
23ο €

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

H πολιτική του
“ευ ζειν” στην
πόλη μας
Θεόδωρος  Γεωργίου 
σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Συνομωσιολογία

& Πανδημία
σελίδες 16, 17

Λουόμενοι & Σκαφάτοι 
ερίζουν μεταξύ τους

σελίδα 14

Καθαρισμοί ρεμμάτων

απο την Περιφέρεια
σελίδα 13

Ζώντας στην “έξυπνη”
πόλη των ΒΒΒ     σελίδα 12

Τα τύμπανα του πολέμου δεσπόζουν της λοιπής ει-

δησεογραφίας. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στις συ-

νειδητές αντιλήψεις πολλών ομάδων της

κοινωνίας, της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας

και του επιχειρηματικού αθλητικού και καλλιτεχνι-

κού» κόσμου.

Σε μεγάλο μέρος της πνευματικής και πολιτικής

ηγεσίας προέχουν οι κομματικές και προσωπικές

αντιπαραθέσεις και επιδιώξεις.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, οι επα-

πειλούμενες ζημίες ή τα προσδοκό-

μενα οφέλη από μια εκτεινόμενη

και παρατεταμένη ένταση ή και

σύρραξη ακόμη, ενώ κάποιοι... βρί-

σκονται στον κόσμο τους. Αθλητικά

ματς, ντέρμπι, «συναυλίες», που ο

θεός να τις κάνει τέτοιες, πάρτι σε

βίλες ή σε μαγαζιά – γήπεδα «με-
γάλες... των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδο-
μεν!» 
Σε ρόλο μαέστρου τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά

και ...κλακαδόροι εξ ημών (πολλοί) με το στρουθο-

καμηλισμό τους. Η τουρκική, νεοοθωμανική επεκτα-

τική επιθετικότητα είναι πολύ πιο επικίνδυνη από

την πανδημία του covid 19, του κορωναϊού.

Πρέπει να το καταλάβουμε. Βρισκόμαστε ενώπιον

πολεμικής απειλής, ενώπιον πιθανότατης πολεμι-

κής σύρραξης και εμείς... κοιμόμαστε ήσυχοι, όπως

οι Λονδρέζοι του Τσάμπερλεν πριν από τον πόλεμο

του 1939.                                  Συνέχεια στη σελ. 2

Si vis pacem
Para bellum

Αν θες ειρήνη 
παρασκευάσου για πόλεμο

του Κώστα 
Βενετσάνου

Κλειστή πόλη με 400
κατοικίες στη Βούλα
θα γίνουν τα “πράσινα” & οι “αθλητικές εγκαταστάσεις” 
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΑΚ σελίδες 6-7
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

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.

Κι όταν λέω «εμείς», δεν εννοώ εμάς.

Εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και την μ’ ελαχιστότα-

τες εξαιρέσεις, κατώτερη των περιστάσεων ηγεσίας

της.

Εννοώ την «συμμαχία» του ΝΑΤΟ, που ο Γραμματέας

του δεν θελει ν’ αντιληφθεί την έννοια της Συμμαχίας!

Εννοώ τις «μεγάλες» δυνάμεις ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ...

Εννοώ την Διεθνή κοινότητα και τον επίσημο φορέα

της, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που συνήθως

αρκείται στο ρόλο του πυροσβέστη ή τον εκδότη ανέ-

ξοδων και ατελέσφορων ψηφισμάτων.

Εννοώ την διεθνή κοινωνία, τους λαούς, εκείνους

που συνήθως αποκαλούμε «αθώους», άμαχους κ.λπ.,

ενώ είναι υπεύθυνοι τουλάχιστον για τις ηγεσίες

τους. Αθώα είναι μόνο τα παιδιά· όχι οι «φιλήσυχοι»,

οι αδιάφοροι – οι ιδώτες, οι άχρηστοι, οι αχρείοι κατά

Θουκυδίδη.

Η κατάσταση με την Τουρκία δεν είναι μια ασήμαντη

διένεξη μεταξύ δύο κρατών. Όποιοι νομίζουν ότι πρό-

κειται για μια ΕλληνοΤουρκική διαφορά, που πρέπει

«να τα βρούμε», είναι ανιστόρητοι, άσχετοι με την

κοινωνική ψυχολογία και τη φυλογένεση των λαών,

άρα άχρηστοι και επικίνδυνοι για τα δύσκολα.

Η Τουρκία κατά ένα μεγάλο μέρος, η πολιτικοστρα-

τιωτική της ηγεσίαα και κυρίως ο κυβερνήτης της Ερν-

τογάν διακατέχεται από έντονο Ναπολεόντιο
Σύμπλεγμα! Ενεργεί με βάση προδιαγεγραμμένου

σχεδίου ανασύστασης της οθωμανικής αυτοκρατο-

ρίας και όταν απιλεί δεν μπλοφάρει· το εννοεί και την

κατάλληλη στιγμή, όταν και το γενικό κλίμα είναι ευ-

νοϊκό, ενεργεί. Λίγο εκνευρισμό έπαθε τώρα με την

απρόσμενη Ελληνο-Αιγυπτιακή συμφωνία. 

«Τα σύνορα της καρδιάς του» δεν περιορίζονται στις

«γαλάζιες πατρίδες», το Αιγαίο και την Ανατολική Με-

σόγειο. «Τα σύνορα της καρδιάς του» φτάνουν από

τη Μέση και εγγύς Ανατολή, στην Β. Αφρική και στη

...Βιένη και οπωσδήποτε, ως περιφερειακή δύναμη,

πολύ μακρύτερα, έστω ως ζωτικός χώρος, επιρροής

ή πατρωνίας του Ισλάμ.

Ο Ερντογάν ενεργεί και εκκολάπτεται ως σύγχρονος

Ναπολέων της Ανατολίας. Ας τον σταματήσουν τώρα,

για να μην οδηγηθούμε σ΄ένα σύγχρονο, πολύ πιο αι-

ματηρό Βατερλώ. (Ο παραλληλισμός είναι απόλυτος).

Ξεκάθαρες θέσεις

Διακηρύξεις

Ένας Κινέζος φιλόσοφος της τέχνης του πολέμου ο

Σουν Τζου, είχε πει 2500 χρόνια πριν:  «Η μεγαλύτερη
τέχνη στον πόλεμο είναι να υποτάξεις τον εχθρό
χωρίς μάχη». 
Κι αυτό είναι εφικτό, αν ενεργήσεις δυναμικά, αποφα-

σιστικά, έξυπνα, μεθοδικά. Κι εδώ, πριν απ’ όλα,

έπρεπε  να είχαμε κάνει αυτό  που δεν κάναμε αρκετά

ή καθόλου,  τουλάχιστον από το 1974 (εισβολή στην

Κύπρο και Κατοχή ακόμη του 40% της έκτασής της,

με όλες τις γνωστές συνέπειες): Αναδιάρθρωση της

δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των οπλικών συ-

στημάτων (όχι, πού θα κερδίσουν περισσότερα κά-

ποιοι έμποροι όπλων και θα βγάλουν περισσότερη

μίζα κάποιοι ασυνείδητοι πολιτικοστρατιωτικοί). Δημι-

ουργία Εθνικής αξιόπιστης πολεμικής βιομηχανίας και

συμπαραγωγής, όπου είναι ανέφικτη ή αυτοδύναμη.

― Συμμαχίες επι τη βάσει σύμπτωσης συμφερόντων,

αμφοτεροβαρείς, ως ισότιμοι σύμμαχοι, αξιόπιστοι,

αλλά όχι δεδομένοι.

Τώρα, την υπάρχουσα κατάσταση, πάνω – κάτω την

έχουμε αντιληφθεί όλοι μας. Το δίκτυο συμφερόντων

και δεσμεύσεων είναι πολυσύνθετο και περιπεπλεγ-

μένο. Διεισδύουν και ενυπάρχουν ακόμη και προσω-

πικά συμφέροντα και υποβόσκοντες συναισθηματικοί

δεσμοί και προτιμήσεις.

Μπροστά λοιπόν σ’ αυτ’η την υφιστάμενη κατάσταση,

εξαπολύεις ένα μπαράζ διπλωματικών ενεργειών με

ξεκάθαρες και αξιόπιστες θέσεις και αποδέκτες σ’

όσους προανέφερα (Ε.Ε, ΝΑΤΟ, Ο.Η.Ε., ΗΠΑ κ.λπ.).

Δεν γνωρίζω τι είπαν ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ και

πολύ περισσότερο ο δεύτερος με τον Ερντογάν στην

πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία. Εκείνο που

πρέπει να πει ο Μητσοτάκης στον Τραμπ, στην Μέρ-

κελ, στον Πούτιν και στους άλλους και βεβαίως «με-

θαύριο» στους άλλους 26 της Ε.Ε. πρέπει να είναι

ξεκάθαρο:

Εμείς οι Έλληνες επιδιώκουμε την ειρήνη και τη συ-

νεργασία των λαών και για τούτο είμαστε αποφασι-

σμένοι ακόμη και μόνοι μας να την υπερασπιστούμε

ακόμη και με αμυντικό πόλεμο.

Μας το επιβάλει η ιστορία μας και η αξιοπρέπειά μας.

Όμως, για το αίμα που θα χυθεί αν φτάσουμε ως εκεί

για την οικονομική επιδείνωση που θα υποστούν νικη-

τές και ηττημένοι, αλλά και οι «ουδέτεροι», υπεύθυνοι

και υπόλογοι απέναντι στην ιστορία, απέναντι στους

λαούς, θα είναι αυτοί με την ανεκτικότητά τους απέ-

ναντι στην αδικία, απέναντι στη μεσαιωνική βαρβαρό-

τητα της τουρκικής αρπακτικότητας και της

περιφρόνησης του Διεθνούς Δικαίου που του διακρί-

νει, απέναντί στους λαούς της Ελλάδας, της Κύπρου,

της Συρίας, των Κούρδων, του Λιβάνου... της ίδιας

«της άλλης Τουρκίας», σήμερα, όλων των λαών

αύριο, όταν θα το μπορεί.

Υπεύθυνοι θα είναι αυτοί και τα κοντόθωρα οικονο-

μικά και γεωστρατηγικά τους συμφέροντα.

Εμείς έχουμε ταχθεί να φυλάμε Θερμοπύλες και θα

συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Μόνο που αυτή τη φορά θα πρέπει να φροντίσουμε

να έχουμε και μνήμη και ομόνοια!

Να μην ξαναπέσουμε μπουνταλάδικα στο σακί... του

οποιουδήποτε πουροφόρου!

Και ο νοών νοείτω.

Πάντως δεν είναι δυνατόν ν’ ακούμε «σφυρίζοντας

αδιάφορα» από μια ή έναν πρόεδρο της Βουλής να

λέει σ΄έναν νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ότι: «...τα εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της εθνικής κυ-
ριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της ειρήνης και της
ευημερίας(!) και της ασφάλειας της διευρυμένης Ευ-
ρώπης...» (που δεν είδαμε, παρά αντιθέτως τ’ αντί-

θετα), και η ευθύνη η δική μας είναι ότι δεν τους

πήραμε με τις πέτρες, γιατί «ειρήνης αισχράς, πόλε-
μος ένδοξος αιρετώτερος»

Δημοσθένης

Si vis pacem
Para bellum

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Η διάσωση του ελληνικού λόγου 

Γιάννης Μαρινάκης Σελ. 8

Η μάχη του Μαντζικέρτ!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ψέριμος, το μικρό διαμάντι του Αι-

γαίου, που εγκαταλείπεται Σελ. 10

Το “τυφλό” φρεάτιο της οδού Ακτής

στο Καβούρι Σελ. 11

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Άμεση κατάσβεση φωτιάς στο δήμο

Παιανίας Σελ. 13

Λουόμενοι και …Σκαφάτοι ερί-

ζουν μεταξύ τους Σελ. 14

Στα δύσβατα μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ανακαλεί Σαλάμι αέρος

τύπου Θάσου Σελ. 18

Καθαρά τα νερά του Ν.Ο.Β. Σελ. 22
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8ο Αττικό Σχολείο 

Αρχαίου Δράματος

Αναβολή εκδηλώσεων

Με άξονα την προστασία της δημόσιας υγείας και

σε πλήρη συμφωνία με τις πρόσφατες αποφάσεις

της Δημοτικής Αρχής της Ελευσίνας, η ΑΜΚΕ Δρό-

μος με Δέντρα και η Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώ-

νυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα

2021 συναποφασίζουν την αναβολή των προγραμ-

ματισμένων εκδηλώσεων του 8ου Αττικού Σχολείου

Αρχαίου Δράματος (25/08 – 3/09).

Η διεξαγωγή του 8ου Αττικού Σχολείου Αρχαίου Δρά-

ματος θα πραγματοποιηθεί σε νέες ημερομηνίες και εξ

ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στο προσεχές διάστημα.

Τα μαθήματα θα μεταδοθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας

για τους υποτρόφους του Σχολείου.

Ο κόσμος της τέχνης και του πολιτισμού είναι ένα

σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας

και πρέπει να στηριχθεί.
Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος  | attikosxoleio.gr                         

Δύο υπαίθριες συναυλίες στον Κήπο του Μεγάρου 

Διονύσης Σαββόπουλος με τραγούδια 

του καλοκαιριού του Woodstock

“Έπίσκεψη στο Westin 

Resort Costa Navarino”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προ-

γραμματίζει 5ήμερη επίσκεψη κατά την περίοδο, 21

έως 24 Σεπτεμβρίου, στο Westin Resort Costa

Navarino. https://www.costanavarino.com/
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων  Ιφιγένεια Αμοργια-

νού στο 6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

Η παράσταση “Έλα μία βόλτα” του Τάκη Ζαχα-

ράτου, που ακυρώθηκε, οργανώνεται εκ νέου για την

Παρασκευή 18.9.2020, στο θέατρο Άλσος. Αναχώρηση

από Βούλα, (Ζεφύρου 2) πίσω από την Πνευματική

Εστία, ώρα 19:00. Kρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο

6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

H θεατρική ομάδα ΡΟΔΑ, παρουσιάζει στο Διεθνές

Φεστιβάλ Πέτρας, την "ΤΡΙΚΥΜΙΑ" το σπουδαιότερο

έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στις 15 και 16 Σεπτεμ-

βρίου. 

Η ομάδα ΡΟΔΑ στα 30 χρόνια σταθερής παρουσίας

και πολύπλευρου πολιτιστικού έργου, έχει εδραιώσει

την δική της παράδοση.

"Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ" είναι μία υπερπαραγωγή από κάθε

άποψη, θεατρική απόδοση, ζωντανή μουσική, κοστού-

μια, φωτισμό, των 30 μελών της. 

Ο Πατερέλης, ένας από τους σπουδαιότερους μουσι-

κούς και μέλος της ομάδας, παίζει ζωντανά πιάνο, σα-

ξόφωνο και φλάουτο.

Η ΡΟΔΑ με ιδρύτρια την Μαρία Περετζή, παρουσίασε

την άποψή της για την τέχνη και τον πολιτισμό, με θε-

ατρικές παραστάσεις, συναυλίες με video art, συγ-

γραφή βιβλίων, ηχογραφημένες εκδόσεις, που έτυχαν

την αναγνώριση της ποιότητάς τους από ευρύ φάσμα

του Ελληνικού τύπου. 

Βραβείο Κάρολος Κουν (2014) έχει απονεμηθεί στον

Δ. Γασπαράτο για την ερμηνεία του στην θεατρική πα-

ράσταση "Γκιλγκαμές". 

*Στο θέατρο Πέτρας, στις παραστάσεις και πρόβες

της ομάδας ΡΟΔΑ τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα

μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό. Μένουμε ασφα-

λείς και το καλοκαίρι.  

https://rodatheater.gr/ και https://www.facebook.com/ro-

datheater/?epa=SEARCH_BOX  

"ΤΡΙΚΥΜΙΑ" του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

01 - 02 Σεπτεμβρίου 2020

Στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

“Cry” της Janis Joplin, “With a Little Ηelp from My

Friends” του Cocker, “Purple Haze” του Hendrix και

άλλα εμβληματικά τραγούδια από εκείνο το καλοκαίρι

Αγάπης και Ειρήνης στο Γούντστοκ εμπλέκονται εδώ

με τη δική μας «Θαλασσογραφία», το «Κιλελέρ», τον

«Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγα-

πημένα του Διονύση Σαββόπουλου.

Τον Διονύση Σαββόπουλο πλαισιώνουν οι σολίστ

Σταύρος Λάντσιας (πιάνο, ντραμς, μεταλλόφωνο, με-

λόντικα), Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο,

κρουστά) και τρεις νέες παρουσίες που γνώρισαν εν-

θουσιώδη υποδοχή από το κοινό της φετινής σεζόν:

Σάκης Ντοβόλης (ηλεκτρική κιθάρα, φωνή), Αλεξάν-

δρα Σιετή (φωνή), Κλαυδία Παπαδοπούλου (φωνή).

Εικόνα: George Fakitsas

Συντελεστές

Σταύρος Λάντσιας | πιάνο

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Σάκης Ντοβόλης | κιθάρα

Αλεξάνδρα Σιετή | τραγούδι

Κλαυδία Παπαδόπουλου | τραγούδι

Ηχολήπτες | Γιάννης Τούντας, Θράσος Αμπατζής

Σχεδιασμός φωτισμών | Περικλής Μαθιέλης

Εκτέλεση φωτισμών | Φίλιππος Τρέπας

Τιμή 16 € 

Εισιτήρια

http://www.megaron.gr 210 7282333

στα Ταμεία του Μεγάρου 

και σε όλα τα καταστήματα Public
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4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 

Η Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά των Λαβδακιδών, βρί-

σκεται σε κατάσταση δεινής πολιτικής κρίσης. Οι δυο

γιοι του τελευταίου βασιλιά, του Οιδίποδα, που χά-

θηκε χτυπημένος από τη βαριά κατάρα που κατατρύ-

χει τους Λαβδακίδες, συγκρούονται για τη διαδοχή.

Και, ενώ ο Ετεοκλής μένει να κυβερνά τη Θήβα, ο Πο-

λυνείκης, εξόριστος, ξεσηκώνει στρατό από το Άργος

για να επιτεθεί στην πόλη. Η επίθεση αποτυγχάνει,

αλλά στη μάχη ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης αλληλο-

σκοτώνονται. Δεν απομένουν πλέον στη ζωή παρά οι

δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αντιγόνη και η Ισμήνη, τε-

λευταίοι κρίκοι της αλυσίδας των Λαβδακιδών. 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2020.

"Αντιγόνη" του Σοφοκλή 
Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Στο Ξέφωτο του Πάρκου

Σταύρος Νιάρχος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτο-

νικής Τοπίου, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της

αειφορίας, της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα

και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη. Αποτελεί

έναν φιλόξενο και ανοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρα-

κτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο. Η περιήγηση

ακολουθεί διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπά-

τημα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τη χρήση σκαλοπα-

τιών. H εκτιμώμενη χιλιομετρική απόσταση που διανύεται

υπολογίζεται στο 1 χλμ.

Λόγω κορονοϊού οι συνθήκες έχουν αλλάξει και καλό

είναι να επικοινωνήσετε πριν ξεκινήσετε.

Καθημερινά στις 19.00 

Σημείο συνάντησης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (Ευριπίδου &

Δοϊράνης, Καλλιθέα)

Διάρκεια ξενάγησης: 60'

Αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 8 άτομα  

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

Χρήσιμες πληροφορίες:

― Για τη συμμετοχή σας χρειάζεται να βρίσκεστε στο

χώρο 15λεπτά πριν την έναρξη της ξενάγησης.

Kάθε Πέμπτη η ξενάγηση πραγματοποιείται στα αγγλικά.

― Η περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος πραγματο-

ποιείται εφόσον οι συνθήκες κορονοϊου και καιρικές το επι-

τρέπουν.

― Όλοι οι χώροι του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος είναι προ-

σβάσιμοι σε ΑμεΑ.  

― Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικής προεγγραφής είναι

απαραίτητη και για τα παιδιά.

*Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις ακυρώνονται 15’ πριν την

έναρξη, εφόσον οι κάτοχοί τους δεν έχουν παρουσιαστεί

στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό –

Café”, Αττικής  (on line) 

Η ομάδα “Λογοτεχνικό  καφενείο  Αττικής”, καλεί

κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμε-

τάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική  on line διαδρα-

στική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.), απαγγελίες

ποιημάτων και γενικότερα   παρουσίαση φιλολογικών

θεμάτων.   Ελεύθερη δωρεάν  συμμετοχή.

Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις

Οργανώνεται  από μέλη του “Αττικού πνευματικού

συλλόγου Γλυφάδας” και μέλη της Εταιρείας Ελλή-

νων Λογοτεχνών.

Η νέα περίοδος ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

στις 8,30 μ.μ. 

με θέμα “Η Ελλάδα σε εξάρτηση”

Εισηγητής θα είναι ο Κων/νος Βάσσης, πρ. πρέσβης,

συγγραφέας & ποιητής.

Πληροφορίες: 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80

Υπαίθριες συναυλίες στον Κήπο του Μεγάρου 

1 Σεπτεμβρίου

Οι Πέρσες (472 π.Χ.) είναι το παλαιότερο πλήρες

δράμα που σώζεται στις μέρες μας και, ταυτόχρονα,

ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τη σημαντικότερη σύγ-

κρουση της δεύτερης περσικής εισβολής στην Ελ-

λάδα, τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μια από τις πιο

καθοριστικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας

αποτελεί το θέμα της τραγωδίας του Αισχύλου, ο

οποίος πήρε μέρος σ’ αυτήν. 

Χωρίς θριαμβολογίες και κομπασμούς και με σεβασμό

στην οδύνη των ηττημένων, ο Αισχύλος παραδίδει

έναν ύμνο για την ελευθερία του ατόμου και αντιπα-

ραθέτει τα δημοκρατικά ιδεώδη απέναντι στη δεσπο-

τική μοναρχία και την τυφλή υποταγή στην εξουσία. 

"Πέρσες" του Αισχύλου
Εθνικό Θέατρο - Δημ. Λιγνάδης

στο Κορωπί
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E
σκασε η είδηση. Γράφαμε στις 25 Ιουλίου στην

Εβδόμη, (αρ.φ. 1142/25.7.20) για την απόφαση

του Δήμου ΒΒΒ, που έλαβε το Δημοτικό του

Συμβούλιο (13.7.20), για «διαδικασία τροποποίησης
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε.
Βούλας», που αφορά την περιοχή «Ν. Κάλυμνος»
πάνω από την οδό Καλύμνου, πρώην Κόνιαρη, ο

οποίος τα κληροδότησε στο Μπενάκειο Ιδρυμα και

αυτό τα πούλησε. 

Βέβαια ο τίτλος του θέματος ήταν παραπλανητικός

αφού έγραφε : «Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση
έκτασης στη Δ.Ε. Βούλας για δημιουργία κοινοχρή-
στων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων».
Η έκταση αυτή του Μπενάκειου των 71 στρεμμάτων,

όπως μάθαμε πρωτίστως απο τον ηλεκτρονικό τύπο

αγοραστηκε από δύο μεγάλες εταιρείες του διεθνούς

στερεώματος, για ανάπτυξη συγκροτήματος 400 κα-

τοικιών, δημιουργώντας μια κωμόπολη με κοινόχρη-

στους – για τους ιδιοκτήτες μόνο – χώρους, με

κλειστές εισόδους και μπάρες*.

Αυτό θα είναι μία πολύ αρνητική εξέλιξη για τη

Βούλα και ιδιαίτερα για την περιοχή.

Παλιό το θέμα
Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Αντιθέτως είναι αρκετά

παλιό, αφού είχε συζητηθεί στο Δ.Σ. του τότε Δήμου

Βούλας, με δήμαρχο τον Γ. Μάντεση και αντιδήμαρχο

τον σημερινό δήμαρχο Γρ. Κωνσταντελλο (2007). Μά-

λιστα ήταν - όπως και τώρα - ο εισηγητής του θέμα-

τος.

Τότε τo Δ.Σ. είχε αποφασίσει να επιδιώξει τη μετα-

τροπή οκτώ οικοδομικών τετραγώνων, συνολικής

έκτασης 77 στρεμμάτων, σε κοινόχρηστους και κοι-

νωφελείς χώρους, για τη δημιουργία πρασίνου, αθλη-

τικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

Επιπροσθέτως αποφάσισε την αναστολή έκδοσης οι-

κοδομικών αδειών και την εκτέλεση οικοδομικών ερ-

γασιών. (αρ.απόφ. 176/2007), προκειμένου να τα

δεσμεύσει εν όψει της πώλησης που επιχειρούσε το

Μπενάκειο Ιδρυμα.

Εκείνη η πώληση δεν ολοκληρώθηκε παρ’ ότι είχε

βρει αγοραστές και βρισκόταν πολύ κοντά, αφού την

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007, το Μουσείο Μπενάκη

προέβη σε πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης των

οκτώ Ο.Τ. (247-252-255-255α-256-259-262-263). Ο

διαγωνισμός διενεργήθη (2.10.07) και κηρύχθηκε

πλειοδότης ο Βουλιαγμενιώτης Ευγένιος Τίγκας με

το ποσό  των 101 εκατομμυρίων ευρώ, για το σύνολο

της εκτάσεων των 77 στρεμμάτων. Αναμενόταν μέχρι

13/10 η κατακύρωση της πλειοδοσίας, αλλά για κά-

ποιο λόγο δεν προχώρησε. παρ’ ότι ο επιχειρηματίας

είχε καταθέσει και 30 εκατομμύρια, τα οποία όπως

γράφει η  εφημερίδα “Καθημερινη” (23.8.20) δεν του

επεστράφηκαν και προσέφυγε στα δικαστήρια, όπου

δικαιώθηκε στον Άρειο Πάγο, αλλά δεν τα έχει λάβει

μέχρι σήμερα. Μάλιστα με τις προσαυξήσεις φτάνουν

τα 52 εκατομμύρια €. Θα είχε ενδιαφέρον  πάντως να

διερευνηθεί ο λόγος.  Πιθανόν να υπάρχει κάποιος

όρος στο κληροδότημα... 

Δεν προχώρησε όμως, και ο Δήμος σε απαλοτρίωση.

Και πώς να προχωρήσει που έπρεπε να πληρώσει

τότε, για να τα απαλλοτριώσει 4 προϋπολογισμούς

του Δήμου! Βέβαια τότε είχε πολύ περισσότερα αδό-

μητα οικόπεδα!

Η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ.
Επανήλθε λοιπόν , η Δημοτική Αρχή, με το ίδιο περί-

που σκεπτικό, όπως ακούστηκε στο Δ.Σ. (14.7.20) από

την εισήγηση του δημάρχου, όπου σημειώνεται με-

ταξύ άλλων. «Στην περιοχή αυτή οι κοινόχρηστοι
χώροι πρασίνου έχουν συνολικά έκταση 25.173,00τ.μ.
Δηλαδή κατά προσέγγιση 3% της συνολικής έκτασης.
Οι χαρακτηρισμένοι χώροι σχολείων καταλαμβάνουν
έκταση Ε=3.100,00τ.μ. Χαρακτηρισμένοι χώροι αθλη-
τικών εγκαταστάσεων και άλλων κοινωφελών χρή-
σεων (πρόνοια, διοίκηση κλπ.) δεν υφίστανται. Το
υπόλοιπο τμήμα της συνολικής έκτασης εξαιρουμέ-
νων των χώρων πρασίνου και εκπαίδευσης καταλαμ-
βάνουν οικοδομήσιμα οικόπεδα και οδικό δίκτυο».

Δεν περιλαμβάνει όμως η σημερινή απόφαση του

Δήμου, ούτε μείωση του συντελεστή δόμησης, ούτε

αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για να τα

μπλοκάρει, γι’ αυτό και στο ρεπορτάζ 25ης.7.20 (αρ.φ.

1142) εκφράζαμε ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις

του Δήμου, για τα οποία επιβεβαιωνόμαστε.

Και για να ακριβολογήσουμε, σήμερα δικαιωνόμαστε

να αμφισβητούμε τις προθέσεις του Δημάρχου, που

κάθε άλλο παρά την δέσμευση των στρεμμάτων επε-

δίωκε και να γιατί.

400 κατοικίες - μια κλειστή πόλη

οι «Κοινόχρηστοι χώροι» του Δήμου ΒΒΒ

Μία πολύ αρνητική εξέ-
λιξη για τη Βούλα και ιδι-
αίτερα για την περιοχή

Ο δήμαρχος γνώριζε για
την πώληση των 70
στρεμμάτων του Μου-
σείου Μπενάκη όταν συ-
νεδρίαζε;;

της Αννας Μπουζιάνη Δεν είχε πρόθεση να απαλλοτριώσει ο Δήμος, αφού είχε συμφωνήσει στην πώληση.
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Αποκαλυπτικός ο Δήμαρχος: 
“Δεν είμαστε ενάντια στις

επενδύσεις”

Αντιγράφουμε τις δηλώσεις του στην “Καθημερινη”:
«...όπως διαβεβαιώνει ο δήμαρχος της περιοχής Γρ.
Κωνσταντέλλος η σχετική απόφαση του Δ.Σ. δεν
αποσκοπεί στην ακύρωση της επένδυσης, αλλά
στην εξασφάλιση κάποιων έμπρακτων ανταλλαγ-
μάτων για την τοπική κοινωνία. “Δεν είμαστε ενάν-
τια στις επενδύσεις, αλλά επιθυμούμε να
προκύψουν και κάποια οφέλη για την τοπική κοι-
νωνία, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης”».

Σημειώνει δε η “Καθημερινή” ότι: «στο πρόσφατο
παρελθόν και πριν προχωρήσει η πώληση της έκτα-
σης, ο δήμος είχε προτείνει στο Μουσείο Μπενάκη
να δεσμευθεί τμήμα 13 στρεμμάτων από τα συνο-
λικά 70,35 στρ., για την ανάπτυξη κοινοχρήστων
χώρων πρασίνου. Παράλληλα (συνεχίζει η “Καθη-
μερινή”, «είχε προταθεί να τεθεί όρος στον μελλον-
τικό ιδιοκτήτη να μην αξιοποιήσει το σύνολο του
Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.), ο οποίος είναι 0,6
παρά να προγραμματίσει την επένδυσή του με Σ.Δ.
0,4,αλλά το Μουσείο Μπενάκη απέρριψε την πρό-
ταση».
Διαπιστώνεται πλέον από τα παραπάνω ότι το Δ.Σ.
πραγματοποιήθηκε “για τα μάτια του κόσμου”, αφού
ήταν γνώστης της πώλησης ο δήμαρχος! Σε καμ-
μία περίπτωση δεν επιθυμούσε την απαλλοτρίωση
γι’ αυτό και με άλλο τίτλο αναφέρεται ως θέμα
στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και άλλη απόφαση
έλαβε το Συμβούλιο! Ακόμη πιο ενισχυτικό της
άποψης αυτής είναι το γεγονός ότι ώρα πριν την
έναρξη της συνεδρίασης συσκέφθηκε με τους επι-
κεφαλής των παρατάξεων, όπου τους ενημέρωσε
για το θέμα και τις τις προτάσεις του! 
Και το ακόμη πιο απογοητευτικό είναι ότι ο δήμαρ-
χος συμφωνεί στην κατασκευή μιας κλειστής
πόλης μέσα στην πόλη με 400 σπίτια και κοινόχρη-
στους χώρους μόνο για τους ιδιοκτήτες τους, 
Στο συγκεκριμένο θα επανέλθουμε γιατί είναι βα-
θύτατα κοινωνικό.
Και ένα άλλο παράδοξο! Οπως γράφουμε παρα-
πάνω το τίμημα της έκτασης στην πώληση που επι-
χειρήθηκε το 2007 ήταν 101 εκατομμύρια €.
Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια €!. Δηλαδή 50%
κάτω! Το κονδύλι δε αυτό, το Μπενάκειο Ιδρυμα το
οφείλει στον επιχειρηματία. Άρα τι πουλάει; Και
αφου θέλει να πουλήσει γιατί δεν το δίνει στον επι-
χειρηματία για να εξοφλήσει και να μείνει το ακί-
νητο σε ελληνικά χέρια και δη σε Βουλιαγμενιώτη;

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΣΑΑΚ

H έκταση αυτή, όπως και τα όμορα που οικοδομή-

θηκαν, αλλά και το βουνο (δάσος) της Βούλας,

ήταν δημόσιες εκτάσεις που ανήκαν στο Υπουρ-

γείο Γεωργίας, τότε (δεκαετία 1920). Το βουνό

ήταν πευκόφυτο, πυκνό δάσος και τα πιο πεδινά

με χαμηλή βλάστηση.

Ολα αυτά παραχωρήθηκαν ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ πλην της

οικιστικής περιοχής και κάποιας καλλιεργήσιμης

έκτασης, σε 40 οικογένειες απο τη Μικρά Ασία,

μετά τον ξεριζωμό τους, οι οποίοι σύστησαν τον

ΣΑΑΚ “(Συνεταιρισμό Αποκαταστάσεως Ακτημό-

νων Καλλιεργητών), Αγ. Νικολάου Βάρης” με το

από 28.7.1927 καταστατικό, το οποίο έχει εγκριθεί

από τη Διεύθυνση Εποικισμού του Υπουργείου Γε-

ωργίας. Τα μεν πεδινά παραχωρήθηκαν για καλ-

λιέργεια και κτηνοβοσκή τα δε ορεινά για

ρητινοσυλλογή. Μόνο το σημερινο κέντρο της

Βούλας (εμπορική ζώνη), η συνοικία “Πολιτεία”

τους δόθηκε, όπως προείπαμε τον οικισμό. 

Εκτοτε και όταν άρχισε να μεγαλώνει η Βούλα

άνοιξε η όρεξη του ΣΑΑΚ να τα κάνει δικά του.

Ιδιοκτησία του. Ετσι πλησίασε πολιτικούς και πλη-

ρώνοντας κι ένα αστρονομικό ποσό, για την

εποχή, σε 5 μεγαλοδικηγόρους, “μερίμνησαν”

ώστε να ψηφιστεί νόμος στη Βουλή να μπορει ο

ΣΑΑΚ να πουλάει. Και ...μερίμνησαν (το 1952)

όπου και ψηφίστηκε νόμος για να μπορούν να που-

λάνε με συνέταιρο το Υπουργείο Γεωργίας κατά

50%. Για να ξεπεράσουν και την πλέον ισχνή,

εκείνη την εποχή, αντίδραση, βρήκαν τη φόρμουλα

να επιτρέπεται η πώληση σε οικοδομικούς συνε-

ταιρισμούς Δωδεκανησίων, μιας και μόλις προ

τεσσάρων ετών είχαν ενωθεί τα Δωδεκάνησα με

την Ελλάδα. Έτσι προέκυψαν τα «Καλύμνικα» ή η

Νέα Κάλυμνος, εξού και η οδός Καλύμνου. Κόστος

αγοράς; 4-5 βασικοί μισθοί, αρχικά, το στρέμμα.

Μέσα σε 10-12 χρόνια δεκαπλασιάστηκε η αξία

τους. Η αξία που μοιραζόταν με το Υπουργείο, ας

μη την συζητήσουμε γιατί ...πονάει, αφού επιτρέ-

πει κάθε εικασία.

Έτσι οι  μέτοχοι του ΣΑΑΚ πούλησαν  σε συνεται-

ρισμούς δωδεκανησίων (Συνεταιρισμός «Νέα Κά-

λυμνος») τη μεγάλη έκταση που περιλαμβάνει και

τα 77 στρέμματα.

Το 1954 (2 χρόνια αργότερα) “χάριν της ισότητας των

πολιτών”!! ψηφίστηκε νέος νόμος που επέτρεπε να

πουλάει σε κάθε οικοδομικό συνεταιρισμό. Ετσι που-

λήθηκαν όλες οι εκτάσεις μαζί με το δάσος σε δια-

φορους Συνεταιρισμούς όπως των δικηγόρων και

έχουμε περιοχή “Δικηγορικών” ή το Συνεταιρισμό

“Θυμάτων πολέμου 1940-41 και κομμουνιστοσυμμο-

ριτοπολέμου” (σημερινό Πανόραμα).

Ετσι οι “Ακτήμονες” έγιναν μεγαλοκτηματίες!

Το 1964 (3 Ιουνίου) ο Συνεταιρισμός «Νέα Κάλυ-

μνος» κατέθεσε αίτηση ένταξης της περιοχής στο

σχέδιο πόλης. 

Το Δεκέμβριο του 1965, η περιοχή εντάχθηκε στο

σχέδιο πόλης και πωλήθηκε ολοκληρη σε τέσσερις

ιδιώτες. Από αυτούς την αγόρασε μετέπειτα,  το

1977, ο Γ. Κόνιαρης.

Το 1988 απεβίωσε ο Γ. Κόνιαρης και την περιοχή

την κληροδότησε στο «Iδρυμα Μπενάκη» και όχι

στο Δήμο Βούλας, ώστε να ωφεληθούν και οι πε-

λάτες του, που είχαν αγοράσει απ’ αυτόν τα οικό-

πεδά τους. Περιττό να πούμε ότι δεν άφησαν ούτε

σπιθαμή κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πράσινα,

αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία κ.λπ) όπως θα

έπρεπε. Κι αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις που

διαθέτει σήμερα η Βούλα προέρχονται από την

παλιά Βούλα, χαρακτηρισμένα μάλιστα πράσινα,

που ήταν ενιαία μέχρι τη θάλασσα. (Ετσι η παλια

Βούλα ονομάστηκε τότε “Κάτω Βούλα”, ενώ η νέα

που εποικίστηκε από τους Μικρασιάτες, ονομά-

στηκε “Ανω Βούλα”.

Όσοι «έφαγαν» απ’ αυτό το χώμα καθ’ οιονδήποτε

τρόπο, δεν άφησαν ούτε ψίχουλα σ’ αυτόν τον

τόπο. Και εν πολλοίς είναι αυτοί που διοίκησαν και

διοικούν μέχρι σήμερα το Δήμο. Αλλά όπως πάντα,

στο παιχνίδι δεν μπαίνει όλη η “μπάνγκα”, δεν έφα-

γαν όλα τα μέλη του ΣΑΑΚ. Κάποιοι πέθαναν στην

ψάθα. Θα πρέπει να πούμε - για να ’μαστε δίκαιοι

- ότι οι πρώτοι πρόσφυγες πρόσθεσαν στους μερι-

διούχους το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το γιατρό

του οικισμού.

Τεράστια ευθύνη βεβαίως έχουν κι όλοι αυτοι οι

δημοσιοι μεγαλοϋπάλληλοι (ελεγκτές, δασάρχες,

και...) που πλούτισαν σε βάρος του πολίτη.

Σήμερα το “πευκοβρυθές προάστιο Βούλας” κατά

την εγκυκλοπαίδεια “Πυρσός” με τους μηδέν βαθ-

μούς υγρασίας εγινε μία πόλη πνιγμένη στο τσι-

μέντο και στην υγρασία.

Α
ς δούμε τι είχε πει ο δημοτικός σύμβουλος

της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημήτρης

Κιούκης για τον ΣΑΑΚ: «...Εγώ τον Συνεται-
ρισμό Ακτημόνων Καλλιερ-
γητών, τον θέτω στην ίδια
πλευρά με τη ΜΕΕΚΒ (εται-
ρία που διεκδικεί το παρα-
λιακό μέτωπο), Είναι
αντίπαλοι του Δήμου γιατί
διεκδικούν κοινόχρηστους
χώρους. Δεν είναι τυχαίο
που η πόλη δεν έχει κοινό-
χρηστους χώρους, ούτε

σχολεία ούτε πλατείες.
Στα Πηγαδάκια που μπήκε το σχέδιο πόλης πρό-
σφατα σχετικά από τον ΣΑΑΚ δεν προβλέφθηκε
καμμία πλατεία. 
[...] Και επειδή σας εκτιμάω κε δήμαρχε, θα σας
συμβούλευα κι εσάς και τους δημοτικούς συμβού-
λους που έχουν έννομο συμφέρον στο ΣΑΑΚ να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί αν αυτό το κρά-
τος αποφασίσει να γίνει κράτος, πιθανόν να
βρεθούν αντιμέτωποι και με ποινικές ευθύνες.
[...] Aν ήμασταν σοβαρή χώρα αυτός ο συνεταιρι-
σμός θα έπρεπε να είχε διαλυθεί διότι έχει εκπέσει
του σκοπού του, όπως έχουν διαλυθεί και όλοι οι
προσφυγικοί συνεταιρισμοίσ’ όλη  τη χώρα», Δη-

μοτικό Συμβούλιο 2/11/15 (αρχείο Εβδόμη,

αρ.φ.907/7.11.15)
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Με τη σύντομη αυτή πολιτική παρέμβασή μου θέλω να
απαντήσω στους φίλους αναγνώστες της εφημερίδας μας:
«ΕΒΔΟΜΗ», οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξέ
φρασαν τις αντιρρήσεις τους και εξακολουθούν να διαφω
νούν μαζί μου για το εξής μείζον πολιτικό ζήτημα: πώς και
γιατί ένας πολιτικός φιλόσοφος όπως π.χ. είναι ο Θεόδωρος
Γεωργίου ασχολείται με «πεζά θέματα» όπως π.χ. είναι η
προστασία των αδέσποτων ζώων, το κυκλοφοριακό πρό
βλημα που δημιούργησε η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΩΝ 3Β στην
Ευρυάλη ή τους θορύβους στην πόλη μας που τελικά την
μετατρέπουν σε βιομηχανική ζώνη.

Διευκρινίζω εξ αρχής, ότι και τα τρία αυτά ζητήματα δεν
είναι «πεζά θέματα» για έναν πολιτικό φιλόσοφο». Είναι τα
προβλήματα της καθημερινής ζωής του, όπως αυτά διαμορ
φώνονται από τις πράξεις όλων μας. Επομένως απαντώ
στους επικριτές μου για το σχετικό θέμα ως εξής: ο πολιτι
κός φιλόσοφος εν γένει και ειδικότερα ο Θεόδωρος Γεωρ
γίου, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτικός φιλόσοφος
δεν μπορεί παρά να ενδιαφέρεται για τη δομή και την λει
τουργία της καθημερινής ζωής του στην πόλη του.

Οι φίλοι αναγνώστες της «ΕΒΔΟΜΗΣ» ωστόσο έχουν δίκιο
για το θέμα που θέτουν προς δημόσια διαβούλευση. Γιατί
άραγε ο Kant π.χ. δεν έγραψε σχετικά κείμενα για την κα
θημερινή ζωή του στην πόλη που έζησε; Γιατί ο Hegel δεν
ασχολήθηκε με την καθημερινότητά του;

Θα αναφερθώ μόνον στον Αριστοτέλη, ο οποίος τονίζει ότι
η ζωή δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για να ζήσει ο
άνθρωπος την «καλή ζωή», δηλαδή το  «ευ ζειν». Η «καλή

ζωή» δεν είναι χρήματα και πλούτος. Είναι πολλά πράγ
ματα, τα οποία ως ολότητα συγκροτούν τον εαυτό μας εντός
μιας ανιδιοτελούς οντότητας.

Και για να επιμείνω στον Αριστοτέλη αυτό το οποίο συνιστά
τον σκοπό της ζωής του ανθρώπου, δηλαδή το «ευ ζειν» δεν
μπορεί να επιτευχθεί στις αρνητικές συνθήκες της χρημα
τοπιστωτικής κρίσης και της υγειονομικής πανδημίας.

Τελικά απαντώ στους επικριτές μου και φίλους μου ταυτό
χρονα για το ερώτημα που θέτουν: γιατί ως πολιτικός φιλό
σοφος ασχολούμαι με τα «πεζά θέματα» της
καθημερινότητας, ενώ θα μπορούσα να σχεδιάζω «θεωρη
τικοπολιτικά προγράμματα» κοσμοθεωρίας, ως εξής: οι
προσωπικές και οι ατομικές εμπειρίες των ατόμων είναι
βιωματικές καταστάσεις και δεν μπορούν να αναχθούν σε
καθολικά ερμηνευτικά σχήματα.

Τελικά η πολιτική του «ευ ζειν» δηλ. η κατεξοχήν πολιτική,
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν είναι υπόθεση της κοινω
νίας μας και της εποχής μας. Πιο συγκεκριμένα ένας σύγ

χρονος πολιτικός φιλόσοφος δεν μπορεί να μιλήσει γι’
«αυτό το πράγμα»! Τι σημαίνει λοιπόν για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ των 3Β η πολιτική πρότασή μου για το αριστοτελικό
«ευ ζειν»; Σημαίνει, ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος επωμίζεται το
πολιτικό έργο της πολιτικής κυριαρχίας και δεν ενδιαφέρε
ται να διαμορφωθούν δημοκρατικές και πολιτικές συνθήκες
πολιτικής ευδαιμονίας (Αριστοτέλης) στον τόπο μας.

Γράφω κείμενα για το δήμο μας, για τον τόπο μας, επειδή
τελικά όλοι μας, δημότες και κάτοικοι θέλουμε να ζούμε σε
πραγματολογικές συνθήκες πολιτικής ευδαιμονίας, δηλ. στο
καθεστώς του «ευ ζειν» κατά τον Αριστοτέλη. Εάν ο Δήμαρ
χος και η πολιτική ηγεμονία του (βλ. σχετικά εκλογικά πο
σοστά!) έχει διαφορετική άποψη από τη δική μου και των
δημοτών, τότε θα πρέπει ο ίδιος να αναλάβει πολιτικές
πρωτοβουλίες διαλόγου και διαβουλεύσεων. 

Τελικά, απάντησα στο ερώτημα των φίλων αναγνωστών
μας!

―――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και
συνεργάτης στην εφημερίδα: ΕΒΔΟΜΗ.

Η πολιτική του «ευ ζειν» 
στην πόλη μας

«Γράφω, για τον τόπο μας, επειδή
δημότες και κάτοικοι θέλουμε να
ζούμε σε πραγματολογικές συνθήκες
πολιτικής ευδαιμονίας, το “ευ ζην”».

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Η διάσωση του 

Ελληνικού Λόγου

του Γιώργου Μαρινάκη

Γεν. Γραμματέα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Η λέξη «λόγος» έχει διττή έννοια, διότι δεν εκφράζει μόνο

τη γλώσσα αλλά και τη σκέψη. Ο Πλάτων είπε «Διάνοια και
λόγος ταυτόν», δηλαδή ο λόγος ταυτίζεται με τη σκέψη,

ενώ ο Aριστοτέλης είπε «Γλώσσα νόησις νοήσεως», δη-

λαδή με τη γλώσσα όχι μόνο εκφράζουμε αλλά και συνει-

δητοποιούμε τη σκέψη μας. Αλλά και ο τ.πρόεδρος της

Ακαδημίας, Αντώνης Κουνάδης είπε «Όσο πτωχότερο είναι
το λεξιλόγιό μας, τόσο πτωχότερη είναι η σκέψη, γιατί σκε-
πτόμαστε μέσω των λέξεων». Επειδή λοιπόν η γλώσσα και

η σκέψη είναι τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης του πολιτι-

σμού, είναι προφανές ότι ο Ελληνικός Λόγος αντιπροσω-

πεύει τον Ελληνικό Πολιτισμό. 

Δυστυχώς σήμερα, ο Ελληνικός Λόγος, έχει μπει σε μία πο-

ρεία συρρίκνωσης. Η παγκοσμιοποίηση, μέσω της οικονο-

μίας και της τεχνολογίας αλλοιώνει τις τοπικές πολιτισμικές

συνήθειες, ενώ η μετακίνηση και η ανάμιξη των πληθυσμών

φέρνει την εισβολή πολλών ξένων στοιχείων. Πολλοί νέοι

λόγω έλλειψης γλωσσικής παιδείας και υπερβολικής χρή-

σης των υπολογιστών, του διαδικτύου και των κινητών τη-

λεφώνων, δεν μιλάνε σωστά, έχουν έντονη λεξιπενία και

αδυναμία έκφρασης, ενώ αναπτύσσουν συνθηματικές δια-

λέκτους με κάθε είδους ξένες εκφράσεις. Και δυστυχώς το

ίδιο συμβαίνει με πολλούς δημοσιογράφους σε ραδιόφωνο

και τηλεόραση.  

Εκτός όμως από τους εξωτερικούς κινδύνους για τον Ελ-

ληνικό Λόγο, ελλοχεύουν και σοβαροί εσωτερικοί κίνδυνοι,

κρυμμένοι πίσω από μια δήθεν προοδευτικότητα και επιστη-

μοσύνη. Έτσι, κάποιοι επιθυμούν την κατάργηση της διδα-

σκαλίας των αρχαίων ελληνικών και των θρησκευτικών, ενώ

προσπαθούν να εκμηδενίσουν τα εθνικά σύμβολα, τις εθνι-

κές εορτές και τους εθνικούς ήρωες. Και όταν η σημαία και

ο εθνικός μας ύμνος βανδαλίζονται από ανεγκέφαλους ή

δήθεν καλλιτέχνες, κάποιοι σιωπούν για να μην τους πουν

οπισθοδρομικούς. Και εκτός από τους γείτονες που λένε ότι

κατάγονται από το Μέγα Αλέξανδρο, υπάρχουν κάποιοι

«συμπατριώτες» μας που λένε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-

νης ήταν Αλβανός και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν Μωα-

μεθανός. Κάποιοι λένε ότι οι αρχαίοι Μινωΐτες ήταν

Σημιτικής ή Αφρικανικής καταγωγής, ενώ άλλοι υποστηρί-

ζουν τη θεωρία του Φαλμεράιερ περί καταγωγής των Νε-

οελλήνων από τους Σλάβους και Αλβανούς.

Όλα αυτά βέβαια έχουν διαψευστεί πανηγυρικά από πρόσφα-

τες επιστημονικές μελέτες στο DNA των τοπικών πληθυσμών.

Αν δεν σταματήσουμε όμως αυτές τις ανιστόρητες και ύπο-

πτες απόψεις, θα γίνουν οι σύγχρονοι Δούρειοι Ίπποι που

σταδιακά θα αλώσουν τον ήδη συρρικνωμένο Ελληνικό Λόγο. 

Μεγάλη μας παράλειψη είναι ότι δεν φροντίσαμε να ιδρύ-

σουμε σχολεία και σπουδές ελληνικής γλώσσας ιδιαίτερα

στις Βαλκανικές χώρες, παρά τη μεγάλη ζήτηση που υπάρ-

χει, λόγω του θαυμασμού τους για την αρχαία γλώσσα και

τον πολιτισμό μας. Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο της Σόφιας

έχει ιδρύσει από το 1993 τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας,

όπου εισάγονται κάθε χρόνο 25 άτομα με υποψήφιους πάνω

από 2500 (ένας στους εκατό), ενώ οι υποψήφιοι του τμήμα-

τος Αγγλικής φιλολογίας είναι πολύ λιγότεροι. Δυστυχώς

η αδιαφορία του ελληνικού κράτους για την πολιτισμική μας

διάδοση συνεχίζεται, όταν η Τουρκία ιδρύει συνεχώς σχο-

λεία Τουρκικής γλώσσας στις γείτονες χώρες, αλλά και τις

εφοδιάζει με προπαγανδιστικά και ευτελούς ποιότητας

τουρκικά τηλεοπτικά σίριαλ, εφαρμόζοντας έτσι μια σχεδια-

σμένη πολιτισμική διείσδυση.

Όσο και να λένε κάποιοι ότι η αρχαία ελληνική είναι «νεκρή

γλώσσα» προσπαθώντας να μας αποκόψουν από τις ρίζες

μας, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε και τραγουδάμε την ίδια

γλώσσα με τον Όμηρο, εδώ και 4000 χρόνια, όπως είπε ο

Γιώργος Σεφέρης. Ας θυμηθούμε και τα λόγια του Διονυ-

σίου Σολωμού «Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό
ότι είναι αληθινό». 

Πρέπει λοιπόν κράτος και πολίτες να είμαστε σε διαρκή πο-

λιτισμική επαγρύπνηση και να προσπαθούμε να διασώσουμε

και να διαδώσουμε όλα τα διαχρονικά και αναλλοίωτα στοι-

χεία του πολιτισμού μας, στα οποία οφείλουμε την εθνική

αλλά και την προσωπική μας ύπαρξη. Και αφού μελετή-

σουμε την ιστορία μας από έγκυρες πηγές, πρέπει να απο-

μονώνουμε και να αποστομώνουμε όσους προσπαθούν να

μας επιβάλλουν την πολιτισμική ισοπέδωση και την ιστορική

διαστρέβλωση. Και είναι βέβαιο ότι εάν είμαστε ενωμένοι

σε αυτή την προσπάθεια, κανένας εξωτερικός ή εσωτερικός

κίνδυνος δεν θα μπορέσει να συρρικνώσει τον Ελληνικό

Λόγο και επομένως τον Ελληνικό Πολιτισμό.
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Προστιμολαγνεία!

Ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή την προστι-

μολαγνεία της κυβέρνησης σε ό,τι έχει σχέση με τον

κορονοϊό. Από το πρωί ως το βράδυ δεν ακούμε τί-

ποτα άλλο. Πρόστιμα, πρόστιμα. Πρόστιμα στον επι-

χειρηματία, πρόστιμα και στον πελάτη, στο γαμπρό

και στους καλεσμένους, στους τουρίστες και όπου

βρεθεί και όπου σταθεί το όργανο, που δυστυχώς

πολλές φορές γίνεται μπουζούκι με τη στενομυαλιά

και την εμπάθεια βεβαίως.

Και πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν όλοι αυτοί που

ασκούν εξουσία ότι με το πρόστιμο θα “πείσουν” τον

αμφισβητία ή αυτόν που στην απελπισία του πιάνεται

από τα μαλλιά του, όπως λέει ο λαός (π.χ. ο επιχει-

ρηματίας που του κλείνει το μαγαζί και μένει με τα

ψυγεία φορτωμένα και την τσέπη άδεια).

Αν ήταν έτσι θα είχαμε μία υπέροχη κοινωνία, γιατί

δεν θα υπήρχαν κλέφτες με το φόβο της τιμωρίας και

κάθε παραβατικό στοιχείο, αφού ήξερε ότι θα τιμωρη-

θεί σκληρά.

Δεν πείθουν γιατί οι ίδιοι αναίρεσαν αυτά τα μέτρα

που ανακοίνωσαν αμέσως μετά την καραντίνα. Για τα

τεστ στα αεροδρόμια για τις θέσεις των αεροπλάνων

και των πλοίων και πάρα πολλά άλλα.

Εχασαν την αξιοπιστία τους και στο εξωτερικό, γιατί

κάλεσαν τον τουρίστα να έρθει και τον έδιωξαν άρον

- άρον με τα περιοριστικά, αιφνίδια μέτρα.

Και βεβαίως υπάρχει και το χειρότερο, με τη διάλυση

του κοινωνικού ιστού, που πέτυχαν βάζοντας τον

έναν να ”φάει” τον άλλον.

Να τιμωρεί τους γονείς αν δεν φορούν τα παιδια τους

μάσκα! Να μη νοσηλεύσουν τον πολίτη αμφισβητία!

Μόνο ανατριχίλα και οργή προκαλούν αυτά. Ετσι δεν

πείθεις.

Το χάσατε το παιχνίδι, κύριοι κσι θα το πληρώσουμε

όλοι.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ήταν 26 Αυγούστου του 1071 μ.Χ., μια ζεστή και υγρή

αποφράδα ημέρα για την Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία,

που μετονομάστηκε σε  Βυζάντιο, όταν στην σκληρή και αφι-

λόξενη χώρα μεταξύ Αρμενίας και Κουρδιστάν, κοντά στην

λίμνη Βαν, στην τοποθεσία Μαντζικέρτ, που σήμερα ονομάζε-

ται Μαλαζγκίρτ,  είχε λάβει χώρα μια αιματηρή μάχη μεταξύ

του στρατού του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ρωμανού Δ΄ του

Διογένη (1068-1071) με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Σελ-

τζούκου Αλπ Αρσλάν (1063-1072),  που έμελλε να αλλάξει  τα

μέχρι τότε πολιτικο-γεωγραφικά δεδομένα  της περιοχής και

αποτέλεσε την αρχή του τέλους του Βυζαντίου, το οποίο βυ-

θίστηκε και πνίγηκε μέσα στα ανομήματά του!!

Οι Σελτζούκοι είχαν τουρκική καταγωγή και λέγονταν Ογούζοι.

Ζούσαν σαν νομάδες κτηνοτρόφων στα ανατολικά της Κα-

σπίας και αφού εξισλαμίστηκαν το 1055, ο ηγέτης τους Σελ-

τζούκ, από τον οποίο πήραν και το όνομά τους, κυρίευσε τη

Βαγδάτη, πήρε από τον χαλίφη τον τίτλο του Σουλτάνου και

από το 1045 άρχισε τις επιδρομές εις βάρος του Βυζαντίου!! 

Κατά τον 11ο αιώνα οι Σελτζούκοι εκμεταλλεύτηκαν την πα-

ρακμή των Αράβων και με αιτιολογία την εξάπλωση του Ισλα-

μισμού, άρχισαν τις επιθέσεις σε ξένες χώρες!! 

Το Βυζάντιο βρισκόταν σε μια φάση ολικής παρακμής, γιατί οι

έριδες των υψηλά ιστάμενων προσώπων συνέχεια πολλαπλα-

σιάζονταν, ενώ το κράτος διοικείτο από ανίκανους και διε-

φθαρμένους ηγεμόνες, οι οποίοι επιδίδονταν στην ξέφρενη

κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, δημιουργώντας μια

συρρικνωμένη και σχεδόν χωρίς άμυνα αυτοκρατορία!!  

Οι Σελτζούκοι είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν την Κων-

σταντινούπολή κατά την περίοδο της βασιλείας του Κωνσταν-

τίνου Γ΄ του Μονομάχου (1042-1054), αλλά αποκρούστηκαν

από την σθεναρή αντίσταση της φρουράς του και αναγκάστη-

καν να λύσουν την πολιορκία με μεγάλες απώλειες στις τάξεις

του στρατού του!

Μετά από πολλές προσπάθειες κατέλαβαν τα ισχυρά φρούρια

του Ανίου και του Μαντζικέρτ το 1070, με αποτέλεσμα να μπο-

ρούν να ελέγχουν την γύρω περιοχή!!

Οι νέοι άνδρες του Βυζαντίου για να αποφύγουν την στρά-

τευση, ακολουθούσαν τον μοναχικό βίο, οπότε τα μοναστήρια

πολλαπλασιάζονταν και αποκτούσαν ισχύ και πλούτο, ενώ το

κράτος παρέμενε απογυμνωμένο από μια αξιόμαχη στρατιω-

τική δύναμη, η οποία θα το προστάτευε από κάθε επίδοξο ει-

σβολέα!!

Στο Βυζάντιο υπήρχαν τα «Θέματα», τα οποία αφορούσαν

στην αρχή μεγάλες στρατιωτικές μονάδες, που δημιουργήθη-

καν μάλλον τον 7ον αιώνα, κατά τη διάρκεια της δυναστείας

του Ηρακλείου, παίρνοντας  τα ονόματά  τους από την τοπο-

θεσία στην οποία δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν σταδιακά

μετά τον 8ον αιώνα σε διοικητικές περιφέρειες του κράτους

και με διοικητικό ρόλο, υπό τον εκάστοτε στρατηγό, ενώ είχαν

παραχωρηθεί από το κράτος στους στρατιώτες ακρίτες κτή-

ματα για την μόνιμη διαμονή τους με τις οικογένειες τους τα

«στρατιωτόπια» και αυτός ο στρατός ονομαζόταν θεματικός

στρατός!! 

Από τον 11ον όμως αιώνα τα θέματα και οι θεματικοί στρατοί

άρχισαν να διαλύονται και η στρατιωτική διοίκηση καταργή-

θηκε, ενώ η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έγινε εξαγορά-

σιμη και ο στρατός αποτελείτο από μισθοφορικά

στρατεύματα!!

Η μεσαία τάξη πέρασε στα χέρια των πλουσίων, που απέβλε-

παν στη κατάκτηση ανωτέρων κρατικών αξιωμάτων για τον

δικό τους πλουτισμό, γι’ αυτό κατάργησαν το «αλληλέγγυο»,

ένα μέτρο που είχε πάρει ο Βασίλειος Β’ υπέρ των φτωχών

κοινωνικών στρωμάτων και από τότε η κατάρρευση του Βυζαν-

τίου ήταν πλέον ορατή!!

Τα μισθοφορικά στρατεύματα του αυτοκράτορα Ρωμανού απο-

τελούνταν από λίγους Βυζαντινούς (ανάμεσα τους και Έλλη-

νες), από Φράγκους, Ίβηρες, Βάραγγους, Ρώσους,

Βούλγαρους, Τούρκους, Αρμένιους και «κάθε καρυδιάς κα-

ρύδι» όπως λέει ο λαός!!

Ο Ρωμανός είχε κλείσει μια συνθήκη ειρήνης με του Σελτζούκο

Αλπ – Αρσλάν, με την οποία ο Αρσλάν έμεινε ήσυχος και οδή-

γησε τα στρατεύματά του στην πολιορκία της ελληνικής πόλης

με το όνομα Έδεσσα που ήταν στη Μεσοποταμία και σήμερα

λέγεται Ούρφα!!

Όταν όμως έμαθε ο Αρσλάν ότι τα στρατεύματα του Ρωμανού

είχαν καταλάβει, παρά την συμφωνία, το Μαντζικέρτ, απέρ-

ριψε τις προτάσεις ειρήνης του Ρωμανού και κινήθηκε εναν-

τίον του, προτείνοντας δικές του προτάσεις ειρήνης, τις

οποίος δεν δέχθηκε ο αυτοκράτορας, οπότε δόθηκε η μάχη

κοντά στο Μαντζικέρτ. 

Ο Ρωμανός παράταξε 40.000 έως 70.000 χιλιάδες άνδρες με

στρατηγούς τους Νικηφόρο Βρυέννιο, Θεόδωρο Αλυάτη και

Ανδρόνικο Δούκα, ενώ ο αντίπαλος είχε 20.000-30.000!

Τη μάχη όμως δεν την καθορίζει αποκλειστικά το μέγεθος του

στρατού, άλλα η σωστή στρατηγική, το αξιόμαχο του στρατού,

η πειθαρχία, το σθένος και η αυτοθυσία των στρατιωτών, κάτι

που δεν υπήρχε στον πολυεθνικό μισθοφορικό στρατό του Ρω-

μανού!!

Ο μισός στρατός του Ρωμανού δεν έλαβε καν μέρος στη μάχη

και ένα μέρος από το άλλο μισό, αυτομόλησε στο αντίπαλο

στρατόπεδο. Μόνο οι μισθοφόροι του προσωπικού στρατού

τού αυτοκράτορα πολέμησαν και σκοτώθηκαν όλοι, χωρίς

όμως να αποτρέψουν την αιχμαλωσία του!!

Ο Ρωμανός τραυματισμένος σύρθηκε μπροστά στον Αρσλάν

και δέχτηκε τους καινούργιους όρους του νικητή αντιπάλου

του, απελευθερώνοντας όλους τους αιχμαλώτους του Αρσλάν

και μετά την καταβολή μεγάλης χρηματικής αμοιβής  κατά-

φερε να σώσει την ζωή του!!  Όταν όμως ο Ρωμανός γύρισε

στην Κωνσταντινούπολη, ξέσπασαν μεγάλες έριδες σε όλη

την επικράτεια γιατί τον θεώρησαν προδότη και όταν ο Ρωμα-

νός αντιστάθηκε στην οργανωμένη βυζαντινή άμυνα, προκά-

λεσε την σύλληψή  και την τύφλωσή του από τους

αντιφρονούντες!!

Η διχόνοια αυτή έδωσε θάρρος στο εχθρό, ο οποίος  θεώρησε

άκυρη την συνθήκη που είχε υπογράψει με τον αυτοκράτορα

Ρωμανό Δ΄ μετά την μάχη του Μαντζικέρτ, κάτι που αρέσει

υπερβολικά στους Τούρκους και πάντα συνηθίζουν να μην υπο-

λογίζουν τις συνθήκες ή  της πάσης φύσης συμφωνίες και να

ενεργούν σαν αγέλες αγρίων σαρκοβόρων ζώων και αυτό απο-

τελεί το γνώριμο χαρακτηριστικό τους ιδίωμα, γιατί μάλλον

έχει εισχωρήσει στο γονιδίωμά τους, δηλαδή στο DNA της

φυλής τους!!

Με το καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά την μάχη του Ματζι-

κέρτ, εκείνοι που «πλήρωσαν τα σπασμένα» ήταν οι χιλιοβα-

σανισμένοι και προδομένοι Έλληνες  της Ανατολής, γιατί δεν

δέχτηκαν καμιά μέριμνα και προστασία από την Βυζαντινή κυ-

βέρνηση, η οποία είχε ορθοποδήσει και αναπτυχθεί από τον

πολιτισμό των Ελλήνων, κάτι πρωτοφανές στην παγκόσμια

ιστορία, όπου ένας σκλαβωμένος λαός «κουμαντάρει» τον κα-

τακτητή του!! Ο ελληνισμός όλης της Μικράς Ασίας  αφέθηκε

στα χέρια των σφαγέων του και  στους ατελείωτους ατιμωτι-

κούς βιασμούς, στις κλεψιές, στις λεηλασίες και σε κάθε εί-

δους  καταστροφή από τους απολίτιστους κατακτητές του, οι

οποίοι «διά πυράς και σιδήρου» προσπαθούσαν να τον εξισλα-

μίσουν και πολλοί Έλληνες για να επιβιώσουν εξισλαμίστηκαν,

οπότε οι απόγονοί τους σαν Γενίτσαροι πλέον, αφού δεν γνώ-

ριζαν την ελληνική καταγωγή τους, διοικούσαν το βάρβαρο

έθνος, χαρίζοντάς του πολλές νίκες!!  

Μετά την ήττα του Βυζαντίου στο Μαντζικέρτ άλλαξε το

«στάτους κβο» στην Μικρά Ασία, γιατί οι Σελτζούκοι έπαψαν

να είναι ευκαιριακοί επιδρομείς, απέκτησαν φρούρια, ενώ ο

αλαζόνας  Ρωμανός Δ΄,  ο οποίος  ονειρευόταν να αναβιώσει

την δόξα και τη δύναμη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είδε τα

όνειρά του να γκρεμίζονται μέσα στα συντρίμμια του κράτους

του, κάτι που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς γνώση

και συμμόρφωση ορισμένων σύγχρονων και επίδοξων μιμητών

του, γιατί πάντα η ιστορία μας διδάσκει!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η μάχη του Μαντζικέρτ!
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Ειδήσεις για όλους

Η Ψέριμος είναι ένα μικρό νησί ανάμεσα στην Κω και την

Κάλυμνο, 4,5 μίλια από τα μικρασιατικά παράλια όπου ο

εναπομείναν μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται στους 25

περίπου κατοίκους. 

Ένα νησί γεμάτο πεντακάθαρες τιρκουάζ παραλίες, γρα-

φικά μέρη και μια ησυχία που σε γαληνεύει..

Το νησί είναι ορεινό, με χαμηλή βλάστηση, ενώ στο φυ-

σικό περιβάλλον αφθονεί η αυτοφυής εξαιρετικά αρω-

ματική κάππαρη, για την οποία ήταν φημισμένο από την

αρχαιότητα.  

Η Ψέριμος συνδέεται καθημερινά με τα γύρω νησιά, κυ-

ρίως βέβαια με το νησί της Κω και της Καλύμνου. Το τα-

ξίδι από το λιμάνι της Κω διαρκεί περίπου στα 50 λεπτά,

ενώ για πιο σύντομα αναχωρούν από  την περιοχή Μα-

στιχάρι καθημερινά καραβάκια και το ταξίδι διαρκεί μόλις

20 λεπτά. 

Η Ψέριμος είναι ένα μικρό διαμάντι του Αιγαίου με γό-

νιμη γη και έως πρόσφατα παραγωγική θάλασσα. Απο-

τελεί όμως ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της

απαξίωσης από την πολιτεία και των επί χρόνια κατα-

στροφικών και συνάμα υποκριτικών πολιτικών. Στην Ψέ-

ριμο, πέρα από τις ολιγόωρες εκδρομές των πολιτικών

που φωτογραφίζονται με τους εναπομείναντες κατοί-

κους, δίνουν υποσχέσεις μπροστά στις κάμερες και

έπειτα εξαφανίζονται, ακόμα και οι πιο απλές και αυτο-

νόητες υποσχέσεις δεν γίνονται πράξη.

Πριν από λίγες δεκαετίες ο πληθυσμός του νησιού κυ-

μαινόταν ανάμεσα στους 350 – 500 κατοίκους, ενώ στο

μικρό δημοτικό σχολείο φοιτούσαν έως και 130 μαθητές.

Χωρίς όμως να μπορούν καν να ολοκληρώσουν τη φοί-

τηση στο σχολείο και με μηδενικές υποδομές από την

πολιτεία, οι περισσότεροι κάτοικοι σταδιακά αναγκάστη-

καν να εγκαταλείψουν το νησί.

Η παντελής έλλειψη διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων

που αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων για τους Ψε-

ριμιώτες, κατέστρεψε τις πηγές εσόδων τους από τη θά-

λασσα. Η μονάδα κεραμοποιίας του νησιού, η οποία

αξιοποιούσε τον εξαιρετικής ποιότητας άργιλο της Ψε-

ρίμου προσέφερε σημαντικές θέσεις εργασίας, παρά-

γοντας ένα ποιοτικό προϊόν, εξαγώγιμο στα άλλα νησιά

του Αιγαίου. Όμως και αυτή έκλεισε χωρίς να προκαλέ-

σει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον στους ευαίσθητους

πολιτικούς που κόπτονται για τα μικρά νησιά της παρα-

μεθορίου.

Σήμερα, τέλος Αυγούστου, σε αυτό το όμορφο νησί του

νοτιοανατολικού Αιγαίου οι λίγοι εναπομείναντες κάτοι-

κοι προσπαθούν να επιβιώσουν με πόρους που προέρ-

χονται από τον τουρισμό. Όμως στο νησί αυτό, το

σύστημα αυτοδιοίκησης δεν τους έχει αφήσει ούτε καν

μία δομή κοινότητας, για να μπορούν να έχουν μία αυ-

τοδιαχείριση έστω και για τις πιο βασικές ανάγκες του

τόπου τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο μο-

ναδικός υπάλληλος που έχει διοριστεί από το δήμο Κα-

λύμνου για τη συλλογή των απορριμμάτων στο νησί,

παραμένει εδώ και μήνες απλήρωτος, ενώ το όχημα για

την συλλογή των απορριμμάτων έχει αδρανοποιηθεί εδώ

και καιρό τώρα λόγω βλάβης. Ως αποτέλεσμα το άρωμα

φασκόμηλου, ρίγανης και θυμαριού που χαρακτηρίζει το

νησί υπερκαλύπτεται αυτές τις μέρες από τα σκουπίδια

που παραμένουν για πολλές ημέρες εκτεθειμένα στον

ήλιο και από την θλιβερή εικόνα διάσπαρτων πλαστικών

και απορριμμάτων.

Παρόλα αυτά, η Ψέριμος παραμένει ένα ξεχωριστό δια-

μάντι του Αιγαίου όπου θα βρει κανείς ποιοτικό φαγητό

και όμορφες παραλίες και ακτές - από αυτά άλλωστε

προέρχονται οι λίγοι πόροι με τους οποίους θα επιβιώ-

σουν οι 25 περίπου εναπομείναντες κάτοικοι τον ερχό-

μενο χειμώνα έως και την άνοιξη. 

Η τοπική κοινωνία συνεχίζει να προσπαθεί να επιβιώνει

στο νησί κόντρα σε όλους αυτούς που επιμένουν να

απαξιώνουν και να οδηγούν στην ερημοποίηση τα μικρά

διαμάντια του Αιγαίου, η πρόσφατη ιστορία των οποίων

αποδεικνύει ότι έχουν τις προδιαγραφές να είναι πραγ-

ματικά βιώσιμα και αυτάρκη.

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” 

Θοδωρής Τσιμπίδης

Σημείωση: Το παράδειγμα της Ψερίμου αντανακλά σε

όλη την Ελλάδα, το πως ερημώνονται περιοχές που ζού-

σαν με αυτάρκεια. Κι αυτό γιατί το κράτος έριξε το

βάρος του στον τουρισμό, παρασύροντας και τους κα-

τοίκους να το ακολουθήσουν. Ομως όπως απεδείχθη,

έφτασε ένας ιός να “εξαφανίσει” την τουριστική “βιομη-

χανία”.

Επομένως πρέπει να κάνουμε μεταβολή και να κοιτά-

ξουμε προς τα πίσω επιστρέφοντας στην πρωτογενή πα-

ραγωγή. Μόνο η αυτάρκεια μπορεί να κρατήσει ζωντανή

μια πειοχή. Ιοί υπάρχουν και θα συνεχίσουν να μας αιφ-

νιδιάζουν.

Ψέριμος, ένα μικρό διαμάντι του Αιγαίου 
Απαξίωση των Ελληνικών Νησιών

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Βρώμα στην οδό Ακτής!!!

Ελάβαμε από τον αναγνώστη Κ. Δούκα, επιστολή

που απέστειλε στο Δήμο ΒΒΒ, για ρυπογόνο φρε-

άτιο στο Καβούρι. Είναι ένα θέμα το οποίο βιώνουν

οι κάτοικοι της περιοχής, που απο τη δυσοσμία δεν

μπορούν να αναπνεύσουν και έχει προκαλέσει

πολλά σχόλια στο διαδίκτυο.

Προς κ. Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ΔΣ

Τεχνική Υπηρεσία ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριοι,

Στην οδό Ακτής, που πολύ έξυπνα και φτηνά επιβά-

λατε πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο με κορίνες,

υπάρχει ένα όνειδος.

Στη γωνία του μεγαλοπρεπούς μεγάρου Προκοπίου

εκχύνεται μαύρο υγρό αποχέτευσης που λιμνάζει

επί σαράντα μέτρα με αφόρητη δυσοσμία.

Ελπίζουμε να επιληφθείτε ΑΜΕΣΑ.

Με την ευκαιρία ο διάσημος Κωνσταντακόπουλος

μετάνοιωσε? Δεν θα ξαναζωντανέψει η β' πλαζ?

Με εκτίμηση,

Κ. Δούκας

Αυτοπροσωπογραφίες

Ή, παρουσίαση εαυτού. Δύσκολο, το εγχείρημα.

Επέμβαση, τομή στον εαυτόν. Εντείνεται, η ανάγκη

– αφ’ εαυτής – σε καιρούς κρίσης, οικονομικής,

αξιών, αρχών, ήθους. Ήτοι, πολιτισμού. Πόσο πολι-

τισμένοι είμαστε; Κριτής, η αυτοπροσωπογραφία·
εικόνα, σύνολος, του αυτού – ιδίου – ήθους, άρα,

πολλαπλασιαζόμενη, του συλλογικού είναι, της

σύγκαιρης υπόστασης. Και κατ’ επέκτασιν, του γί-

γνεσθαι συν(γ)χρόνω(ς).

Εάν μιλήσουμε για δημιουργία, θέλει αρετή και

τόλμη, η αυτο-παρουσίαση. Όπως και στους καλλι-

τέχνες. Το έργο που μένει στους αιώνες δεν είναι

στατικό. Στηρίζεται σε αξιώματα, και αναπτύσσεται

ταλαντούμενο, έτσι ώστε να υπηρετεί το αιώνιο. 

Το δίκαιο υπηρετεί η αυτο-προσωπογραφία. Και από

προσωπική υπόθεση και θέση, η μελέτη και εντρύ-

φηση σε κάθε εικόνα εαυτού, αποκαθιστά την καθο-

λικότητά του, και άρα τη γνώση εαυτού και εαυτών,

που παραμένει ανεξάντλητη, για να συνηγορή-

σουμε στο «γηράσκω, αεί διδασκόμενος».

Με άλλα λόγια, «γνώθι σαυτόν». Ας ξαναθυμηθούμε

να ζωγραφίζουμε, πραγματικά ή συμβολικά, τον

εαυτό μας. Μια πρόταση, τακτική άσκησης δημιουρ-

γίας, για το έτος που έρχεται.

Καλή Χρονιά.

30.ΧΙΙ.2016

Β.Κ

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων

και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττι-

κής χαιρετίζει τις Ενώσεις και τους

Συλλόγους Γονέων της Αττικής

αλλά και τα σωματεία εκπαιδευτι-

κών που με απόφαση τους ανταπο-

κριθήκαν στο κάλεσμα της και

συμμετείχαν στην σημερινή κινη-

τοποίηση (25.8.20) στα Προπύλαια

και στην πορεία στην Βουλή διεκ-

δικώντας το ασφαλές άνοιγμα των

σχολείων. 

Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση

και το Υπουργείο Παιδείας που όχι

μόνο δε δέχτηκαν συνάντηση με

αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας

μας, του ΔΣ της ΑΣΓΜΕ και των

φορέων που συμμετείχαν στην κι-

νητοποίηση, αλλά και επιδίωξαν με

οργανωμένο σχέδιο την παρεμπό-

διση της πορείας προς τη Βουλή

δίνοντας εντολή στις αστυνομικές

δυνάμεις να εφαρμόσουν τον απα-

ράδεκτο νόμο που ψήφισαν πρό-

σφατα για τον περιορισμό των

διαδηλώσεων. Η προσπάθεια να

παρεμποδιστεί η κινητοποίηση

έπεσε στο κενό κάτω από την απο-

φασιστική και ψύχραιμη στάση των

διαδηλωτών. 

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντή-

σει:

 Πώς τον Ιούνιο η ασφάλεια των

μαθητών και των γονιών τους

προϋπέθετε 15 μαθητές ανά τάξη

ενώ τον Σεπτέμβριο ικανοποιείται

με 25 και 27;

 Τι μέτρα θα πάρει για την εξοι-

κονόμηση χώρων προκειμένου να

είναι δυνατή η τήρηση των απαι-

τούμενων αποστάσεων ανά τάξη;

 Αν θα προχωρήσει σε μόνιμες

προσλήψεις εκπαιδευτικών σε

όλες τις βαθμίδες ώστε να μην

υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό κενό

με το πρώτο κουδούνι ;

 Αν θα προχωρήσει σε μόνιμες

προσλήψεις προσωπικού καθαριό-

τητας πλήρους ωραρίου και επαρ-

κές καθολικά για όλα τα σχολεία;

 Αν θα προχωρήσει σε μαζικά

επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχο-

λεία;

Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά

προκαλεί όταν λίγες μέρες πριν το

άνοιγμα των σχολείων το μόνο

μέτρο που εισηγείται είναι η εφαρ-

μογή της μάσκας. Με όχημα την

ατομική ευθύνη προσπαθεί και

πάλι να κρύψει τις τεράστιες ευθύ-

νες της για την προστασία των μα-

θητών – εκπαιδευτικών και γονιών

από την πανδημία του covid 19. Κα-

λούμε τις Ενώσεις και τους Συλλό-

γους Γονέων να γίνουν το

επόμενο διάστημα οι πρωταγωνι-

στές στην μάχη για την υλοποίηση

όλων εκείνων των μέτρων που θα

εξασφαλίζουν το άνοιγμα των

σχολείων με όρους ασφάλειας και

υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευ-

τικούς. Οι ανάγκες των παιδιών

μας μπροστά!

Αθήνα, 25.8.20

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει

Mεγάλο θέμα έχει προκύψει με το “τυφλό”

φρεάτιο ομβρίων στην οδό Ακτής στο Κα-

βούρι.
Εχει “φρακάρει” το διαδίκτυο από παράπονα, επιση-

μάνσεις, καταγγελίες.

Oι κάτοικοι και οι περαστικοί διαμαρτύρονται για τη

δυσοσμία. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρά

τους, ούτε να βγουν στη βεράντα τους.

Και δεν είναι μόνο η δυσοσμία και τα κουνούπια, αλλά

πλέον είναι μία εστία μόλυνσης.

“Η κολόνια” κρατάει χρόνια, όπως φάνηκε από την

απαντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Ν. Βάση σε

σχόλιό μου. «...Το πρόβλημα αυτό υπάρχει εκεί δέκα
χρόνια τώρα. Ο Δήμος έκανε διάφορα έγγραφα στην
Περιφέρεια επί πολλά χρόνια τώρα και δεν σταμά-
τησε εκεί. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι έχει κλείσει ο
αγωγός ομβριων που πηγαίνει στη Θαλασσα. Ο
Δήμος εκπόνησε μελέτη, η οποία προτείνει τη λύση
του προβληματος, χωρίς να έχει υποχρέωση, την
έστειλε στην Περιφέρεια, γιατί ο αγωγός ανήκει στην
Περιφέρεια έκανε παραστάσεις στην Περιφερεια, τη-
λεφωνήματα κλπ και συνεχίζει να πιέζει».

Απάντησα, όπως το επαναλαμβάνω ότι «υπαρχουν
πραγματα κυριε Βαση που δεν περιμενουν. Αυτο ειναι
υγειονομικη βομβα. Να καταγγειλετε την υπηρεσια
της Περιφερειας. Δεν ειναι δυνατον να χρειαζονται
10 χρονια για ενα φρεατιο».

Και το εννοώ. Ο Περιφερειάρχης έχει ανοιχτά ώτα και

μοιράζει χρήμα όπως βλέπουμε, αλλά η περιοχή μας

διαθέτει και τους ”αγιους” εφοπλιστές που κι αυτοί

μοιράζουν χρήμα. Αλλά προφανώς ο δήμος έχει

άλλες προτεραιότητες. Δεν είναι δα και η διευθέτηση

του ρέματος Κόρμπι.                         Aννα Μπουζιάνη
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Κ
αλύτερη εικόνα δεν θα

μπορούσε να δώσει κανείς

περιγράφοντας, αυτά που

βιώνει ο κάτοικος του Δήμου

ΒΒΒ και κυρίως της Βούλας

χωρίς να σημαίνει αυτό ότι οι

άλλες τρει Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη είναι καλύτερα.

Την εικόνα αυτή παρουσιάζει

παρακάτω, ο αναγνώστης μας

Γιάννης Τσόβολος με μια σατι-

ρική διάθεση.

Ποδηλατα... ποδηλάτοδιαδρομές...

ολοι με ενα ποδηλατο. Χαρας ευαγ-

γέλια· οι ποδηλαταδες ξεπουλουσαν

λες και ηταν φρεσκο ψωμι. Πιεση στην

κυβερνηση αλλα και στην τοπικη αυτο-

διοικηση να κανουν ποδηλατόδρομους.

Έτσι και ο δημος ΒΒΒ αποφασισε να κα-

τασκευασει ποδηλατόδρομο, με ευρω-

παϊκά κονδύλια. μεχρις στιγμης ολα

καλα αλλωστε χρηματα απο την τσεπη

του δεν θα εβαζε ουτε ο δημαρχος ουτε

και κανενα μελος του διοικητικου συμ-

βουλιου συμπεριλαμβανομενης και της

αντιπολιτευσης, αφού όπως έλεγε ο

τότε δήμαρχος Γ. Μάντεσης (δεν πλη-

ρώνουμε εμείς, η Ευρώπη πληρώνει).

Και ερωτω ως απλος αλλα κυριαρχος

πολιτης, δεν μου λετε αγαπητοι τοτε δι-

οικουντες και συνδιοικουντες τον δημο

μας, πριν ξεκινησετε το εργο, κανατε

ερευνα για να δειτε ποσοι θα χρησιμο-

ποιουν τον ποδηλατοδρομο;

Κανατε έρευνα να δειτε σε τι θα χρησι-

μευε αυτος ο κουτσουρεμενος ποδηλα-

τοδρομος; Διοτι αν δεν κανω λαθος

αυτο το εργο κοστισε περαν του ενος

εκατομυριου Ευρω, και το αποτελεσμα

ποιο ειναι; Ο ποδηλατοδρομος να μη

χρησιμοποιείται (εκτος απο κατι πιτσι-

ρικια με τους συνοδους τους) οι δε πο-

δηλατες στην πλειοψηφια τους να

χρησιμοποιουν τους κεντρικους δρο-

μους, Σωκρατους, Παπαγου, Ματρωζου

κλπ.. Και πώς να τον χρησιμοποιήσουν,

θα μου πείτε που κινδυνεύει η σωματική

τους ακεραιότητα και το ποδήλατό τους

βεβαίως.

Τοποθετησατε μαντεμενια κολωνα-

κια!!!! (μου θυμιζουν οχυρωματικα εργα

γραμμης Μαζινό Β’ παγκοσμιου πολε-

μου). Χαθηκε να τοποθετήσετε μικρα

πλαστικα φωσφοριζοντα κολωνακια;

Σκεφτηκε κανεις απο σας τι θα παθαινε,

εαν καποιος ποδηλατης επεφτε πανω

στο μαντεμενιο κολωνακι; Και φυσικα ο

λογος που κατασκευασατε τον ποδηλα-

τοδρομο ηταν για οικολογικους λο-

γους. Γνωριζετε ομως ποσοι τονοι

δοιοξειδιου του ανθρακος μαζι με

αλλες βλαβερες ουσιες πήγαν στην

ατμοσφαιρα κατα την χύτευση των μαν-

τεμενιων εμποδίων (κολωνακια)

Και τωρα πρωην δημαρχοαντιδημαρχοι

πού ειναι τα κολωνακια;  απλα τα περισ-

σοτερα απο αυτα δεν υπαρχουν, αντι-

θετως υπαρχουν οι βιδες που τα

στηριζαν και οι οποιες εξεχουν με απο-

τελεσμα να σκονταφτουν αρκετοι συ-

νανθρωποί μας (ειμαι προσφατως

μαρτυς πτωσεων 2 φορες μεσηλικων

κυριων οι οποιες δυστυχως δεν κανανε

αγωγη στον δημο).

Φτιαξατε και αποχευτευτικο δικτυο

(ολα τα σκεφτηκατε) στον ποδηλα-

τοδρομο, με αποτελεσμα μερος του δι-

κτυου να εχει χορταριασει, να εχει

φραξει να εχουν σπασει φρεάτια με κιν-

δυνο να πεσει καποιος μεσα (Οδος Μα-

τρωζου, Παπαγου). Ανέβηκε η στάθμη

του δρόμου, αφού καταργήθηκε η καμ-

πύλη του προς το πεζοδρόμιο, με απο-

τέλεσμα, όταν βρέχει να “καβαλάει” το

νερό τον ποδηλατόδρομο και το πεζο-

δρόμιο, βέβαια, με κινδυνο να πνιγούν

κατοικίες με μια μεγάλη βροχή. 

Εν ολιγοις ξοδεψατε χρηματα για το

θεαθηναι, κανατε ενα εργο το οποιο ρη-

μαζει (δεν φταιτε εσεις γι’ αυτο) και

αναρωτιεμαι δεν υπαρχει κανεις σε

αυτην την χωρα που να ελεγχει τις πρα-

ξεις και τα εργα της τοπικης αυτοδιοι-

κησις, ή θα πρεπει ο πολιτης να

καταφευγει σε αγωγες πολύχρονες και

πολυέξοδες για να βρει το δίκηο του.

Τωρα διαβαζω οτι η παρουσα δημοτικη

αρχη θελει να επεκτεινει τον ποδηλα-

τοδρομο! γιατι οχι. 

Εχουμε αλλωστε φτιαξει το 90% των

πεζοδρομιων και μπορεις καλλιστα να

περπατας χωρις να κινδυνευεις απο

φθαρμενες και ανασηκωμενες πλακες.

Όσο για ατομα με προβληματα ορά-

σεως εχουν τοποθετηθει στο 90% των

πεζοδρομιων οι ειδικες αναγλυφες πλα-

κες, που τα καθοδηγουν με ασφαλεια!

Εχουμε κατασκευασει ραμπες για ανα-

πηρικες καρεκλες, ουτως ωστε να ειναι

δυνατη η προσβαση στο απεναντι πεζο-

δρομιο, έχουμε ωραια παρκα (14 νεαρά

και νεοφύτευτα  δενδρα (πλατεια σο-

φοκλη Βενιζελου μαραθηκαν), ενα φρε-

ατιο στη συγκεκριμενη πλατεια χασκει

περιμενοντας τον δυστυχο που θα

πεσει μεσα (το γνωριζει ο αντιδημαρ-

χος πρασινου).

Το αυτοματο ποτισμα της πλατειας

Ελευθεριας (παρά τις φιλοτιμες προ-

σπαθειες του κου Καραμπλια και της

γεωπονου κας Ρουσου) απλά ειναι για

πεταμα (το γνωριζει ο αντιδημαρχος

πρασινου με επιστολη μου). Έχουμε και

εκει μαραμενα νεοφυτευτα δεντρα.

Εχουμε νοσοκομειο που εφημερευει

καθημερινα, έχουμε εξυπνη παραλια

και τώρα ετοιμαζόμαστε να βάλουμε

“έξυπνους” κάδους για να βλέπετε

πόσο γεμάτοι είναι. Τη ...χωματερή

γύρω τους θα τη βλέπει; Την οσμή που

φεύγεις μέτρα μακριά θα την ...οσμίζε-

ται;

Ολα τα ρυθμιστικα σηματα της κυκλο-

φοριας των οχηματων ειναι ορατά

και δεν κρυβονται πισω απο δεντρα.

Αποκτουμε αντισωματα κανοντας μπα-

νιο σε παραλία οπου κατα διαστηματα

πεφτουν βοθρολυματα στη θαλλασα. 

Εν ολιγοις ειμαστε μια χαρουμενη κοι-

νωνια, μια ωραια πολη για να ζεις..

εεεεε... τώρα έγινε και “έξυπνη πόλη”. 

Τι στο διαολο να μην επεκτεινουμε τον

ηδη υπαρχοντα κουτσουρεμενο ποδη-

λατοδρομο; οι αλλοι ηταν πιο μαγκες

απο εμας?

Ιωαννης Τσοβολος

Ποιος πληρωνει την νυφη.....
Ζώντας στην “έξυπνη” πόλη
του Δήμου ΒΒΒ

Tα καρφιά παγίδες πάνω στον ποδηλατόδρομο. Η επίστρωσή του, χαλίκια, λα-
κούβες και όχι μόνο. Το πανάκριβο χώμα “κουρασάνι” εξαφανίστηκε τους πρώ-
τους κιόλας μήνες.

Xορταριασμένος ο ποδηλατόδρομος.
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Τεχνικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής έχουν ξε-

κινήσει, με εντατικούς ρυθμούς, τους καθαρισμούς

και τις επιτόπιες αυτοψίες στα ρέματα σε όλη την Ατ-

τική, με έμφαση αυτά που είναι σε ζώνες υψηλής επι-

κινδυνότητας και τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων,

προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η αποκατά-

στασή τους με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαι-

νομένων.

Συγκεκριμένα τα τεχνικά κλιμάκια στον Βόρειο Τομέα:

1.Ολοκλήρωσαν τον  καθαρισμό και την απομάκρυνση

2 πεσμένων μεγάλων δέντρων του ρέματος Χαλαν-

δρίου από την οδό Θήρας έως την οδό Σικίνου του

Δήμου Πεντέλης  και στην Αθανασίου Διάκου.

2.Ολοκληρωσαν τον καθαρισμό και την απομάκρυνση

4 πεσμένων μεγάλων δέντρων του ρέματος Χαλαν-

δρίου από την οδό Αριστείδου έως την οδό Ασκλη-

πιού του Δήμου Πεντέλης

3.Όπως διαπίστωσαν στο τεχνικό του αμαξοστασίου

του Δήμου Αμαρουσίου, δεν υπάρχουν φερτά ή λοιπά

υλικά που να εμποδίζουν την ροή των υδάτων του ρέ-

ματος.

4.Στο γεφυράκι επί της οδού Τσικλητήρα δεν υπάρ-

χουν φερτά ή λοιπά υλικά που να εμποδίζουν την ροή

των υδάτων του ρέματος. Υπάρχουν μερικά γυρτά κα-

λάμια απέναντι από το γεφυράκι για τα οποία δρομο-

λογήθηκε η κοπή και η άμεση απομάκρυνση τους.

Στον Κεντικό Τομέα:

Στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ και συγκεκριμένα  επί της

οδού Αγίου Πολυκάρπου στον Δήμο Αθηναίων διαπι-

στώθηκε ότι:

1.Η κοίτη του ρέματος είναι καθαρή από μπάζα, φερτά

υλικά ή σκουπίδια.

Απομακρύνονται ήδη φερτά υλικά, σκουπιδια, μπάζα

κτλ. στο φρύδι των πρανών του ρέματος.

Στον Κεντρικό και κατ’επέκταση στον Νότιο Τομέα:

1. Στις εκβολές του ρέματος Πικροδάφνης του Δήμου

Π. Φαλήρου δεν υπάρχουν φερτά ή λοιπά υλικά που

να εμποδίζουν την ροή των υδάτων του ρέματος.

2. Στη συμβολή των οδών Αρματωλών και Δαιδάλου

του ρέματος Πικροδάφνης του Δήμου Π. Φαλήρου

δεν υπάρχουν φερτά ή λοιπά υλικά που να εμποδί-

ζουν την ροή των υδάτων του ρέματος.

Στον Δυτικό Τομέα:

1. Στα τεχνικά επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και

Αχαίας , Ναυσικάς , Μυκάλης , Πετμεζά και Ναπολέ-

οντος Ζέρβα του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού

δεν υπάρχουν φερτά ή λοιπά υλικά που να εμποδί-

ζουν την ροή των υδάτων του ρέματος.

2.Στο ρέμα επί της οδού Κωστή Παλαμά υπάρχουν

πολύ λίγα σκουπίδια που δεν εμποδίζουν την ροή των

υδάτων του ρέματος.

3. Καθαρίστηκαν πλήρως οι αγωγοί Καματερού

Οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης πιθανών

προβλημάτων συνεχίζονται. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:

«Παράλληλα με τη μάχη που δίνουμε για την καλύ-
τερη προστασία των πολιτών από την πανδημία του
κορωνοϊού, παραμένουμε συνεπείς στις δεσμεύσεις
μας ότι θα ενισχύουμε συνεχώς τη θωράκιση των πό-
λεών μας. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην

Αττική παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας και δεν
υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού,
ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη
χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας
για το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημε-
ρινά». 

Καθαρισμοί ρεμάτων σ’ όλη την Αττική

Άμεση η κατάσβεση της φωτιάς 

στην Παιανία στις 22 Αυγούστου

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα

του Σαββάτου -  22.8.20 - στην

Παιανία, και συγκεκριμένα στην

οδό Αμπελώνος, καίγοντας χα-

μηλή βλάστηση.

Ευτυχώς η φωτιά τέθηκε σύντομα

υπό έλεγχο, καθώς η κινητοποί-

ηση της Πυροσβεστικής, της Περι-

φέρειας Ανατολικής Αττικής

παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυ-

γερινού και της Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου Παιανίας ήταν

άμεση. 

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυρο-

σβέστες και πέντε οχήματα της
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Στοιχείο αντιπαράθεσης και καθη-

μερινής τριβής έχουν γίνει οι εμ-

φανίσεις ανάμεσα σε λουόμενους,

σκαφών και τζετ σκι, έτσι που κιν-

δυνεύουν να προκαλέσουν ατύ-

χημα. 

Μέτρα και κανόνες υπάρχουν

αλλά πόσο τηρούνται; 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνει τις

απαντήσεις για τα διαφορα πλεού-

μενα, οι οποίοι περιγράφονται πα-

ρακάτω.

Κανόνες όμως ισχύουν και για

τους λουόμενους που βγαίνουν

έξω από τις σημαδούρες (σε οργα-

νωμένες ακτές) και ξανοίγονται

επικίνδυνα και όταν βρεθεί δίπλα

τους το σκάφος ρίχνουν την ευ-

θύνη πάνω του.

Ανατρέχοντας  λοιπόν την ιστοσε-

λίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, διαβάζουμε

γενικές οδηγίες που είναι τόσο ξε-

κάθαρες και δεν νομίζω να μπο-

ρούν να αμφισβητηθούν από

κανέναν:

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ

― Να τηρείς τους Κανόνες ασφα-

λούς πλεύσης και αποφυγής σύγ-

κρουσης και γενικά να έχεις κατά

νου πάντα τις ιδιαιτερότητες της

θάλασσας και τους κινδύνους που

εγκυμονούν η άγνοια και η έλ-

λειψη εμπειρίας στο χώρο αυτό.

― Μην πλησιάζεις ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΑΠΟ 200 μ. σε περιοχές όπου

υπάρχουν λουόμενοι.

― Σου αρέσει να κινείσαι κοντά

στις  ακτές; Μπορείς να το κάνεις

ΜΟΝΟΝ  σε περιοχές όπου δεν

υπάρχουν λουόμενοι και ΕΦΟΣΟΝ

τηρείς ταχύτητα μικρότερη των

πέντε (05) μιλίων ανά ώρα.

Η εκκίνηση/ επιστροφή του σκά-

φους σου, με χρήση κινητήρα, επι-

τρέπεται στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

α) από / προς τις εγκαταστάσεις

ελλιμενισμού σου (λιμένες, μαρί-

νες, καταφύγια).   

β) από / προς κεκλιμένα επίπεδα

(γλίστρες), που έχουν κατασκευα-

σθεί για την ανέλκυση και καθέλ-

κυσή του σκάφους, εφόσον σε

απόσταση πενήντα (50) μέτρων

εκατέρωθεν της πορείας σου δεν

υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται

εντός οριοθετημένου διαύλου, ο

οποίος εκτείνεται σε απόσταση

εκατό (100) μέτρων στη συνέχεια

της γλίστρας προς την ανοικτή θά-

λασσα.

Αλλά ας δούμε και το Γενικό Κανο-

νισμό Λιμένων:

Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 20

(ΦΕΚ 444/26-4-1999)  άρθρο 4  §3) 

Η κυκλοφορία του ταχύπλοου σκά-

φους, εφόσον δεν ορίζεται διαφο-

ρετικά από άλλες διατάξεις του

παρόντος Κανονισμού, απαγο-

ρεύεται: 

α) σε απόσταση μικρότερη των

εκατό (100) μέτρων από το εξωτε-

ρικό μέρος των πλωτών σημαντή-

ρων του άρθρου 26, που

επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα

οποία φθάνουν συνήθως κολυμ-

πώντας οι λουόμενοι στις λουτρι-

κές εγκαταστάσεις. 

β) σε απόσταση μικρότερη των

διακοσίων (200) μέτρων από το συ-

νηθισμένο σημείο στο οποίο φθά-

νουν κολυμπώντας οι λουόμενοι

στις θαλάσσιες περιοχές που δεν

επισημαίνονται με πλωτούς ση-

μαντήρες. 

γ) σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα

μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων

σε απόσταση μικρότερη των δια-

κοσίων (200) μέτρων από την

ακτογραμμή στις περιοχές που

δεν υπάρχουν λουόμενοι.

Όταν υπάρχουν λουόμενοι σε μία

παραλία, απαγορεύεται η κίνηση

μηχανοκίνητων σκαφών και θα-

λάσσιων μέσων αναψυχής (θα-

λάσσιο σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο,

δακτυλίδι) σε απόσταση μικρό-

τερη των 100 μέτρων από τους

σημαντήρες που δηλώνουν το σύ-

νηθες σημείο όπου φτάνουν οι κο-

λυμβητές. Αν δεν υπάρχουν

σημαντήρες, τότε απαγορεύεται η

κίνησή τους σε απόσταση μικρό-

τερη από 200 μέτρα από το σύνη-

θες σημείο που φτάνουν οι

λουόμενοι.

Αν δεν υπάρχουν λουόμενοι, απα-

γορεύεται η κίνηση μηχανοκίνη-

των σκαφών και θαλάσσιων μέσων

αναψυχής, σε απόσταση μικρό-

τερη των 200 μέτρων από την

ακτή. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύ-

τητα των σκαφών δεν θα πρέπει να

ξεπερνά τους 5 κόμβους.

Τι ισχύει για  τα jet ski, surf jet, sea

bike:

― 100 μέτρα από τους σημαντή-

ρες

― 300 μέτρα από το σύνηθες ση-

μείο των κολυμβητών αν δεν

υπάρχουν σημαντήρες και

― 500 μέτρα από την ακτή, αν δεν

υπάρχουν κολυμβητές.

Τα wind surfs πρέπει να κινούνται

έξω από τους σημαντήρες ή 200

μέτρα από το σύνηθες σημείο των

κολυμβητών.  

Σε οργανωμένες παραλίες, οι

υπεύθυνοι των παραλιών είναι

υποχρεωμένοι να θέτουν τα όρια

μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως

κολυμπώντας οι λουόμενοι με την

τοποθέτηση, ευδιάκριτων πλωτών

σημαντήρων.

«Οι αιγιαλοί και οι παραλίες έχουν

κοινόχρηστο χαρακτήρα και είναι  ελεύθερη

η πρόσβαση σε αυτές και η ακώλυτη χρήση

τους, αλλά και η απαγόρευση της αποκλειστικής

χρήσης τους μόνο από περιορισμένο αριθμό πολι-

τών».

Κάπως έτσι λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Είναι όμως

έτσι; Η κοινή πρακτική και οι προσωπικες μας εμπει-

ρίες κάθε άλλο παρά αυτό δείχνουν. Αντ αυτού βλέ-

πουμε περιφραγμένες παραλίες, ιδιωτικές ακτές

που διαφημίζονται για την ιδιότικότητά τους και

πολλά άλλα.

Ας δούμε πως το παρουσιάζει ο επικεφαλής της δη-

μοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” του Δήμου

ΒΒΒ, Κώστας Πασακυριάκος.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Πόσο εύκολο αλήθεια είναι να πάει ένας άνθρωπος

με αναπηρία ή ένα εμποδιζόμενο άτομο για ένα κα-

λοκαιρινό μπάνιο σε αυτή την πανέμορφη παραλία

(όρμο Μαλτσινιώτη);
Ας δούμε:

Εκεί, στον όρμο, σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου, θα έπρεπε να υπάρχουν δύο θέσεις στάθμευσης

ΑμεΑ στις οποίες η στάθμευση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Δυστυχώς, όμως η απόφαση αυτή έχει μείνει στα χαρτιά.

Και δεν είναι η μόνη...

Στο χώρο υπάρχει μόνο μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ και μά-

λιστα εκτός προδιαγραφών.

Τι να την κάνεις όμως την ειδική θέση στάθμευσης όταν

στην είσοδο του χώρου υπάρχει απαγόρευση πρόσβασης

για οποιοδήποτε αμαξίδιο/καρότσι αφού έχει τοποθετηθεί

κιγκλίδωμα, όπως βλέπετε στη φωτογραφία;

Η στάθμευση σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου θα πρέπει να είναι ελεύθερη μέχρι τις 8 το

πρωί και από τις 10:30 το βράδυ. Ομως, η ώρα που κόπηκε

η απόδειξη που παραθέτουμε είναι 7:35 το πρωί, αφού ζη-

τήθηκε αντίτιμο από τους διαχειριστές του χώρου!

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση προβλέπεται να υπάρχουν

20% δωρεάν συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για δημό-

τες και κλιμακωτή χρέωση από 4 ευρώ για τους υπόλοι-

πους επισκέπτες. Βέβαια, το συγκεκριμένο πρόβλημα

αφορά σχεδόν όλους τους χώρους στάθμευσης που εκμε-

ταλλεύονται επιχειρηματίες. Μάλιστα, πολύ συχνά συνδη-

μότες μας έχουν δεχτεί ακόμα και φραστικές επιθέσεις,

όταν ζητούν να μπουν στους χώρους που προβλέπεται για

τους δημότες.

Οσον αφορά την πινακίδα που αναφέρει "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑ-

ΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ", δεν σχολιά-

ζουμε... Το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας είναι

παραχωρημένο και με ιδιαίτερα υψηλές τιμές για ομπρέλες

και ξαπλώστρες...

Λουόμενοι και ...σκαφάτοι
Μόνιμη έριδα για τα μέτρα και τις αποστάσεις
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Η ειδησεογραφία των αρχών Αυγούστου αναφέρει:

«Στην δικαιοσύνη παραπέμπονται με εντολή του
“Υπουργού Προστασίας του πολίτη”, Μιχ. Χρυσο-
χοΐδη αναφορές που αφορούν σε θεωρίες συνω-
μοσίας για τον Κορωναϊό...»
Το υλικό εστάλη ήδη στον εισαγγελέα ο οποίος θα το

αξιολογήσει και πιθανόν να διατάξει προκαταρκτική

εξέταση.

«Ο ΚΟΡΩΝΑιός δεν προσφέρεται για θεωρίες συ-
νωμοσίας. Θα πάρουμε όλα τα μέτρα να προστατέ-
ψουμε τη δημόσια υγεία»3, δήλωσε ο ... 65χρονος*

υπουργός προστασίας του πολίτη!

Επειδή στο εν λόγω άρθρο μου αναφέρομαι στα

ερωτήματα που αναφύονται με τα συμπίπτοντα με

την πανδημία του Κορωναϊού, οφείλω να επανέλθω

συνοπτικά και να παρουσιάσω τους συσχετισμούς

που αυτομάτως αναδύονται, θέτοντας και κάποια

ερωτήματα επακόλουθα.

Σταχυολογώντας τα “συμπίπτοντα” με την κορωνο‐

στεφή πανδημία, αναφερόμουν τον περασμένο

Απρίλη, και συνεχίζω ν’ αναφέρομαι στα ακόλουθα

... συμπίπτοντα: 

― Στο εντυπωσιακό σύγχρονο “μνημείο” των Κατευ-
θυντηρίων λίθων της Τζώρτζια των ΗΠΑ που στή‐

θηκαν από ιδιώτες το 1980, σε περίοπτο σημείο και

που στην πρώτη του «οδηγία» αναφέρεται στην επι‐

τακτική ανάγκη μείωσης του παγκόσμιου πληθυ‐

σμού στο ένα δεκατοπέμπτο (1/15). Από 7,5 δις

περίπου που είναι σήμερα,  στα 500 εκατομμύρια!

― Στη σοφή παραίνεση, ακόμη, του 68χρονου πρ.

Πρωθυπουργού, πρ. Προέδρου του ΠΑΣΟΚ  κ.λπ.

Γιώργου Παπανδρέου, που στο μήνυμά του για την

25η Μαρτίου, δραττόμενος της ευκαιρίας, τόνισε

πως: «Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη μιας παγκό-
σμιας δημοκρατικής διακυβέρνησης»!!!

(Η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν αναφέρεται ρητώς

στις “οδηγίες” των λίθων της Τζώρτζια, αλλά υπονο‐

είται σαφέστατα).

― Οι προμηθείες του γνωστού Μπιλ Γκέιτς της Mi‐

crosoft, πριν πέντε χρόνια σε συνέδριο της Τ.Ε.D.

― Οι προφητικές κινηματογρακές ταινίες, από το

2007 ακόμη, «pandemic contagion¨, ¨coronavirus¨

κ.α.

Τα δεδομένα  της συνωμοσίας ή των καλών προ‐

θέσεων, αν θέλετε των μυστηριωδών «ΚΑΤΕΥΘΥΝ‐

ΤΗΡΙΩΝ ΛΙΘΩΝ της Τζώρτζια των ΗΠΑ , που δεν τις

κατέβασε κάποιος Μωυσής από κάποιο όρος ας

πούμε το Μπλου Ριτζ, γιατί ζυγίζουν περί τους 100

τόνους, είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα,

αφού έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή του λόφου

Ελμπερτ Κάουντυ, σε μικρή απόσταση απο την

εθνική οδό «Highway 77» από το 1980.

Στο ιστορικό κατασκευής, δεν αναφέρεται κάποια

επίσημη αρχή ή οργάνωση ή ίδρυμα που το κατα‐

σκεύασε, μετά από σχετική έγκριση τουλάχιστον της

... πολεοδομίας, αλλά κάποιος κύριος με το ψευδώ‐

νυμο R.C. Cristian, που παρουσιάστηκε ένα χρόνο

πριν, στην εταιρεία φινιρίσματος γρανίτη  Εlberton

και της παρήγγειλε το “μνημείο”, δηλώνοντας ότι εκ‐

προσωπεί μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να προ‐

σφέρουν  “οδηγίες¨ προς την ανθρωπότητα!”

Τί λένε αυτές οι σύγχρονες 
10 “εντολές”, ή “οδηγίες”, 

επί το ηπιότερον

* Διατηρήστε την ανθρωπότητα κάτω από

Δεν μπορεί ν’ απαγορευθεί η ΑΝΟΗΣΙΑ, όπως και η ΑΛΑΖΟΝΙΑ
ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Οι ανερμάτιστες ηλεκτρονικές διαπιστώσεις του τύπου «δεν
υπάρχει ιός, τα λένε για να μας φοβίσουν», είναι ανοη‐

σίες, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί παγκο‐

σμίως.

Αλλά και πάλι, ΔΕΝ μπορείς να ποινικοποιήσεις την έκ-
φραση γνώμης, έστω και παράλογης.

O παραλογισμός, η άγνοια, η ανοησία ΔΕΝ μπορούν ν’ απα‐

γορευθούν όπως δεν μπορεί ν’ απαγορευθεί και η αλαζονεία

της εξουσίας, η υπεροψία και η κακία. 

Εδώ απαγορεύεται η κατάχρηση εξουσίας και γίνεται κατά

κόρον, κατ’ εξακολούθηση και εκ συστήματος και πεποιθή‐

σεως!

Περισσότερο από μια τέτοια εξουσία όμως με πλημμυρίζουν

αποστροφή – αηδία – οι υπηρέτες της και οι αδιάφοροι «που
πρέπει να ’ναι δούλοι» κατά τον Κωστή Παλαμά και για τους

νουν έχοντες και αξιοπρέπεια!

Μετά την απειλή του Χρυσοχοΐδη, ότι θα ποινικοποι-
ήσει τις διαφορετικές απόψεις για τον ΚΟΡΩΝΑϊό, ως
...Συνωμοσιολογία1 είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω σε

προγενέστερο άρθρο μου και ιδιαίτερα στο άρθρο με τίτλο, 

«Περί ΚΟΡΩΝΑιού Συνωμοσιολογία»2.

―――――――――

* Διευκρινιστική σημείωση: Επειδή αφαίρεσαν τεχνηέντως από τους

πολίτες το δικαίωμα του επώνυμου πολίτη (πλην των προβεβλημένων)

χάριν της συνταγματικής ισότητας των πολιτών (αρθρ. 4) κατατάσσω

και τους διακεκριμένους στην ομογενοποίηση της ηλικίας.
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

επανερχόμενοι από την ολιγοήμερη θερινή ανά-

παυλα βρισκόμαστε δυστυχώς ακόμη αντιμέτωποι με

τον αόρατο εχθρό, την ύπουλη πανδημία.

Σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη οικονο-

μική επιτροπή προκειμένου για την διενέργεια 350

ανιχνευτικών τεστ για τους υπαλλήλους του δήμου.

Καλό θα ήταν βέβαια, αν μπορούσαμε όλοι οι δημό-

τες να υποβληθούμε στο τεστ ή τουλάχιστον όσοι εν-

δεχομένως έχουν εκτεθεί, ας ελπίσουμε...

Στην τακτική οικονομική επιτροπή της Τετάρτης 26-

8-2020 υπήρχε πρώτο θέμα: "ολοκληρωμένη υπηρε-

σία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών

αυτοκινήτων" το οποίο, ως αναμενόμενο, απεσύρθη

καθώς δεν φάνηκε καμία εισήγηση στον ορίζοντα.

Η αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης άρ-

δευσης κοινόχρηστων χώρων οδεύει προς οριστικό

ανάδοχο, ύψους 35.256 ευρώ και είναι απολύτως

απαραίτητη δαπάνη.

Στο θέμα: "μηνιαία παράταση απόδοσης χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής, μόλις 100 ευρώ, που

αφορά όμως κοπή επικίνδυνων δέντρων, δεν το

υπερψηφίσαμε διότι στην αιτίαση "υπάρχουν εκκρε-

μότητες" της εισήγησης, δεν πήραμε ικανοποιητική

απάντηση. Ενδεχομένως το θέμα να είναι λογιστικής

φύσεως, αλλά ο σκοπός του εντάλματος μας βρίσκει

επιφυλακτικούς.

Στο τελευταίο θέμα που θα σταθούμε, είναι η ανά-

θεση σε εξωτερικό συνεργάτη, εν προκειμένω, σε

δύο συνεργάτες για την περιβόητη υπόθεση της ρύ-

πανσης από το ναυάγιο "Αγία Ζώνη ΙΙ" στις 10-9-

2017. Αφορά την δεύτερη συμφωνία, αυτή την φορά

για το ποσό των 66.843 ευρώ με την αιτίαση πως δεν

έχει υπάρξει μέχρι σήμερα συμφωνία  εξωδικαστικού

συμβιβασμού. Εξάλλου, σε αυτή την εισήγηση διαβά-

σαμε ότι ο δήμος στρέφεται κατά του νομικού προ-

σώπου: "The International Oil Pollution Compensation

Fund 1992" και προτίθεται ν' αναθέσει σε δύο εξωτε-

ρικούς δικηγόρους την υπόθεση. Το καταψηφίσαμε

γιατί σχετικά με την 2η αυτή σύμβαση ο δήμος έχει

εξασφαλίσει ένα μικρό ποσό αποζημίωσης, που αν-

τιστοιχεί στην πρώτη ημέρα της συμφωνίας, αλλά επί

του συνόλου έχει ήδη εισπράξει αρκετά μεγάλο εκ

του απαιτηθέντος ποσού. Συνεπώς, το να μπαίνουμε

σε διαδικασία αμφίβολης έκβασης προκειμένου για

είσπραξη περίπου 67.000 € από τα οποία πρέπει να

αφαιρέσουμε αμοιβές, παράβολα και ό,τι άλλο, θε-

ωρούμε πως δεν αξίζει ιδιαιτέρως τον κόπο. Δεν

είναι το πιθανό ποσό που ίσως προκύψει αμελητέο

αλλά οι χρονοβόρες διεκδικήσεις μπορεί να κοστί-

σουν αρκετά σε χρόνο και χρήμα. Πάντως, μακάρι ο

δήμος να κερδίσει, όπως καταλάβατε, κατά πλειοψη-

φία εγκρίθηκε.

Για πολλοστή φορά θα ευχηθούμε 

Κουράγιο και Δύναμη

επίσης παροτρύνουμε για ιδιαίτερη  

Προσοχή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε γιατί ο

απεχθής ιός καραδοκεί και μέχρις ότου αντιμετωπι-

στεί σε επιστημονικώς ορθή βάση, οφείλουμε να τη-

ρούμε τα μέτρα προστασίας. Η ευθύνη μας είναι

διττή και για τους εαυτούς μας και για το κοινωνικό

σύνολο.

Εις το επανιδείν κ επαναγραφειν

Ι. Δόγκα

δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας 

σημείωση εκδοσης: γιατί δεν το χειρίζεται η νομική

υπηρεσία του Δήμου. Διαθέτει 3 δικηγόρους.

500.000.000 (500 εκατομμύρια) σε συνεχή ισορρο‐

πία προς τη φύση.

* Κατευθύνετε σοφά την αναπαραγωγή, βελτιώ‐

νοντας την φυσική κατάσταση και την πολυμορφία!

Σ.Σ. Οι δύο «οδηγίες» αναφέρονται στο ενδεδειγμένο

όριο του πληθυσμού, ώστε «να ισορροπεί με τη

φύση», αλλά και την ικανοποιητική λειτουργικότητα

του συστήματος, λέω εγώ, αλλά κι ένας Ροκφέλερ

προ ετών σε ομιλία του. Προσθέτει όμως, η δεύτερη

«οδηγία» και τη φυλετική βελτίωση!

Και παρακάτω η 3η οδηγία»:

* Ενώστε την ανθρωπότητα μέσω μας ζωντανής

νέας γλώσσας.

Σ.Σ. Απαιτείται αποκωδικοποίηση. «Νέα και ζων‐

τανή» ποια είναι;

* Τιθασεύστε το πάθος, την πίστη, την παράδοση

και όλα τα πράγματα με ψύχραιμη λογική.

Σ.Σ. Εδώ απαιτείται ειδική σε βάθος διερεύνηση και

ανάλυση γιατί σε πρώτη ανάγνωση ακούγεται κι

αυτό καλό (η λογική απέναντι στο πάθος και την

τυφλή πίστη), αλλά κάτω από το γλυκό επίχρισμα

του κινίνου κρύβεται ο πικρός πυρήνας...

* Προστατέψτε τους ανθρώπους και τα έθνη με δί‐

καιους νόμους και δίκαια δικαστήρια.

* Αφήστε όλα τα έθνη να κυβερνούν εσωτερικά,

επιλύοντας τις εξωτερικές διαφορές σ΄ένα παγκό‐

σμιο δικαστήριο.

* Αποφύγετε ασήμαντους νόμους και άχρηστους

αξιωματούχους.

Σ.Σ. Καλόοο, χτυπάει γραφειοκρατία και πολυνομία!

* Εξισορροπήστε τα προσωπικά δικαιώματα με τα

κοινωνικά καθήκοντα(!!!)

* Να εκτιμάτε την αλήθεια, την ομορφιά, την

αγάπη, αναζητώντας την αρμονία με το άπειρο(!!!)

* Να μην είστε καρκίνος για τον πλανήτη – αφήστε

χώρο για τη φύση – Αφήστε χώρο για τη φύση. (δις)

Σ.Σ. Η τελευταία και δέκατη «οδηγία» αποτελεί δια‐

πίστωση της πραγματικότητας και αναγνωρίζει τη

φύση ως πρωτεύον· εκ των ων ουκ άνευ!

Ως επιστέγασμα έχει τοποθητηθεί στο Μνημείο η

έκτη πλάκα, στις κάθετες πλευρές της οποίας ανα‐

γράφεται μήνυμα σε τέσσερις αρχαίες γλώσσες (ελ‐

ληνικά, αιγυπτιακά, βαβυλωνιακά, σανσκριτικά). Το

επίγραμμα στα αρχαία ελληνικά, στην ανατολική

πλευρά, αναγράφει: «Οίδε οι λίθοι την οδόν δεικνύν-
των αιώνι σωφροσύνης».
(Να γνωρίζεις ότι οι λίθοι δείχνουν την οδόν της αι‐

ώνιας σωφροσύνης). ΝΑΙ, αλλά πώς;

Ευλόγως λοιπόν γενάται το ερώτημα: Αυτοί οι ορα‐

ματιστές που κατασκεύασαν αυτό το μνημείο, πριν

40 χρόνια ποιοί είναι και με έγκριση ποιάς αρχής

ανήγειραν ένα τέτοιο μνημείο, σε περίοπτη θέση;

Γιατί μη μου πείτε ότι στη  “χώρα της ελευθερίας’’ θα

μπορούσε κάποιος να γράψει σε μια ταμπέλα «προ-
λετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», ή έστω ένα

αθώο «αγαπάτε αλλήλους» ή «ο έχων δύο ιμάτια, να
δίνει το ένα», ή «μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της
γης» (...) στη μητρόπολη του καπιταλισμού, κι όλα

αυτά θα τα άφηναν σε κοινή θέα ανεμπόδιστα, γιατί

δεν θα μπορέσω να το πιστέψω. 

――――――――――
1. ΜΜΕ 6/8/2020 και palo.gr

2. Eβδομη: αρ. Φ. 1129/4/4/2020 & 746/25/8/12

open news, ΕΘΝΟΣ κλπ 4/8/20

3. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Kαι 2η αίθουσα στο 

Νηπιαγωγείο Καλυβίων'

Μετά την τοποθέτηση της πρώτης αίθουσας, ολοκληρώ-

θηκε η τοποθέτηση και της δεύτερης αίθουσας στο 2ο Νη-

πιαγωγείο Καλυβίων, προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς

οι αυξημένες ανάγκες της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης όλου

του σχολείου με το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ ολοκληρώ-

νονται και οι εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου,

όπως υπέδειξαν οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, προ-

κειμένου να υποστηριχθεί πλήρως η άνετη και ασφαλής φι-

λοξενία των παιδιών.

Για το έργο, ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου σημείωσε: ''Φέτος
είναι μια δύσκολη χρονιά για μαθητές, εκπαιδευτικούς και
γονείς. Από την πλευρά μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες.
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Η ΕΒΔΟΜΗ

συμπεριλαμβάνεται

στο ηλεκτρονικό 

μητρώο 

περιφερειακού και 

τοπικού τύπου του

άρθρου 2 του  

ν. 3548/2007 (Α’68) 

για δημοσιεύσεις του

Δημοσίου.

ΑΔΑ:

Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ

αρ. απόφασης

Α.Π.Ε./310/11/12/2019

ΑΔΑ: ΨΚΒ0ΩΞ9-6ΔΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφού-
μενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του κάθε είδους την
ημέρα παράδοσης της αυτή προκύ-
πτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπη-
ρεσίας εμπορίου της οικείας Περι-
φέρειας, σύμφωνα με της διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,
για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά,
κρέατα, πουλερικά και ψάρια και
για τα λοιπά είδη κριτήριο κατακύ-
ρωσης ορίζεται η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής του
προϋπολογισμού, για την “Προμή-
θεια ειδών διατροφής για το
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και για το κοι-
νωνικό παντοπωλείο του Δήμου”
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
433.627,55 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος αρ: 69936 την
28/08/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 28/09/2020
και ώρα 15:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμε-
νοι για να λάβουν μέρος στο διαγω-
νισμό, πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί
της προϋπολογισθείσας από την
υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των
ομάδων του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της υπ΄αριθμ: 3/2020 μελέ-
της του Ν.Π. του Δήμου.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγω-
νισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά τυχόν αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων και στο site του Δήμου
Παιανίας www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να  απευθύνονται στο
Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλλη-

AΔΑ: Ω97ΘΩ9Ε-Υ7Π
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Βύρωνας, 19/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 15209

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει τιμής για την προμήθεια καυσίμων και
ελαιολιπαντικών συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβα-
σης 646.451,43€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 801.599,77€.  Η σύμβαση υποδιαιρεί-
ται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1  : «Πετρέλαιο diesel κίνησης», εκτιμώμενης
αξίας 428.608,69€ πλέον ΦΠΑ 24% (102.866,09€), συ-
νολικής αξίας 531.474,78€ (CPV: 09134100-8)
ΤΜΗΜΑ 2  : «Αμόλυβδη βενζίνη», εκτιμώμενης αξίας
92.851,85€ πλέον ΦΠΑ 24% (22.284,44€), συνολικής
αξίας 115.136,29€ (CPV: 09132100-4)
ΤΜΗΜΑ 3  : «Πετρέλαιο θέρμανσης», εκτιμώμενης
αξίας  99.319,11€ πλέον ΦΠΑ 24% (23.836,59€), συνο-
λικής αξίας 123.155,70€ (CPV: 09135100-5)
ΤΜΗΜΑ 4  : «Ελαιολιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας
25.671,78€ πλέον ΦΠΑ 24% (6.161,23€), συνολικής

αξίας 31.833,00€ (CPV: 09211000-1)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ.
95518). 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζε-
ται η 18η μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος
στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμ-
μετοχής ανάλογα με το τμήμα/τα τμήματα του διαγωνι-
σμού που συμμετέχουν ως εξής:

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (1%)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6.464,51 €
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 4.286,09 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 928,52 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 993,19 €
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 256,72 €

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία
του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημε-
ρινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος:
κα Δαφνοπούλου Σταυρούλα, τηλ.: 213-2008668).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ανοιχτά όλες τις Κυριακές

Πλάκα, Μοναστηράκι

Τα εμπορικά καταστήματα σε Πλάκα, Μοναστηράκι

και Ακρόπολη, θα μπορούν να είναι ανοικτά όλες τις

Κυριακές του χρόνου σύμφωνα με απόφαση που υπο-

γράφεται από τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού

Τομέα, Γιώργο Δημόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, τα καταστήματα στις

συγκεκριμένες περιοχές μπορούσαν να λειτουργή-

σουν προαιρετικά τις Κυριακές από το Μάιο έως τον

Οκτώβριο.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από Νοέμβριο του 2021.

Μείωση φορολογικών οφειλών

για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

που εισπράττουν μειωμένο

ενοίκιο
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία ορί-

ζονται οι οφειλές των ιδιοκτητών που συμψηφίζονται

με το δικαίωμα έκπτωσης που έχουν για τα μειωμένα

ενοίκια που εισπράττουν λόγω της πανδημίας. Όπως

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με την από-

φαση θεσπίζεται έκπτωση για οφειλές προς τη φορο-

λογική διοίκηση, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι

οποίοι δεν εισπράττουν το 40% του μισθώματος, στα

πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνε-

πειών της πανδημίας.

Αναλυτικά στο ΦΕΚ Β3505/24.8.20.

Κλειστό το κέντρο της 

Αθήνας έως το Νοέμβριο 

Παράταση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών

μέτρων και ρυθμίσεων - λόγω κορονοϊού - στην πε-

ριοχή του Κέντρου της Αθήνας  έως τις 21 Νοεμβρίου,

αποφάσισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών,

σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

(Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020).

«Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και

ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19» (Β’ 1970) παρατείνεται από τη

λήξη της, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι

έως τις 21 Νοεμβρίου 2020».

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ανακαλεί Σαλάμι

αέρος, τ. Θάσου

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ατ-

τικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών

Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2020, προέβη σε

δειγματοληψία στη μονάδα παραγωγής «LAKI”, ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ Α.Ε., ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ» στην οδό Διός 3,

στον Ταύρο των προϊόντων:

α) «Economy – Σαλάμι

αέρος, τ. Θάσου»,

βάρος: 120 g σε φέτες,

αριθ. Παρτίδας: L 02196,

ημ. ανάλωσης έως:

10.01.2021.

β) «Economy – mini

αέρος», βάρος: 200 g σε

φέτες, αριθ. Παρτίδας: L

02177, ημ. ανάλωσης

έως: 04.01.2021.

γ) «Γαλαξίας -Σαλάμι

αέρος, τ. Θάσου, μπα-

στούνι», μη σταθερού

βάρους (περίπου 1,6 Kg),

αριθ. Παρτίδας:  lot

02177, ημ. ανάλωσης

έως: 11.01.2021.

Μετά από την εξέταση

των ανωτέρω δειγμάτων

διαπιστώθηκε η παρουσία του μικροοργανισμού Listeria

monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συ-

νόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω

προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετι-

κοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί

τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

''Back to School'' 

με τον Δήμο Κρωπίας

Το Followgreen Δήμου Κρωπίας ενόψει της νέας σχολι-

κής χρονιάς, ενισχύει και επιβραβεύει την προσπάθεια

γονέων και μαθητών για ανακύκλωση, προσφέροντας

δυνατότητα συμμετοχής σε:

• κλήρωση για μία δωροεπιταγή αξίας 150€ για αγορές

σε γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών και,

• υπέροχες εκπτώσεις για σχολικά είδη & υπηρεσίες των

συνεργαζόμενων τοπικών επιχειρήσεων.

www.followgreen.gr/koropi/offer/search?mcid=11

Yπενθυμίζεται, πως η συγκέντρωση πόντων επιβράβευ-

σης γίνεται με απλό και διασκεδαστικό τρόπο είτε μέσω

της ανακύκλωσης που πραγματοποιείτε σε συγκεκριμέ-

νες δομές του δήμου, είτε μέσω του ενημερωτικού υλι-

κού της διαδικτυακής πλατφόρμας σε άρθρα, βίντεο,

κουίζ και Green Missions. 
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στα πεταχτά ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να

προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες

σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σο-

βαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο

6949095440, 6934555559

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 βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ Κάτοικος Βούλας, τελειόφοιτος μεταφραστι-

κού τμήματος στη γαλλική γλώσσα παραδίδει μαθή-

ματα γαλλικών, αναλαμβάνει δημιουργική

απασχόληση παιδιών και φύλαξη βρεφών. Συστάσεις

διαθέσιμες. τηλ επικ 69 77 77 34 57

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ ( Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  52.26

τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για Αγ.ΣΠΥ-

ΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφω-

νας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος

ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Παρατείνεται η ισχύς 

των προσωρινώ κυκλοφοριακών

μέτρων  στο κέντρο της Αθήνας

Παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως

τις 21 Νοεμβρίου 2020, η ισχύς των προσωρινών κυκλο-

φοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του κέν-

τρου της Αθήνας (έληγε σήμερα) προς αντιμετώπιση του

κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με από-

φαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

Γιάννη Κεφαλογιάννη. Η παράταση χορηγείται κατόπιν

εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθη-

ναίων, όπως προβλέπεται στη σχετική κοινή απόφαση

των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτε-

ρικών και Υποδομών και Μεταφορών της 21ης Μαΐου

2020 (Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020). 

Σε διαβούλευση 

το σχέδιο νόμου για τα 

πλαστικά μιας χρήσης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από την

Παρασκευή 21 Αυγούστου, το σχέδιο νόμου του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με τη μείωση

των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στο περι-

βάλλον. Σημειώνεται, ότι με την ανάρτηση του σχεδίου

νόμου, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους κοι-

νωνικοί φορείς και ενδιαφερόμενοι. Σύμφωνα με το

ΥΠΕΝ, η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρα-

σκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17.00.

Αγορά μασκών σε μαθητές

και εκπαιδευτικούς

με απόφαση  Θεοδωρικάκου

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος,

υπέγραψε την Απόφαση για την πρώτη δόση της έκτα-

κτης επιχορήγησης, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, της Κεντρι-

κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με σκοπό την

αγορά μασκών και την προμήθειά τους στα δημόσια

σχολεία της χώρας, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Απόφαση λαμβάνεται για λόγους προστασίας της

υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των

σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης και της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονά-

δων ενόψει της έναρξης του διδακτικού έτους

2020-2021.

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ορ-

γανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέο πρό-
γραμμα ΓΕΦΥΡΑ.  Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να
αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών» στις 7

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

Κεντρικός ομιλητής: Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμ-

ματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου

Οικονομικών

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, δηλώστε συμμετοχή έως

4/09/2020. Τμήμα Εμπορίου ΕΒΕΑ, τηλ.:210-3627911 /

210-3382240, e-mail: domtrade@acci.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρα για αγορά 35 έως 50 τ.μ. στις πε-

ριοχές Ανω και Κάτω Καλαμάκι, Αγ. Δημήτριο,

Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνική. Τιμή έως

17.000 ευρώ. Πληροφορίες 6936230360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη

κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιού-

νιος 2010 με 80.000 χιλιόμετρα συνολικά. 

Τηλ. 2291090570

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Χαρείτε αυθεντικό στυλ με μοναδική γραμμή Rustic

Mπουφές με Σκρίνιο, Ροτόντα με 6 καρέκλες
Καναπέδες: 3θέσιος & 2θέσιος με τραπεζάκι,

(μαξιλάρια, καλύμματα, κουρτίνες),
κρεβάτι διπλό με 2 κομοδίνα & πορτατίφ,

2 κρεβάτια μονά με κομοδίνα,
τουαλέτα/καθρέπτη, τραπεζάκι TV, Χαλιά.

Άπαντα χειροποίητα, μασίφ ξύλο μαόνι καφέ, 
σε άριστη κατάσταση.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 8.000 ευρώ

Ιδιώτης, σε διαμέρισμα, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης

Τηλ. 210 9334818 - 6972509050

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΖΗΤΑ ΚΑ-

ΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Τ.Θ 4809, ΤΚ19400 ΚΟΡΩΠΙ
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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

meil: nsg@otenet.gr

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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Οι παλμοί της καρδιάς είναι ένας ση
μαντικότατος δείκτης υγείας που
αφορά τον αριθμό των σφυγμών ανά
λεπτό.
Οι χαμηλοί παλμοί είναι συνήθως έν
δειξη καλής υγείας, ενώ όταν οι παλ
μοί είναι ανεβασμένοι αυξάνεται ο
κίνδυνος διαφόρων επιπλοκών, όπως
η υπόταση, το έμφραγμα, το εγκεφα
λικό και η καρδιακή ανεπάρκεια, και
δυσάρεστων συμπτωμάτων, όπως ο
πόνος στο στήθος, η ζαλάδα, η δύ
σπνοια και το αίσθημα αδυναμίας.
Μέτρηση των παλμών της καρδιάς

Η μέτρηση της παλμών θεωρητικά
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή
της ημέρας, ωστόσο για να είναι πιο
αξιόπιστη είναι καλύτερο να γίνεται το
πρωί και συγκεκριμένα αμέσως μόλις
ξυπνάτε.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθή
σετε για τη σωστή μέτρηση των παλ
μών είναι τα εξής: 
― Ξαπλώστε ή καθίστε αναπαυτικά σε
μια καρέκλα.
― Τοποθετήστε τον δείκτη και το με
σαίο δάχτυλο στον λαιμό, ακριβώς
δίπλα από την τραχεία. Για να μετρή
σετε τους παλμούς στο χέρι, τοποθε
τήστε τα δύο δάχτυλα ανάμεσα στο
οστό και στον τένοντα της εσωτερικής
πλευράς του καρπού, ακριβώς επάνω
στην κερκιδική αρτηρία.
Μόλις βρείτε τον παλμό, μετρήστε

τους χτύπους σε διάστημα 30 δευτε
ρολέπτων με τη βοήθεια χρονόμετρου
και πολλαπλασιάστε επί δύο για να
βρείτε τους παλμούς ανά λεπτό.
Οι φυσιολογικοί παλμοί καρδιάς ανά
ηλικία είναι κατά μέσο όρο:
― 70100 παλμοί το λεπτό για τα παι
διά 615 ετών
― 60100 παλμοί το λεπτό για ενήλι
κες από 18 ετών και άνω

Φυσιολογικοί παλμοί ανά ηλικία

Το φυσιολογικό όριο των παλμών της
καρδιάς καθορίζεται με βάση παρά
γοντες όπως η φυσική κατάσταση, η
ηλικία, τα επίπεδα του στρες και η ορ
μονική λειτουργία. Για τους περισσό
τερους ενήλικες, ιδανικοί θεωρούνται
οι παλμοί μεταξύ 60 και 100 το λεπτό
(bpm).
Για να υπολογίσετε το ανώτατο φυσιο
λογικό όριο για εσάς, αφαιρέστε την
ηλικία σας από τον αριθμό 220. Κατά
τη διάρκεια σωματικής άσκησης μέ
τριας έντασης, οι παλμοί πρέπει να κυ
μαίνονται στο 50% με 70% αυτού του
αριθμού. Κατά τη διάρκεια πιο απαι
τητικών δραστηριοτήτων, φυσιολογι
κοί θεωρούνται οι παλμοί που
κυμαίνονται στο 70% με 85% του ανώ
τατου ορίου.
Για παράδειγμα, για ένα άτομο 40
ετών, το ανώτατο φυσιολογικό όριο
των παλμών είναι 180. 

Κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης
μέτριας έντασης οι παλμοί πρέπει να
κυμαίνονται μεταξύ 90 και 126, ενώ
κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης
υψηλής έντασης μεταξύ 126 και 153.

Παράγοντες που μπορεί να επηρεά
σουν τους παλμούς
Η αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία
στο περιβάλλον, η συναισθηματική
φόρτιση και το υπερβολικό βάρος
μπορεί να επηρεάσουν το μέσο
αριθμό των παλμών της καρδιάς σε
κατάσταση χαλάρωσης.

Πώς θα ρίξετε τους παλμούς της καρ
διάς
Οι παλμοί της καρδιάς μπορεί να πα
ρουσιάσουν απότομη αύξηση λόγω
του έντονου στρες ή επιβαρυντικών
παραγόντων στο περιβάλλον. Σε τέ
τοιες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση της
αιτίας της αύξησης των παλμών είναι
η καλύτερη στρατηγική για να αντιμε
τωπιστεί το πρόβλημα.
Μερικά βήματα που μπορείτε να ακο
λουθήσετε για να ρίξετε άμεσα τους
παλμούς της καρδιάς είναι τα εξής:
― Βαθιές αναπνοές
― Σύντομος περίπατος, κατά προτί
μηση σε ένα ήσυχο μέρος με πολύ
πράσινο
― Χαλαρωτικό μπάνιο
― 
Ασκήσεις χαλάρωσης 

Φυσιολογικοί παλμοί καρδιάς ανά ηλικία
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. . . γ ια την υγειά μας

Σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά που διανύουμε το

καλοκαίρι, τα μπάνια και η ηλιοθεραπεία για τους

περισσότερους ακόμη είναι μπροστά. Είναι σύ-

νηθες μετά από το μπάνιο στη θάλασσα και μετά

από την έκθεσή μας στον ήλιο να αισθανόμαστε

το δέρμα μας ταλαιπωρημένο. Η πλειονότητα

των ατόμων αρκείται στη χρήση του κατάλληλου

αντηλιακού και ίσως μίας ενυδατικής κρέμας

μετά, ωστόσο το μυστικό για ένα υγιές και λαμ-

περό δέρμα το καλοκαίρι κρύβεται στη διατροφή

μας. 

Ποια θρεπτικά συστατικά χρειάζεται το δέρμα

μας;

Βιταμίνη Ε και Βιταμίνη C. Βιταμίνες με ισχυρή αν-

τιοξειδωτική δράση για προστασία του δέρματος από

τις βλαβερές ακτινοβολίες, ο συνδυασμός των

οποίων φαίνεται να έχει φωτοπροστατευτική δράση.

Η βιταμίνη C συμμετέχει και στην σύνθεση κολλαγό-

νου.

Πηγές βιταμίνης Ε: ελαιόλαδο, αμύγδαλα, ηλιόσποροι

Πηγές βιταμίνης C: λαχανικά και φρούτα (κυρίως

εσπεριδοειδή)

Φλαβονοειδή. Παρόμοια αντιοξειδωτική δράση με τις

βιταμίνες Ε και C.

Πηγές: μπρόκολο, σοκολάτα, κόκκινο κρασί

Καροτενοειδή, όπως βιταμίνη Α και β- καροτένιο.

Βοηθούν στην πρόληψη εγκαυμάτων, στην αναχαί-

τιση κυτταρικής απόπτωσης και στην αποφυγή δημι-

ουργίας ρυτίδων και ξηρότητας δέρματος. 

Πηγές: πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καρότο, γλυκο-

πατάτα, τομάτα, μπρόκολο, φράουλες, σταφύλια, πι-

περιές πολύχρωμες

Σελήνιο. Το σελήνιο σε συνδυασμό με τις βιταμίνες E

και C δρα, επίσης, ως αντιοξειδωτικό ενάντια των

οξειδωτικών μεταβολών λόγω ακτινοβολίας. 

Πηγές: ψάρια, θαλασσινά, καρύδια (ιδιαίτερα καρύδια

Βραζιλίας)

Ψευδάργυρος. Ο Ψευδάργυρος βοηθά στη φυσιολο-

γική λειτουργία του δέρματος ως φράγμα του εξωτε-

ρικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό του σώματος,

συμμετέχει στην επούλωση πληγών καθώς και στην

αντιμετώπιση φλεγμονωδών καταστάσεων του δέρ-

ματος.

Πηγές: κρέας, συκώτι, θαλασσινά, καρύδια

Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα ω-3 και ω-6 λιπαρά

οξέα βοηθούν στην καλή λειτουργία των κυτταρικών

μεμβρανών και συμβάλουν στη μείωση φλεγμονωδών

καταστάσεων. 

Πηγές: ξηροί καρποί, λιπαρά ψάρια 

Ενυδάτωση

Ο συνδυασμός της θάλασσας και της έκθεσης

στον ήλιο ταλαιπωρεί και αφυδατώνει το δέρμα,

με αποτέλεσμα αυτό να χάνει την ελαστικότητά

του, να είναι πιο ευάλωτο στις οξειδωτικές βλά-

βες και να επιταχύνεται η διαδικασία της γήραν-

σης. Συνεπώς, το νερό και κατ’ επέκταση η καλή

ενυδάτωση είναι υψίστης σημασίας ιδιαιτέρως

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Tip: Μπορούμε να προσθέσουμε φρούτα και λα-

χανικά της αρεσκείας μας στο νερό μας για να

του δώσουμε μία έξτρα γεύση και φυσικά να

επωφεληθούμε από τις βιταμίνες που μπορούν

να μας δώσουν. Επιπλέον, ροφήματα όπως σόδα

και τσάι (χωρίς ζάχαρη) βοηθούν και αυτά στην

καλή ενυδάτωση του οργανισμού. 

8+1 super-τροφές 

για το δέρμα

Σολομός. Ένα πραγματικό super-food ευρέως γνωστό

για την πλούσια περιεκτικότητά του σε Ω-3 λιπαρά

οξέα.  Πέρα, όμως, από τα Ω-3 λιπαρά οξέα, ο σολο-

μός περιέχει και ασταξανθίνη, ένα καροτενοειδές που

προσδίδει το χαρακτηριστικό πορτοκαλί του χρώμα

και θεωρείται ισχυρό αντιοξειδωτικό. 

Τομάτα. Υπεύθυνh για το κόκκινό χρώμα της και εξαι-

ρετικά βοηθητικό για το δέρμα και την προστασία του

από τις βλαβερές ακτινοβολίες του ήλιου είναι το λυ-

κοπένιο που εντοπίζεται στις τομάτες. Πέρα από το

λυκοπένιο, η τομάτα είναι πλούσια και σε β-καροτένιο

και βιταμίνη C.  

Καρότο. Γνωστά και για τα οφέλη τους στην όραση,

τα καρότα είναι μία από τις καλύτερες διατροφικές

πηγές β- καροτενίου. 

Γλυκοπατάτες. Νόστιμες, ιδιαίτερες και πλούσιες σε

β-καροτένιο και βιταμίνη C. 

Σπανάκι. Άλλο ένα εξαιρετικό super-food καθώς πε-

ριέχει ω-3 λιπαρά οξέα, β-καροτένιο και είναι καλή

πηγή γλουταθειόνης, ενός από τα πιο ισχυρά αντιο-

ξειδωτικά. 

Φράουλες, ρόδι και σταφύλια. Το ρόδι και οι φράου-

λες καθώς και άλλα κόκκινα φρούτα είναι καλή πηγή

ελλαγικού οξέος. Επιπλέον τα σταφύλια, ιδιαίτερα τα

κόκκινα είναι πλούσια σε ρεσβερατρόλη. Και οι δύο

αυτές ουσίες θεωρούνται αντιοξειδωτικές. 

Αβοκάντο είναι πλούσιο σε υγιεινά λίπη περισσότερο

από ό,τι  σε υδατάνθρακες.  Ξεχωρίζουν γιατί περιέ-

χουν 20 διαφορετικά μέταλλα και βιταμίνες, ανάμεσά

τους, βιταμίνες K, C & E. Δεν περιέχουν χοληστερόλη

και έχουν χαμηλά επίπεδα κορεσμένων λιπών.

Καρύδια Βραζιλίας. Πλούσια σε βιταμίνη E και μία

από τις καλύτερες πηγές σεληνίου. 

Πράσινο τσάι. Εκτός από το γεγονός του ότι θα βοη-

θήσει στην καλή ενυδάτωση του οργανισμού, το πρά-

σινο τσάι είναι εξαιρετική πηγή κατεχινών, οι οποίες

είναι γνωστές για την αντιοξειδωτική τους δράση. 

Κουρκουμάς. Για αιώνες ο κουρκουμάς χρησιμοποι-

οίτο ως φαρμακευτική ουσία και όχι άδικα, καθώς

είναι γνωστός για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγ-

μονώδεις ιδιότητές του. 

https://www.eviol.gr 

Ήλιος και θάλασσα: Ποιες βιταμίνες χρειάζεται το δέρμα μας
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NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Κρυστάλλινα τα νερά του 

μετά από έλεγχο 
Την πιστοποίηση ότι τα νερά κολύμβησης στις ακτές

του είναι πεντακάθαρα και πληρούν τα υψηλότερα και

αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας έλαβε ο Ναυτικός

Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνέχεια σχετικού ελέγχου,

όπως μας ενημέρωσε. 

Αναλυτικότερα, ελήφθησαν δείγματα νερού από τα

δύο σημεία του Ν.Ο.Β. (μώλος και νότια πλαζ) και

υποβλήθηκαν σε ανάλυση για τους δύο τύπους βακτη-

ρίων που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης από λύματα ή

κτηνοτροφικά απόβλητα: κολοβακτηρίδια (Escherichia

coli) και εντερόκοκκοι (intestinal enterococci).

Ο Όμιλος πέρασε με «άριστα» τις εξετάσεις, αφού οι

τιμές των αποτελεσμάτων για τα πιστοποιητικά ήταν

εξαιρετικές και πολύ χαμηλότερες από τα προκαθο-

ρισμένα όρια της Πολιτείας (ΚΥΑ 8600/416/E103,

όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 356/τΒ/26-2-2009 σε

εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την

ποιότητα ακτών κολύμβησης).

Η έκθεση δοκιμής πραγματοποιήθηκε στο πιστοποι-

ημένο Εργαστήριο «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

Α.Ε.», το οποίο διαθέτει διαπίστευση από το 2002 από

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρό-

τυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, για μικροβιολογικές

και χημικές αναλύσεις σε νερά, τρόφιμα και ζωοτρο-

φές, για βιολογικές δοκιμές σε νερά καθώς επίσης και

για τη δειγματοληψία νερού, υγρών και στερεών απο-

βλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων και επιφανειών

σε χώρους χειρισμού τροφίμων.
Aριθμοί πιστοποιητικών: 20-3606-031-2304-01 & 20-3606-031-

2303-01, με ημερομηνία έκδοσης: 12/08/2020 

Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος 

Οι Πρωταθλήτριες Ομάδες Ελλάδος για το 2020 των Γυ-

ναικών και Νέων Γυναικών Κ23 του Γυμναστικού συλλό-

γου Γλυφάδας  ξεκινούν τις προπονήσεις.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή  31 Αυγούστου 2020

16:45 - 17:45: προνήπια, νήπια, 1η, 2α, 3η Δημοτικού

18:00 - 19:00: αγωνιστική ομάδα

19:15 - 20:15: 4η,5η,6η και προαγωνιστική ομάδα

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

16:45 - 17:45: τμήμα Special Olympics

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

18:00 - 19:00: τμήμα ΑμεΑ

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

18:00 - 19:00: τμήμα υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ & Στρατιωτι-

κές Σχολές.

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται πάντα με τους κανόνες

υγιεινής και τα πρωτόκολα που έχει θεσπίσει η  Γ. Γ. Αθλη-

τισμού λόγω Covid-19.

Ντόπινγκ 

Από τη στιγμή που ο Αθλητισμός, τα

σπορ γενικότερα (ολυμπιακά και μη),

έχουν μετατραπεί σε βιομηχανία, με

την έγκριση της “αμαρτωλής” ΔΟΕ,

των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπον-

διών (ολυμπιακών και μη) των Εθνικών

Ολυμπιακών Επιτροπών, καθώς και

των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών,

εκ των πραγμάτων έχουμε πλήρη

επαγγελματοποίηση των αθλητών.

Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον ουτοπία,

να ασχολούμαστε με το ντόπινγκ.

Τα σπορ, εδώ και πολλά χρόνια θεω-

ρούνται μια από τις μεγαλύτερες

πηγές κερδών.

Ποιος ο λόγος λοιπόν, αφού ο επαγ-

γελματισμός έχει καθιερωθεί επισή-

μως στο χώρο, ο οποίος έχει

μετατραπεί σε «υψηλό θέαμα», να γί-

νεται κουβέντα για «απαγορευμένες

ουσίες»; Πρέπει να καταλάβουμε, και

να τελειώνουμε μια για πάντα με τις

ψευτιές και τις υποκρισίες, ότι επαγ-

γελματικός αθλητισμός και ντόπινγκ

είναι πακέτο. Τελεία και παύλα.

Η οικονομική ολιγαρχία, ξέρει πολύ

καλά τι κάνει. Ο ανθρώπινος παράγον-

τας για το κεφάλαιο είναι πηγή κέρ-

δους. Συνεπώς για να είμαστε

ειλικρινείς, εάν η κατάπτυστη ΔΟΕ θα

ήθελε να πετάξει έξω από τον αθλητι-

σμό τις «ουσίες», θα έπρεπε να καταρ-

γήσει τον επαγγελματισμό, και να

επαναφέρει τον ερασιτεχνισμό.

Αυτό είναι σα να λέμε, ότι θα σταμα-

τήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή,

και θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα

σπίτια τους…

Ένα υπουργείο χωρίς αντικείμενο

Πολλές φορές κατά το παρελθόν,

έχουμε γράψει, και κουβεντιάσει δη-

μόσια, για τις τρεις μορφές του Αθλη-

τισμού, και για τους φορείς που έχουν

την ευθύνη για αυτές.

Α) Σχολικός Αθλητισμός ( Υπουργείο

Παιδείας ).

Β) Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός (ΜΛΑ)

(Τοπική Αυτοδιοίκηση OΤΑ) Οργανι-

σμός Νεολαίας και Άθλησης κάθε

Δήμου.

Γ) Υψηλός Αθλητισμός – Πρωταθλητι-

σμός (Αθλητικό Σωματείο – Αθλητική

Ομοσπονδία – Ελληνική Ολυμπιακή

Επιτροπή – Γενική Γραμματεία Αθλητι-

σμού – Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Τώρα, σχετικά με τον επίσημο Επαγ-

γελματικό Αθλητισμό, λογικά - που να

βρεθεί όμως λογική - θα έπρεπε, αφού

πρόκειται για επιχειρήσεις με σκοπό

το κέρδος, να ανήκουν στο Υπουργείο

Οικονομικών αφού δεν παράγουν

Αθλητισμό, ανήκουν στη Βιομηχανία

Θεάματος.

Αυτά, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξα-

ναπεί πολλές φορές, όμως δε βαριέ-

σαι, «στου κουφού την πόρτα, όσο

θέλεις βρόντα».

Κατ΄ αρχή, το Υφυπουργείο Αθλητι-

σμού, ποτέ δεν γνώριζε και δεν γνω-

ρίζει μέχρι σήμερα, ποιο είναι το

ακριβές αντικείμενο του. Το λέω αυτό

γιατί, ο Σχολικός Αθλητισμός, και ο

Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός είναι

σχεδόν ανύπαρκτες μορφές, ο Υψη-

λός Αθλητισμός – Πρωταθλητισμός,

από τη δεκαετία του 30 μέχρι σήμερα

2015, απλά υπάρχει, γιατί αυτή η χα-

ρισματική πανέμορφη χώρα γεννάει

ταλέντα σε όλους τους τομείς (επι-

στήμες, τέχνες, γράμματα, αθλητι-

σμός)

Ο Σχολικός Αθλητισμός, Ο Μ. Λ. Αθλη-

τισμός, και ο Υψηλός Αθλητισμός,

είναι συγκοινωνούντα δοχεία το ένα

δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο.

Από τα πρώτα αθλητικά ταξίδια που

έκανα σαν έφηβος στις αρχές της δε-

καετίας του 1950, τα πρώτα πράγματα

που διαπίστωσα, μαζί με τις θαυμάσιες

αθλητικές εγκαταστάσεις, ήταν και ο τρό-

πος λειτουργίας όλου του αθλητισμού.

Όλα αυτά, και άλλα πολλά και τα είπαμε

και τα δημοσιεύσαμε, προς τα τέλη της

δεκαετίας του 50, παρά το γεγονός ότι

μας έβαλαν στο Μαυροπίνακα.

Κύριε υφυπουργέ, το επαναλαμβάνω:

Δεν είναι η δουλειά σας ο επαγγελμα-

τικός Αθλητισμός και καιρός είναι, να

ξεκαθαρίστε τις αρμοδιότητες του

Υπουργείου σας…

Νίκος  Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας

Σεβίλλη ... ως συνήθως

Την ...αναμενόμενη κατάληξη είχε ο τελικός του Europa

League που διεξήχθη στην Κολωνία της Γερμανίας. Η Σε-

βίλλη νίκησε 3-2 την Ιντερ και συνέχισε την εντυπωσιακή

της παρουσία στη διοργάνωση, όπου μετράει 6 κατακτήσεις

σε ισάριθμους τελικούς και φυσικά είναι η πολυνίκης του

θεσμού.

Οι Ανδαλουσιανοί επέστρεψαν στον γνώριμο «θρόνο» τους

μετά από ...διάλειμμα τεσσάρων ετών και τον τελικό του

2016, όταν είχαν νικήσει τη Λίβερπουλ. Του χρόνου πάντως,

ως κάτοχοι του Europa League, θα δοκιμάσουν ξανά την

τύχη τους στο Champions League.

Απ' την άλλη, η Ιντερ απέτυχε να ολοκληρώσει με τρόπαιο

την πρώτη σεζόν με τον Αντόνιο Κόντε στο «τιμόνι», χωρίς

πάντως να θεωρείται κακή η χρονιά. Σε κάθε περίπτωση

όμως δεν αποκλείεται αυτός να ήταν ο τελευταίος αγώνας

του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς η διοίκηση φέ-

ρεται να είναι δυσαρεστημένη για την κριτική που της έχει

ασκήσει ο Κόντε.

Απρόσμενα θεαματικός τελικός, 

με απρόσμενο «ήρωα»
Η Ιντερ ξεκίνησε τον τελικό με ιδανικό τρόπο, καθώς στο 5'

ο Λουκάκου κέρδισε πέναλτι από τον Ντιέγκο Κάρλος, το

εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος και άνοιξε το σκορ. Η Σεβίλλη

όμως δεν άργησε να απαντήσει και στο 12' ο Ντε Γιονγκ

(είχε πετύχει το νικητήριο γκολ και στον ημιτελικό) μετά

από υπέροχη σέντρα του Χεσούς Νάβας ισοφάρισε με καρ-

φωτή κεφαλιά. Ο ίδιος παίκτης στο 33' έδωσε προβάδισμα

στην ομάδα του, με νέα κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπα-

νέγκα. Ο «χορός» των γκολ δεν είχε τελειώσει όμως για το

πρώτο ημίχρονο και στο 36' ο Γκοντίν, επίσης με κεφαλιά,

ισοφάρισε σε 2-2 για τους «νερατζούρι».

Στα τελευταία λεπτά η Ιντερ προσπάθησε να πιέσει αλλά η

Σεβίλλη διαφύλαξε το προβάδισμα με σχετική ευκολία και

κατέκτησε το τρόπαιο.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μπάγερν

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της ανα-

δείχθηκε η Μπάγερν Μονάχου. Στον τελικό του Champions

League, που διεξήχθη στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας, νί-

κησε 1-0 την Παρί Σεν Ζερμέν και επέστρεψε στην κορυφή

του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά από επτά χρόνια. Μά-

λιστα, όπως και το 2013, οι Βαυαροί έκαναν την «τέλεια

σεζόν», καθώς κατέκτησαν επίσης το πρωτάθλημα και το

Κύπελλο Γερμανίας (τρεμπλ). Η Μπάγερν με τις 6 κατακτή-

σεις της βρίσκεται μαζί με τη Λίβερπουλ στην 3η θέση της

σχετικής λίστας. Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν έχουν

περισσότερες.

Με «υπογραφή» Νόιερ
Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης η ποιότητα του αγώνα

αντικατόπτριζε το θέαμα των άδειων εξεδρών. Πολλά λάθη

και από τις δύο ομάδες, ακόμα περισσότερα φάουλ, σκληρά

μαρκαρίσματα (οκτώ κίτρινες κάρτες έδειξε ο διαιτητής) και

λιγοστές πραγματικά καλές επιθετικές εμπνεύσεις. Καμία

από τις δύο ομάδες δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης,

στη χειρότερη θέση όμως βρέθηκε η Παρί, που στον πρώτο

της τελικό σε Champions League ατύχησε να έχει σε μέτρια

έως κακή βραδιά όλα τα επιθετικά της «όπλα» (Νεϊμάρ, Εμ-

παπέ, Ντι Μαρία κ.ο.κ.).

Καλύτερος παίκτης του τελικού ήταν κατά γενική ομολογία

ο Εμάνουελ Νόιερ. Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της

Μπάγερν είπε «όχι» στους Παριζιάνους κάθε φορά που

απειλούσαν την εστία του, με κορυφαίες τις επεμβάσεις του

στα πλασέ των Νεϊμάρ και Μαρκίνιος. 

Η κατάκτηση του Champions League από την Μπάγερν απο-

τέλεσε το επιστέγασμα μιας σεζόν που μάλλον δύσκολα θα

ξαναδούμε από άλλη ομάδα στη διοργάνωση. Η γερμανική

ομάδα πέτυχε 11 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, επίδοση

ρεκόρ στο θεσμό, σημείωσε συνολικά 43 γκολ (δεύτερη κα-

λύτερη επίδοση όλων των εποχών - αλλά σε λιγότερα παι-

χνίδια) και δέχτηκε μόλις 8. Το επίτευγμα αυτό φέρει την

υπογραφή και του Χάνσι Φλικ. 

Μεταγραφικές κινήσεις

Παίκτης του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν θα είναι ο

Ραφίνια. Ο 35χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός αγωνίστηκε

για 9 χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία κατέ-

κτησε μεταξύ άλλων 7 πρωταθλήματα Γερμανίας και το

Champions League το 2013, ενώ έχει επίσης θητεία σε

Σάλκε, Τζένοα και Φλαμένγκο.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Φακούντο

Σάντσεζ. Ο 30χρονος Αργεντινός αμυντικός αγωνίστηκε για

πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα της πατρίδας του, μεταξύ

άλλων σε Τίγκρες και Εστουδιάντες. Παράλληλα, οι «πρά-

σινοι» ενδιαφέρονται για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ Τσό-

τσιτς, τον οποίο πάντως διεκδικεί και ο Αρης.

Παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι ο

Τυνήσιος κεντρικός αμυντικός Νασίμ Χνιντ. Κινήσεις της τε-

λευταίας στιγμής για την «Ενωση» είναι η διαφαινόμενη με-

ταγραφή του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού Καρίμ

Ανσαριφάρντ, ενώ βρίσκεται και κοντά σε συμφωνία με τη

Γιουβέντους για το δανεισμό του Κύπριου μέσου Γρηγόρη

Κάστανου.

UEFA
Θέλει ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ

με κόσμο εν μέσω πανδημίας!
Σε μια δυνητικά επικίνδυνη απόφαση προχώρησε η UEFA.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, το Σούπερ

Καπ ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπάγερν Μο-

νάχου και τη νικήτρια του Europa League Σεβίλλη, αγώνας

ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 24 Σεπτέμβρη, εν

μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού διεθνώς,

θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες!

Συγκεκριμένα, ο αγώνας ανάμεσα στους δύο νικητές των

ευρωπαϊκών διοργανώσεων για φέτος θα φιλοξενηθεί στην

«Πούσκας Αρίνα» της Βουδαπέστης, και θα επιτραπεί η εί-

σοδος σε περίπου 22.000 θεατές. Το σκεπτικό της UEFA

ήταν να γίνει ένα «πρώτο βήμα» για την επιστροφή των πο-

δοσφαιρόφιλων στα γήπεδα, κι αυτό να πραγματοποιηθεί

σταδιακά, δηλαδή να καλυφθεί το 30% της χωρητικότητας

στο στάδιο της ουγγρικής πρωτεύουσας, το οποίο μπορεί

να φιλοξενήσει μέχρι και 67.000 θεατές.

Η UEFA διευκρινίζει ότι προβλέπεται να τηρηθούν «αυ-

στηρά μέτρα ασφαλείας» στις εξέδρες, με τήρηση αποστά-

σεων κ.λπ., κάτι όμως που με βάση τη μέχρι τώρα διεθνή

εμπειρία από την πανδημία ελάχιστα καθησυχάζει... Αντί-

θετα, φέρνει στο μυαλό το πώς έγιναν κουρελόχαρτα τα

υγειονομικά πρωτόκολλα σε κλάδους όπως Τουρισμός, Με-

ταφορές κ.ά., σε μια σειρά από χώρες, μεταξύ τους και στην

Ελλάδα, με μοναδικό γνώμονα στην πραγματικότητα την

κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριο-

ποιούνται σε αυτούς τους κλάδους.

Ετσι και στο ποδόσφαιρο, για να μη χάσουν (κι άλλα) κέρδη

οι πολυεθνικές - χορηγοί των διοργανώσεων της UEFA,

προωθείται ένας επικίνδυνος εφησυχασμός για το «πού

κολλάς τον ιό» και ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος - ανά-

λογα και με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από το ευ-

ρωπαϊκό Σούπερ Καπ και μετά - για το ποιες αποφάσεις θα

παρθούν το επόμενο διάστημα και πόσα μέτρα προστασίας

θα γλιτώσουν από μια σειρά πιθανές «αναθεωρήσεις», με

τους επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου να εκμεταλλεύονται

βεβαίως την εύλογα έντονη επιθυμία των ποδοσφαιρόφι-

λων να δουν αγώνες διά ζώσης μετά από μήνες...

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο επίκεντρο ο Μέσι

Σε πλήρη κινητικότητα βρίσκονται οι ισχυρότερες ευρωπαϊ-

κές ομάδες σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό πεδίο, για την

ενίσχυσή τους ενόψει της νέας σεζόν. Ηδη, έχουν γίνει μια

σειρά από «ηχηρές» μετακινήσεις, άλλες φημολογούνται

και όπως κάθε χρόνο πέφτουν στην αγορά εκατοντάδες

εκατομμύρια ευρώ.

Η ομάδα που αναμφίβολα βρίσκεται στο επίκεντρο του εν-

διαφέροντος αυτήν τη στιγμή είναι η Μπαρτσελόνα. Μετά

την καταστροφική σεζόν που πραγματοποίησαν, οι «μπλα-

ουγκράνα» έχουν μπει σε διαδικασία ολικής ανασυγκρότη-

σης σχετικά με το έμψυχο δυναμικό τους, κάτω από τις

οδηγίες του νέου τους τεχνικού Ρόναλντ Κούμαν. Ο Ολλαν-

δός προπονητής απ' ό,τι φαίνεται έχει ήδη «τελειώσει» μια

σειρά από παίκτες, οι οποίοι τις τελευταίες τουλάχιστον

δύο χρονιές είχαν συγκεντρώσει τα «πυρά» της κριτικής για

την απόδοσή τους, με πιο χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις

των Λουίς Σουάρες και Ιβάν Ράκιτιτς. Τον Ουρουγουανό επι-

θετικό, που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν

για την Μπαρτσελόνα μετά από έξι χρόνια, διεκδικεί πλέον

η ...μισή Ευρώπη.

Μποϊκοτάρισμα των αγώνων των

πλέι οφ από αθλητές του ΝΒΑ

Yστερα από την τεράστια απήχηση που είχε η κίνηση

των αθλητών του ΝΒΑ για μποϊκοτάρισμα των αγώνων

των πλέι οφ, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του

κόσμου θα επιστρέψει στο παρκέ, παραμένοντας όμως

σε… επιφυλακή, με τους αθλητές να ζητούν από τους

ιθύνοντες της λίγκας να βρεθεί τρόπος ώστε οι από-

ψεις και οι παρεμβάσεις τους να ακούγονται δυνατά

χωρίς να προκαλείται αναστάτωση στο πρωτάθλημα.

Στη σύσκεψη κορυφής των αθλητών στη «φούσκα» του

Ορλάντο, στην οποία έλαβαν μέρος όλες οι εμπλεκό-

μενες πλευρές (ιδιοκτήτες, υπεύθυνοι πρωταθλήματος

και ομάδων, προπονητές και παίκτες), αποφασίστηκε

τα πλέι οφ να συνεχιστούν κανονικά και να ολοκληρω-

θούν όσο πιο ομαλά γίνεται.

Ετσι  τα προγραμματισμένα για (27/08) παιχνίδια των

πλέι οφ (Γιούτα Τζαζ - Ντένβερ Νάγκετς, Τορόντο Ρά-

πτορς - Μπόστον Σέλτικς και Ντάλας Μάβερικς - Λος

Άντζελες Κλίπερς) αναβλήθηκαν και θα οριστούν σε

νέα ημερομηνία.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

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€

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

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

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€

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€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com

KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα  |  Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα  |  Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα

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

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς
Ελληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την
ευχή, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός,
ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα χωριά
και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά κατα-
λύματα.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης 10€

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων
Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 338, Τιμή διάθεσης 10€


