έχουμε δει έργα που έχουν στοιχίσει

εκατομμύρια και είναι άχρηστα, γιατί δεν έπρεπε να

γίνουν σ’ αυτό τo χώρο, μ’ αυτό τον τρόπο.

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, αλλά γιατί όπως

είπαμε, οι δήμαρχοι έχουν και το πεπόνι και το μα-

χαίρι, και το χρήμα και τις νομικές υπηρεσίες - δωρεάν

- μπορούν να διώκουν τον Χ πολίτη, που θα τολμήσει

να πει κάτι.

Και παράλληλα βεβαίως - βεβαίως βλέπουμε να εκδίδον-

ται εφημερίδες τοπικής εμβέλειας, που στηρίζουν τον Χ

δήμαρχο και γέμουν διαφημίσεων από τα καταστήματα

που λειτουργούν σε μισθωμένα δημοτικά κτίρια!!! 

Ικέτης ή εισβολέας;

Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μία αλλιώτικη απειλή,

ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη. Ο Τούρκος έχει βάλει

στόχο να μεγαλώσει τα σύνορά του και δεν τον σταμα-

τάει κανείς. Στέλνει στρατιές μεταναστών στα σύνορά

μας, που απαιτούν να μπουν στα χωρικά μας ύδατα, όχι

ως ικέτες, αλλά ως εισβολείς. Πετροβολούν τους συνο-

ριοφύλακες, πετάνε χημικά με εκτοξευτήρες, που τους

έχει προμηθεύσει η Τουρκία; Τι άλλο πρέπει να γίνει για

να καταλάβουμε ότι έχουμε πόλεμο από την Τουρκία,

με όπλο στην πρώτη γραμμή τους μετανάστες.

ΟΗΕ και Ε.Ε. χαϊδεύουν τον Τούρκο και πιέζουν την Ελ-

λάδα να δείξει αυτοσυγκράτηση! 

Όταν καίγεται το σπίτι σου, παίρνεις τη μάνικα και τρέ-

χεις δεν το αγναντεύεις...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Οι άνθρωποι συνηθίζουν την χρήση κάποιων συμβόλων, σε

αθλητικές ομάδες, πολιτικά κόμματα, συλλόγους, σωματεία,

αλλά και σε πολιτικά, στρατιωτικά και θρησκευτικά λάβαρα

και  σε σημαίες κρατών και θρησκειών, όπως και σε επώνυ-

μους ή βασιλικούς οίκους,  υπό μορφή θυρεών, δίνοντάς τους

τις ονομασίες και τις μορφές  μυθικών,  ηρωικών ή φανταστι-

κών προσώπων, αλλά και ζώων, πτηνών, ερπετών, εντόμων,

φυσικών στοιχείων ή γεωλογικών φαινομένων ή αστρικών

σωμάτων και σε μερικές περιπτώσεις και ονομασίες αφηρη-

μένων εννοιών και  έτσι δηλώνουν την ταυτότητα της ύπαρ-

ξής τους!!

Αυτή η συνήθεια είναι πανάρχαια και είχε εμπνευστές τους

φορείς του ανθρώπινου πολιτισμού, δηλαδή  τους προγόνους

των Ελλήνων και αντιγράφηκε  από διάφορους λαούς που

δέχθηκαν την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού!!                                                                                                                                                                               

Οι κάτοικοι της αρχαίας Αθήνας,  χρησιμοποιούσαν σαν σύμ-

βολό τους τον τέττιγα, δηλαδή τον τζίτζικα και μ’ αυτό τον

συμβολισμό δήλωναν ότι ήταν αυτόχθονες κάτοικοι  της ελ-

ληνικής Αθηναϊκής Γης !!!

Η Γη λεγόταν και «χθων» και η λέξη «αυτόχθων» (=αυτός +

χθων) σημαίνει αυτόν που είναι γέννημα της Γης του, δηλαδή

γηγενής!!

Ο τζίτζικας είναι «αυτόχθων», γιατί πλάθεται μέσα στη Γη,

παραμένοντας από 6 έως 8 χρόνια στο σκοτεινό έδαφος,

μέχρι να πάρει τη τελική μορφή του και να αναρριχηθεί στα

καταπράσινα  κλαδιά των δένδρων, σκορπώντας τον διαπε-

ραστικό, μονότονο, χαρωπό και για άλλους ενοχλητικό ήχο

του, τον οποίο εκπέμπει σε όλη την διάρκεια του καλοκαι-

ριού!!

Το κοινό χαρακτηριστικό Αθηναίων και τζιτζίκων ήταν η αυ-

τοχθονία τους, γι’ αυτό διάλεξαν για σύμβολό τους τον τζί-

τζικα (=τέττιγα), κατασκευάζοντας  χρυσούς τέττιγες!!

Σχετικά με τους χρυσούς τέττιγες έχει γραφτεί από τον Θου-

κυδίδης (1,6): «Χρυσών τεττίγων……αναδούμενοι των εν τη
κεφαλή τριχών»!!

Από τον Ευριπίδη (Ίων. 589): «Αυτόχθονας κλεινάς Αθήνας
ουκ επείσακτον γένος»!

Από τον Αριστοφάνη «στους Όρνιθες»: «Τοις των Αθηνών
πολίταις το μέγιστον ην κλέος αυτόχθοσι γενέσθαι»!!

Το λεξικό Σουΐδας αναφέρει: «Ο Ερεχθεύς, ο οικιστής των
Αθηνών, από της γης ετέχθη»!!

Οι χρυσοί τέττιγες, εκτός από την  αυτοχθονία των Αθηναίων,

συμβόλιζαν και την αυτοχθονία όλων των Ελλήνων και αυτό

το συναντάμε από την πανάρχαια εποχή του Προμηθέα, όπου

ο Αισχύλος (Προμ. Δεσμώτης στ. 211) γράφει: «Γηγενής ο
Προμηθεύς, εκ μητρός Γαίας», τον οποίο θεωρεί σαν σύμβολο

του ελληνικού πολιτισμού!!

Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (Αρχ. Α, 17, 1) γράφει: «Πε-

λασγοί, πρώτον περί το καλούμενον Αχαϊκόν ΄Αργος ώκη-
σαν, αυτόχθονες όντες», ενώ ο Λυσίας (Επιτάφ. 17): «Οι ημέ-
τεροι πρόγονοι, αυτόχθονες όντες, την αυτήν εκέκτηντο και
μητέρα και πατρίδα»!!

Αυτόχθονες αναφέρονται και οι Μακεδόνες και οι Αρκάδες,

που ήταν οι πρώτοι σκαπανείς της Δύσης, αλλά και οι Αρ-

γείοι, οι Αιγινήτες και οι Θηβαίοι, για τους οποίους γράφει ο

Πλάτωνας ότι ήταν σπατροί και αυτόχθονες!!

Αυτόχθονες ήταν και οι Λέλεγες (Στράβων VII) και οι Λοκροί

και όλος ο ελληνικός «λαός» που προήλθε από τους «λάας-

λας», δηλαδή τους λίθους, που πέταγε πίσω του, μαζί με την

γυναίκα του Πύρρα, ο βασιλιάς της Φθίας (=Φθιώτιδας), ο

Δευκαλίωνας που το όνομά του σημαίνει “μουσκεμένος”,

γιατί ήταν μουσκεμένος από τα νερά τού μεγάλου κατακλυ-

σμού, που προήλθε από το λιώσιμο των πάγων της βόρειας

Ευρώπη και ο οποίος φέρει το όνομά του και είχε γίνει στις

ημέρες της βασιλείας του, πνίγοντας το μεγαλύτερο μέρος

των Ελλήνων- Πελασγών-Μινυών!!

Τους λίθους που πέταγε ο βασιλιάς  γίνονταν «άνδρες», ενώ

τους λίθους που πέταγε η γυναίκα του γίνονταν γυναίκες, κι

αυτό το πλήθος ονομάστηκε «λαός» από την λέξη «λάας-

λας», την οποία χρησιμοποιούμε και σήμερα σαν δεύτερο

συνθετικό, όπως λατομείο, Λάρισα, λαξευτής, Λαέρτης κ.α.

αποδεικνύοντας την ζωντάνια της συνοχής, της συνάφειας

και της συνέχειας της μητέρας των γλωσσών, της γλώσσας

των  Ελλήνων!

Οι διασωθέντες Πελασγοί-Μινύες και οι όσοι δημιουργήθηκαν

από τις πέτρες του Δευκαλίωνα, ονομάστηκαν ΕΛΛΗΝΕΣ,

από το όνομα τού γιου και διαδόχου του που λεγόταν Έλλη-

νας,  ακόμα και οι οπαδοί τού εξάδελφου του, του βασιλιά

Γραικού που είχαν ονομαστεί Γραικοί και είχαν κατοικήσει

στις περιοχές της Ηπείρου, ονομάστηκαν Έλληνες!! 

Η αποκωδικοποίηση του μύθου, ότι οι Έλληνες προήλθαν από

της πέτρες της φωτοδότρας χώρας των Θεών, δηλαδή της

Ελλάδας, δηλώνει την αυτοχθονία των Ελλήνων και περί-

τρανα καταρρέει ο κακοήθης ισχυρισμός κάποιων, ότι οι Έλ-

ληνες ανήκουν στην σκοπίμως δημιουργημένη ονομασία της

Ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας και ότι ήρθαν στην Ελλάδα από

την Ασία!!!

Η λέξη «ΕΛΛΑΣ»,  προέρχεται από την ζεύξη δύο λέξεων,

της λέξης Ελ που προήλθε από τη λέξη Σελ= φως, εξ ου και

Σέλλας, Σελήνη κ.α., και της λέξης «λάας-λας»(=λίθος)!!!

Στο «λίθιον γόνον» του Πινδάρου ανήκουν οι Μυρμιδόνες, οι

στρατιώτες του Αχιλλέα,  οι προερχόμενοι από την Θεσσα-

λική Γη, όπως οι μύρμηγκες, αλλά και οι βασιλείς Κέκροπας

και Εριχθόνιος, προέρχονταν από τη Γη, τους οποίους η μυ-

θολογία  παρουσιάζει σαν φίδια από την μέση και κάτω, δη-

λώνοντας την αυτοχθονία τους!! 

Ο μέγιστος φιλόσοφος Φερεκύδης ο Σάμιος, που είχε θητεύ-

σει δάσκαλος του Πυθαγόρα και ήταν μαζί με τον Αναξίμαν-

δρο, ο αρχαιότερος Έλληνας πεζογράφος, είχε γράψει ένα

σύγγραμμα με το όνομα «Αυτόχθονες», αλλά δυστυχώς ακο-

λούθησε την τύχη των πολλών ελληνικών συγγραμμάτων και

…..εξαφανίστηκε!! 

Μια παράδοση αναφέρει ότι οι αυτόχθονες Κρήτες, που λέ-

γονταν Ετεοκρήτες είχαν πάει στην Ασία και ίδρυσαν πολλά

βασίλεια και μεταξύ αυτών και το Χετιτικό βασίλειο, που βρι-

σκόταν στην βορειοανατολική Μ. Ασία!!

Οι Χετταίοι είχαν πολλά κοινά φυλετικά και πολιτιστικά στοι-

χεία με τους Έλληνες, ενώ το 38% της γλώσσας τους ήταν

ελληνικό, διατηρούσαν άριστες σχέσεις με τους Έλληνες και

είχαν πρωτεύουσα την Χαττούσα, η οποία απείχε 150 χλμ.

από την σημερινή πόλη που λέγεται  Άγκυρα!!

Τον ελληνικό πολιτισμό στην Ινδία (=παιδί του Δία), μετέφε-

ραν ο Ηρακλής και ο Διόνυσος, οι οποίοι  τους έμαθαν να

καλλιεργούν το αμπέλι και την ελιά, τους δίδαξαν την Σαν-

σκριτική γλώσσα, που ήταν  γραπτή και την μάθαιναν μόνο

άνδρες και ως εκ τούτου καταρρίπτεται η μεγάλη ιστορική

ανακρίβεια ότι η ελληνική γλώσσα πήρε στοιχεία από την

Σανσκριτική!!

Ο Πέρσης ο γιος του Περσέα του ιδρυτή των Μυκηνών και

της Ανδρομέδας υπήρξε γενάρχης όλων των ευγενών Περ-

σών, ο Μήδος ο γιος του Αιγέως (= του Αιγέα) και της Μή-

δειας ήταν ο γενάρχης των Μήδων, ενώ οι Μίσιοι κατάγονταν

από την Μυσία Δήμητρα και οι κάτοικοι της Λυκίας κατάγον-

ταν από τον Λύκο, τον αδελφού του Αιγέως, οι Λύδοι από τον

Λυδό και οι Φρύγες ήταν το Μακεδονικό φύλο με το όνομα

Βρίγες, δηλαδή ολόκληρη η Μ. Ασία υπήρξε πατρίδα Ελλή-

νων και απετέλεσε το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού για

χιλιάδες χρόνια, μέχρι που καταστράφηκε από άξεστα και αι-

μοσταγή βαρβαρικά φύλα, που είχαν πατρίδα την Μογγολία,

αν και σήμερα το αποκρύπτουν επιμελώς και παραδέχονται

για πατρίδα τους τα ελληνικά εδάφη, που παρανόμως άρπα-

ξαν και κατέχουν!!

Οι γενάρχες όλων των ελληνικών πόλεων αναφέρονται ως

αυτόχθονες και θεογενείς!! Οι πληροφορίες για το αυτόχθον

των Ελλήνων έχουν γραφεί από Έλληνες  και Βυζαντινούς

συγγραφείς και τιτιβίζουν μέσα στην ιστορία, όπως οι χρυσοί

τέττιγες στο διάβα του ατέρμονα χρόνου, διαλαλώντας

«χωρίς φόβο και πάθος»  την αυτοχθονία των Ελλήνων, δια-

ψεύδοντας τους παραχαράκτες της ελληνικής ιστορίας!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι χρυσοί τέττιγες!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Πτώση στις επιδόσεις των

αθηναϊκών ξενοδοχείων

λόγω υπερπροσφοράς 

καταλυμάτων

Η υπερπροσφορά καταλυμάτων στην Αττική οδηγεί

σε πτώση στις επιδόσεις των αθηναϊκών ξενοδο-

χείων, όπως επισημαίνει η Ένωση Ξενοδόχων Αθή-

νας, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ-ΑΑ), δίοντας

στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 2019. Τα στοιχεία

δείχνουν πτώση στους δείκτες πληρότητας και εσό-

δου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (έναντι της προηγούμε-

νης χρονιάς), ενώ θετικό πρόσημο καταγράφηκε στη

Μέση τιμή Δωματίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης και της GBR

Consulting:

―  Το 2019 σημειώθηκε πτώση 2,2% στην πληρότητα

― Απώλειες 1,4% καταγράφηκαν στο Έσοδο ανά

Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPar)

― Οριακή αύξηση 0,9% υπήρξε στη Μέση Τιμή Δωματίου

Ειδικά η πληρότητα των ξενοδοχείων το 2019

έκλεινε αρνητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, σε

ποσοστά που άγγιξαν  έως και το -8,8%, εκτός των

μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου οι οποίοι απλώς

κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2018.

Τα στοιχεία των πόλεων – ανταγωνιστών είναι επίσης

άξια προσοχής, καθώς μόνο η Αθήνα, το Παρίσι και

οριακά η Ρώμη σημείωσαν πτώση πληρότητας το

2019,  ενώ πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Βαρ-

κελώνη, ή η Μαδρίτη, επανατοποθετήθηκαν δυναμικά.   

Τα παραπάνω, σημειώνει η ΕΞΑ-ΑΑ, είχε επισημάνει από

τα τέλη του 2018, αλλά και το Νοέμβριο 2019  με

αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της  «15ης

Ετήσιας Έρευνας ΕΞΑΑΑ & GBR Consulting Περί Ικανο-

ποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττι-

κής 2019» για την υπερπροσφορά κλινών στην Αθήνα,

σε όλους τους τύπους καταλυμάτων.

Ένα πολύ ευχάριστο νέο, ακούσαμε μέσα στο Φε-

βρουάριο, που δίνει μεγάλη ανάσα σε γονείς που

έχουν παιδιά με ογκολογικά προβλήματα και αναγκά-

ζονται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό προκειμένου να

βρουν τρόπους θεραπείας.

Εγκαινιάστηκε “Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής

Θεραπείας για παιδιά και εφήβους”.

Με μια επένδυση που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο

ευρώ, η «Ελπίδα» (Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρ-

κίνο), για άλλη μια φορά πρωτοπορεί και προσφέρει

στην ελληνική κοινωνία και στα παιδιά που δίνουν τη

μάχη με τον καρκίνο, ένα από τα πιο σύγχρονα εργα-

στήρια διεθνώς.

Τα εγκαίνια του Κέντρου έγιναν 21/2/20, με την πα-

ρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της υγείας και

πολλών φορέων.

Οι μικροί ογκολογικοί ασθενείς θα θεραπεύονται

πλέον στον τόπο μας από εξειδικευμένο και άρτια εκ-

παιδευμένο προσωπικό στο νέο Κέντρο Κυτταρικής

και Γονιδιακής Θεραπείας. Στόχος είναι να σώζονται

τέσσερα στα τέσσερα παιδιά που προσβάλλονται

από καρκίνο, αφού η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος,

αποτελεί την τελευταία ελπίδα στις περιπτώσεις εκεί-

νες που έχουν αποτύχει οι συμβατικές θεραπείες. Σή-

μερα, τρία στα τέσσερα παιδιά με καρκίνο

θεραπεύονται, το 80% βγαίνουν νικητές, ωστόσο

υπάρχει και ένα 20% που δεν ανταποκρίνονται στις

συμβατικές θεραπείες, και σε αυτούς τους ασθενείς

απευθύνεται το νέο Κέντρο.

«Όταν πριν από 30 χρόνια ξεκινήσαμε με την “Ελπίδα”
τον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, ο στόχος
ήταν ένας: να μην αφήσουμε ούτε ένα παιδί να χαθεί.
Με τη βοήθεια της επιστήμης και ολόκληρης της ελ-
ληνικής κοινωνίας, αυτή τη στιγμή, 3 στα 4 παιδιά που
δίνουν την μάχη με τον καρκίνο και νοσηλεύονται
στην ογκολογική μας μονάδα, θεραπεύονται», ανέ-

φερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΣωματείοΥ “Ελ-

πίδα”,  Μαριάννα Βαρδινογιάννη. 

«Όλες αυτές οι μελέτες που κάναμε όλα αυτά τα χρό-
νια στα εργαστήρια με σκοπό την θεραπεία των ασθε-
νών γίνονται σήμερα πραγματικότητα χάρη στο
“Σύλλογο Ελπίδα” που μας έδωσε αυτό που μας
έλειπε», ανέφερε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του

Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας Ευγέ-

νιος Γουσέτης. 

Το Κέντρο έχει εξασφαλίσει δύο κλινικές μελέτες. Η

μία αφορά την μεσογειακή αναιμία νεαρών ενηλίκων,

είναι πολυκεντρική και ξεκινάει από την Βοστώνη.

Συμμετέχουν δύο Κέντρα της Γερμανίας και ένα της

Αγγλίας και αφορά συνολικά 15 ασθενείς. Η δεύτερη

έχει να κάνει με την κυτταρική θεραπεία και αφορά

παιδιά που υποτροπίασαν, 12 συνολικά, όλα από την

Ελλάδα, στα οποία θα χορηγηθούν τροποποιημένα

γενετικά κύτταρα. Στην κλινική έρευνα συμμετέχουν

ένα Κέντρο από την Γερμανία και ένα από την Αμε-

ρική.

Εγκαινιάστηκε “Κέντρο Κυτταρικής και 

Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά & εφήβους”

O Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης βραβεύει
την μεγάλη δωρήτρια Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Αποστάγματα σοφίας...

3 Ρε μαλάκα, από πότε φοράς σκου-
λαρίκια;

― Από τότε που τα βρήκε η δικιά
μου στο αμάξι.

3 Πέτρο, θέλω να με πάρεις στα σο-
βαρά.

― Μωρό μου, δεν την ξέρω αυτή τη
στάση!

l Φαίνομαι μαλάκας;
― Μπαμ κάνεις.
― Τι ακούγομαι κιόλας!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Προσφυγικό - Μεταναστευτικό,

μια πολιτική κρίση 

με εθνική, διεθνή και 

ανθρωπιστική διάσταση

Ανακοίνωση Δημάρχου 

Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου

Εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε μια μείζονα

κρίση, η οποία τις τελευταίες ημέρες προσλαμβάνει με-

γάλες και επικίνδυνες διαστάσεις. Οι απελπισμένοι άν-

θρωποι που «σπρώχνονται» στα σύνορά μας σε μια

προσπάθεια ασύντακτης εισόδου, είναι μια δοκιμασία για

την κοινωνία μας, για την πολιτεία

μας, για το διεθνές δίκαιο, αλλά και

για όλους όσοι οφείλουν να λά-

βουν θέση έναντι του προσφυγικού

- μεταναστευτικού. 

Ο Ερντογάν εργαλειοποιώντας τον

ανθρώπινο πόνο προσπαθεί να

ασκήσει αποσταθεροποιητική

πίεση, να εκβιάσει προκειμένου να

αποκομίσει τα μέγιστα εθνικά

οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Πόντιος Πιλάτος, αναι-

ρεί κάθε έννοια κοινοτικής αλληλεγγύης και σεβασμού

της Χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν παίρ-

νει καμία επί της ουσίας θέση στήριξης της χώρας και

κυρίως δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στην κύρια

αιτία της βασικής προσφυγικής ροής που δεν είναι άλλη

από τους πολέμους στις χώρες από τις οποίες ξεκινούν

τα προσφυγικά – μεταναστευτικά ρεύματα. 

Μέσα σε αυτό το δύσκολο και εκρηκτικό περιβάλλον

καλούμαστε να σταθούμε όρθιοι.

Να προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την

εδαφική μας ακεραιότητα και την αδιαπραγμάτευτη

αξία της ανθρώπινης ζωής. Να σταθούμε αλληλέγγυοι

στους Ακρίτες μας είτε αυτοί βρίσκονται στον Έβρο

είτε στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου που είναι τα πρώτα

που δέχονται τις προσφυγικές ροές, αλλά και στις

Ένοπλες Δυνάμεις, οι  οποίοι χρόνια τώρα βρίσκονται

περήφανα αντιμέτωποι με την τουρκική επιθετικότητα.

Να αντιμετωπίσουμε το τέρας της φασιστικής ρητορι-

κής που διαχέει τον φόβο και το μίσος.  

Πρόκειται για μια πολιτική κρίση με εθνική, διεθνή και

ανθρωπιστική διάσταση. Η συντεταγμένη διαχείριση,

η ενότητα και η νηφαλιότητα αποτελούν τους οδηγούς

δράσης για να την αντιμετωπίσουμε.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας θα πρέπει να

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στον ρόλο που

της αναλογεί στην κοινωνία, ενημερώνοντας τις τοπι-

κές κοινωνίες και παράλληλα αναλαμβάνοντας πρω-

τοβουλίες για να συνδράμει την Πολιτεία στην επίλυση

των προβλημάτων που δημιουργούνται. Συγχρόνως θα

πρέπει να στείλει μήνυμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Το-

πική Αυτοδιοίκηση καλώντας την να σταθεί δίπλα στις

τοπικές κοινωνίες της χώρας μας. 

Δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Ι. Φιλίππου

Επέκταση φυσικού
αερίου στο 

Δήμο Ραφήνας

Συνεχίζονται οι προεγγραφές για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 

Για να μην υπάρχει ανάγκη φυσικής παρουσίας στο

Δημαρχείο Ραφήνας, στην

Κοινότητα Πικερμίου, ή στο

ΚΕΠ, έχουν δημιουργήσει

ειδική ηλεκτρονική φόρμα

προεγγραφής αναρτημένη

στην επίσημη ιστοσελίδα

του Δήμου Ραφήνας - Πι-

κερμίου (http://rafina-pik-

ermi.gr).

Οπως σημειώνει δε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αν-

δρέας Βασιλόπουλος: «Η προεγγραφή είναι προαι-
ρετική, η συμμετοχή όλων μας όμως αποδεικνύει
το ενδιαφέρον για την επέκταση του δικτύου στην
περιοχή μας και αποτελεί ισχυρό χαρτί διαπραγμά-
τευσης με την εταιρεία».

Η επιδημία από τον νέο κορωνοϊό,

με πρώτη εμφάνιση στην Κίνα το

Δεκέμβρη του 2019, εξαπλώνεται

ταχέως και κρούσματα υπάρχουν

σε αρκετές χώρες της Ευρώπης

συμπεριλαμβανομένης της χώρας

μας. Ο κορωνοϊός, είναι αναπνευ-

στικός ιός, μεταδιδόμενος με

σταγονίδια και μπορεί να προκα-

λέσει από κοινό κρυολόγημα

μέχρι το σύνδρομο βαριάς ανα-

πνευστικής ανεπάρκειας COVID-

19.

Παρά την ταχεία εξάπλωση, τα

περισσότερα περιστατικά παραμέ-

νουν ασυμπτωματικά, και η νόσος

έχει χαμηλή θνητότητα που φθά-

νει το 2% μεταξύ των νοσούντων,

ωστόσο η ευρεία διάχυση της

πληροφορίας, αλλά και η διαχεί-

ρισή της από τα ΜΜΕ έχει προκα-

λέσει πανικό σε παγκόσμιο

επίπεδο, με επιπτώσεις στην οικο-

νομία, στη μετακίνηση αγαθών και

ατόμων, σε υπηρεσίες και δομές

του κράτους και ως αναμένεται

και στην επάρκεια αίματος.

Ο δικαιολογημένος φόβος των

πολιτών να πλησιάσουν τα νοσο-

κομεία, σύσταση που υποστηρίζε-

ται και από όλους τους

παγκόσμιους και εθνικούς φορείς

υγείας (WHO, ΕΟΔΥ, Υπ. Υγείας,

ECDC) για τον περιορισμό της

εξάπλωσης της επιδημίας, έχει

αναπόφευκτα επίπτωση στην προ-

σέλευση αιμοδοτών και εν δυνά-

μει προκαλεί οξεία μείωση των

αποθεμάτων αίματος, γεγονός

που ήδη απασχολεί την Κίνα και

τη Βόρεια Ιταλία.

Το ΕΚΕΑ με πλήρη συναίσθηση

της ευθύνης του για την ασφάλεια

του αίματος και των αιμοδοτών,

αλλά και για τα αποθέματα αίμα-

τος της χώρας:

• Καλεί όλους τους εθελοντές αι-

μοδότες να συνεχίσουν να προ-

σφέρουν το δώρο ζωής προς

τους συνανθρώπους μας που το

έχουν ανάγκη

• Καλεί τις Νοσοκομειακές Υπηρε-

σίες Αιμοδοσίας και τους Συλλό-

γους και Ομάδες Εθελοντών

Αιμοδοτών να οργανώσουν εξορ-

μήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας

εκτός νοσοκομείων, όπως συστή-

νεται και από τον WHO:

― Να μην αφήσουμε καμία ζωή

να κινδυνέψει

― Να πολεμήσουμε τον πανικό με

σωστή πληροφόρηση

ς Να είμαστε εκεί για τον άλλο

στα εύκολα και στα δύσκολα

Nέες ημερομηνίες για τη

FOOD EXPO 2020

H διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών

FOOD EXPO 2020 μετατίθεται για 16-18 Μαΐου λόγω των

πρόσφατων εξελίξεων της εξάπλωσης του κορωνοϊου.

Η εμφάνιση των πρώτων διαπιστωμένων κρουσμάτων του

κορονοϊού (COVID-19) και στη χώρα μας, σε συνδυασμό

με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη ματαί-

ωση όλων των υπαίθριων συναθροίσεων στην Ελλάδα, δη-

μιουργεί έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες και καθιστά

εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβαση της επερχόμενης

διοργάνωσης της FOOD EXPO. Παράλληλα, οι συνθήκες

αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο την υγεία των συμμετε-

χόντων στην έκθεση (εκθετών, επισκεπτών, συνεργατών),

αλλά και των οικογενειών τους.

Οι προσκλήσεις που έχετε λάβει (barcoded, χειρόγραφες)

αλλά και αυτές που έχετε κατεβάσει online από το site της

έκθεσης ισχύουν ως έχουν και στις νέες ημερομηνίες διε-

ξαγωγής της έκθεσης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και σας διαβε-

βαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά

προκειμένου να διασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες προ-

ϋποθέσεις για την επιτυχή διοργάνωση της έκθεσης.

Περί δενδρολο-

γίας στα ΒΒΒ

Επειδή διαβάζω, αυτές τις ημέρες

για δέντρα που κόβονται και δέντρα

που φυτεύονται, σε αντικατάσταση,

επισκέφθηκα μία πλατεία (πάρκο)

του Δήμου ΒΒΒ, και μέτρησα 39 κού-

τσουρα από κομένα δέντρα. Άλλα

σχετικά φρεσκοκομένα, αλλά παλιό-

τερα. Δεν είδα όμως κανένα νέο

δέντρο να έχει φυτευτεί!

Αν κόβεται ένα δέντρο σε μια πλα-

τεία και φυτεύονται 5 στο βουνό δεν

είναι το ίδιο. Για να λέμε τα πράγ-

ματα με το όνομά τους.

Ε.Π.

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) 

Μένουμε ψύχραιμοι–Δίνουμε αίμα!  
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Ο ετήσιος χορός του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου

Μανιατών Νοτίων Προαστίων βρήκε μεγάλη αν-

ταπόκριση από μέλη και φίλους του Συλλόγου,

στοιχείο που έδωσε ευοίωνα μηνύματα για την

πορεία του Συλλόγου. Η εκδήλωση συνδυά-

στηκε με το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Βα-

σιλόπιτας και με ευχές. 

Ο Πρόεδρος Γεώργιος

Πιερράκος εκπροσωπών-

τας το Διοικητικό Συμβού-

λιο αφού καλωσόρισε

τους παρευρισκόμενους,

ευχαρίστησε για την πα-

ρουσία τους τους εκπρο-

σώπους της Κεντρικής

Πολιτικής Σκηνής των Νο-

τίων Προαστίων, τους εκ-

προσώπους των

Παρατάξεων των Δήμων

Νοτίων Προαστίων και

όλα τα Ιδρυτικά μέλη του

Συλλόγου. Στην σύντομη

ομιλία του αναφέρθηκε

στα οράματα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

που είναι:   

― να μεγαλώσει ο Σύλλογος και να είναι αυτό

που λέει και ο τίτλος του Συλλόγου: όλων των

Νοτίων Προαστίων,

― να οργανώσει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις
και να βοηθήσει στην καθολική ανάπτυξη της
Μάνης, για να αναρριχηθεί στη θέση που της
ανήκει, σε όλη την κλίμακα της Εθνικής δημιουρ-

γίας, Ιστορίας και Παράδοσης,
― με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών
από την Επανάσταση του 1821, να αποκτήσουμε
μνημεία και σημεία, ει δυνατόν σε όλους τους
Δήμους των Νοτίων Προαστίων, ώστε να μπο-
ρούν οι Μανιάτες να αποτίουν φόρο τιμής στις
ηρωίδες Μανιάτισσες και τους ήρωες Μανιάτες

που έδωσαν τα πάντα για
την πατρίδα τους και
τέλος
― να προσελκύσουμε νε-
ότερης ηλικίας μέλη,
ώστε να παραδώσουμε
την σκυτάλη σε ανθρώ-
πους με νέες ιδέες κοι-
τώντας όμως και πίσω
στην παράδοση».
Σύντομο χαιρετισμό απη-

ύθυνε και ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος. 

Τιμητικές διακρίσεις

Με αναμνηστική πλακέτα τίμησαν  τον αείμνη-

στο  Ηλία Κοντογιάννη (Interamerican) για την

πολυετή προσφορά του και ανακήρυξαν επίτιμο

μέλος του Συλλόγου τον  Παναγιώτη Ψαλτάκο

(ΤΕΚΑΛ Α.Ε.) απονεμώντας του τιμητική πλα-

κέτα.

Μεγάλο παρών των Μανιατών στη συνεστίαση Περιφερειακός σχεδιασμός 

διαχείρισης καταστροφών
Συνάντηση Περιφέρειας με την

Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης και κατάρτισης μιας ενιαίας

πρότασης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την πρόβλεψη και αντι-

μετώπιση όλου του φάσματος  των κινδύνων από φυσικές κατα-

στροφές, συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής

κοινότητας και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής σε διευρυ-

μένη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία

του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. 

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να συσταθεί μια επιτροπή με τη

συμμετοχή πανεπιστημιακών από όλο τα φάσμα των ειδικοτήτων

που εμπλέκονται σε ζητήματα φυσικών καταστροφών. 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ζήτησε η επιτροπή να συνεδριά-

σει άμεσα με στόχο πριν από το Πάσχα να έχει καταρτιστεί ένα

πρώτο πλαίσιο προτάσεων στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η

χαρτογράφηση των κινδύνων και οι δυνατότητες άμεσης επέμ-

βασης. Οι προτάσεις που θα καταρτιστούν θα ενισχύσουν το σχέ-

διο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και θα

συμβάλλουν στην πρόληψη, και στην αποτελεσματική παρέμβαση

όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε ότι είναι σημαντικό που οι επιστημονι-

κοί φορείς της χώρας κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να συζητή-

σουν και να συμφωνήσουν από κοινού για τις ενδεικνυόμενες

ενέργειες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 

Από την πλευρά τους οι καθηγητές εξέφρασαν την ικανοποίηση

τους που η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας δίνει βαρύτητα

στα συγκεκριμένα προβλήματα και συμφώνησαν να ορίσουν εκ-

προσώπους που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή που θα συστα-

θεί.  
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος

ολοκληρώθηκαν οι αποκριάτικες εκ-

δηλώσεις στη Μονάδα Φροντίδας

Ηλικιωμένων  , “Άκτιος”, τρεις διαφο-

ρετικές γιορτές μια για κάθε Μονάδα

και θέμα: Άρτος και Θεάματα!

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε στη Μονάδα της Βάρης

“Άκτιος Οδηγός”, (16 Φεβρουαρίου),

και τη σειρά πήρε η Μονάδα της Αγίας

Παρασκευής στις 19 Φεβρουαρίου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το

Άρτ Παλλάς στο Μαρούσι στις 26 Φε-

βρουαρίου.

Το χορευτικό των εργαζομένων του

Άκτιου έκλεψε για άλλη μια φορά την

παράσταση, ενώ έδωσε την αφορμή

για χορό και διασκέδαση, παρασύρον-

τας τους παρευρισκόμενους στο καρ-

ναβαλικό κλίμα των ημερών.

Ένοικοι, εργαζόμενοι, συγγενείς και

φίλοι του Άκτιου που παρευρέθηκαν

στις εκδηλώσεις, χόρεψαν και δια-

σκέδασαν όλοι μαζί. Οι εκδηλώσεις

ολοκληρώθηκαν με τις γευστικές δη-

μιουργίες των Σεφ του Άκτιου.

Οι εκδηλώσεις και τα έθιμα διατη-

ρούνται με ευλάβεια, θα λέγαμε, στον

“Ακτιο Οδηγό” και είναι πάντα πολύ

καλά οργανωμένες.

“Άρτος και Θεάματα” στο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος”

Ο Άκτιος, ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας με δυναμι-

κότητα 270 κλινών σε 4 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σας προτείνει ένα

ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
Στις Μονάδες Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer, που λειτουργούν στην Αγία
Παρασκευή, Άκτιος Οδηγός που λειτουργεί στη Βάρη, καθώς και στον Άκτιο Αρτ
Παλάς, που λειτουργεί στο Μαρούσι, δίνουν έμφαση σε υπηρεσίες φιλοξενίας,
νοσηλευτικής φροντίδας και αποκατάστασης από εγκεφαλικά και κατάγματα και
παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την άνοια και τη νόσο Alzheimer.
Πληροφορίες θα βρείτε στο site του Άκτιου www.aktios.gr
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«Τό δέ Ἑλληνικόν γλώσσῃ μέν, ἐπείτε ἐγένετο, αἰεί κοτε
τῇ αὐτῇ διαχρᾶται, ὡς ἐμοί καταφαίνεται εἶναι».

(Ηρόδοτος, 484-425, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Α΄”Κλειώ”, § 58).

(= Όπως λοιπόν μου φαίνεται καθαρά, η Ελληνική φυλή

χρησιμοποιεί ανέκαθεν από τη γένεση/δημιουργία της την

ίδια γλώσσα).

«Οι πέτρες φθείρονται, οι λέξεις δεν σβήνουν ποτέ».

«Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μι-
λούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα».
(Γιώργος Σεφέρης, 1971, «Σημειώσεις για μια ομιλία», 1941, από

“Δοκιμές”, Α΄, σ. 177-8).

Αν αλλοιωθεί η Γλώσσα μας, μοιραία θ’ αλλοιωθεί και ένα

μέρος της Ταυτότητάς μας. Η φθορά της Γλώσσας είναι και

η φθορά του Πολιτισμού μας.

Εγώ - λέει ο Ελύτης - δεν ξέρω να υπάρχει παρά Μια

Γλώσσα, η Ενιαία Γλώσσα, η Ελληνική, όπως εξελίχθηκε

από την Αρχαία που έφτασε να είναι το μεγάλο καμάρι μας

και το μεγάλο μας στήριγμα. Εγώ είμαι υπέρ του παλαιού

συστήματος, εναντίον του μονοτονικού και υπέρ της διδα-

σκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών. 

Είναι η βάση για να ξέρεις την Ετυμολογία των λέξεων. Η

σημερινή κακοποίηση της Γλώσσας με ενοχλεί. Και αισθη-

τικά. Θέλω να δω γραμμένο το “καφενείον” κι ας μην προ-

φέρουμε το “ν”. Τώρα όλες οι λέξεις έχουν μια τρύπα. 

Η καρατόμηση του τελικού “ν” ήταν μέγα λάθος. Κανένας

Ηρώδης δεν θα τολμούσε να διατάξει τέτοια γενοκτονία,

όπως αυτή του τελικού -ν- εκτός και αν του ’λειπε η οπτική

του ήχου, γράφει ο Ελύτης σε κείμενό του με τον τίτλο:

“Για μια οπτική του ήχου”.
Η Αρχαία είναι η μητέρα της Νέας. «Η Νεοελληνική είναι κόρη
από μεγάλη γενιά», θα μας πει ο Γιώργος Θεοτοκάς (1906-

1966). Η σχέση μάνας και κόρης είναι ιερή και δεν κόβεται. Αν-

τίθεται ενισχύεται, τη στιγμή μάλιστα που διδάσκεται σε πάρα

πολλά σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ

«Ταὐτόν ἐστι τό ἕπεσθαι θεῷ καί τό πείθεσθαι λόγῳ»
(Πλούταρχος, 45-120, “Περί του ἀκούειν”, 37d, 10).

Η αξία του λόγου για τον Έλληνα ήταν ήδη από παλιά ση-

μαντική, σε βαθμό που είχε θεοποιηθεί. Την ίδια άποψη απη-

χεί και η ευαγγελική ρήση: «Έν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ
Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί ὁ Θεός ἦν ὁ Λόγος».

AETERNITAS GRAECIAE

(H ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ - Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Πολλοί μίλησαν και μιλούν ακόμη, προσδοκούν μάλιστα και

ορέγονται το “FINIS GRAECIAE” (= Το τέλος της Ελλάδας),

αλλά δεν θα τους περάσει, η ΕΛΛΑΣ είναι ΙΔΕΑ και οι Ιδέες

δεν πεθαίνουν ποτέ! Τον ιδεολόγο μπορείς να τον σκοτώ-

σεις, τις ιδέες του ποτέ! Το μεγαλύτερο “θαύμα”, δεν είναι

ο 5ος αιώνας π.Χ., αλλά το ότι ο λαός αυτός εξακολουθεί

να αντιστέκεται και να διατηρείται ζωντανός. Και τι δεν έχει

περάσει από δω! Και όμως δεν αφομοιωθήκαμε όπως οι πε-

ρισσότεροι άλλοι λαοί. Ο Ελληνισμός έχει αστείρευτες δυ-

νάμεις, είναι το “Ζωοποιούν Φως”, που από τότε που δημι-

ουργήθηκε, μετά το Χάος, το Φάος θα συνεχίσει να φωτίζει

και να ακτινοβολεί περισσότερο και από τον Ήλιο που σε 5

δισεκατομμύρια χρόνια θα χάσει την ενέργειά του, θα σβή-

σει ως νεκρός αστήρ και θα μετατραπεί σε νεκρό νάνο. Όσο

φαύλη και αν είναι η πολιτική και κοινωνική ζωή, μ’ όλα αυτά

τα θλιβερά και εξοργιστικά φαινόμενα της πνευματικής κα-

τάπτωσης και ηθικής σήψης και της εν γένει πολιτιστικής

κρίσης.

Όλοι μιλούν για κρίση αξιών, κατά τη γνώμη μου αυτές είναι

αιώνιες, αθάνατες, ανεξίτηλες απ’ το χρόνο, αλλά διαρκώς

στην εποχή μας φθίνει το νόημά τους και όχι η αξία τους.

Υπάρχει διάχυτη κρίση των Αξίων Ανθρώπων, σπουδαίων,

αξιόλογων και δημιουργικών. Πολλοί που κατέχουν θέσεις και

αξιώματα στο ελλαδικό κατεστημένο, επιστημονικό ή κάποιο

άλλο, δεν θα χαίρονταν να υπάρξουν ανάμεσά τους άριστοι, γιατί

έτσι θα φαίνονταν η μικρότητα και η μετριότητά τους, γι’ αυτό

προτιμούν τους αρεστούς και αυτούς που τους βολεύουν και

τους εξυπηρετούν.

Πολλοί, δυστυχώς, θαμπωμένοι από τα επιτεύγματα της

εποχής μας, ξεχνούν κάτι βασικό: Ποτέ δεν θα φθάναμε

στην κορυφή, αν άλλοι, πριν από μας, δεν είχαν βάλει τις

βάσεις της ανόδου. Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν είναι

θαύμα, είναι τελειοποίηση. Τα βήματα των προγενεστέρων

έγιναν γιοφύρια, για να περάσουμε εμείς, όπως λέει και μια

κρητική παροιμία «των μπροστινών πατήματα, των πισινών
γιοφύρια», ήτοι οι μεταγενέστεροι στηρίζονται στα επιτεύγ-

ματα των προγενεστέρων.

Εξάλλου σεβασμός προς το Παρελθόν σημαίνει σεβασμός και

προς το Μέλλον. Διότι Μέλλον μπορεί να είναι το Παρελθόν

που μπαίνει από άλλη πόρτα. Ας είμαστε συνετοί. Κανείς δεν

ξέρει τι μας επιφυλάσσει... το Παρελθόν! Αν δεν το σεβα-

στούμε, μπορεί η πορεία μας προς τα εμπρός να μετατραπεί

σε μαρτύριο του Σισύφου. Να σπρώχνουμε το όχημα της προ-

όδου προς τα εμπρός και αυτό να γυρίζει οπίσω. 

Μια φυσιολογική πρόοδος είναι στενά συνδεδεμένη με το

Παρελθόν και ασκεί μια κατευθυντήρια επίδραση στο Μέλ-

λον. «Ερχόμαστε από πολύ μακριά και πηγαίνουμε ακόμη
πιο μακριά», είχε πει ο μεγάλος ηγέτης του Ιταλικού κομ-

μουνιστικού κόμματος Παλμίρο Τολιάτι (1893-1964). Το

χθες ρίχνει το σπόρο για να γεννηθεί το αύριο.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«...Αν σταματήσουμε να μισούμε ή να περιφρονούμε τη

Γλώσσα μας, αν συμφιλιωθούμε μαζί της, θα ζήσουμε αύριο

σ’ ένα πνευματικό και επιστημονικό περιβάλλον πιο φιλικό

προς εμάς. Το Μέλλον χρειάζεται την Ελληνική για να

υδροδοτείται απ’ αυτή γλωσσικά. Όποια ευρωπαϊκή γλώσσα

κι αν εξελιχθεί σε παγκόσμια γλώσσα, σε μια οικονομική

“lingua franca”, θα έχει την ανάγκη της Ελληνικής, η οποία

και γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί ζώσα, σφριγώσα και ακ-

μαία. Οι καρποί της πάντα θα είναι καρποί και για το παγκό-

σμιο λεξιλόγιο της επιστήμης και του πολιτισμού. Γι’ αυτό

το να υπηρετούμε με σεβασμό τη γλώσσα μας είναι η με-

γαλύτερη προσφορά στον παγκόσμιο γλωσσικό πολιτισμό. 
(Σαράντος Ι. Καργάκος, 1937-2019, απόσπασμα από τον επίλογο

του βιβλίου του, “Μικρά γλωσσικά»).

«Οἱ φρόνιμοι τοῦ ἐτυμολογεῖν ὀρέγονται φύσει»

Στην παραπάνω φράση, που είναι από το έργο του Αριστο-

τέλη, “Τα μετά τα Φυσικά”, βιβλίο Α΄, 980α, αλλάξαμε το

«Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι...» 
Όπως ο άνθρωπος έχει μια φυσική τάση για τη γνώση, έτσι

όλοι μας, όσοι βέβαια σκεπτόμαστε ακόμη, έχουμε την τάση

να αναζητούμε την προέλευση των λέξεων της γλώσσας

μας, την αρχική τους σημασία.

Ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. παραδίδεται από τον Διόδωρο

Σικελιώτη ότι ἔτυμον είναι «η αληθής σημασία μιας λέξης

σύμφωνα με την προέλευσή της». Η λέξη ἔτυμον προέρχε-

ται από το επίθετο ἔτυμος που σήμαινε “ἀληθής” και χρη-

σιμοποιείται ήδη στον Όμηρο: «ψεύσομαι ἤ ἔτυμον ἐρέω;»
(Οδύσσεια, δ, 140). Η λέξη έχει την ίδια ρίζα με ένα άλλο

ομηρικό επίθετο το ἐτεός -ή -όν που σημαίνει επίσης «αλη-

θινός, γνήσιος, αυθεντικός, σωστός, πραγματικός», που

παράγεται από το εἰμί. Από αυτό τα σύνθετα ονόματα Ἐτεο

-κλῆς και Ἐτεό -κρητες (= οι γνήσιοι, αυτόχθονες Κρήτες)

στον Όμηρο. Από ένα ομόρριζο επίθετο ἐτός -ή -όν της

ίδιας σημασίας προήλθε το ρήμα ἐτάζω που χρησιμοποιείται

σήμερα ως ἐξ-ετάζω με αρχική σημασία «αναζητώ την αλή-

θεια, ερευνώ λεπτομερώς». Ολόκληρη η οικογένεια αυτών

των λέξεων και ιδιαίτερα η λέξη ἔτυμον δηλώνουν την ανα-

ζήτηση της αλήθειας των λέξεων, δηλαδή την ιχνηλάτηση

της προέλευσής τους που ταυτίζεται με τη σημασία εκκίνη-

σης ή προέλευσης της λέξης, την πρώτη, αρχική, βασική,

αληθινή η ετυμολογική σημασία.

Ας γνωρίζουμε όλοι ότι στο διάβα της μακρόσυρτης και αδέ-

καστης ιστορίας Συμπληγάδες και Κύκλωπες, θηρία της

Ανατολής και Δύσης και όρνεα του Βορρά προσπάθησαν και

προσπαθούν να καταβροχθίσουν τον Έλληνα - Προμηθέα

(προνοητικό/προμηθευτή), αλλά αυτός κραυγάζει “οὐ μόρ-
σιμον” (= δεν πεθαίνω). Όμως για να συμβεί αυτό, σήμερα

που πληθαίνουν οι ύαινες, όλοι εμείς έχουμε ηθικό χρέος

να είμαστε Αγωνιστικοί, Πατριώτες, Ενωμένοι και όχι αγω-

νιώδεις, απάτριδες και διχασμένοι, αν θέλουμε να επιβιώ-

σουμε ως Έθνος, διαφορετικά θα αυτοκαταστραφούμε.

«Ἐπιλήθετε / ἐπιλανθάνεσθε οἵων ἄρχεσθε, Μνη-
µονεύετε / ἐνθυµεῖσθε οἵων ἐστέ». (του ιδίου)

(= Να λησμονάτε από ποιους κυβερνιέστε, να θυμάστε από

ποιους κατάγεστε).

Τ
ο άρθρο μου αφιερώνεται στη Γλώσσα, γένους θηλυ-

κού, αλλά και στη Γυναίκα που αγωνίζεται διεκδικών-

τας με ήθος και αξιοπρέπεια τα δικαιώματά της και τιμά

τους πολλαπλούς της ρόλους ως μητέρα, σύζυγος, εργα-

ζόμενη, νοικοκυρά.

Η Γυναίκα είναι το μοναδικό πλάσμα που όσα και αν ξέρεις

για κείνη πάντα κάτι θα σου διαφεύγει. Και όπως γράφει και

ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος (1928) “Γυναίκες, σας περιγρά-
φουμε όπως μας αρέσει κι εξοργιζόμαστε που δεν χωράτε
στις περιγραφές μας”.
Η 8η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στη Γυναίκα. Αφορμή του

γεγονότος η εξέγερση των εργατών της κλωστοϋφαντουρ-

γίας την 8η Μαρτίου 1857 στη Νέα Υόρκη, για δικαίωμα

ψήφου και ανάδειξή τους στα δημόσια αξιώματα.

Οφείλουμε όμως ως Έλληνες να θυμόμαστε και τη Νεοπλα-

τωνική Φιλόσοφο-Μαθηματικό και Αστρονόμο, την Υπατία

του Θέωνος την Αλεξανδρινή, τη “Γεωμετρική”, 370-415/416,

η οποία υπέστη μαρτυρικό θάνατο από το φανατισμένο όχλο

των πληρωμένων δολοφόνων “των Παραβολάνων”, την 8η

Μαρτίου του 415. Η Γυναίκα - Σύμβολο ισότητας των φύλων

και μάρτυρας της Επιστήμης. Ο θάνατός της σηματοδοτεί το

τέλος της Κλασσικής Αρχαιότητας και την παρακμή της Αλε-

ξανδρινής Διανόησης.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος
――――――
* Ἡ Ρυσιγλωσσία < ρῦσις -εως+γλῶσσα. Παράγεται από το µέλλ.
ρύσοµαι του ρήµ. ρύοµαι = δια-σώζω, γλυτώνω, απαλλάσσω, προ-

φυλάσσω, προστατεύω, προασπίζω, υπερασπίζω. Άρα η σωτηρία, η διά-

σωση, η προστασία, η υπεράσπιση της γλώσσας. Ο ημέτερος

νεολογισμός ως ουσιαστικό ῥυσιγλωσσία και ως επίθετο ῥυσίγλωσσος

σχηματίστηκε αναλογικά προς τα λεξικογραφημένα επίθετα: ῥυσίβω-

μος, ον = ο υπερασπίζων τους βωμούς, ῥυσιγένεθλος, ον και ὁ, ἡ ρυ-

σιγενής -οῦς, ο διασώζων το γένος, τους απογόνους του, ῥυσίδιφρος,

ον = ο διαφυλάσσων την άμαξα, ῥυσίκοσμος, ον = ο φυλάσσων, ο δια-

τηρών τον κόσμον (Παρθένος Μαρία), ὁ, ἡ ῥυσίπολις -εως = ο σωτήρ,

ο ελευθερωτής, ο υπερασπιστής πόλεως (Αθηνά - Παλλάς), ῥυσίπονος,

ον = ο καταπαύων τους πόνους, ταλαιπωρίες.

* Ἡ Ὀλεσιγλωσσία < ὀλέσω μέλλ., του ὄλλυμι, ὀλλύω = καταστρέφω,

εξολοθρεύω, αφανίζω + γλῶσσα. Άρα η καταστροφή, ο αφανισμός, η εξά-

λειψη, η κακοποίηση της γλώσσας. Ο ημέτερος νεολογισμός ως ουσια-

στικό ὀλεσιγλωσσία και ως επίθετο ὀλεσίγλωσσος σχηματίστηκε

αναλογικά προς τα λεξικογραφημένα επίθετα: ὁ ἡ ὀλεσήνωρ -ορος = ο

καταστρέφων, ο αφανίζων τους άνδρες, ὁ, ἡ ὀλεσίθηρ -ηρος = ο φονεύων

τα θηρία, ὀλεσίμβροτος, -ον = ο αφανίζων τους θνητούς, ὀλεσίοικος, -

ον = ο καταστρέφων, ο αφανίζων το σπίτι του, ὁ, ἡ ὀλεσίπ(τ)ολις -εως =

ο καταστρέφων, ο αφανίζων την πόλη του, ὀλεσιτύραννος, ον = ο αφανί-

ζων τους τυράννους και ὀλεσι-σιαλο-κάλαμος, ον = ο κατασκευασμένος

από καλάμι και ο καταστρέφων το σάλιο, επίθ. του αυλού.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Ρυσιγλωσσίας* 

ἄρχεσθαι
&

Ὀλεσιγλωσσίας*
παύεσθαι
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Τα βραβεία «Αγρότης Της Χρονιάς»,

απευθύνονται στο σύνολο των αγροτών

και των ομάδων της πρωτογενούς πα-

ραγωγής στην Ελλάδα, οι οποίοι ξεχω-

ρίζουν για την οργάνωση, την ποιότητα,

τον επαγγελματισμό και την καινοτομία

τους. Παράλληλα όμως εντοπίζουν,

αξιολογούν και επιβραβεύουν προσπά-

θειες που συνεισφέρουν στην ανά-

πτυξη του τόπου τους και γενικότερα

στην οικονομία της χώρας.

Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες,

με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία και

εξειδίκευση, η επιτροπή αξιολόγησης

έχει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια για

να επιβραβεύσει αυτούς που έχει αξιο-

λογήσει ότι ανταποκρίνονται στα κριτή-

ρια που έχουν θεσμοθετηθεί για κάθε

ξεχωριστή κατηγορία βράβευσης.

O θεσμός του “Αγρότη της Χρονιάς” και

η εφημερίδα Agrenda βρέθηκαν τίμη-

σαν (25 Ιανουαρίου 2020) στα Γιάννενα

τους νικητές αλλά και συζήτησαν

ατζέντα που θα απασχολήσει την πρω-

τογενή παραγωγή από εδώ και στο

εξής.

Ο Αγρότης της Χρονιάς, είναι ο Χρή-

στος Ζαγάρης, καλλιεργητής από το

Μαραθώνα που ξεκίνησε µε λίγα

στρέµµατα και σήµερα έχει φτάσει τα

1.000, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο

από τον διευθυντή και εκδότη της

Agrenda Γιάννη Πανάγο.

Ο Ηρακλής Μπαλαντάνης που γεννή-

θηκε και ζει στο Περτσάλι, στη Ζίτσα

Ιωαννίνων, βραβεύτηκε με την διάκριση

του Κτηνοτρόφου της Χρονιάς.  Ο

Νίκος Κυριακίδης, εμπορικός διευθυν-

τής της Yara Hellas, παρέδωσε το βρα-

βείο. 

Για την Συλλογική Προσπάθεια της

Χρονιάς, βραβεύθηκε ο  συνεταιρισμός

“Ορεάλιος Γη” από την Κεφαλονιά.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρι-

σμού ΠΙΝΔΟΣ, παρέλαβε το βραβείο

της Τιμητικής Διάκρισης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Μάκης Βορίδης υποδέχθηκε

την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 στο Υπουρ-

γείο τους νικητές του διαγωνισμού

«Αγρότης της Χρονιάς», τους οποίους

συνεχάρη και εξήρε την αφοσίωσή τους

στην εκμετάλλευση της ελληνικής γης,

σημειώνοντας ότι «αγαπούν τη δουλειά
τους και θέλουν να εξελίξουν την καλ-
λιέργειά τους, αξιοποιώντας χρηματο-
δοτικά εργαλεία τα οποία παρέχει το
υπουργείο προκειμένου να κάνουν
επενδύσεις για να βελτιώσουν την πα-
ραγωγικότητα και την ανταγωνιστικό-
τητα των προϊόντων».

O Αγρότης της Χρονιάς, Χρήστος Ζαγάρης,
παρέλαβε το βραβείο από τον εκδότη της
εφημερίδας, Γιάννη Πανάγο.

O Υπουργός Μάκης Βορίδης ανάμεσα στους βραβευμένους και τους συντελεστές.

Ανακηρύχθηκε και βραβεύθηκε ο “Αγρότης της χρονιάς”

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

τούλης με Δημάρχους, με στόχο τον προγραμματισμό και τη δρομολόγηση δράσεων

με αναπτυξιακό πρόσημο, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, συ-

ναντήθηκε με  το Δήμαρχο Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττό. στα γραφεία της Περιφέρειας

μαζί με στελέχη της Διοίκησης και τον μητροπολίτη Ιλίουκαι Αχαρνών κ. Αθηναγόρα

Δικαιάκο και στελέχη του δήμου.

Ο δήμαρχος Σπ. Βρεττός, επισήμανε ότι παρέλαβε ένα δήμο με σημαντικές ελλείψεις

και οικονομικά προβλήματα, ενώ οι υποδομές και το οδικό δίκτυο παρουσιάζουν με-

γάλες φθορές. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη στήριξη της Περιφέρειας για τη δρομολό-

γηση έργων με αναπτυξιακό πρόσημο.  

Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά σε έργα Οδοποιίας, Ασφαλτόστρωσης, ομβρίων, αντι-

πλημμυρικά έργα, στη διάνοιξη και κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων της Λεωφόρου

Καραμανλή, κατασκευή παιδικών χαρών, υλοποίηση δράσεων ανακύκλωσης και καθα-

ριότητας, διαμόρφωση ανοιχτών αθλητικών χώρων, ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού στο

καταυλισμό Σεισμόπληκτων Καποτά κ.α. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ειδική αναφορά και για τη συντήρηση δύο Ιερών

Ναών (Άγιος Βλάσιος και Ευαγγελιστρίας) καθώς και για την υλοποίηση δράσεων και

συνεργασιών της Εκκλησίας με την Περιφέρεια. 

Ο Γ. Πατούλης αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης περιοχών της Αττικής, τόνισε

πως η βούληση της νέας διοίκησης της Περιφέρειας είναι να βοηθήσει τις δημοτικές

αρχές προς αυτή την κατεύθυνση προς όφελος των πολιτών, μέσα από μία ιεράρχηση

και διαχείριση προτεραιοτήτων.

Τα προβλήματα του Δήμου Αχαρνών

στο τραπέζι της Περιφέρειας Αττικής
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Όταν η, καθοδηγούμενη από την Τουρκία,

«άοπλη εισβολή» των λαθρομεταναστών

έτεινε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις

η κυβέρνηση (ΚΥΣΕΑ) αναγκάστηκε να

εξαγγείλει ορισμένα μέτρα για την προ-

στασία της εθνικής ασφάλειας της Ελλά-

δας.

Η εξαγγελία των μέτρων δημιούργησε

ικανοποίηση (κάλιο αργά παρά ποτέ)

αλλά και πολλά ερωτήματα στους ιθαγε-

νείς κατοίκους αυτής της χώρας. Αυτά τα

ερωτήματα απειλούν την αξιοπιστία του

κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, γιατί

αμφισβητούν την επάρκεια και την ικανό-

τητά του να προστατεύσει εγκαίρως και

αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα.

Καταγράφουμε τα μέτρα κατά των λαθρο-

μεταναστών και τα ερωτήματα που δημι-

ουργούνται σε μεγάλο τμήμα της κοινής

γνώμης :

1ον. Αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των

μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερ-

σαίων και θαλασσίων, συνόρων από τα

σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνά-

μεις για την αποτροπή παράνομων εισό-

δων στη χώρα.

Γιατί τα τελευταία τριάντα χρόνια, από

τις αρχές της δεκαετίας του ’90, μέχρι σή-

μερα δε φυλάσσονταν τα σύνορα; Γιατί

αφέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαθρο-

μεταναστών, πάνω από 1.200.000, να εγ-

κατασταθούν στη χώρα και στη συνέχεια,

σ’ ένα τμήμα από αυτούς, χορηγήθηκε η

ελληνική ιθαγένεια; Γιατί τα μικρά και

αδύναμα Σκόπια, η Βουλγαρία καθώς και

άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σφραγί-

σει ουσιαστικά τα σύνορά τους και η Ελ-

λάδα δεν μπορούσε μέχρι τώρα να

σφραγίσει τουλάχιστον τον Έβρο;

2ον.  Την προσωρινή αναστολή, για ένα

(1) μήνα, από την ημέρα λήψης της πα-

ρούσης απόφασης, της υποβολής αιτή-

σεων ασύλου όσων εισέρχονται στη

χώρα παράνομα.

Γιατί το μέτρο αυτό δεν ελήφθη νωρί-

τερα; Γιατί μόνο για ένα μήνα; Μήπως, για

να μη μας «μαλώσουν» οι Ευρωπαίοι ότι

παραβιάζουμε τα δικαιώματα των «προ-

σφύγων»; Μετά το μήνα θα επανέλθει η

προηγούμενη κατάσταση; Γιατί έπρεπε να

δημιουργηθούν τα άθλια Hot-Spots και να

σχεδιάζονται πέντε ημίκλειστα κέντρα

των 20.000 ατόμων στα νησιά για τους αι-

τούντες άσυλο; Γιατί αφέθηκαν, επί χρό-

νια, να καταστρέφονται τα νησιά του

Ανατολικού Αιγαίου; Γιατί έπρεπε πρώτα

τα ΜΑΤ να επιχειρήσουν να κάμψουν τις

αντιδράσεις των νησιωτών που υπερασπί-

ζονταν τον τόπο τους;

3ον. Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό

είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης,

χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται πα-

ράνομα στο ελληνικό έδαφος.

Γιατί το μέτρο δεν έχει ληφθεί εδώ και

χρόνια; Γιατί δημιουργήθηκαν ανά την

επικράτεια «συνοικίες» και «χωριά» αλλο-

εθνών; Γιατί νοικιάζονται κατοικίες και

δίνονται επιδόματα – προπληρωμένες

κάρτες στους αιτούντες άσυλο για να

διαβιούν στη χώρα; Αυτό δεν αποτελεί

«μαγνήτη» για περισσότερες αφίξεις;

Γιατί δε χορηγούνται οι ίδιες παροχές

στους αναξιοπαθούντες Έλληνες; Τι θα

γίνει με αυτούς που δε θα είναι δυνατή η

επαναπροώθησή  τους;

4ον. Την υποβολή αιτήματος στην FRON-

TEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT, με

στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνό-

ρων της χώρας που συνιστούν και σύνορα

της ΕΕ.

Γιατί ζητάμε τη βοήθεια των ξένων για τη

φύλαξη των συνόρων μας; Ομολογούμε

ότι είμαστε ανίκανοι να υπερασπιστούμε

την ελληνική επικράτεια; Δε γνωρίζουμε

ότι μέχρι σήμερα η FRONTEX δεν απο-

τρέπει τις αφίξεις, αλλά λειτουργεί ως

επιτροπή υποδοχής, καταγραφής και

ταυτοποίησης των λαθρομεταναστών;

Δε γνωρίζουμε ότι η FRONTEX και η

RABIT έχουν κληθεί από το 2015 στην

Ελλάδα με τα γνωστά καταστροφικά απο-

τελέσματα;

5ον. Την άμεση γνωστοποίηση της παρού-

σας απόφασης στο Συμβούλιο Υπουργών

Εξωτερικών της ΕΕ και την κίνηση της

διαδικασίας του άρθρου 78 παρ. 3 της

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε

να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της

Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμε-

τώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω

αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων

χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Τι ακριβώς θα μας προσφέρει η ΕΕ, οικο-

νομική βοήθεια (350 εκ.) για να συντη-

ρούμε τους λαθρομετανάστες εντός της

ελληνικής επικράτειας, μήπως λόγια πα-

ρηγοριάς και συμπαράστασης ή εκκλή-

σεις για διατήρηση, της πρακτικά νεκρής,

Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016;

Μήπως η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τον κ.

Ερντογάν προκειμένου αυτός να σταμα-

τήσει τις υβριδικές επιχειρήσεις κατά της

Ελλάδας και της Κύπρου; Τι θα γίνει με

τους 112.000 μετανάστες (71.000 στην

ενδοχώρα και 42.000 στα νησιά), που

σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία  του

ΟΗΕ ήταν εγκλωβισμένοι, στο τέλος Δε-

κεμβρίου 2019, στην Ελλάδα; Σημειώνε-

ται ότι ο αριθμός αποτελεί απλή εκτίμηση

γιατί δεν υπάρχει κεντρική καταγραφή.

Μήπως οι χώρες της ΕΕ πειστούν να απο-

δεχτούν μια ισότιμη κατανομή των μετα-

ναστών – εποίκων στα εδάφη τους;

Τα κυβερνητικά μέτρα ελήφθησαν όταν

«ο κόμπος έφτασε στο κτένι», δηλαδή,

πολύ καθυστερημένα. Από το πρωί του

Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου μέχρι τη

στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο

έχουν συλληφθεί  244 άτομα που πέρα-

σαν παράνομα τα σύνορα στον Έβρο. Οι

συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί σε κέν-

τρα κράτησης προκειμένου να απελα-

θούν, μαζί με όσους, το ίδιο διάστημα,

αποβιβάστηκαν στα νησιά του Αιγαίου.

Γιατί αλήθεια τώρα μόλις άρχισε να

εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία;

Δυστυχώς ο εποικισμός της Ελλάδας από

αλλοεθνείς – αλλόθρησκούς πληθυσμούς

θα συνεχισθεί, γιατί αυτό επιβάλλεται

από την παγκοσμιοποίηση που υλοποιεί-

ται από την ΕΕ. Τα μέτρα αποτελούν ένα

αναγκαίο «διάλλειμα» εν’ όψη εξαιρετι-

κών συνθηκών. Η αντικατάσταση του ελ-

ληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο

θα συνεχισθεί το επόμενο διάστημα με

ηπιότερους ρυθμούς, όπως γινόταν όλα

τα προηγούμενα χρόνια, για να μην υπάρ-

χουν μεγάλες αντιδράσεις. Όπως δήλωσε

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όποιος ει-

σέρχεται νόμιμα στη χώρα και κάνει αί-

τηση για άσυλο αλλά και όποιος έμπαινε

παράνομα θα μπορεί να πάρει την ελλη-

νική ιθαγένεια σε 7 χρόνια. Ο απώτερος

στόχος είναι η δημιουργία μιας πολυπολι-

τισμικής κοινωνίας όπως έχει πει και ο

πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.

Σ’ αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία οι

Έλληνες θα αποτελούν μία από τις διάφο-

ρες εθνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές

μειονότητες. Εκτός εάν λειτουργήσουν εγ-

καίρως τα αντανακλαστικά επιβίωσης του

έθνους.

Στις 4-3-20 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Στέλιος Πέτσας απηύθυνε μήνυμα προς

τους μετανάστες: «Μην επιχειρείτε να
μπείτε παράνομα στην Ελλάδα, δε θα τα
καταφέρετε και αναλαμβάνετε ακέραια
την ευθύνη των επιλογών σας». Η δή-

λωση αυτή θα ισχύσει μόνο για ένα μήνα

ή αποτελεί επανακαθορισμό της μέχρι σή-

μερα εφαρμοζόμενης πολιτικής; Σύντομα

θα το διαπιστώσουμε.

Παράλληλα όμως υπάρχει ύψιστος κίνδυ-

νος η Τουρκία να μεθοδεύσει, με τη

χρήση ειδικών δυνάμεων και μέσων, την

ξαφνική εισβολή μεγάλου αριθμού μετα-

ναστών για να ανατρέψει την ελληνική

πολιτική ανάσχεσης. Σε μια τέτοια περί-

πτωση μέχρι πού είναι αποφασισμένη να

φτάσει η κυβέρνηση; Θα χρησιμοποιήσει

τα όπλα για να υπερασπιστεί τα σύνορα ή

όχι; Κανένας δεν εύχεται να συμβεί κάτι

τέτοιο, αλλά είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο

και πρέπει η αντίδραση να είναι προαπο-

φασισμένη. Αν π.χ. 3.000 άνθρωποι μπουν

έστω 100 μέτρα μέσα στο ελληνικό έδα-

φος, τότε όλα θα έχουν καταρρεύσει.

Υ.Γ. Γιατί τις τελευταίες ημέρες χάθηκαν

από την επικαιρότητα οι προπαγανδιστές

της πολυπολιτισμικότητας και οι κάθε εί-

δους ανθρωπιστές, δικαιωματιστές – αλ-

ληλέγγυοι των μεταναστών; Όλοι αυτοί

που ζητούσαν από το χρεοκοπημένο κρά-

τος να προσφέρει σπίτια, να βρει εργασία,

να εξασφαλίσει σχολεία και να παρέχει

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον κάθε

έποικο, από την Ασία και την Αφρική, που

έφτανε στην Ελλάδα;

Πηγή : www.ellinikiantistasi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  3-03-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  12/2020 απόφασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Έγκριση προσω-
ρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
με μερικό αποκλεισμό,  της οδού
Δάβαρη, από τη διασταύρωση με τη
Λεωφ. Μαρκοπούλου-Παιανίας
μέχρι και το ύψος της οδού Αντ.
Κιούση,  για την εκτέλεση των ερ-
γασιών του έργου «Αποστράγγιση
Ανατολικού τμήματος πόλης Κορω-
πίου.» 
Στο Κορωπί στις 3 Μαρτίου του
έτους  2020  κατά την 4η  Τακτική
Συνεδρίαση της,  η  Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής  του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις,  με μερικό απο-
κλεισμό,  της οδού Δάβαρη, από τη
διασταύρωση με τη Λεωφ. Μαρκο-
πούλου-Παιανίας  μέχρι και το
ύψος της οδού Αντ. Κιούση,  για
την εκτέλεση των εργασιών του
έργου «Αποστράγγιση Ανατολικού
τμήματος πόλης Κορωπίου», για
χρονικό διάστημα  τριών (3) μηνών
από την έγκριση της σχετικής
άδειας από το αρμόδιο τμήμα της
τροχαίας. Το σκάμμα που θα δημι-
ουργηθεί στα πλαίσια του έργου θα
έχει βάθος 7,50 μέτρα, και πλάτος
6,00 μέτρα, οπότε θα χρειαστεί να

γίνει μερική κατάληψη του οδο-
στρώματος .Σύμφωνα με την κυκλο-
φορική μελέτη, προβλέπονται τα
παρακάτω:
Για τις ανάγκες του έργου στην πα-
ρούσα φάση δεν απαιτείται η δια-
κοπή της κυκλοφορίας, αλλά
κατάληψη μέρους του ρεύματος κυ-
κλοφορίας της οδού ΔΑΒΑΡΗ από
το ύψος των οδών ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ-
ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, και μέχρι την ΛΕΩΦ.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ.
Όταν γίνονται εργασίες το πλάτος
της οδού ΔΑΒΑΡΗ που θα απομένει
για την κυκλοφορία των οχημάτων
θα είναι 5,50 μ.
Όταν δεν γίνονται εργασίες, δεν θα
καταλαμβάνεται καθόλου μέρος της
οδού ΔΑΒΑΡΗ, αλλά θα υπάρχει
ανάλογη οδική σήμανση, όπως φαί-
νεται στο σχέδιο ΣΧΕΔΙΟ Νο : 6.
Η όδευση του έργου, απεικονίζον-
ται σε σχέδιο της Google Earth και
φαίνονται στο ΣΧΕΔΙΟ Νο : 1.
Η υπάρχουσα οδική σήμανση, της
οδού ΔΑΒΑΡΗ από τις οδούς
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ- ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, μέχρι
την ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ, φαίνονται στο ΣΧΕΔΙΟ Νο : 2.
Η εργοταξιακή σήμανση που απαι-
τείται να υπάρχει επί της οδού ΔΑ-
ΒΑΡΗ, όταν γίνονται εργασίες,
φαίνονται στα ΣΧΕΔΙΑ Νο:3, 4 & 5.
Δεν θα κοπεί καμία πρόσβαση
στους παρόδιους, και στις παρακεί-
μενες δραστηριότητες οι οποίοι και
θα εξυπηρετούνται κανονικά.
Η περιοχή των έργων, η εκτροπή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και τα
προστατευτικά μέσα που απαιτούν-

ται λόγω των έργων, αναφέρονται
στα σχέδια από το Νο:1 μέχρι και το
Νο:6 που επισυνάπτονται.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου θα πρέπει ο ανάδοχος του
έργου να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε τα έργα να τελει-
ώσουν το γρηγορότερο δυνατό,
χωρίς να δημιουργηθούν προβλή-
ματα στην κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων. 
Επίσης δεν θα γίνεται διακοπή της
κυκλοφορίας πέραν του απαραίτητα
απαιτούμενου χρόνου για τις ανάγ-
κες του έργου και μετά το τέλος
των εργασιών θα παραδοθεί κανο-
νικά στην κυκλοφορία.
Ο ανάδοχος του έργου, με δικιά του
ευθύνη, θα πρέπει να μεριμνήσει για
την έκδοση όλων των απαιτούμε-
νων αδειών από άλλους φορείς.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπετε
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της
απόφασης κατά το πλήρες κείμενό
της στο δημοτικό κατάστημα του
δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284
και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια
ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα   αυτής
σχέδια βρίσκεται   αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

Η ανάσχεση των λαθρομεταναστών 

και τα αμείλικτα ερωτήματα
Του Νίκου Ιγγλέση



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                   7  ΜΑΡΤΙΟΥ  2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Η οικονομική επιτροπή, αγαπητοί αναγνώστες, της

Πέμπτης 5-3-2020 χαρακτηρίστηκε από παρατάσεις,

παρατάσεις, παρατάσεις...

Προ ημερησίας υπήρχε το θέμα, προμήθεια έτοιμου

φαγητού catering, που αφορά 29.000 μερίδες και

ύψους 113.000 € περίπου, ετησίως ανανεούμενη δα-

πάνη για τους άπορους.

Οι παρατάσεις αφορούσαν: 

― Κατασκευή αθλητικών χώρων για διάστημα 8

μηνών, προς το παρόν και η διαμόρφωση του τελικού

ποσού σύμβασης 404.796 με ΦΠΑ.

― Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και

τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών, η προθεσμία

περαίωσης του έργου (18μήνες) λήγει 21/3 και η πα-

ράταση δόθηκε για επιπλέον 3 μήνες. Ελπίζουμε

αυτή τη φορά να συμπεριληφθούν τα σημεία που εδώ

και πολλά χρόνια έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί...

― Δημοτική οδοποιία 2017. Εχουμε χάσει το μέ-

τρημα για το πόσες φορές έχει πάρει παράταση.

Στην αίτηση του αναδόχου, δεν την είδαμε βέβαια,

γίνεται αναφορά για έναν μήνα, μα θα προλάβουν;...

― Στην παράταση "προμήθεια και τοποθέτηση συ-

στημάτων ασφαλείας απορριματοφόρων" εγκρίθηκε

μόνο η παράταση χρόνου μέχρι 2-7-20 καθώς το οι-

κονομικό μέρος της εισήγησης είχε ασάφειες, δεν

ήταν αντιληπτό για πόσα οχήματα μιλάμε, αυτά που

έχουν εγκέφαλο PSM ή τα ανεγκέφαλα, με συγχω-

ρείτε για το χιούμορ... 

Εν πάσει περιπτώσει τα ποσά δεν ταίριαζαν και μου

υποσχέθηκαν ότι θα το ελέγξουν. Η αρχική δαπάνη

ήταν 87.054 €.

Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνω ότι αυτή η Επιτροπή

έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αποτελεί

την ραχοκοκκαλιά της διοίκησης του δήμου γιατί σε

ποσοστό 95% όλα τα θέματα του δήμου απαιτούν

την έγκριση αυτής, οπότε αντιλαμβάνεστε την σπου-

δαιότητα για τα οικονομικά μεγέθη αλλά και ζητή-

ματα ιδιαιτέρας υφής.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η εβδομαδιαία Επιτροπή

χωρίς "παρατράγουδα" και παρ' όλο που λαμβάνω

πάντα τα μέτρα μου, ποτέ κανείς δεν ξέρει από πού

θα του έρθει...

Εις το επανιδείν και επαγράφειν

Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

...κι απ’ τ’ αεράκι και ήταν πέρα κάπου σε μια γη, στην
πηγή λαών και χρόνου και ήταν στη Θράκη»

Κ. Παλαμάς (Δωδεκάλογος του Γύφτου)

Τα γεγονότα στις Καστανιές

Εβρου και αναφορικά νήσων

Ανατολικού Αιγαίου με μία

διαφορετική προσέγγιση

Είχα σκοπό να γράψω ένα άρθρο περί υβριδικού πολέ-

μου, όμως το αίσθημά μου, με οδήγησε να αναφερθώ

στην κατάσταση που επικρατεί στις Καστανιές.

Ξέρετε γεννήθηκα στο Διδυμότειχο και μεγάλωσα στο

Σουφλί. Καταλαβαίνετε. Σουφλί: πόλη του μεταξιού, σε

απόσταση 500 μέτρων από τον ποταμό Έβρο. Γνωστό

για την πλούσια παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά.

Από το Σουφλί ως τις Καστανιές συναντάμε: Λάβαρα,

Αμόριο, Διδυμότειχο, Πετράδες, Πύθιο, Σοφικό, Θούριο,

Ορεστιάδα, Καρέλη – Νέα Βύσσα, Καστανιές.

Από την Αλεξανδρούπολη ώς το Σουφλί συναντάμε:

Φέρες, Φυλακτό, Τυχερό, Προβατώνας, Λύρα, Λυκόφως,

Δαδιά, Κορνοφωλιά. Σουφλί. Πολλά χωριά θα σας είναι

γνωστά λόγω των γεγονότων στις Καστανιές, (έχω υπο-

γραμμίσει μερικά λόγω εντοπιότητας και καλής γνώσης

της περιοχής).

Με τη σθεναρή αντίσταση των Ενόπλων Δυνάμεων

(Ε.Δ.) και της ΕΛ.ΑΣ και από θάλασσα του Λιμενικού και

του Π.Ν. έχουν αιφνιδιάσει δυσμενώς την Άγκυρα.

Το «τείχος» που υψώθηκε στις Καστανιές, αναγκάζει

τους γείτονες να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους,

αναζητώντας νέους τρόπους, χώρο και μεθόδους για να

προχωρήσουν το «βρώμικο» σχέδιό τους με στόχο την

αποσταθεροποίηση κρίσιμων εθνικών μας περιοχών.

Ήδη το σύνολο των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού

(ΠΝ) είναι εν πλω, ώστε να βοηθήσουν το Λιμενικό

Σώμα, στην προσπάθειάς του να αναχαιτίσουν τα κατά-

φορτα από οικονομικούς και ποινικούς μετανάστες, που

γίνονται με «δουλεμπορικά» από τις απέναντι μικρασια-

τικές παραλίες.

Τη δική τους συνεισφορά σ’ αυτή την Εθνική προσπά-

θεια, πλάι – πλάι με το στρατό και την ΕΛΑΣ, οι αγρότες

που από τα Φέρες ως το Σουφλί διέθεσαν τα γεωργικά

τους μηχανήματα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των

Ελληνικών αρχών. Το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας,

οδηγούν τα τρακτέρ έως το Δέλτα του Εβρου, ώστε με

τους ισχυρούς προβολείς που διαθέτουν να βοηθήσουν

μέσα στη νύχτα, τις προσπάθειες των Ε.Δ.

Παράλληλα η τουρκική κοινή γνώμη, έχει κουραστεί απ’

τους «άνευ ουσίας» πολέμους του Σουλτάνου. Η οικο-

νομία βυθίζεται περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά ο Ερντογάν,

που είναι αυταρχικός ηγέτης, γνωρίζει ότι το Τουρκικό

πολιτικό σύστημα θα τον εκδικηθεί, αν θέσει σε κίνδυνο

τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Με θράσος ανακοίνωσε «Αφού ανοίξαμε τις πόρτες,
πολλαπλασιάστηκαν τα τηλεφωνήματα και μου λένε
“κλείστε τις πόρτες” και τους απαντώ: “Εγινε, τελείωσε,
οι πόρτες είναι και  θα παραμείνουν ανοιχτές”. Ας ανα-
λάβουν οι ηγέτες τις ευθύνες που τους αναλογούν. Σύν-
τομα ο αριθμός των μεταναστών θα φτάσει το 1
εκατομμύριο».

Και η Ελλάδα του απαντά: «Αν πλαγιάζεις με τον διάολο,
σε τρώει η Κόλαση» και στέλνει με SMS στα κινητά των

μεταναστών «Μην προχωράτε, τα σύνορα είναι κλειστά.
Όποιος περνάει από διάφορα περάσματα, θα συλλαμβά-
νεται, θα δικάζεται και θα οδηγείται στα σημεία επανα-
πατρισμού».

H τουρκική προπαγάνδα θέλει ταυτόχρονα έναν “ανίκητο

γίγαντα” να έχει πετύχει σπουδαία αποτελέσματα κατά

του Ελληνισμού (μόνο στα λόγια) και έρχεται εδώ η

μικρή Ελλάδα να του απαντά: «Το ηθικό είναι ακμαι-

ότατο, κάνουμε τη δουλειά μας με όλη την κοινωνία ενω-

μένη. Κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει

παράνομα τα σύνορά μας. Ο Έβρος είναι πάντα όρθιος

και η Θράκη πάντα όρθια. Αποτράπηκαν 24 προσπάθειες

παράνομης εισόδου και συνελήφθησαν 183 άτομα. Όλα

δικάστηκαν για “παράνομη είσοδο στη χώρα» καταδικά-

στηκαν σε 4 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και πρό-

στιμο 10.000 ευρώ. Πού είναι ο περιβόητος Σουλτάνος ή

έστω η ΜΙΤ για να τα διαψεύσει όλα αυτά; Πουθενά.

Ασχολείται με fake news και τις συνεχείς προκλήσεις

που γίνανε στα χαρτιά.

Aυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία και ο Ελληνικός στρα-

τός και η ΕΛ.ΑΣ είναι περήφανη που είναι κομμάτι αυτής

και επαναλαμβάνω. Όχι, δεν φοβόμαστε. Κανένας δεν

φοβάται. Είμαστε όλοι ενωμένοι, έχουμε περηφάνια και

ηθικό. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαστε ακρίτες

και γενικά είμαστε η Θράκη. Ο Έβρος δεν πέφτει και

είναι γεγονός ότι ο λαός και ο στρατός είναι μια γρθιά.

Για πρώτη φορά βλέπουμε άριστο συντονισμό πολιτικής

και στρατιωτικής ηγεσίας. Οι Αξιωματικοί, ένα σώμα με

τους στρατεύσιμους.

Μαζί με τον απαράδεκτο Σουλτάνο, ακολουθούν τα δύο

φερέφωνά του, ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ που επανα-

λαμβάνουν ότι «Οι Έλληνες σκότωσαν δύο μετανά-

στες».

“Βυθίσατε το ΧΟΡΑ” είπε το 1976 ο Ανδρέας Παπαν-

δρέου και εμφανίστηκε υψηλόβαθμος της ΜΙΤ να πει

“Κύριοι αν γίνει επίθεση στο ΧΟΡΑ δεν μπορούμε να το
σώσουμε. Απλά θα προσπαθήσουμε να περισώσουμε ό,τι
μπορούμε”. (Μετά από 3 ώρες το ΧΟΡΑ μπήκε στον Ελ-

λήσποντο).

Και τώρα 3 Μαρτίου 2020:

Κλείνοντας θα ήθελα να σας θυμίσω την απόφαση του

Κ.Υ.Σ.Ε.Α. που τώρα υλοποιείται κατά γράμμα:

1) Αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο μέτρων φύλαξης των

ανατολικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της

χώρας.

2) Αναβολή για ένα μήνα στην υποβολή αιτήσεων ασύ-

λου, για όποιον μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα.

3) Οι αποφάσεις είναι σύμφωνα με το διεθνές και ευρω-

παϊκό δίκαιο.

4) Θα συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο στη χώρα

μας και θα δικάζονται.

5) Ενεργοποίηση της ομάδας RAΒIΤ της FRΟNTEX με

στόχο τη διαφύλαξη από το νότο των συνόρων της ΕΕ.

Κανείς δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα από

τις Καστανιές. Οι τουρκικές αρχές δεν επηρεάζουν με

ψεύδη και κίτρινηη προπαγάνδα.

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντινάυαρχος ε.α.

Εν όπλοις...
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Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) για

τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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στα πεταχτά

Ακύρωση του 7ου Ατομικού

Σχολικού Πρωταθλήματος

Σκάκι στα Σπάτα
Με απόφαση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρ-

τέμιδος (υπ’ αρ. 37/2020), ακυρώνουν την προγραμματι-

σμένη εκδήλωση 7ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι,

σημειώνοντας: 

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία της

υγείας των συμμετεχόντων παιδιών και διοργανωτών και

με γνώμονα την ασφάλεια, στο πλαίσιο λήψης προληπτι-

κών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης ιογενών

λοιμώξεων αποφασίζουμε την ακύρωση της εκδήλωσης

7ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι που είχε προγραμ-

ματιστεί για το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Αρτέμιδος, δεσμευόμενοι για τον επαναπρογραμ-

ματισμό της σε χρόνο κατάλληλο».

ANABOΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔΕ
Η ΚΕΔΕ με εισήγηση του Προέδρου της, Δημήτρη Παπα-

στεργίου και τη σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής αποφάσισε την αναβολή του προγραμματισμένου

συνεδρίου της Ένωσης (16-17 Mαρτίου 2020), με θέμα «Με-
ταρρύθμιση & Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
λόγω των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα σε

συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας

και το μεταθέτει το Μάιο.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας,

όχι κατάκοιτης ως εσωτερική. 

Πληροφορίες 6987156655, 690710207875467825.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, ζητάει απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση

Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

1/1/2018-31/12/2018
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ΑΔΑ:6ΕΖΑΩΞ9-ΟΘΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παιανία  03/03/2020
Αριθμ. Πρωτ.:2888

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ)

Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει
Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής
ανάθεσης έχοντας υπόψη τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016  για την
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με
δυνατότητα παράτασης τριών(3)
μηνών σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Με-
λέτη 1/2020 της Τ.Υ. του Δήμου, και
την υπ΄ αρ.:2887/2020 Διακήρυξη
του Δήμου Προϋπολογισμού
600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για δυο έτη, με σφραγισμένες
ηλεκτρονικές προσφορές με κριτή-
ριο κατακύρωσης σύμφωνα με το
αρ. 86 του Ν.4412/2016 ως εξής: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάση
τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό % έκ-
πτωσης ) ανά τμήμα – κατηγορία
του προϋπολογισμού και για τα δυο
έτη (επί του πίνακα κόστους ενδει-
κτικών εργασιών, εργατοώρας και
ανταλλακτικών). Προσφορές υπο-
βάλλονται για ένα ή για περισσό-
τερα τμήματα - κατηγορίες.
(CPV-50110000-9)

Ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης της σύμβασης στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 28/02/2020 με αριθμό 2020/S
044-104477.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποβάλλουν στην Ελληνική
γλώσσα  τα οριζόμενα στην διακή-
ρυξη δικαιολογητικά. Δικαιολογη-

τικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελ-
λάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή
αποκλεισμού, από επίσημη μετά-
φρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος
84122 με ημερομηνία δημοσίευσης
την Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα
09:00 και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την Δευτέρα
06/04/2020 και ώρα 15:00. Η ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών γίνεται τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήτοι Παρασκευή
10/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογι-
σθείσας από την υπηρεσία προ
ΦΠΑ, δαπάνης των ομάδων του εν-
δεικτικού προϋπολογισμού της
υπ΄αριθμ: 1/2020 μελέτης που θα
καταθέσει προσφορά ο συμμετέ-
χων με την ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση και αντίστοιχα 5% εγγυητική
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής –
Πληροφορίες καθημερινά εργάσι-
μες μέρες και ώρες :
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩ-
ΠΙΟΥ
Καραολή & Δημητρίου 38α, Παιανία
Κωδικός ΝUTS : GR300
Τηλ. Επικοιν.: 213 20 30 721 - 710
Αρμόδιος υπάλληλος : Βασιλείου
Διονύσιος
Fax: 210 66 47 317
e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr
http://www.paiania.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν τα μέλη της Ελ-

ληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), καθώς δεν

κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο διάλογο των αρμόδιων

φορέων για το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία, αλλά

ούτε αξιολογήθηκαν οι προτάσεις που απέστειλε η ΕΟΟ,

όπως σημειώνουν σε δελτίο που μας απέστειλαν, τονίζον-

τας ιδιαίτερα ότι: 

Το ΔΣ της ΕΟΟ κατέθεσε, Παρασκευή 28/2/20, στο Υπουρ-

γείο Υγείας ψήφισμα διαμαρτυρίας για την «απουσία» της

στοματικής υγείας από το νομοσχέδιο για τη δημόσια

υγεία, ενώ ζήτησε εκ νέου και επιτακτικά ραντεβού με την

ηγεσία του Υπουργείου για να παρουσιάσει τις δράσεις

που προτείνει για την προαγωγή της στοματικής υγείας

του Ελληνικού πληθυσμού.

Όπως αναφέρουν τα μέλη της ΕΟΟ, στο νομοσχέδιο για

τη δημόσια υγεία δεν γίνεται καμία αναφορά στη στομα-

τική υγεία, τη στιγμή που όλοι οι ιατροί γνωρίζουν την αλ-

ληλένδετη σχέση που έχει η στοματική υγεία με τη γενική

υγεία του πληθυσμού και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας «επενδύουν» στη στο-

ματική υγεία, καθώς περισσότερες από χίλιες ασθένειες εμ-

φανίζονται στη στοματική κοιλότητα ή προέρχονται από

αυτή. Όλες οι χώρες -εκτός της Ελλάδας- δίνουν ιδιαίτερη

έμφαση στη στοματική υγεία και προωθούν παρεμβάσεις για

την πρόληψη των νοσημάτων του στόματος.

“Μου είναι αδιανόητο να λείπει η ΕΟΟ από τον σχετικό διά-

λογο. Έχουμε στείλει τόσα υπομνήματα, έχουμε ψηφί-

σματα από το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων για τη

σημασία της πρόληψης στην Οδοντιατρική, έχουμε δεχθεί

υποσχέσεις από τις ηγεσίες… Δεν είναι ο ρόλος μας να

υποκαταστήσουμε τις κυβερνήσεις, δυστυχώς δεν έχουμε

το στυλό να υπογράψουμε τα νομοσχέδια. Η Πολιτεία

οφείλει επιτέλους να εκπληρώσει τη συνταγματική της

υποχρέωση προς τους Έλληνες πολίτες και να καλύψει

έστω την στοιχειώδη οδοντιατρική πρόληψη”, δήλωσε ο

Πρόεδρος της ΕΟΟ Αθανάσιος Δεβλιώτης.

Oι προτάσεις που είχε αποστείλει η ΕΟΟ στο Υπουργείο

Υγείας περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό του Εθνικού Προ-

γράμματος Προαγωγής Στοματικής Υγείας και Πρόληψης

των νόσων του στόματος (τερηδόνα, περιοδοντική νόσος,

οδοντοφατνιακό τραύμα, καρκίνος του στόματος), καθώς

και την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης του γενικού πληθυσμού για τη σημασία της

οδοντιατρικής φροντίδας. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΟ ζητούν από το Υπουργείο

Υγείας τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Στοματικής

Υγείας και να μπει επιτέλους ένα τέλος στην εγκατάλειψη

της στοματικής υγείας των Ελλήνων.

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

«Aπουσία» της στοματικής υγείας
για τη δημόσια υγεία
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. . . γ ια την υγειά μας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

με ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνει όλους τους

πολίτες για τον κορονοϊό, μέσα από τις οδηγίες

του Εθνικού Οργανισμού Υγείας

Ας το παρακολουθήσουμε:

Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2;
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-

2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19.

O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019

στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα

έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο

τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που

μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού;

Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται

από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι

γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια

από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή.

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο

μεταδοτική;

Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό

όταν εμφανίζει συμπτώματα, αλλά θα μπορούσε να

είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση. Δεν

γνωρίζουμε το ποσοστό των ασυμπτωματικών κρου-

σμάτων, ούτε τον ακριβή ρόλο που παίζουν στη μετά-

δοση του SARS-CoV-2, πιθανολογείται όμως πως είναι

μικρότερο από αυτό των συμπτωματικών περιπτώσεων

της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης;

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κα-

τωτέρω: Πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες,

μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή.

Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο;

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε πε-

ρίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμ-

φανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία

σε νοσοκομείο.

Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ.

ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη δια-

βήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι πιθανό-

τερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;

Εάν έχει, Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια

έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω

συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς

ανάγκη νοσηλείας

ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά

κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από

την έναρξη των συμπτωμάτων:

• Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα από

τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ή

• Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από SARS-CoV-2

περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδο-

μένα.

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται

ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-

CoV-2.

Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινω-

νία με τον ΕΟΔΥ τηλ: 210.52.12.054 και όχι επίσκεψη

σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγού-

μενη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Για λεπτομέρειες βλέπε δικτυακό τόπο:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-

ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf

Σε ποιες περιοχές του κόσμου υπάρχει διάδοση στην

κοινότητα;

Κίνα, Ιαπωνία, Χόνκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα,

Ιράν και Ιταλία (οι περιοχές/επαρχίες Emilia-Romagna,

Lombardy, Piedmont και Veneto).

Σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί κρού-

σματα COVID-19;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC (Situation update

worldwide, March 1, 2020) έχουν αναφερθεί κρούσματα

σε 29 Ευρωπαϊκές χώρες, με 4 επαρχίες της Βόρειας

Ιταλίας να έχουν συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινό-

τητα. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 7 έως σήμερα

κρούσματα όλα με ιστορικό ταξιδιού στις πληττόμενες

περιοχές/επαρχίες της Ιταλίας.

Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει τόσο γρή-

γορα;

Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση του αριθ-

μού των κρουσμάτων είναι ότι ο ιός μεταδίδεται από

άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι έχει βελτιωθεί η δυνατό-

τητα ανίχνευσής του.

Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή με τον ιό;

«Επαφή», ως προς τον COVID-19, είναι ένα άτομο που

δεν παρουσιάζει συμπτώματα ενώ μπορεί να έχει έρθει

σε επαφή με περιστατικό νοσούντος ή και ασυμπτωμα-

τικού ατόμου από τον COVID-19. Ο κίνδυνος μόλυνσης

εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης στον ιό και για να

προσδιορισθεί χρειάζεται συγκεκριμένη διερεύνηση

από το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από το COVID-19;

Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του

αναπνευστικού, περιλαμβανομένου του νέου κορω-

νοϊού SARS-CoV-2, στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών

μονάδων αναφέρονται κατωτέρω:

Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολού-

θηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου

εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό,

με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το

αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό

ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπα-

θείς ομάδες.

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το

στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόμα-

τος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάν-

τιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου

στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των

χεριών.

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σα-

πούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τρο-

φής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και

προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέ-

τες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους

απορριμμάτων.

• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρ-

μοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοο-

λούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με κάποιον που υπο-

ψιάζομαι πως έχει COVID-19;

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ: 210.52.12.054 και

μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής

υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του

ΕΟΔY.

Μπορεί η μάσκα να με προστατεύσει αποτελεσματικά

από το COVID-19;

Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από

αυτούς που είναι άρρωστοι στους υπόλοιπους. Η μάσκα

χρησιμοποιείται για την προστασία των επαγγελματιών

υγείας και δεν συστήνεται η χρήση της στον υγιή πλη-

θυσμό.

Υπάρχει εμβόλιο για το COVID-19;

Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για το

COVID-19, γι΄ αυτό έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διά-

γνωση και η εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς

της νόσου. Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες εργάζον-

ται για την παρασκευή εμβολίου.

ΑΑΔΕ, ενημέρωση για τον κορονοϊό με e-mail
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9ος Ημιμαραθώνιος

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής θα γίνει η

διεξαγωγή του 9ου Ημιμαραθώνιου, που διοργανώνει ο

ΣΕΓΑΣ, την Κυριακή 22 Μαρτίου στην Αθήνα.

Ως ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός αλλά και μία μεγάλη

ευκαιρία για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημά-

των της Αττικής, χαρακτήρισε το γεγονός, o Περιφερει-

άρχης Αττικής Γ. Πατούλης. 

Στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δή-

μαρχο Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη και τον Πρόεδρο του

ΣΕΓΑΣ Κ. Παναγόπουλο στην αίθουσα εκδηλώσεων τού

Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του τόνισε ότι πρόκειται

για ένα θεσμό που συμβάλλει στην προαγωγή του μαζικού

αθλητισμού και του δρομικού κινήματος, στα πλαίσια του

αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας μεταλαμ-

παδεύοντάς τα με τον πιο υγιή τρόπο στη Νέα Γενιά. 

Η Διαδρομή

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Λεωφ. Αμαλίας)

09.00 Εκκίνηση Ημιμαραθωνίου Δρόμου

Ώρα ολοκλήρωσης Ημιμαραθωνίου Δρόμου: 12.10μμ

Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ (Σταθμός μετρό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)

09.10 Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 3χλμ

Ώρα ολοκλήρωσης Αγώνα Δρόμου 3χλμ: 10.00πμ

Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ (Οδός Ριζάρη)

09.35 Εκκίνηση Αγώνα για Παιδιά & Άτομα με Αναπηρία

(1.000μ)

Ώρα ολοκλήρωσης Αγώνα 1000μ: 10.00πμ

**Όλοι οι αγώνες τερματίζουν μπροστά στην Πλατεία

Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφ. Αμαλίας.

1η ΘΕΣΗ η σκυτ/μια  4χ400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2η ΘΕΣΗ η Λία Ζυγόρη στα 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2η ΘΕΣΗ  η Κατερίνα Δόβρου  στα 1500μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

3η ΘΕΣΗ η Νικολέτα Κυνατίδου  στα 800μ. ΓΥΝΑΙ-

ΚΩΝ  

3η ΘΕΣΗ η Κατερίνα Δόβρου στα 3000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   1ης ΗΜΕΡΑΣ

Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι αθλήτριες του Γ.Συλ-

λόγου Γλυφάδας - Στίβος, Λία Ζυγόρη στα 400μ με

55.87 και Κατερίνα Δόβρου στα 1500μ με 4.33.35. Επί-

σης η Κατιάνα Πέτσα κατέλαβε την έκτη θέση στα

400μ με 58.52 και ο Θάνος Καλάκος την 8η στα 400μ

με 50.45. Ο μικρός αθλητής Βασίλης Κυριακίδης της

κατηγορίας Κ16 κατέλαβε στα 60μ την 7η θέση με

7.52.

Επίσης στα 400μ. Γυναικών η Μινοπούλου Ειρήνη -

7η-57.35 και Αρσένου Γεωργία - 14η-58.57

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   2ης ΗΜΕΡΑΣ

Την πρώτη θέση στα 4x400μ κατέλαβε η ομάδα των

γυναικών, με τις Συκόκη, Ζυγόρη, Αρσένου και Πέτσα

με επίδοση 3’.56’’75 και την τρίτη θέση στα 800μ η

Νικολέτα Κυνατίδου και Κατερίνα Δόβρου στα 3000μ. 

Στη γενική βαθμολογία η ομάδα των γυναικών κατέ-

κτησε τη δεύτερη θέση με 46 βαθμούς.

1 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 67.5  2 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 46 3 ΑΣΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27  4 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ

22  5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 20  6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 19.5

7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 18  7 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

18  9 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 16  10 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 14  

Πρωταγωνιστής ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος

στο 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας

(ΝΟΒ) διοργάνωσε διασυλλογικό ιστιο-

πλοϊκό αγώνα κατηγορίας σκαφών

τύπου Lightning, στις 22-23 Φεβρουα-

ρίου 2020. Η εκκίνηση δόθηκε στο

Όρμο της Βούλας και οι δυνατοί άνε-

μοι κυριάρχησαν και τις δυο ημέρες

του αγώνα.  Στην γραμμή της εκκίνη-

σης της πρώτης κούρσας το Σάββατο

βρέθηκαν 8 σκάφη Lightningη όμως

στη δεύτερη κούρσα της ίδιας μέρας

τα μισά σκάφη εγκατέλειψαν λόγω του

καιρού. 

Την Κυριακή ο καιρός παρέμεινε στην

ίδια ένταση δυσκολεύοντας τα πληρώ-

ματα και πάλι ανάγκασε κάποια πλη-

ρώματα να γυρίσουν στο λιμάνι. 

Παρόλα αυτά οι ευρωπαϊκοί πρωτα-

θλητές Δημήτρης Πετικίδης, Αλέξαν-

δρος Τόλης και Λευτέρης Δέδες

κέρδισαν την πρώτη θέση. Δεύτεροι

ήρθαν οι Γιώργος Αργυρόπουλος,

Κωνσταντίνος Ξενάκης και ο Κων-

σταντίνος Βαλσαμίδης. Την τρίτη

θέση κατέκτησαν οι Φραγκίσκος Σελ-

λεκενς, Γιώργος Μηλιώρης και η Χρι-

στίνα Καρδάμη.

Το επόμενο ραντεβού των αθλητών

είναι στον ΝΟΕ στις 14 Μαρτίου 2020

όπου θα είναι ο τελευταίος αγώνας

πριν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

στις 3 Απριλίου στον ΝΑΟΒ. 

Άλλο ένα διασυλλογικό κι άλλο ένα

βάθρο για την αγωνιστική ομάδα Opti-

mist του ΝΑΟ  Βούλας!!! 

Συγκεκριμένα στον  διασυλλογικό

αγώνα που διοργάνωσε ο ΝΟΚΒ στις

29/2-1/3/20 η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Μι-

χάλαινα Δανάη κατάφερε να τερματί-

σει στην 2ή θέση των κοριτσιών.

Εξαιρετικοί εμφάνιση έκαναν και τα

αγόρια της ομάδας του ΝΑΟΒ με 3

αθλητές στην πρώτη δεκάδα.

Διασυλλογικoί ιστιοπλοϊκοί αγώνες  Lightning και Οptimist
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Από την «επανεκκίνηση» στο ίδιο έργο...

μια μελέτη δρόμος

Στις αρχές της βδομάδας που πέρασε έγινε τελικά η περι-

βόητη και πολυαναμενόμενη συνάντηση της κυβέρνησης με

τους διοικούντες τους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς UEFA

και FIFA για τα ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο

Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέ-

φεριν και τον αντιπρόεδρο της FIFA Γκρεγκ Κλαρκ, με

σκοπό το πρώτο βήμα για τη σύναψη του εξίσου περίφημου

ποδοσφαιρικού μνημονίου μεταξύ των δύο πλευρών.

Το ποδοσφαιρικό μνημόνιο είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο

τον πρωθυπουργό και μάλιστα διαφημίστηκε από το βήμα

της Βουλής ως η τελική λύση για τα προβλήματα του ελλη-

νικού ποδοσφαίρου, αμέσως μετά την πρόσφατη νέα

όξυνση του κλίματος η οποία ακολούθησε την εισήγηση της

Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για υποβιβασμό

του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για το αδίκημα της πολυ-ιδιοκτη-

σίας, μετά από καταγγελία του Ολυμπιακού.

Εξαρχής από πλευράς κυβέρνησης δόθηκε μεγάλη βαρύ-

τητα στις πρωτοβουλίες για λύση των προβλημάτων του ελ-

ληνικού ποδοσφαίρου και στο νέο εγχείρημα, και μάλιστα

κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υπουργό Επικρα-

τείας Γ. Γεραπετρίτη μετέβη άμεσα στις έδρες της FIFA και

της UEFA στην Ελβετία, προκειμένου να προετοιμάσει το

έδαφος.

Συνώνυμες του «προϊόντος» οι παθογένειές του
Μ' αυτά και μ' αυτά, οι υπογραφές έπεσαν στις αρχές της βδο-

μάδας, αλλά τα αποτελέσματα όχι μόνο δεν προκαλούν κάποια

αίσθηση, αντίθετα δείχνουν να οδηγούν και πάλι σε ένα χιλιο-

παιγμένο έργο χρόνων με τις προθέσεις και πρωτοβουλίες

όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ)

για επίλυση των προβλημάτων του ποδοσφαίρου. Πρωτοβου-

λίες και μέτρα που αποδεικνύονται σχέδια επί χάρτου, μένον-

τας μακριά από την ουσία του προβλήματος, αποφεύγοντας να

χτυπήσουν τη γενεσιουργό αιτία του: Την επιχειρηματική

δράση στο ποδόσφαιρο και τα όσα αυτή συνεπάγεται, την καλ-

λιέργεια και συντήρηση του φανατισμού που οδηγεί στη βία.

Φαινόμενα που όσο κι αν κρύβεται επιμελώς από την κυβέρ-

νηση και τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, είναι συνώνυμα

των λογικών και πρακτικών που επικρατούν στο «προϊόν»,

μέρος του οποίου αποτελεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Νέο «φρούτο» η «ολιστική μελέτη»...
Βάσει των όσων συζητήθηκαν και υπογράφηκαν μεταξύ της

κυβέρνησης και των UEFA - FIFA, το ποδοσφαιρικό μνημό-

νιο σε πρώτη φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση από τις δεύ-

τερες, εντός του επόμενου τριμήνου, μιας «ολιστικής

μελέτης για τη βελτίωση και αναβάθμιση» του ελληνικού

επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως ονομάστηκε.

Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προσαρμοσμένες προτά-

σεις, με βάση διεθνείς πρακτικές, και θα εστιάζει στους εξής

τομείς: 1) Στη δομή και οργάνωση των διοικητικών οργάνων

του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. 2) Στην αδιαβλητότητα

των αγώνων και στην αντιμετώπιση του κινδύνου για στη-

μένους αγώνες, της διαφθοράς στο χώρο και του ντόπινγκ.

3) Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσφημιστικών δη-

λώσεων και κάθε είδους βίας και διάκρισης στο επαγγελμα-

τικό ποδόσφαιρο.

Το αυτοδιοίκητο πάνω απ' όλα για UEFA και FIFA
Αν βγήκε κάτι ουσιαστικό από τη συνάντηση - σίγουρα πε-

ρισσότερο από τις «λύσεις» που εξαγγέλθηκαν - ήταν η, για

μία ακόμα φορά, ανυποχώρητη στάση των FIFA και UEFA

πάνω στο ζήτημα του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Κάτι

που με τη σειρά του δείχνει τη λογική με γνώμονα την

«προστασία του προϊόντος», στην οποία κινούνται οι δύο

ποδοσφαιρικοί οργανισμοί, ακόμα κι όταν έχουν αναδειχθεί

τα μελανά του σημεία. Και, φυσικά, χωρίς σ' αυτό να υπο-

λογίζουν κυβερνήσεις και κράτη.

EUROPA LEAGUE

Με τη Γουλβς στους «16» ο Ολυμπιακός

Μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Αρσεναλ στο Λονδίνο,

ο Ολυμπιακός καλείται να ταξιδέψει ξανά στην Αγγλία,

αφού η κλήρωση για τη φάση των «16» του Europa League

τον έφερε αντιμέτωπο με τη Γουλβς, που πραγματοποιεί

εξαιρετική πορεία στη φετινή Premier League, ενώ αξίζει να

σημειωθεί ότι εδώ και λίγο καιρό αγωνίζεται σ' αυτήν ο

μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού Ντανιέλ Ποντένσε.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

στις 12 Μάρτη και ο επαναληπτικός στο στάδιο «Μολινό»

του Γουλβερχάμπτον μια βδομάδα μετά, στις 19 Μάρτη.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 71-70

Πέταξε την ευκαιρία

Η έλλειψη συγκέντρωσης με αποτέλεσμα τα λάθη στο τελευ-

ταίο 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 αγω-

νιστική. Ηταν η 15η ήττα των «ερυθρολεύκων», η οποία τους

εμπόδισε από το να πραγματοποιήσουν αποφασιστικό βήμα ει-

σόδου στην οκτάδα και στα πλέι οφ - πάντως παραμένουν ζων-

τανοί 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, Ρούμ-

πιτ, Ελις 6, ΜακΚίσικ 14.

SUPER LEAGUE 1
Αγγίζει τον τίτλο ο Ολυμπιακός, στα πλέι οφ ο ΟΦΗ
Με τον Ολυμπιακό να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην

κατάκτηση του πρωταθλήματος χάρη στο νέο στραβοπά-

τημα του ΠΑΟΚ, τον ΟΦΗ να μπαίνει σε τροχιά Ευρώπης με

την είσοδό του στα πλέι οφ και τη μάχη για την παραμονή

να μένει ανοιχτή έπεσε η αυλαία της κανονικής διάρκειας

της Super League 1, με την 26η αγωνιστική.

1ος στην κανονική διάρκεια τερμάτισε ο Ολυμπιακός και

μάλιστα διευρύνοντας στους 7 βαθμούς τη διαφορά του από

τον 2ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από μία ακόμα μέτρια εμφά-

νιση έμεινε στο 1-1 με την Ξάνθη στα Πηγάδια (Λισγάρας

18' - Ακπομ 4'), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-0 τον Πα-

ναιτωλικό στο Φάληρο (Μασούρας 60', Μπουχαλάκης 75').

Στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ δεν άφησε κανένα περιθώριο στους

διώκτες του, νίκησε τη Λαμία με το επιβλητικό 3-0 (Φιγκεϊ-

ρέδο 2', Νάμπι 9', Σεμέδο 21') και εξασφάλισε τη θέση του

στην εξάδα και μαζί το τελευταίο «εισιτήριο» για τα πλέι

οφ, μπαίνοντας σε τροχιά ευρωπαϊκής εξόδου.

Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος, αν και καλύτερος από την

ΑΕΚ, δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς και το τε-

λικό 1-1 (Εμμανουηλίδης 45+' - Κλωναρίδης 92') διατηρεί

τους «κυανέρυθρους» σε δεινή θέση λίγο πριν από τα πλέι

άουτ.

ΠΑΟ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 66-97

Σε μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές του βραδιές βρέθηκε

ο Παναθηναϊκός και συνετρίβη με σκορ 97-66 από την

ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Ευ-

ρωλίγκας. Η ήττα, 4η συνεχόμενη για τους «πράσινους»

στη διοργάνωση και 6 στους 7 τελευταίους αγώνες, τους

ρίχνει στο 14-14 και αντιμέτωπους πλέον με τον κίνδυνο

ακόμα και αποκλεισμού από την οκτάδα και τα πλέι οφ.

Η «μαφία» του ποδοσφαίρου

Διερωτώμαι: Ποιος κοροϊδεύει ποιον; Αφού, σε όλο τον πο-

δοσφαιρικό κόσμο, όπου γης, FIFA και UEFA, είναι κράτος

εν κράτει. Είναι, τεράστια η πολιτική, κοινωνική και κυρίως

οικονομική τους δύναμη.

Ασφαλώς, κανείς έντιμος φίλαθλος δεν είναι δυνατόν να

συμφωνεί με την λειτουργία αυτής της παγκόσμιας ποδο-

σφαιρικής «μαφίας» και των παρακλαδιών της, των εθνι-

κών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Αυτά είναι γνωστά πράγματα, δεν ανακαλύψαμε εμείς την

Αμερική. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αποτελεί σήμερα

ένα πανίσχυρο εργαλείο πολλαπλής χρήσης για «βρόμι-

κες» δουλειές.  

Ψευτοπαλικαριές εδώ δεν περνάνε. Μπλάτερ και Πλατινί,

είναι κυρίαρχοι του παιχνιδιού με τις πλάτες (εννοείται) τε-

ράστιων πολυεθνικών. Για το λόγο αυτό, σε προηγούμενα

σημειώματά μου στον πάντα φιλόξενο «Ημεροδρόμο»,

αναφέραμε ότι εάν πραγματικά η Κυβέρνηση θέλει να

απαλλάξει τον αθλητισμό από τη βία, πρέπει να τον ελευ-

θερώσει από το θανάσιμο εναγκαλισμό του με τα επιχει-

ρηματικά συμφέροντα και τους εκπροσώπους τους. Μόνο

εάν το κράτος αναλάβει, για λογαριασμό ολόκληρης της

κοινωνίας, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Παιδεία

αλλά και την Υγεία, και βέβαια, τον πλούτο, και τις ομορ-

φιές αυτής της Χώρας, τότε θα είμαστε σίγουροι, ότι θα

δούμε και εμείς μια άσπρη μέρα. Βέβαια, για να γίνει κάτι

τέτοιο, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις…

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ • 7 ΜΑΪΟΥ 2015 

Τι Άλλαξε από τότε που τα έγραφα ;;; 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

Τρία πανελλήνια ρεκόρ (δυο νεανίδων, ένα κορασίδων),

τρία ρεκόρ αγώνων (εκ των οποίων η μια είναι ισοφάριση)

και μερικές καλές επιδόσεις ήταν ο απολογισμός του διή-

μερου (28-29/2/2020) στο ΣΕΦ. Το πρωτάθλημα αυτό -

ίσως το πιο υποτονικό των τελευταίων χρόνων – χαρακτη-

ρίστηκε από την απουσία πολλών πρωταθλητών, τη μικρή

συμμετοχή σε πολλά αγωνίσματα και τις επιτυχίες των

«συνήθων υπόπτων». Δέκα από τους τριάντα νικητές (ατο-

μικών αγωνισμάτων) ήταν οι ίδιοι με πέρυσι. Πρωταθλητές

στους συλλόγους ο Ολυμπιακός στους άνδρες και η Κη-

φισιά στις γυναίκες (64 και 67,5 βαθμούς αντίστοιχα)

ΥΓ: Οφείλουμε εδώ να κάνουμε δυο παρατηρήσεις. Η

πρώτη θετική: οι αγώνες τα τελευταία χρόνια έχουν ανα-

βαθμιστεί στα οργανωτικά ζητήματα. Η εικόνα που έχει

κάποιος ως θεατής είναι πολύ θετική. Οι τεχνικοί του

ΣΕΓΑΣ κάνουν εξαιρετική δουλειά σ’ αυτόν τον τομέα. 

Και μια αρνητική: Υπήρξαν λάθη των κριτών που δημιούρ-

γησαν αναστάτωση σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις.

Λάθη που δεν διορθώθηκαν!
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H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

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

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

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

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

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

Δεν στέλνουν γράμματα 
στους ουρανούς
Αυτοβιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

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

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

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

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

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€
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KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:

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

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

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

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

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


