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“AKTH”:
το θερινό
σινεμά των
ονείρων 
Θεόδωρος  Γεωργίου                           σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Eνίσχυση των 

δημοτικών ΚΔΑΠ
ανακοίνωσε ο 

Π. Θεοδωρικάκος

Δεν θα απολυθεί 
ούτε ένας εργαζόμενος

σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ

To Μπενάκειο

δεν μπορεί 

να πουλήσει
Ο Δήμος ΒΒΒ δεν

το γνώριζε;
σελίδα 7

«...πάσαν πόλιν ορώμεν κοινωνίαν τινά ούσα
και πάσαν κοινωνίαν αγαθού τινός ένεκεν συ-
νεστηκυΐαν»1

Αριστοτέλης

Με την πόλη, τον ορισμό της, τη φύση της και

το σκοπό της αρχίζει, αφιερώνοντας πολλές

σελίδες, το περίφημο, κλασικό

και βασικό Έργο του, για τις πο-

λιτικές επιστήμες, «Τα Πολι-

τικά», ο μέγας φιλόσοφος

Αριστοτέλης.

Και πώς θα γινότα αλλιώς αφού

η «πολιτική», «οι πολιτικοί», η
«πολιτική οικονομία», η «πολι-
τική φιλοσοφία», η «πολιτική

επιστήμη», ο πολιτισμός και άλλα είναι παρά-

γωγα της πόλης.

Κάθε πόλη, όπως βλέπουμε, υπάρχει και εφ-

κράζει κάποια συγκεκριμένη κοινωνία και κάθε

συγκεκριμένη κοινωνία έχει συσταθεί λοιπόν,

όπως λέει ο Σταγειρίτης, για κάποιο συγκεκρι-

μένο σκοπό, απόλαυσης συγκεκριμένου αγα-

θού (-ών). Κι αυτό συνήθως είναι όχι η απλή

διαβίωση, αλλά η “καλή”, το «ευ ζην». Όποιο

όμως κι αν είναι το «αγαθό»     Συνέχεια στη σελ 2

Περίκλειστες
Πόλεις

Από κοινωνικής
πλευράς

του Κώστα 
Βενετσάνου

Οι φωτιές κύκλωσαν την Ανατ. Αττική
Κερατέα, Ανάβυσσο, Αγ. Κωνσταντίνο, Νέα Μάκρη,  Αρτέμιδα
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

που επιδιώκει η συγκεκριμένη κοινωνία της

όποιας πόλεως, αυτό το «αγαθό» είναι κοινό,

λίγο-πολύ, για ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους. Αλλο

είναι το «αγαθό» που επιδιώκει μια βιομηχανική

πόλη, ένα λιμάνι, ένα τουριστικό μέρος κ.λπ.,

άλλο «αγαθό» επιδιώκει το Λας Βέγκας, άλλο η

Μύκονος άλλο οι Βρυξέλλες, άλλο η Φιλοθέη και

η Βούλα.

Αν επιχειρήσεις να βάλεις άλλο σκοπό για ένα

κομμάτι μιας πόλεως – μιας συνοικίας – και ένα-

ναντίθετο κι όχι τουλάχιστον παρεμφερή για μια

γειτονική ή και πιο απομακρυσμένη συνοικία,

τότε οδηγείσαι αναπότρεπτα στην ουσιαστική

διάσπαση της πόλης. Στην κοινωνική αντιπαρά-

θεση και τελικά στην κοινωνική αποσύνθεση. Και

η ευθύνη σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν βαρύνει

μόνον όσους ενήργησαν γι’ αυτή τη διάσπαση και

όσους συνήργησαν, βεβαίως, αλλά και τους αμέ-

τοχους πολίτες τους αδιάφορους, τους «αχρεί-

ους», κατά τον Θουκυδίδη2.

Τους αμέτοχους που ξαφνικά είδαν «μεγάλα κι
υψηλά τριγύρω τους πως έχτισαν τείχη»3.

Και, στην περίπτωση των περίκλειστων πόλεων

– πόλη μέσα στην πόλη – τα «τείχη» δεν έχουν

μεταφορική έννοια, αλλά πραγματική!

Πραγματική και νεο-φεουδαλική, αντικοινωνική,

και εχθρική για την πόλη μας. Και σγκεκριμένα

τη Βούλα και κατ’ επέκταση την «Τρίπολη» του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

(Όνομα Δήμου να σου πετύχει, ειρήσθω εν πα-

ρόδω, αν ερωτηθεί κάτοικος αυτού του Δήμου

πού μένει, που κατοικεί, τί απαντά, «στα ΒουΒου-

Βου», στα «3Β», ή στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγ-

μένη, που παραπέμπει σε ονομασία

παλιομοδίτικης Ο.Ε).

Αναφέρομαι όπως αντιλαμβάνεσθε, όσοι παρα-

κολουθείτε τα τεκταινόμενα στη «μικρή μας πε-

ριοχή», στο «πέναλτι» της... επένδυσης

κατασκευής περίκλειστης πόλης, φεουδαλικής

δομής, από αλλοδαπές εταιρείες (για ...αλλοδα-

πούς αγοραστές), που «αγόρασαν» ή αγοράζουν

επίδικες ιδιοκτησίες από το «Μουσείο Μπενάκη»

και ο ενδιαφερόμενος Δήμους Βου, Βου, Βου,

αντί ν’ αντισταθεί και να το ανατρέψει, “συμφω-
νεί με την επένδυση”, αλλά κοιτάζει να προκύ-

ψουν «και κάποια οφέλη για την τοπική κοινωνία,
με όρους βιώσιμης ανάπτυξη», όπως δήλωσε
στην «Καθημερινή» (29.8.20) ο Δήμαρχος.

Υπ’ όψιν ότι την ίδια – αρνητικκή - θέση είχε η

εφημερίδα μας όταν με πρόσχημα τους «Ολυμ-

πιακούς αγώνες» του 2004 είχε κατασκευασθεί

η πρώτη «πόλη εν πόλει» στην Παλλήνη, στο

«Λόφο Έντισον», που μετά τους Ολυμπιακούς

αγώνες πουλήθηκε «αλμυρά» σε μικροφεουδάρ-

χες για να αισθάνονται ότι “κάτι” είναι. Για παρά-

δειγμα, τα παιδιά των «φεουδαρχών» του Λόφου

μπορούν να παίζουν στις παιδικές χαρές» στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του «λαουτζίκου»,

αλλά τα παιδιά του λαού απαγορεύεται να πλη-

σιάσουν στην παιδική χαρά της περίκλειστης

πόλης, του Λόφου Έντισον.

Τα αυτοκίνητα των «εκλεκτών» μπορούν φυσικά,

ελευθέρως να κυκλοφορούν, να ρυπαίνουν παν-

τιοτρόπως, να ενοχλούν τους «παρακατιανούς»

δημότες της «έξω πόλεως» και να φθείρουν τα

οδοστρώματα ή να προκαλούν ατυχήματα, αλλά

οι ίδιοι είναι προστατευμένοι από την όχληση της

πλέμπας, με μια μπάρα και τους ιδιωτικούς φρου-

ρούς.

Θα μπορούσα ν’ απαρριθμίσω σωρεία περιπτώ-

σεων, αλλά προτιμώ ν’ αφήσω τη δική σας φαν-

τασία να δουλέψει βοηθώντας έτσι και την

ευθυκρισία σας.

Οι περίκλειστες πόλεις είναι αντικοινωνικές για

τους κοινωνιολόγους και για τους «νουν έχον-

τες», ενώ είναι «καλές» κι επιθυμητές για τις

...Σουσούδες, τους αρχοντοχωριάτες – τους νε-

όπλουτους – τους νεοφιλελεύθερους οικονομο-

λόγους, τους αλλοδαπούς, τους κατασκευαστές

(το χρήμα τους νοιαζει), κάποιους που διαφορο-

τρόπως έχουν κάποια μικρά ή μεγάλα οφελή-

ματα, δεν ξέρω ποιους άλλους και βέβαια, τους

«φαύλους» που λέει πάλι εκείνος ο ενοχλητικός

Αριστοτέλης και συμπληρώνει: , 13«ότι λοιπόν ο

άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό είναι φανερό. 

Η πόλη, η ενιαία πόλη, η κοινωνική πόλη «είναι
πιο σημαντική από την οικία και απ’ τον καθενα
από εμάς», λέει παρακάτω και ολοκληρώνει:

«εκείνος που δεν είναι μέλος μιας κοινωνίας ή

δεν την χριεάζεται λόγω της αυτάρκειάς του (...)

αυτός δεν είναι μέλος της πόλεως και κατά συ-

νέπεια είναι είτε θεριό, είτε θεός»(!)

Το βέβαιο είναι ότι είναι «ξένο σώμα» κάτι σαν

καρκίνωμα· και σαν τέτοιο, πρέπει να αποβάλλε-

ται.

Σημείωση: Περίκλειστες πόλεις άλλου τύπου

υπήρχαν στην ΕΣΣΔ και σήμερα στη Ρωσία, στις

ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες για λόγους επιστη-

μονικών και στρατιωτικών απορρήτων, και δεν

αφορούν την περίπτωσή μας.

―――――――

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ, βιβλ. Α΄, 1252α 1.

2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ: Επιτάφειος λόγος Περικλέους

(«τον τε μηδέν τώνδε μετέχοντα ουχ απράγμονα, αλλά

αχρείον νομίζομεν»).

3. Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ: «ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΕΙΧΗ.

Περίκλειστες 
πόλεις

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Καθαρισμός υπόγειων διαβάσεων

από την Περιφέρεια Σελ. 6

Σύσκεψη στο Δήμο Σαρωνικού για τα

σχολεία Σελ. 6

Η Βιένη προπύργιο της ελευθε-

ρίας στην Ευρώπη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Σώστε την Ίο” Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Φωτιές, αυτοψίες, προγραμματισμοί

αποζημιώσεων Σελ. 12, 13

Στα δύσβατα μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17

Εναρξη εγγραφών τμημάτων

Μουσικής στα ΒΒΒ Σελ. 17

Η Εθνική μας ομάδα ΣΚΑΚΙ  στις 12

καλύτερες του κόσμου! Σελ. 22
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“Eνα ταξίδι στην Κούβα”

Χορεύοντας με τον Ράιντελ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης, σε συνεργα-

σία με τον Δήμο Παλλήνης, σας προσκαλεί σε ένα

ταξίδι στην Κούβα μέσα από τον φακό του Αλέξη

Τσάφα, την μουσική των Seidel Borges Izquierdo, Ju-

lian Bernal, Pedro Fabián Córdova και τον χορό των

Omar Cuesta και Κωνσταντίνα Κουτσοκώστα.

20 Σεπτεμβρίου 2020 Ώρα έναρξης: 20:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πο-

λιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου Παλλήνης.

Η διάθεση δελτίων γίνεται μια ώρα πριν την έναρξη

της παράστασης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-

τας ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι 300 θεατές.

------------------------------------
"Η Κούβα, αυτό το ιδιαίτερο νησί της Καραϊβικής, δεν

έπαψε ποτέ να προσελκύει το βλέμμα και το ενδιαφέρον

μας. Πριν από μερικά χρόνια με αφορμή έναν κουβανό γεί-

τονα μου, τον Ραϊντέλ, γνώρισα τη μικρή παροικία των

κουβανών της Αθήνας. Οι εικόνες και η αίσθηση που απο-

κόμισα από τους ανθρώπους αυτούς που ζουν χρόνια ανά-

μεσα μας με ώθησαν να δημιουργήσω ένα ντοκιμαντέρ για

τους κουβανούς γείτονές μας. Τα λόγια του ίδιου του

Ραϊντέλ «για να μας καταλάβεις πρέπει πρώτα να γνωρί-

σεις τη ζωή στην πατρίδα μας» με οδήγησαν σε ένα ταξίδι

μαζί του στην πατρίδα του. Εικόνες και προβληματισμούς

από το ταξίδι μας συμπεριέλαβα στο ντοκιμαντέρ για τους

κουβανούς της Αθήνας με τίτλο «Χορεύοντας με τον

Ραϊντέλ». Στην εκδήλωση αφιέρωμα στην Κούβα θα πα-

ρουσιαστούν μερικά αποσπάσματα από το ταξίδι αυτό που

ίσως βοηθήσουν το θεατή στη δημιουργία μιας πιο αντι-

προσωπευτικής εικόνας για τους ανθρώπους της Κούβας

και τη ζωή εκεί. Καλό ταξίδι…"

Αλέξης Τσάφας

“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

Φθινοπωρινό Φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου 

Γιώργος Μαργαρίτης 
«Από τον Τσιτσάνη στον Νι-
κολόπουλο,  απ’ τον Παγι-
ουμτζή στον Καζαντζίδη» 
• 12/09
O ιδιαίτερος αυτός καλλιτέχνης με

τη μοναδική φωνή, ερμηνεύει με-

γάλα τραγούδια του ελληνικού

πενταγράμμου που ο ίδιος αγά-

πησε πολύ κατά τη διάρκεια της

πετυχημένης 40χρονης καριέρας

του.

Φοίβος Δεληβοριάς 
• 13/09
Παλιά, αλλά και ακυκλοφόρητα

τραγούδια του αγαπημένου Φοί-

βου Δεληβοριά, ο οποίος θα βρεθεί

για πρώτη φορά στην πόλη μας,

για μια πολυαναμενόμενη συναυ-

λία!

Αγγελική Τουμπανάκη
«Crossovers”  • 16/09
Αυτοσχεδιασμοί σε world jazz

ήχους, από την παράδοση σε σύγ-

χρονες μουσικές φόρμες, σκοποί

των Βαλκανίων, μελωδίες της Με-

σογείου και όλα αυτά από μια

σπουδαία βοκαλίστρια και per-

former την Αγγελική Τουμπανάκη.

Μαρίζα Ρίζου  • 18/09
Με ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα με

πικάντικες διασκευές, πρόζα και

διάδραση η Μαρίζα Ρίζου θα υπο-

δεχτεί το κοινό.

Παραδοσιακό αντάμωμα 
• 19/09
Οι πολιτιστικοί – εθνικοτοπικοί

σύλλογοι της πόλης μας συναν-

τούν το σπουδαίο παραδοσιακό

σχήμα του Νίκου και της Λευκο-

θέας Φιλιππίδη για ένα μουσικό τα-

ξίδι σε τόπους και παραδοσιακές

μελωδίες της χώρας μας.

Κίτρινα Ποδήλατα και δρώ-
μενα δρόμου την Ημέρα
χωρίς Αυτοκίνητο 
• 22/09

Τα Κίτρινα Ποδήλατα θα ξεσηκώ-

σουν με μια δίωρη συναυλία με τις

καλύτερες στιγμές της καριέρας

τους. Aφήνουμε το αυτοκίνητο στο

πάρκινγκ, περπατάμε, ποδηλα-

τούμε και χαιρόμαστε την πόλη!

Πολλές εκπλήξεις, ζογκλέρ και

καλλιτέχνες δρόμου θα πλαισιώ-

σουν μια από τις πιο αγαπημένες

ημέρες της πόλης μας, που γίνεται

σιγά σιγά θεσμός.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου υποδέχεται και φέτος το

φθινοπωρινό Φεστιβάλ της πόλης του Αγίου Δημη-

τρίου. 

Και αυτή τη χρονιά η είσοδο για το Φεστιβάλ της

πόλης είναι ελεύθερη. Oι θεατές προμηθεύονται πρό-

σκληση εισόδου για την εκδήλωση, προσφέροντας,

αν το επιθυμούν, μερικά βασικά είδη τροφίμων μακράς

διάρκειας ή φαρμάκων ή σχολικών ειδών  για τις

ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών από τις

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου. 

Οι συναυλίες και η θεατρική παράσταση του προ-

γράμματος θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό

χώρο του Δημοτικού Σταδίου (ελεγχόμενη είσοδος

από την οδό Χανίων).  Ωρα εκδηλώσεν 9 μ.μ.

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής παρουσιάζει

το έργο “Αθηναίων Πολιτεία – Από τον Θησέα στον Σόλωνα” ,

στις 13 Σεπτεμβρίου, 19:00 στον Αρχαιολογικό Χώρο

του Τύμβου των Αθηναίων στον Μαραθώνα.

Το έργο Αθηναίων Πολιτεία είναι μια ανθολόγηση κει-

μένων της αρχαίας ιστοριογραφίας (Ηρόδοτος, Θου-

κυδίδης, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Διογένης

Λαέρτιος, κ.ά.) και άλλων ιστορικών-αρχαιολογικών

πηγών (επιγραφές, αρχαιολογικά κείμενα), που ανα-

συνθέτουν -σε επεισοδιακή μορφή- την περιπετειώδη

πορεία του Αθηναϊκού πολιτεύματος προς τη δημο-

κρατία (7ος – 6ος αι. π.Χ.). Πρόκειται για πέντε αυτο-

τελή, αφηγηματικά «ιστορήματα»– διασκευασμένα σε

δραματική μορφή και για θεατρική απόδοση, τα οποία

συνέχονται θεματολογικά σε ένα ενιαίο ιστορικό-πο-

λιτικό διακείμενο. Τα κεφάλαια ανα-διηγούνται ιστο-

ρίες όπως το Κυλώνειο Άγος, η νομοθεσία του

Σόλωνα κ.ά. Οι ιστορίες αυτές παρουσιάζονται για

πρώτη φορά σε θεατρική μορφή σε σημαίνοντες αρ-

χαιολογικούς τόπους και μουσεία· τα πλέον ιδεώδη –

για την παράστασή τους– «θέατρα».
Συντελεστές:

Μετάφραση-Διασκευή: Γιάννης Λιγνάδης

Ιστορική Τεκμηρίωση-Επιμέλεια: Ανδρονίκη Μακρή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Κοστούμια / Βοηθός Σκηνοθέτη: Νικολέτα Φιλόσογλου

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Διανομή (αλφαβητικά)

Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μάνος Βαβαδάκης, Κώστας Κοράκης,

Άγγελος Μπούρας, Κατερίνα Πατσιάνη

Χρήσιμες πληροφορίες

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Το μόνο αντίτιμο είναι

το εισιτήριο (ολόκληρο 6 ευρώ, μειωμένο 3 ευρώ) για

την είσοδο στον Αρχαιολογικό Χώρο

Μέγιστος αριθμός θεατών: 100

Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης εδώ:

https://digitalculture.gov.gr/2020/07/athineon-politia-

apo-ton-thisea-ston-solona-13/#eventora 

“Αθηναίων Πολιτεία – Από τον Θησέα στον Σόλωνα”   
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Tριήμερο εκδηλώσεων για τη

Μικρά Ασία στο Δήμο ΒΒΒ

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κρατά ζων-

τανή την μνήμη για την Μικρά Ασία μαζί με τον Ορ-

γανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) διοργανώνει για έκτη συνε-

χόμενη χρονιά, εκδηλώσεις μνήμης για την Μικρά

Ασία της καρδιάς μας. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, φέτος προ-

σαρμόζει το πρόγραμμα του ανάλογα με τις συν-

θήκες το πρόγραμμά του και διοργανώνει Έκθεση

Φωτογραφίας με θέμα «Σμύρνη, Αγαπημένη Πόλη
– Πόλη Μαρτυρική», όπου θα παρουσιαστεί ένα

φωτογραφικό οδοιπορικό, σε επιμέλεια και παρου-

σίαση Στέφανου Χατζηστεφάνου, για την πόλη της

Σμύρνης πριν και μετά την καταστροφή. Παράλ-

ληλα, όπως κάθε χρόνο θα τελεστεί Επιμνημόσυνη

Δέηση και Κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο της Ιω-

νίας, στο πάρκο Αγίου Ιωάννη. 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

• Από την Παρασκευή 11 έως και την Κυριακή 13

Σεπτεμβρίου, η Έκθεση Φωτογραφίας «Σμύρνη,

Αγαπημένη Πόλη – Πόλη Μαρτυρική» θα ανοίξει

για το κοινό από την Παρασκευή το απόγευμα στις

18.00 στην Πνευματική Εστία της  Βούλας (Αγίου

Ιωάννου 3). Στον χώρο της Πνευματικής Εστίας ο μέ-

γιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να είναι ταυ-

τόχρονα μέσα στην αίθουσα είναι τα 5 άτομα και η

χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική.

Ώρες λειτουργίας: 

- Παρασκευή 11/9 το απόγευμα 18.00 – 21.00

- Σάββατο 12/9 το πρωί 10.00 – 14.00 και το από-

γευμα 18.00 – 21.00

- Κυριακή 12/9 το πρωί 10.00 – 14.00 και το από-

γευμα 18.00 – 21.00

• Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30, τέλεση

Επιμνημόσυνης Δέησης και Κατάθεση Στεφάνου

στο μνημείο της Ιωνίας, στο πάρκο Αγίου Ιωάννη. 

“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  συμμε-

τοχή.

Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετή-

σεις Οργανώνεται  από μέλη του “Αττικού πνευμα-

τικού συλλόγου Γλυφάδας” και μέλη της Εταιρείας

Ελλήνων Λογοτεχνών.

Η νέα περίοδος ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

στις 8,30 μ.μ. 

Πληροφορίες: 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80

Κανονικά και με αυστηρή τήρηση

των μέτρων ασφαλείας και των

οδηγιών των αρμόδιων Αρχών, θα

πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις

του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2020,

του Δήμου Παλλήνης. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεα-

τρικές, μουσικές και εικαστικές εκ-

δηλώσεις που θα ξεκινήσουν στις

7 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρω-

θούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2020, σε

διάφορους πολιτιστικούς χώρους

του. 

Το τριήμερο φεστιβάλ θα πραγμα-

τοποιηθεί στον ανοιχτό χώρο

στάθμευσης Ανθούσας (απέναντι

απο τα Practiker) 

Όλες οι εκδηλώσεις αφορούν κα-

θήμενους και στις αποστάσεις που

ορίζονται από τις οδηγίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

β) Σάββατο 12/9, 21.00: Ορφέας

Περίδης και Μανόλης Ανδρουλιδά-

κης

γ) Κυριακή 13/9, 21.00: Ρένα

Μόρφη

3) Τρίτη  15/9, 21.00, Θερινός Κινη-

ματογράφος Γέρακα: “Η Ελλάδα

χτες και σήμερα”. Μουσικοθεα-

τρική παράσταση για την Κιβωτό

του Κόσμου (Αστική Μη Κερδοσκο-

πική Εταιρεία “Το Θέατρο της Ελ-

λάδας” με την συγχρηματοδότηση

της Περιφέρειας Αττικής).

4) Παρασκευή 18/9, 20.30, Θερινός

Κινηματογράφος Γέρακα: Συναυ-

λία-αφιερωμα στο πιο αγαπημένο

μιούζικαλ όλων των εποχών: “Η

μελωδία της ευτυχίας”. Ορχήστρα

Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Μουσική Διέυθυνση Ορχήστρας:

Γιώργος Αραβίδης

5) Σάββατο 19/9, Πρώην Αποθήκες

Καμπά (ΚΕΕΤ). Εναρξη “Επετει-

ακής Έκθεσης Συλλόγου Εικαστι-

κών Μεσογαίας”. Διάρκεια

έκθεσης: Απο 19/9 έως 3/10/2020.

Ωράριο λειτουργίας: 18.00 έως

21.00. Επιμέλεια έκθεσης: Κατε-

ρίνα Παναγιωτάκη.

6) Κυριακή 20/9, Ανοιχτό Θέατρο

Πολιτιστικού Κέντρου Οινοποιείου

Πέτρου,  20.30: “Χορεύοντας με

τον Raidel-Ενα ταξίδι στην

Κούβα”, μέσα απο τον φακό του

Αλέξη Τσάφα. Μουσική: Seidel

Borges Izquierdo, Julian Bernal,

Kaipedro, Pedro Fabian Cordova.

Χορός: Omar Cuesta και Κωνσταν-

τίνα Κουτσοκώστα. Με την συνερ-

γασία της Κινηματογραφικής Λέ-

σχης Παλλήνης. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις, πλην του

τριήμερου φεστιβάλ, η είσοδος γί-

νεται με δωρεάν δελτίου εισόδου,

με την προσφορά τροφίμων για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου

Παλλήνης. Η διάθεση των δελτίων

θα πραγματοποιείται μια ώρα πριν

την έναρξη των εκδηλώσεων με

σειρά προτεραιότητας και για μέγι-

στο αριθμό 300 καθήμενων θεα-

τών. 

Για το τριήμερο φεστιβάλ, η είσο-

δος θα επιτρέπεται μόνο με την

επίδειξη της ηλεκτρονικής κράτη-

σης θέσεων και με την προσφορά

τροφίμων για το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο Δήμου Παλλήνης. Τα ηλε-

κτρονικά εισιτήρια θα διατίθενται

από την Παρασκευή 4 Σεπτεμ-

βρίου, μέσω της ιστοσελίδας

www.ticketservices.gr. 

Μετά την ηλεκτρονική κράτηση

των θέσεων, οι θεατές θα λαμβά-

νουν e-mail με τα εισιτήρια, σε

μορφή PDF, τα οποία θα πρέπει να

εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν σε

κινητό τηλέφωνο και να επιδειχ-

θούν κατά την είσοδο. 

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2020 στο Δήμο Παλλήνης 

Ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο

Δήμο Κρωπίας από 7 έως 16 Σεπτεμβρίου

2020 (αν δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση

ματαίωσης λόγω επιπλέον περιοριστικών μέ-

τρων)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 21:00 : Μουσική  πα-

ράσταση «Μουσικό  Ταξίδι  στον  έναστρο  Ουρανό»,
με  τη  σολίστ  Μιμή Ρουφογάλη, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ,

ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ(συνδιοργάνωση με Περιφέ-

ρεια Αττικής)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020  21:00 : «Οι  Ψευτο-
σπουδαίες», θεατρική παράσταση με τους Γ. Ατζολε-

τάκη, Κ. Τζέμο κ.α. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ(συνδιοργάνωση με Περιφέρεια Αττι-

κής)

Οι ονομαστικές προσκλήσεις συμμετοχής (προϋπό-

θεση: αποδεικτικά ταυτότητας και κατοικίας λογαρια-

σμός νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας). Οι εκδηλώσεις

απευθύνονται σε κατοίκους του Δήμου Κρωπίας, θα

διανέμονται από τις 19:30 στην κύρια είσοδο στο

ανοιχτό θέατρο της πλ.Δεξαμενής έως την ώρα έναρ-

ξης.

Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική και

ισχύουν αυστηροί περιορισμοί χωρητικότητας, θερμο-

μέτρηση και κοινωνικές αποστάσεις.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας

Υπαίθριες συναυλίες στον

Κήπο του Μεγάρου 

To Mέγαρο Μουσικής συνεχίζει τις όμορφες εκδη-

λώσεις στον Κήπο.

Έτσι το Σάββατο 12/9 φιλοξενεί τον Petro Klampa-

nis Irrationalities.

Παρασκευή 18/9, Θωρηκτό Ποτέμκιν, με τον Μάνο

Κιτσικόπουλο.

Σάββατο 19/9, την Κατερίνα Πολέμη.

Το Σάββατο 26/9 την Κατερίνα Βρανά, best of:

Φέτα, sex και αναπηρία.
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Προληπτικός έλεγχος στα

ΚΗΦΗ του Δήμου Κρωπίας

Στο προσωπικό στις δομές της Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης Δήμου Κρωπίας «ΚΗΦΗ» και «Βοήθεια στο

Σπίτι» έκαναν προληπτικό έλεγχο για τον ιό Sars-

coV-2. Αρνητικά τα αποτελέσματα. Κανένα θετικό

κρούσμα.

Θα ακολουθήσει προληπτικός έλεγχος και στο προ-

σωπικό των ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Δ.Σ της

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας, Κώστα

Κωνσταντάρα πραγματοποιήθηκαν  «προληπτικά σε

τεστ για τον ιό Sars COVID-19,  στους εργαζόμε-

νους των δομών του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντί-

δας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» και «Βοήθεια στο σπίτι».

Τα τεστ  βγήκαν όλα αρνητικά. Το επόμενο χρονικό

διάστημα θα ακολουθήσουν προληπτικά τεστ και στο

προσωπικό ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ».

Η εξέταση έγινε σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Kάμερα θερμομέτρησης στο

Δημαρχείο Ραφήνας

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμαρχο Ραφή-

νας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνού, από την ερχό-

μενη Τετάρτη θα μπει σε λειτουργία κάμερα

θερμομέτρησης των επισκεπτών του Δημαρχείου

της πόλης.

Ο δήμαρχος ευχαριστεί τον δήμαρχο Γαλατσίου και

Πρόεδρο της ΠΕΔΑ για την άμεση ανταπόκριση.

Σύσκεψη στο Δημαρχείο

Σαρωνικού εν όψει της

έναρξης των σχολείων

Σύσκεψη συγκάλεσε 11.9.20 στο Δημαρχείο Σαρω-

νικού ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής, Δημήτρης Παπαχρήστου, στην οποία

μετείχαν ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδή-

μαρχος Χρήστος Γκίνης, ο Γενικός Γραμματέας του

δήμου Μιλτιάδης Κλάπας, οι διευθυντές των Γυμνα-

σιών και των Λυκείων του Δήμου Σαρωνικού.

Σκοπός της σύσκεψης - εν όψει της έναρξης της

νέας σχολικής χρονιάς - ήταν αφενός η ενημέρωση

για όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις

σχολικές μονάδες του Δήμου, αφετέρου ο συντονι-

σμός και η προετοιμασία για την προστασία μαθη-

τών και καθηγητών από την πανδημία.

Τη σύσκεψη χαιρέτισε και ο Υπουργός Εσωτερικών

Τάκης Θεοδωρικάκος - ο οποίος βρέθηκε στο δη-

μαρχείο λόγω της μεγάλης φωτιάς (9.9)- εκφράζον-

τας τη βεβαιότητά του ότι η σχολική κοινότητα με

τη σημαντική συμβολή των εκπαιδευτικών θα κατα-

φέρει να λειτουργήσει άρτια, παρά τις αντίξοες συν-

θήκες που δημιουργεί η υγειονομική κρίση.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, οι αρ-

μόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας θα προχωρή-

σουν σε  έργα καθαρισμού και εξωραϊσμού όλων των

υπόγειων διαβάσεων, των στηθαίων ασφαλείας σε κεντρι-

κούς οδικούς άξονες αλλά και πινακίδων σε όλη την Αττική.

Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής για πρώτη φορά, με ένα

έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ θα προβεί σε

καθολικό καθαρισμό και στη συνέχεια σε επίστρωση με ει-

δικό  αντιβανδαλιστικό υγρό του συνόλου των υπόγειων

διαβάσεων πεζών και οχημάτων διοικητικής της αρμοδιότη-

τας. Πρόκειται για 43 διαβάσεις πεζών και 17 οχημάτων. 

Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες από την

Οικονομική Επιτροπή και το έργο αναμένεται να συμβασιο-

ποιηθεί μέχρι τα τέλη του έτους, προκειμένου να ξεκινή-

σουν άμεσα οι σχετικές εργασίες.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα εξωραϊστεί η σημε-

ρινή εικόνα των διαβάσεων οι οποίες είναι καθολικά λερω-

μένες  με γκράφιτι, μουτζούρες και αυτοκόλλητα και θα

διασφαλιστεί για χρονικό διάστημα 15 ετών ότι δεν θα επα-

νέλθουν στην προτέρα κατάσταση. 

Παράλληλα με το συγκεκριμένο έργο θα καθαριστεί και το

μεγαλύτερο μέρος των στηθαίων ασφαλείας που βρίσκον-

ται στις κεντρικές νησίδες των κυριοτέρων οδικών αξόνων

αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία επίσης φέ-

ρουν σημάδια από γκράφιτι και αυτοκόλλητα.

Τέλος θα καθαριστούν και περίπου 2500 πινακίδες, κυρίως

αυτές που αφορούν τη σήμανση του στοπ προκειμένου να είναι

ευκρινείς και ασφαλείς για τους διερχόμενους οδηγούς.

«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες,
εξωραΐζουμε το πρόσωπο της Αττικής», σημείωσε ο Περι-

φερειάρχης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πανα-

γιώτης Θεοδωρικάκος ανακοί-

νωσε, στην πρωινή εκπομπή του

Γιώργου Παπαδάκη, στον ΑΝΤ1,

«Καλημέρα Ελλάδα», ειδικό Πρό-

γραμμα, ύψους 10 εκατ. ευρώ, για

την ενίσχυση των δημοτικών Κέν-

τρων Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Πιο συγκεκριμένα, ο Π. Θεοδωρι-

κάκος δήλωσε για το Πρόγραμμα

«Εναρμόνιση Επαγγελματικής &

Οικογενειακής Ζωής», ύψους 279

εκατ. ευρώ, όπου πέραν του

Υπουργείου Εσωτερικών, συναρ-

μόδια είναι τα Υπουργεία Ανάπτυ-

ξης και Εργασίας: «Αυτό που
μπορεί να κάνει, εκτάκτως, το
Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι
κανένα Κέντρο Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε Δή-
μους δεν θα κλείσει και κανένας
εργαζόμενος που είχε σύμβαση με
το Κέντρο Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών, σε οποιοδήποτε
Δήμο, δεν πρόκειται να απολυθεί».

Ο υπουργός Εσωτερικών επισή-

μανε πως το θέμα αφορά περισσό-

τερους από 700 εργαζόμενους

στους Δήμους και πρόσθεσε: «Το
συζητήσαμε σε σύσκεψη που εί-
χαμε, χθες, με τον υφυπουργό
Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και
τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον
κύριο Παπαστεργίου, που μας με-
τέφερε την εικόνα για το τί γίνεται
με τα ΚΔΑΠ σε ολόκληρη τη χώρα.
Το καλό νέο είναι ότι ούτε ένας ερ-
γαζόμενος δεν φεύγει από τη θέση
του, διότι το Υπουργείο Εσωτερι-
κών αποφασίζει να προβεί σε ει-
δικό πρόγραμμα ενίσχυσης των

δημοτικών ΚΔΑΠ, με 10 εκατ.
ευρώ. Δίνουμε 10 εκατ. ευρώ στα
δημοτικά Κέντρα Απασχόλησης
των Παιδιών, προκειμένου να μην
απολυθεί κανένας εργαζόμενος».
Πρακτικά αυτό σημαίνει, όπως εξή-

γησε ο Π. Θεοδωρικάκος, ότι

«όσες οικογένειες δεν πήραν
voucher για τα παιδιά τους και το
δικαιούνται -διότι υπήρξαν πολλές
οικογένειες που δεν συμπλήρωναν
τα χαρακτηριστικά που χρειάζον-
ταν- μπορούν, πλέον, να απευθυν-
θούν, αν θέλουν, στα δημοτικά
Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών, τα
οποία είναι σε θέση να υποδεχτούν
πολλές χιλιάδες παιδιών».

Αναφορικά με τους υπαλλήλους

καθαριότητας στα σχολεία, ο Π.

Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το

Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέ-

σει φέτος 28 εκατ. ευρώ επιπλέον

για 9.474 εργαζόμενους, εκ των

οποίων οι 5.000 είναι πλήρους

απασχόλησης (έναντι 3.700 πέ-

ρυσι). 

Καθαρισμός και εξωραϊσμός των υπόγειων 

διαβάσεων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής

Eνίσχυση των δημοτικών ΚΔΑΠ

ανακοίνωσε ο Π. Θεοδωρικάκος
Δεν θα απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος
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To Μπενάκειο δεν μπορεί να

πουλήσει στη Βούλα
Ο Δήμος ΒΒΒ δεν το γνώριζε;

Γράφαμε στο φύλλο μας, 29.8.20,  για την «κλειστή

πόλη», που ετοιμάζεται να χτιστεί από διεθνείς εται-

ρείες, που αγοράζουν 8 Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.)

από το Μουσείο Μπενάκη. Η γη αυτή βρίσκεται στη

Βούλα, στην περιοχή Ν. Κάλυμνος πάνω από τη Λεω-

φόρο Καλύμνου. Oπως μάθαμε από πληροφορίες στα

μαζικά μέσα προτίθενται να χτίσουν 400 υπερπολυ-

τελείς κατοικίες – μια κλειστή πόλη -  με μπάρες και

φύλακες.

Το Μπουσείο Μπενάκη είχε επιχειρήσει  να πουλήσει

ξανά τα Ο.Τ. το 2007 με ανοιχτή δημοπρασία και η

αξία τους έφθασε τα 101 εκ. Ευρώ. Σήμερα οι εται-

ρείες αγοράζουν με το ποσό των 50 εκατομμυρίων

ευρώ. Δηλαδή τα μισά ποσά, από αυτά που είχαν προ-

κύψει το 2007!

Ο πλειοδότης είναι επιχειρηματίας από τη Βουλιαγ-

μένη, ο οποίος είχε καταβάλει και 30 εκατομμύρια

ευρώ προκαταβολή. Η αγοραπωλησία όμως δεν ολο-

κληρώθηκε, άγνωστο γιατί μέχρι χθες, και ο επιχειρη-

ματίας μπήκε σε μια δικαστική διαμάχη με το Μουσείο

Μπενάκη, που κράτησε οκτώ χρόνια, αλλά στο τέλος

κέρδισε την υπόθεση με απαίτηση να του επιστρα-

φούν τα χρήματα έντοκα, ένα ποσό που φθάνει συ-

νολικά τα 53 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Τότε, το 2007, είχε επιχειρήσει και ο πρώην Δήμος

Βούλας να σταματήσει την αγοραπωλησία, παίρνον-

τας απόφαση «αναστολής οικοδομικών αδειών και

εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Επίσης η «σημερινή» αγοραπωλησία γίνεται χωρίς

δημοπρασία, «αφανώς».

Στην υπόθεση  της πώλησης και δημιουργίας «κλει-

στής πόλης», έχει εμπλακεί και ο σημερινός δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, την οποία απ’ ότι δια-

φαίνεται γνώριζε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος,

αφού προκάλεσε δημοτική συνεδρίαση (13.8.20), του

οποίου προηγήθηκε σύσκεψη με τους επικεφαλείς

των δημοτικών παρατάξεων και  στην οποία αποφα-

σίστηκε κατά πλειοψηφιαν «η διαδικασία τροποποί-
ησης του εγκεκριμενου ρυμοτομικού σχεδίου της
Βούλας». Γιατί θέλησε ο δήμαρχος να τροποποιήσει

το ρυμοτομικό σχέδιο; 

Μάλιστα με δήλωσή του στην εφημερίδα «Καθημε-

ρινή» (23.8.2020 – Οικονομική) απαντάει ότι δεν απο-

σκοπεί στην ακύρωση της επένδυσης: «Δεν είμαστε
ενάντια στις επενδύσεις, αλλά επιθυμούμε να προ-
κύψουν και κάποια οφέλη για την τοπική κοινωνία,
με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».
Γιατί όμως δεν μπόρεσε το Μουσείο Μπενάκη να που-

λήσει; 

Στην αναζήτησή μας γιατί δεν προχώρησε η πώληση

το 2007, πέσαμε σε μονοπάτια σκοτεινά και δύσβατα.

Το Μουσείο Μπενάκη τα έχει αποκτήσει με «κληρο-

δότημα» από τον δικηγόρο Γεώργιο Κόνιαρη, ο οποίος

δεν βρισκεται στη ζωή. 

Η έρευνα που διενεργούμε έβγαλε σημαντικά στοι-

χεία, που δεν χωρούν αμφισβήτηση και που θα παρου-

σιάσουμε σιγά – σιγά αφού μελετηθούν.

Εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι γιατί ούτε τότε

(2007) ούτε τώρα το Μουσσείο Μπενάκη πριν προχω-

ρήσει σε πωλήσεις δεν αναζήτησε την καθαρότητα

των οικοδομικών τετραγώνων; Πώς προχώρησε σε

ενέργειες αγοραπωλησιών σε επίδικες εκτάσεις;

Αλλά και ο Δήμος ΒΒΒ πριν προχωρήσει σε ανακοι-

νώσεις με πηχιαίους τίτλους, ότι τα 8 Ο.Τ. θα γίνουν

πράσινο και αθλητικές εγκαταστάεις, δεν προχώρησε

σε διερέυνηση των τίτλων;

Το Μπενάκειο δεν μπορεί να πουλήσει.

Υπάρχουν επίδικα ακίνητα που τρέχουν χρόνια αλλά

και άλλα ακόμη πιο ...σκοτεινά. Θα τα παρουσιάσουμε

σύντομα, γιατί τα λεφτά είναι πολλά· και τα συμφέ-

ροντα είναι μεγάλα.

Τα λεφτά είναι πολλά και τα στόματα κλειστά, αλλά

ήδη υπάρχουν διαρροές...

Πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε να μην καταστρα-

φεί η Βούλα με μια τέτοια επένδυση. Το Δήμο και την

πόλη μας θέλουμε να βοηθήσουμε, αν βέβαια το επι-

θυμεί και το χρειάζεται 

Αννα Μπουζιάνη

3 Σκοτεινά και δύσβατα μο-

νοπάτια οδηγούν σε μία δικα-
στική ιστορία δεκαετιών. 
3 Εχει δικαίωμα να πουλήσει

το Μπενάκειο;
3 Ο Δήμος μπορεί να απαλ-

λοτριώσει;
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Στη Βουλιαγμένη και επί των οδών: ΘΗΣΕΩΣ και ΑΙ
ΟΛΟΥ λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος: ΑΚΤΗ. Το
όνομά του παραπέμπει εκεί όπου συναντάται η γη (η
ξηρά) με την θάλασσα. Αλλά δεν συμβαίνει μόνον
αυτό. Ως οικιστικός χώρος η ΑΚΤΗ μετατρέπεται για
όλους εμάς τους θεατές σε οικείο τόπο κατοικίας και
δημιουργίας. 

Στο ερώτημα πώς και γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο
απαντώ ως εξής: πρώταπρώτα από αισθητικής από
ψεως ο χώρος είναι λιτός και απέριττος και η πλούσια
βλάστηση τριγύρω τον μετατρέπει σε καταφύγιο
ψυχής. Δεν χρειάζεται να επινοήσει κανείς λυρικούς
τόνους, για να εκφράσει το κινηματογραφικό βίωμά
του. Ο ουρανός στέκεται πάνω ψηλά και ο θεατής έχει
προσηλωμένο το βλέμμα του στην οθόνη. Αισθάνεται
ότι πατάει γερά στο έδαφος, ενώ μία ουράνια δύναμη
τον ωθεί να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις της
ψυχής και του νου, αλλά και του σώματός του για να
βιώσει την μοναδική κινηματογραφική αισθητική εμ
πειρία. 

Με άλλα λόγια υποστηρίζω, ότι η εξωτερική αισθητική
κατάσταση του χώρου διαμορφώνει τις συνθήκες για
την εσωτερική αισθητική εμπειρία του θεατή σε μία
μοναδική, ανεπανάληπτη και ανεξαργύρωτη στιγμή
ζωής. Αυτή η διασύνδεση εξωτερικού και εσωτερικού
στοιχείου δεν συμβαίνει σε άλλους θερινούς κινημα
τογράφους. Στην ΑΚΤΗ ο θεατής μεταμορφώνεται σε
δημιουργικό άνθρωπο. Δεν παρακολουθεί μόνον το
έργο στην οθόνη. Αλλά μετέχει σε μία τελετουργία του
«ευ ζην». Έχει πέσει το σκοτάδι, τα αστέρια στον ου
ρανό αρχίζουν να λαμπιρίζουν, στην οθόνη προβάλ
λεται η ταινία και ο θεατής αναγνωρίζει σε μία τέτοια
συνθήκη, τον εαυτό του να οριοθετείται ως προσωπι
κότητα και ταυτόχρονα να έλκεται από δυνάμεις που

επιδιώκουν να τον εντάξουν αιωνίως στο καθεστώς
της αισθητικής εμπειρίας. Μπορεί κάτι τέτοιο να μην
επιτυγχάνεται, ωστόσο και μόνον η ψυχική επίγνωση
μίας τέτοιου τύπου ανθρώπινης στιγμής, καθιστά την
επίσκεψη στον θερινό κινηματογράφο ΑΚΤΗ ένα
βράδυ του καλοκαιριού, αναγκαία. 

Υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας (εκτός από τους δύο
που έχω αναφέρει, δηλαδή τον πραγματολογικό και
τον αισθητικό) που καθιστά την κινηματογραφική
απόλαυση μοναδική στην ΑΚΤΗ. Και αυτός έχει να
κάνει με τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές του θε

ρινού κινηματογράφου. Η οικογένεια που διαχειρίζε
ται τον κινηματογράφο είναι τελικά αυτή που
«κατασκευάζει» και τις συνθήκες για τις οποίες μιλάω.
Αγαπάνε όλοι αυτό που κάνουν και το κάνουν με την
επίγνωση της  ανιδιοτέλειας και της ανθρώπινης δη
μιουργίας. 
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους (τον πατέρα και την
μητέρα στην εμπορική επιχείρηση, αλλά και τα παιδιά
στο ταμείο, στο μπαρ, και προ πάντων στο σπιτάκι της
προβολής), αφιερώνω τους στίχους του μεγάλου Γερ
μανού ποιητή Friedrich Hölderlin: «Τυλιγμένη τη θεία
προσφορά εμείς να δώσουμε. Γιατί η καρδιά μας είναι
καθαρή. Σαν των παιδιών, αθώα είναι τα χέρια μας».
Πράγματι αυτοί οι άνθρωποι κάθε βράδυ του καλο
καιριού, μας κάνουν μία «θεία προσφορά», ένα θείο
δώρο, το οποίο, δυστυχώς, συνάδελφοί μου και φίλοι
μου, στη Γερμανία δεν μπορούν να το αποκτήσουν! 
Συνοπτικά με όλα όσα γράφω για την ΑΚΤΗ, ένα είναι

το συμπέρασμα: ακόμη και εάν το φιλμ που προβάλ
λεται κρίνεται γενικώς αδιάφορο ή και «κακό» ως έργο
τέχνης και εγώ και οι παρέες μου, πηγαίνουμε στον
θερινό αυτό σινεμά, για να ζήσουμε αυτή την πολυε
πίπεδη αισθητική εμπειρία, η οποία μας απογειώνει.
Και όταν τελειώνει το καλοκαίρι και κλείνει η ΑΚΤΗ,
πάντοτε κατά την διάρκεια του χειμώνα, περνάω από

την γωνία ΘΗΣΕΩΣ και ΑΙΟΛΟΥ για δύο λόγους: ο πρώ
τος είναι να αναλογισθώ και να αναστοχασθώ την ανε
ξαργύρωτη καλοκαιρινή αισθητική εμπειρία μου σ’
αυτόν τον χώρο που γίνεται τόπος της ζωής μου και ο
άλλος λόγος έχει να κάνει με τον φόβο μου μήπως και
κατεδαφισθεί το θερινό σινεμά των ονείρων μου από
την λαίλαπα της ανάπτυξης που έχει επικρατήσει στην
περιοχή μας.    

Σημείωση: O κινηματογράφος «Ακτή» υπάρχει εδώ και
50 χρόνια. Έχει ανακυρηχθεί διατηρητέος και Ιστορικό
μνημείο.

――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗ
ΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης της εφημε
ρίδας «ΕΒΔΟΜΗ».

AKTH: το θερινό σινεμά
των ονείρων μας

«Υπάρχει ένας παράγοντας που
καθιστά την κινηματογταφική
απόλαυση μοναδική στην
ΑΚΤΗ»

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
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Μετά την άλωση της Κων|πολης το 1453, άνοιξε η

όρεξη των βαρβάρων Οθωμανών για καινούργιες εγ-

κληματικές ενέργειες, αρπαγές, λεηλασίες και κατα-

στροφές και ακάθεκτοι προχώρησαν και

υποδούλωσαν σταδιακά την Πελοπόννησο, την Στε-

ρεά Ελλάδα, την Αλβανία, την Ουγγαρία και διασχί-

ζοντας τα Βαλκάνια έβαλαν πλώρη για την

πανέμορφη πόλη της Ευρώπης την Βιέννη, που την

έλεγαν «κόκκινο μήλο», όπως ακριβώς ονόμαζαν την

Κων\πολη πριν την υποδουλώσουν!

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1529 οι Οθωμανοί βρέθη-

καν έξω από τα τείχη της Βιέννης, της οποίας πολλοί

κάτοικοι είχαν φύγει, γιατί είχαν μάθει ότι ο Σουλτά-

νος Σουλεϊμάν Α΄ είχε ξεκινήσει για την υποδού-

λωσή της!

Στο αιματοβαμμένο διάβα του ο Σουλτάνος ανάγκαζε

σε στρατολόγηση τους άνδρες των χωρών, στις

οποίες σκορπούσε τον όλεθρο και την καταστροφή,

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις στρατιωτικές του

δυνάμεις!!

Όταν έφτασε στα περίχωρα της Βιέννης έδωσε εν-

τολή να μην αφήσουν ούτε έναν ζωντανό και φυσικά

οι τρόποι της θανάτωσης ήταν πάντα οι ίδιοι· αποκε-

φαλισμοί, βιασμοί γυναικόπαιδων, ξεκοίλιασμα των

εγκύων και παλούκωμα των εμβρύων και ό,τι άλλο

φρικιαστικό δρόσιζε τις άγριες ψυχές τους και απει-

κόνιζε την «μεγαλοπρέπεια και την δικαιοσύνη» του

Σουλεϊμάν που η ιστορία τον αναφέρει «μεγαλο-
πρεπή και δίκαιο»!! 

Ο στρατός του Σουλεϊμάν Α΄  ήταν εφτά φορές με-

γαλύτερος από τον πληθυσμό της Βιέννης, οπότε σί-

γουρος για την νίκη του άρχισε την πολιορκία της,

γιατί αν έκανε επίθεση, σύμφωνα με τις «ευγενείς»

συνήθειες που επικρατούσαν, έπρεπε ο στρατός του

να  λεηλατούσε για τρεις μέρες την πόλη, ενώ ο

Σουλτάνος ήθελε τα πάντα δικά του!! 

Σφυροκοπούσε με κανόνια την πόλη και τα βλήματα

έπεφταν στους πλακόστρωτους  δρόμους της και ξε-

κόλλαγαν τις πλάκες, οι οποίες εκσφενδονίζονταν

στα σπίτια και τα κατέστρεφαν και για να γλυτώσουν

οι κάτοικοι της Βιέννης, ξήλωσαν όλους τους δρό-

μους και τότε έπεφταν τα βλήματα στα χώματα και

δεν έκαναν ζημιές!!  

Τότε ο Σουλεϊμάν Α΄ διέταξε να ανοίξουν λαγούμια

κάτω από τα τείχη και να ανατινάζουν τα τείχη και τα

κτίρια, μια τακτική που δεν  γνώριζαν οι ντόπιοι, οι

οποίοι δεν διέθεταν ούτε στρατό, γιατί ο στρατός

τους βρισκόταν στην Ιταλία και αγωνίστηκε η φρουρά

της πόλης με τους κατοίκους, κάνοντας ξαφνική

έξοδο, όπου σκότωσαν πολλούς εχθρούς και  συνέ-

λαβαν έναν μόνο αιχμάλωτο, τον οποίο ανέκριναν και

έμαθαν πως γίνονταν οι εκρήξεις!! 

Από τότε άρχιζαν να αφουγκράζονται οι κάτοικοι στα

υπόγεια των σπιτιών τους και όταν άκουγαν κτύπους

καταλάβαιναν ότι άνοιγαν σήραγγες και άρχιζαν και

αυτοί να σκάβουν προσπαθώντας να εντοπίσουν και

να σβήσουν τα φυτίλια πριν πλησιάσουν και ανατινά-

ξουν το μπαρούτι!!  Ακόμα και ανοιχτά δοχεία με νερό

τοποθετούσαν στα υπόγεια των σπιτιών τους και

όταν έβλεπαν ότι η επιφάνεια τού νερού έκανε κυμα-

τισμούς από τους κραδασμούς των αξινών, άρχιζαν

να σκάβουν και με μεγάλη επιτυχία απέτρεπαν τις

εκρήξεις που ανατίναζαν τα κτίρια, κάτι που εξόργιζε

τους πολιορκητές!! 

Ο βαρύς χειμώνας ανάγκασε να σταματήσουν την πο-

λιορκία μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, όπου ο καιρός γλύ-

κανε και άνοιξαν οι πολιορκητές μια τρύπα 30 μέτρων

στα τείχη και προσπάθησαν να εισέλθουν, αλλά η

σθεναρή αντίσταση των υπερασπιστών της πόλης

απέτρεψε την εχθρική εισβολή και έτρεψε τους εχ-

θρούς σε άτακτη οπισθοχώρηση!!

Μετά  δύο μέρες ο Σουλεϊμάν υποσχέθηκε στους Γε-

νίτσαρους ότι θα τους έδινε πλούσια αμοιβή αν κα-

ταλάμβαναν την Βιέννη, αλλά και αυτή η προσπάθεια

των Γενίτσαρων στέφθηκε από πλήρη αποτυχία, οι

οποίοι αποδεκατίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους πολ-

λές χιλιάδες νεκρών, σε αντίθεση με τους λίγους νε-

κρούς Βιεννέζους!!

Η αναχαίτιση των Οθωμανών κατά την πρώτη πολιορ-

κία της Βιέννης έσωσε την Ευρώπη από την δουλεία

και τον μαρασμό, γιατί  δεν έφτασαν οι βάρβαροι

ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, αλλά οι φρικαλεότητες των

Οθωμανών έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη των Ευρω-

παίων!!

Το κακό όμως δεν σταμάτησε εκεί, γιατί οι Οθωμανοί

πραγματοποίησαν και δεύτερη πολιορκία στις 14 Ιου-

λίου – 12 Σεπτεμβρίου του 1683!!

Η Βιέννη ήταν κουρασμένη από  ένα 30ετή πόλεμο,

που είχε ξεκινήσει από θρησκευτικό φανατισμό με-

ταξύ καθολικών και προτεσταντών και στη συνέχεια

πήρε την μορφή της κυριαρχίας επί της Ευρώπης με

καταστρεπτικά αποτελέσματα και ενώ υπέφερε ο

λαός της και από την επιδημία της πανώλης, εν τού-

τοις κατάφερε να ανταπεξέλθει τις δύσκολες περι-

στάσεις, γιατί διέθετε ανανεωμένο ναυτικό, πλούσια

αποθέματα τροφίμων, ισχυρό πυροβολικό, τα τείχη

της είχαν διευρυνθεί και ενισχυθεί και πάνω από όλα

διέθετε αχαλίνωτο πατριωτικό σθένος!!

Ο αυτοκράτορας Λεοπόλδος Α΄ είχε υπογράψει

20ετή συμφωνία ειρήνης με το μεγάλο Βεζύρη Αχμέτ

Πασά, αλλά μετά τη λήξη της δεν την ανανέωσε,

γιατί συμμάχησε με την Βαυαρία εναντίον της Γαλ-

λίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οπότε τον

Μάρτιο του 1682 όταν ο οθωμανικός στρατός είχε

συγκεντρωθεί στην Αδριανούπολη με δύναμη

168.000 στρατιωτών, 300 κανονιών και 5.000 λαγου-

μιτζήδων, ο Λεοπόλδος ζήτησε την βοήθεια της με-

σολάβησης του Πάπα για να συμμαχήσει και με την

Πολωνία!! 

Το καθεστώς της Δύσης ονομαζόταν «Αγία Ρωμαϊκή

Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους» και ήταν

ένωση ανεξαρτήτων ουσιαστικά γερμανικών κρατών

και από το 1440 οι αυτοκράτορες εκλέγονταν ανελ-

λιπώς από τον Οίκο των Αψβούργων και είχαν άμεση

κυριαρχία επί της Αυστρίας, Βοημίας και Ουγγαρίας!!

Οι Οθωμανοί όταν έφτασαν στη Βιέννη την περικύ-

κλωσαν, έστησαν τα κανόνια τους και ζήτησαν από

τους κατοίκους να αλλαξοπιστήσουν, οι οποίοι φυ-

σικά αρνήθηκαν!!

Οι πολιορκημένοι απέκρουσαν 5 φορές τους εχθρούς

και καθοριστικό ρόλο σε όλες τις λαμπρές νίκες

έπαιξε ο Πολωνός στρατηγός Γιαν Σομπέσκι, γιατί οι

Οθωμανοί παρά τους λεονταρισμούς τους, τη μαύρη

προπαγάνδα τους και την ατέρμονα αλαζονεία τους,

δεν άντεξαν στις συνεχόμενες αποτυχίες τους και

αποχώρησαν με «την ουρά στα σκέλια»  σαν σήμερα,

στις 12 Σεπτεμβρίου του 1683, αλλά τότε δέχτηκαν

τα αντίποινα των Αυστριακών! 

Τους καταδίωξαν μέχρι τη σημερινή πόλη Νις της

Σερβίας, δηλαδή τη παλαιά Ναϊσό ή Νίσσα, παρτίδα

των αυτοκρατόρων της  Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτο-

κρατορίας, Κωνσταντίνου Α΄ και Ιουστινιανού, όπου

οι Οθωμανοί διέθεταν στρατεύματα και οχυρώθηκαν

εκεί για να γλιτώσουν από τον στρατό της «Αγίας Ρω-

μαϊκής αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους», με

επικεφαλής τον Αψβούργο ηγεμόνα της Αυστρίας,

και με αυτοκρατορικό στρατηγό τον έμπειρο Λουδο-

βίκο, ό οποίος τους χάρισε μια από τις μεγαλύτερες

ήττες τους!!!

Οι Οθωμανοί με αντιστράτηγο τον  Ρετζέπ Αράπ

πασά, με στρατολογημένους Αιγύπτιους και Σύριους,

με 15.000 Αρναούτιδες της Ανατολίας και με Τάτα-

ρους ιππείς κατά μήκος του ποταμού Νίσαβα, αντιμε-

τώπισαν τους Αυστριακούς!! 

Εκεί σκοτώθηκε ο Ρετζέπ, ενώ ο ποταμός Νίσαβα

είχε γεμίσει από τα πτώματα των Οθωμανών, σε αν-

τίθεση με τους Αυστριακούς που μετρούσαν μόνο

300 νεκρούς!!

Ο ολοκληρωτικός αφανισμός του οθωμανικού στρα-

τού έδωσε το προσωνύμιο στον Λουδοβίκο: ‘’Turken-

louis” δηλαδή Λουδοβίκος των Τούρκων ή

Τουρκοφάγος! 

Η  Βιέννη λοιπόν αποτέλεσε το σύγχρονο «προπύρ-

γιο» για την ελευθερία της Ευρώπης και ο οίκος των

Αψβούργων έγινε ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη, σώ-

ζοντας την Δύση και τον πολιτισμό της, δίνοντας το

κατάλληλο μάθημα σε όσους αρπάζουν τις πατρίδες

φιλήσυχων λαών και τις θεωρούν δικές τους, ενώ η

πατρίδα τους βρίσκεται κοντά στη Κασπία και εκεί

πρέπει να περιοριστούν και πάντα να θυμούνται την

Βιέννη!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Βιέννη προπύργιο της ελευθερίας στην Ευρώπη!!
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αιώνια βράχια στις ακτές

ισοπεδώνονται, υδροβιότο-

ποι και ρέματα μπαζώνονται,

οι αμμουδιές περιχαράσσον-

ται από τεράστιους πέτρι-

νους τοίχους, πρώτη φορά

στην Ελλάδα κατασκευάζε-

ται μπετονένια γέφυρα για

την εξυπηρέτηση ιδιωτικών

συμφερόντων πάνω σε δη-

μόσια αμμουδιά. 

Οι καταστροφές αυτές επιβεβαιώνονται από δορυφο-

ρικές αεροφωτογραφίες και τους αρμόδιους Επιθεω-

ρητές Περιβάλλοντος, αλλά οι υπεύθυνοι παραμένουν

ουσιαστικά ατιμώρητοι, γράφει στο παρακάτω κείμενο

ο σύλλογος “Σώστε την Ίο”.

Οι επίσημοι φορείς της ελληνικής πολιτείας σιωπούν

και μερικοί εξ αυτών ανεξήγητα επιβραβεύουν. Μόλις

πρόσφατα και παρά την σχετική ευρωπαϊκή νομοθε-

σία, παγιωμένων κατευθύνσεων της ελληνικής νομο-

θεσίας, την απουσία των απαιτούμενων ad hoc

χωροταξικών εξειδικεύσεων και, εν τέλει, της όποιας

κοινής λογικής, η διυπουργική επιτροπή της κυβέρνη-

σης προχώρησε στην έγκριση τριών φαραωνικών

«επενδυτικών» σχεδίων στην  Ίο ως «στρατηγικών

επενδύσεων» - κάτι που σημαίνει γρήγορη αδειοδό-

τηση και κρατικές επιδοτήσεις. Τα σχέδια αυτά είναι

καταστροφικά τόσο ως προς την φέρουσα ικανότητα

ενός τόπου ανακηρυγμένου ως «ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους» και ως προς την κλίμακα της επέμβασης,

όσο και ως προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα που

πρόκειται να τα υλοποιήσουν, τα ίδια με εκείνα που

εδώ και μια 10ετία δραστηριοποιούνται για την περι-

βαλλοντική και πολιτιστική καταστροφή του νησιού.

Μετά τις παραπάνω θλιβερές διαπιστώσεις πολλοί

κάτοικοι και φίλοι της Ίου στην Ελλάδα και το εξω-

τερικό αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συστήσουμε

ένα σύλλογο με την επωνυμία «Σώστε την Ίο (Save

Ios)» για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την

πολιτιστική παράδοση του τόπου που αγαπάμε. Ο

σύλλογός μας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά από νο-

μικές ενέργειες και άλλες δράσεις για την προστασία

του περιβάλλοντος στην Ίο. 

Ζητάμε την συμπαράσταση όλων.

Ελάτε μαζί μας να προφυλάξουμε την ομορφιά της

αγαπημένης μας Ίου και να κρατήσουμε τις παραλίες

μας ελεύθερες για όλους. Ελάτε μαζί να υποχρεώ-

σουμε τους εκλεγμένους μας αντιπροσώπους να

εφαρμόζουν ισότιμα τους ελληνικούς νόμους.

Ο σύλλογός μας έχει σημαντικά έξοδα για προσφυ-

γές στη δικαιοσύνη, τεχνικές μελέτες για το περιβάλ-

λον και την βιώσιμη ανάπτυξη της Ίου, δράσεις σε

επικοινωνιακό επίπεδο, κλπ. Η οικονομική συνδρομή

σας θα μας είναι πολύτιμη, και μπορείτε να την κατα-

θέσετε στον λογαριασμό του συλλόγου μας στην τρά-

πεζα Eurobank, «Σώστε την Ίο (Save Ios)», ΙΒΑΝ:

GR7402604000000130200355430, BIC/SWIFT: ER-

BKGRAA.

Αν σας ενδιαφέρει να μας συνδράμετε και με άλλους

τρόπους, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@save-

ios.gr και στο www.save-ios.gr.

Πληρ. : 6974-927627

Τη τελευταία 10ετία η νήσος Ίος περνάει γοργά και απροκάλυπτα σε ξένα ανώνυμα χέρια. Οι παραλίες και τα βουνά του νησιού 

αλώνονται από κερδοσκόπους, με βεβαιωμένες, ανυπολόγιστες, καταστροφές για την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά 

του νησιού. Ποτέ άλλοτε τα νησιά μας δεν είχαν παραδοθεί τόσο απροστάτευτα στην ανελέητη, καταστροφική, κερδοσκοπία.

Πρόσκληση για τη Σωτηρία της Ίου
Κραυγή αγωνίας από το σύλλογο “Σώστε την Ίο (save Ios)”

πρίν

μετά

πρίν

μετά



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                          12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 . . .

Την προσοχή των γιατρών και νοσηλευτών εφιστά ο Πρόεδρος του Εθνι-

κού Κέντρου Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Προστασίας Ορυκτού Πλούτου

και αρχαιοτήτων Βυθού Μάνος Λούβαρης, για τις δεξαμενές  και σωλη-

νώσεις παραγωγής και μεταφοράς οξυγόνου στα κρεβάτια ασθένων των

νοσοκομείων. 

«Ώς χρόνιος Δύτης και με βαθιά εμπειρία, γνωρίζω πολύ καλά την οξεί-

δωση που δημιουργείται στις  φιάλες οξυγόνου και γι’ αυτό το λόγο οι

μπουκάλες,  έχουν ημερομηνίες χρήσης κι ελέγχονται σε τακτά χρονικά

διαστήματα, ετσι ώστε το οξυγόνο να είναι ασφαλές χωρις ίχνη τοξικότη-

τας. Γίνεται όμως αυτό με τις σταθερες μονάδες παραγωγής και μεταφο-

ράς οξυγόνου των νοσοκομείων; Ποιός ελέγχει την τυχόν οξείδωση στις

σωληνώσεις  που καταλήγουν συνήθως στην εντατική  και κάθε πότε;»

ερωτά ο Μ. Λουβάρης και προτείνει και εφιστά την προσοχή ιδίως για τα

βεβαρημένα περιστατικά ή τους νοσούντες απο τον  Κορωνοϊό, να χρησι-

μοποιούνται απευθείας φιάλες οξυγόνου για την μέγιστη ανακούφηση,

ανάρρωση και ασφάλεια του ασθενούς. 

Με εκτίμηση και σεβασμό στην ζωή, τον άνθρωπο, την Θάλλασσα & το πε-

ριβάλλον.

Οδύσσεια - ΣΟΣ

Εμμανουήλ Λούβαρης

+306942429244

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιας & Υποθαλάσσιας Προστασίας Ορυκτού Πλούτου & Αρχαιοτήτων Βυθού

Ποιός ελέγχει την τυχόν οξείδωση στις 

σωληνώσεις  οξυγόνου στα Νοσοκομεία;

Φιλαργυρία και Τουρκική

εισβολή!!!

Αξιότιμοι Κύριοι/ες. Το επιστελλόμενο ποίημα εγράφη

αμέσως μετά την επιστροφή μου από ένα παρατεταμένο

ταξίδι δύο μηνών στη Βόρεια Ευρώπη. Αναφέρεται στην

εξόφθαλμη φιλαργυρία των σημερινών Κυπρίων -την ολε-

τήρια μητέρα απάντων των παθών-της οποίας η φρενί-

τιδα, έχει μεταβάλει τον αμελητέο τους μικρόκοσμο σε

μια κόλαση αλληλοσπαραττομένων  κανιβάλων. Τόσο

πολύ τους έχει τυφλώσει τα των φρενών τα αισθητήρια,

που δεν ημπορούν να νοήσουν την επικείμενη Τουρκική

Εισβολή ("Αττίλας 3"). Απευκταίο παράδειγμα προς απο-

φυγήν. Άνθρωποι άψυχοι, παντελώς απνευμάτιστοι και

κτηνωδώς υλόφρονες, εμποροφοίνικες, πουλημένος θο-

ρυβώδης χαλκός, όνομα και πράμα. "Κύριε ελέησον". 

Από την Ποιητική μου Συλλογή: "Σαπφικά Απηχήματα",

Αγία-Πετρούπολη.

Π Ε Ρ Ι   Φ Υ Λ Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Α Σ   Λ Ο Γ Ο Σ

Μες στο δοξαστικό των ποδιών ιερό

Σμάρι αμέρωτο χαύνα χουγιάζει

Ομόθυμο κύμα θεριακώνει γερό

Ωσάν το θέαμα άρτους σταλάζει

*

Ιεροφάντες αλαλάζουνε κούροι αψά

Καμπάνας αχός τελαλίζει στον κάμπο

Ξαγορεύουνε σώμυχα όλο πάθη αδρά

Σύνολος βίος φουρκισμένος στην άμμο

*

Νοήσανε θεοί το προπάτορο κρίμα

Σαν όνομα δώσανε στην απάρθενη γαία

Ιχώρας μας κι αίμα, των φοινίκων το χρήμα

Χαλκός, αλαλάζοντες, επικήδεια μαία

IX.IX.MMXI

Με μεγάλη μας ευχαρίστηση δια-

βάσαμε την ανακοίνωση του

Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με

την ίδρυση και λειτουργία Κινητής

Αστυνομικής Μονάδας (ΚΑΜ), στη

Νοτιοανατολική Αττική, με στόχο

την ενίσχυση της αστυνομικής πα-

ρουσίας σε απομακρυσμένες πε-

ριοχές, σαν τους δικούς μας

οικισμούς, μέσω της διενέργειας

περιπολιών και παροχής επιτόπιων

υπηρεσιών στους πολίτες.

Η χαρά μας πολύ σύντομα μετα-

τράπηκε σε απογοήτευση όταν

διαπιστώσαμε την απουσία από το

εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπο-

λίας, σχεδόν όλων  των  παραλια-

κών  οικισμών όπως, Συρί,

Πανόραμα, Αγία Μαρίνα, Περιγιάλι,

Τραχαντιέρα, Τσονίμα, όπου σύμ-

φωνα με την απογραφή του 2011

διαμένουν μόνιμα περί τους 1500

κατοίκους και κατά τη διάρκεια των

καλοκαιρινών μηνών ο αριθμός

αυτός υπερπολλαπλασιάζεται!  

Σε προσπάθειες επικοινωνίας της

Ομοσπονδίας μας τόσο με το Δήμο

Λαυρεωτικής, όσο με την Περιφέ-

ρεια Ανατολικής Αττικής και την

Αστυνομία, για να πληροφορη-

θούμε αν πρόκειται για παράληψη

ή αν όντως οι παραπάνω οικισμοί

δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα

και για ποιο λόγο, δεν λάβαμε κά-

ποια σαφή απάντηση.    

Η Ομοσπονδία Παραλιακών Εξω-

ραϊστικών & Πολιτιστικών Συλλό-

γων στη δεκαετή λειτουργία της

έχει διατυπώσει σε κάθε ευκαιρία,

προς όλους τους αρμόδιους φο-

ρείς το θέμα της λήψης ουσιαστι-

κών μέτρων για τη δημιουργία

προϋποθέσεων ασφαλούς κατοίκη-

σης στις περιοχές μας, δεδομένων

των επιπλέον δύσκολων συνθηκών

(ελλιπής φωτισμός,  απουσία ονο-

ματολογίας στους περισσότερους

δρόμους  κ.α.) αλλά και των τακτι-

κών περιστατικών κλοπής που

έχουν καταγράφει.  

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη

δημόσια ασφάλεια των κατοίκων

της περιοχής, αναμένουμε να μά-

θουμε τις ενέργειές σας για την

ένταξη και των προαναφερθέντων

παραλιακών οικισμών στο πλάνο

της αστυνομικής εποπτείας.    

Είμαστε στη διάθεσή σας για την

οποιαδήποτε διευκρίνιση και διευ-

κόλυνση χρειαστείτε.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Πρόεδρος- Νικηφόρος Φρατζέσκος, 

Αντιπρόεδρος-Θεμιστοκλής Μακαντάσης,

Γραμματέας-Στέλιος Γρηγοράκος,

Μέλη- Αθανάσιος Αντωνιάδης, Νίκος

Αξιώτης, Σπύρος Ιορδανίδης, Γιώργος

Κερένης, Πάρης Μαρούσης, Νίκος

Λειτουργία Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στη Νοτιοανατολική Αττική
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Mία άκρως επικίνδυνη ημέρα έζησαν οι κά-

τοικοι της Ανατολικής Αττικής με τις φωτιές

να τους ζώνουν από παντού.

Φωτιές που αφησαν στο πέρασμά τους με-

γάλες καταστροφές. Καμμένα σπίτια, καλ-

λιέργειες, ζώα και ένα περιβάλλον

κατάμαυρο με τα δέντρα, μαύρα κούτσουρα

στο έδαφος.

Στην Κερατέα

Περί τις 11.30΄ το πρωί, της Τετάρτης 9.9.20  ξέσπασε

μεγάλη φωτιά στην περιοχή Φέριζα Κερατέας, όπου

λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην πε-

ριοχή, σύντομα εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά, καί-

γοντας μεγάλη έκταση της ευρύτερης περιοχής της

Αναβύσσου. Στο μέτωπο της φωτιάς μετέβη από την

πρώτη στιγμή και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος

Πατούλης προκειμένου να ενημερωθεί για το πως

εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή. 

Για άλλη μια φορά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

καθώς και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς, κα-

τέβαλλαν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Στις 16.30΄

ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Αυγερινός, αφού είχε βρε-

θεί στο μέτωπο της φωτιάς και είχε ενημερωθεί συγ-

κάλεσε εσπευσμένα συνεδρίαση του Συντονιστικού

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) στο κοινο-

τικό κατάστημα Αναβύσσου, όπου αναλύθηκε από τον

εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, τους Δημάρχους Σα-

ρωνικού και Λαυρεωτικής και τα άλλα Μέλη του

ΣΟΠΠ η εκτίμηση της κατάστασης μέχρι εκείνη τη

στιγμή, για την οργάνωση και τον συντονισμό των πε-

ραιτέρω ενεργειών. Επιπροσθέτως, κατά τη συνεδρίαση

ελήφθη και η απόφαση να ζητηθεί από το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη να κηρυχθούν σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης οι συγκεκριμένες περιοχές των

Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής που επλήγησαν,

σύμφωνα με την υπόδειξη των δύο Δημάρχων, του Π.

Φιλίππου και του Δ. Λουκά αντίστοιχα.

Στο Αγριλίκι Νέας Μάκρης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης

Αυγερινός μετέβη άμεσα στη μεγάλη φωτιά που ξέ-

σπασε στη θέση Αγριλίκι στα όρια του Δήμου Νέας

Μάκρης και πολύ κοντά στις κτιριακές εγκαταστάσεις

του Πολυτεχνείου κατά τις πρωινές ώρες, η οποία

εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην πε-

ριοχή επεκτάθηκε στο δάσος και προς την Πεντέλη.

Η φωτιά έκαψε δασική έκταση ενώ δεν απειλήθηκαν

κατοικημένες περιοχές. Τις απογευματινές ώρες η

φωτιά, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες πρωτί-

στως της Πυροσβεστικής αλλά και των υπηρεσιών της

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, του Δήμου

Μαραθώνα καθώς και των εθελοντών, σβήστηκε ενώ

δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυ-

λακή για τυχόν αναζωπύρωση, καθώς υπάρχουν μι-

κροεστίες φωτιάς.

Στην περιοχή Καμάριζα 

Αγίου Κωνσταντίνου

Tην ίδια ημέρα, το βράδυ στην περιοχή Καμάριζα του

Αγίου Κωνσταντίνου στο Λαύριο ξέσπασε φωτιά,

όπου βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Θανάσης Αυγερινός για να ενημερωθεί από

κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης. 

Η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαράδρα σε πευ-

κόφυτη περιοχή στον Άγιο Κωνσταντίνο και στα Με-

γάλα Πεύκα στο Λαύριο, τέθηκε υπό έλεγχο και

απετράπη η επέκτασή της προς τον Εθνικό Δρυμό του

Σουνίου, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν

στην περιοχή. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο

παρά μόνο αναζωπυρώσεις κατά διαστήματα σε μι-

κροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται αμέσως από

τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Την επομένη το πρωί ο Θ. Αυγερινός μετέβη εσπευ-

σμένα στη φωτιά που ξέσπασε πολύ κοντά στο εκκλη-

σάκι του Αγίου Παρθενίου που βρίσκεται κοντά στο

Λύρειο Ίδρυμα στο Νέο Βουτζά. Η φωτιά που έκαψε

μια πλαγιά, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση της Πυ-

ροσβεστικής και των άλλων Φορέων, σβήστηκε σύν-

τομα, αποτρέποντας την ενίσχυση του πύρινου

μετώπου και την επέκτασή του σε κατοικήσιμη πε-

ριοχή.

Οι φωτιές κύκλωσαν την Ανατ. Αττική
Κερατέα, Ανάβυσσο, Αγ. Κωνσταντίνο, Νέα Μάκρη,  Αρτέμιδα

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ευχαρίστησε την Πυροσβεστική και την
Πολιτική προστασία για την αξιέπαινη προσπάθειά της.
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Επίσκεψη στους πληγέντες  Δήμους Λαυρεωτικής και

Σαρωνικού, πραγματοποίησαν ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και ο

Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, με

σκοπό να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής

από τη φωτιά.

Οι δήμαρχοι Δημήτρης Λουκάς και Πέτρος Φιλίππου

υποδέχτηκαν στις 10.00 τον κ. Βορίδη και πραγματο-

ποίησαν αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν. Ο

υπουργός δεσμεύθηκε για την ταχύτερη δυνατή επί-

λυση των προβλημάτων και τόνισε  ότι απόλυτη προ-

τεραιότητα του Υπουργείου είναι να ενεργοποιηθούν

άμεσα οι αποζημιωτικοί μηχανισμοί, ώστε να αποκα-

τασταθεί πλήρως η παραγωγική δραστηριότητα στον

πρωτογενή τομέα.

Στη συνέχεια  υποδέχτηκαν στο δημαρχείο Σαρωνι-

κού τον κ. Θεοδωρικάκο, όπου πραγματοποιήθηκε σύ-

σκεψη κατά την οποία ο Δημήτρης Λουκάς και ο

Πέτρος Φιλίππου ενημέρωσαν για την έκταση των ζη-

μιών. 

Ο Π. Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα απο-

ζημιωθούν οι πληγέντες, ενώ ανακοίνωσε ότι το

υπουργείο Εσωτερικών εκταμιεύει το ποσό  των

250.000 ευρώ για κάθε Δήμο, προκειμένου να αποκα-

τασταθούν οι δημοτικές υποδομές που υπέστησαν ζη-

μιές.

Ο Δημήτρης Λουκάς και ο Πέτρος Φιλίππου ευχαρί-

στησαν τους δύο υπουργούς για την άμεση ανταπό-

κρισή τους τονίζοντας: ''O χτεσινός επιχειρησιακός
συντονισμός με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας, Νίκο Χαρδαλιά και τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη υπήρξε άρτιος. 
H άμεση κινητοποίηση του κ. Βορίδη και του κ. Θεο-
δωρικάκου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου οι
Δήμοι μας και οι συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν
τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τη χτεσινή
μεγάλη φωτιά. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να συν-
δράμουμε τους πληγέντες συμπολίτες μας ώστε να
αποζημιωθούν το δυνατόν συντομότερα''.

Σε άμεση οικονομική στήριξη των Δήμων Σαρωνικού και

Λαυρεωτικής, που επλήγησαν από τη χθεσινή πυρκαγιά,

συνολικά με 500.000 ευρώ, προχώρησε ο υπουργός

Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος το μεσημέρι της

Πέμπτης, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τα χρήματα θα χορη-

γηθούν, άμεσα, από το Υπουργείο Εσωτερικών από τη

στιγμή που θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα από

τους Δήμους.

Ο υπουργός Εσωτερικών συνάντησε και συνεχάρη για

το θάρρος και την αυτοθυσία της την υπάλληλο της Πο-

λιτικής Προστασίας Σαρωνικού, κα Κατερίνα Ιωαννίδου,

η οποία κατά τη χθεσινή πυρκαγιά, έδωσε μάχη με τις

φλόγες στην προσπάθεια να σωθούν ζωές και περιου-

σίες.

Δήλωση για τις πυρκαγιές

του βουλευτή Αν. Αττικής

του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα

«Για μια ακόμη φορά η Ανατολική Αττική βρίσκεται

στο επίκεντρο μεγάλων πυρκαγιών που απειλούν και

καταστρέφουν περιουσίες και φυσικό πλούτο και που

αναδεικνύουν την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανι-

σμού, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών, πο-

λεοδομικού σχεδιασμού και την εμπορευματοποίηση

της γης.

Οι αιτίες των πυρκαγιών, που σήμερα ξέσπασαν ταυ-

τόχρονα σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττι-

κής, πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν.

Αυτό που προέχει, όμως, είναι η λήψη όλων των ανα-

γκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της έκτακτης

κατάστασης, την προστασία των κατοίκων και των

περιουσιών τους.

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί τους πολίτες που επλήγησαν από

την φωτιά της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου - και ειδικότερα στους

οικισμούς Όλυμπος, Φέριζα, Βαλμά, και στις κοινότητες Ανα-

βύσσου και Παλαιάς Φώκαιας -  να αιτηθούν για τις ζημιές

που έχουν υποστεί.

Η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

1. Στο Πυροφυλάκειο στην Ανάβυσσο (έναντι του Ναού του

Αγ. Παντελεήμονα) θα βρίσκεται από σήμερα κλιμάκιο της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τις 09:00 έως τις 21.00 όπου

θα μπορούν να προσέρχονται οι πληγέντες για την κατα-

γραφή των ζημιών που υπέστησαν οι περιουσίες τους από τη

φωτιά και να αιτηθούν αυτοψία. 

2. Ταυτόχρονα αιτούνται στον Δήμο για τις αποζημιώσεις

(υπεύθυνη κ. Ελένη Καρναμπάκου – Δημαρχείο). 

ΔHΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚHΣ
Ανακοίνωση

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί τους πληγέντες από την πυρ-

καγιά που εκδηλώθηκε την 9/9 στους οικισμούς Καπό, Φέ-

ριζα, Μόκριζα, Σάκκα, Αρί, Τζαρδαβίλα και Αγιασμόθι της

Κοινότητας Κερατέας και στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντί-

νου να καταθέσουν σχετική αίτηση για τις ζημιές που έχουν

υποστεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής (στην Κε-

ρατέα και το Λαύριο).

Οι υπουργοί Βορίδης και Θεοδωρικάκος

στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Ο Μ. Βορίδης ενημερώθηκε από τον Κλαδάρχη της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, υποστράτηγο Χαράλαμπο Χιόνη

Ο Π. Θεοδωρικάκος με την  υπάλληλο της Πολιτικής Προ-
στασίας Σαρωνικού, κα Κατερίνα Ιωαννίδου

Ο Αντινομάρχης Θ. Αυγερινός στην πρώτη γραμμή σε όλες
τις εστίες.
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ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ

“ΑΚΜΗ”
(ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙ.)

Ο 20ος αι. άρχισε στην Ευρώπη με μεγάλες αλλαγές σε

όλους τουςτομείςτηςανθρώπινης δραστηριότητας: επιστή-

μες,τεχνολογία,πολιτική,κοινωνία,οικονομία,τέχνες,γράμ-

ματα κ.α. Ασφαλώς, η τσαρική Ρωσία δεν μπορούσε να

μείνει στο απυρόβλητο των εξελίξεων. Ειδικώτερα, ο πόλε-

μος του 1905 στην Άπω Ανατολή, απετέλεσε την αφετηρία

αλλαγών που σφράγισαν τη μεταγενέστερη πορεία της Ρω-

σίας σε όλες τις εκφάνσεις της και οπωσδήποτε, στα γράμ-

ματα και ιδιαίτερα στη ποίηση.

Στη Δ.Ευρώπη εμφανίσθηκε ο Φουτουρισμός που δεν

βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς ο Συμβολισμός επικυ-

ριαρχούσε, οι καταβολές του Ρομαντισμού και Παρνασσι-

σμού ήταν ακόμα αισθητές, ενώ ο ανατρεπτικός αέρας του

Ντανταϊσμού και του Υπερρεαλισμού δεν είχε σαρώσει τα

ποιητικά κατεστημένα της ηπειρωτικής Ευρώπης. Σ`αυτή

την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, μια μικρή ομάδα νέων ανα-

γνωρισμένων ρώσων ποιητών, θέλησε να ταράξει τα ποι-

ητικά πράγματα της Ρωσίας και γενικά της Ευρώπης, με τη

διακήρυξη του μανιφέστου της ΑΚΜΗΣ.

ΤΟ ΜΑΝΙΦΈΣΤΟ ΤΗΣ ``ΑΚΜΗΣ`` 

Αγία Πετρούπολη 1910, μια ιστορική πόλη,θέατρο αισθητι-

κών και καλλιτεχνικών συνεχών εξελίξεων που σημάδεψαν την

Ρωσία και την Ευρώπη διαχρονικά. Μερικοί νέοι ρώσοι  ποι-

ητές ,εμφορούμενοι και εμπνευσμένοι από τις Δ. ευρωπαϊκές

φιλελεύθερες ιδέες και συγχρόνως διακατεχόμενοι, ίσως εντο-

νότερα ,από τις αξίες και το κάλος του κλασσικού ελληνι-

σμού, “πετούν το γάντι” στον κυρίαρχο συμβολισμό και

δημοσιοποιούν το κίνημα της “Ακμής`”. Χρησιμοποιούν την

ελληνική λέξη Ακμή, για να δηλώσουν, ότι η ποίηση είναι δυ-

νατή και ακμάζει, πρέπει δε να είναι τέχνη προσγειωμένη στη

γη και να εκφράζεται με ακρίβεια, καθαρότητα και κλασσική

αρμονία, τόσο στο περιεχόμενό της, όσο και στη φόρμα της.

Για το ιστορικό του κινήματος ,η ομάδα της Ακμής δέθηκε

ψυχο-πνευματικά με το να κάνουν “στέκι” τους ένα μοδάτο

καφέ της Α.Πετρούπολης επονομαζόμενο : αδέσποτος σκύ-

λος”, όπου σύχναζαν “προχωρημένοι” καλλιτέχνες και άλλοι

ομότεχνοι της εποχής. Συγχρόνως δε για να αντιπαρατεθούν και

διακριθούν από τους άλλους ρώσους συμβολιστές ποιητές που

ακολουθούσαν το ``διονυσιακό ποιητικό οίστρο``, εξέδωσαν

το περιοδικό Απόλλων, ως σύμβολο της δικής των απέριττης

ομορφιάς, διαύγειας και ακρίβειας νοήματος.

Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στο Συμβολισμό, τονίζοντας

την έξαρση της δύναμης του ανθρώπου, της κορύφωσης(της

ακμής, απ` όπου και η ονομασία της) της έκφρασης και μια

σθεναρή “αντρική” (εξ`ου και η έτερη ονομασία του κινή-

ματος “αδαμισμός”), αντιμετώπιση των εκάστοτε, προσω-

πικών, κοινωνικών ή άλλων προβλημάτων. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ..

Το κίνημα και οι θεωρητικοί του δεν κατόρθωσαν να πραγ-

ματώσουν τους στόχους και επιδιώξεις τους και έκαναν πολ-

λές παραχωρήσεις για να καταλήξουν σε ένα ρομαντικό

πάθος και ιδεώδες που τελικά ατόνησε.

Ο ακμεϊσμός όμως, απετέλεσε μια μικρή, αλλά διακριτή  πα-

ράμετρο στην αργυρή περίοδο (1890-1917) της ρωσικής ποί-

ησης, μέχρι την επανάσταση. Αν δε ,οι εκφραστές του είχαν

επιλέξει άλλους κανόνες “παιχνιδιού” και να μην έχουν μείνει

πλήρως  αποστασιοποιημένοι από τις τότε τρέχουσες πολι-

τικο/κοινωνικές εξελίξεις,θα είχαν,κατά γενική εκτίμηση ,άλλη

πορεία στη μετέπειτα ρωσική/σοβιετική γραμματεία. 

Ο Ακμεϊσμός γεννήθηκε και εκφράσθηκε από τους, Ν. Γκου-

μίλεβ, Μ.Κούζμιν και στη σύντομη πορεία του ενισχύθηκε

από την Α.Αχμάτοβα, - Ο.Μάντελσταμ κ.α. Καθώς οι ακμεϊ-

στές διακήρυτταν την ατομική  προσωπική αξία -επιλογή του

ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου/πολίτη απορρίπτοντας τη

κοινωνική στράτευση της τέχνης/ποίησης,ήταν επακόλουθο

να περιέλθουν στη δυσμένεια της νέας σοβιετικής κατάστασης

μετά το 1917 και πολλοί από αυτούς να έχουν οδυνηρό φυσικό

τέλος στην εξορία ή σε κοινωνικό απομονωτισμό.

ΚΥΡΙΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΜΕϊΣΜΟΥ

Νικολάϊ Γκουμιλιέβ (1886-1921): Ένας πολυταξιδεμένος

και πολυμαθής στοχαστής και ποιητής που, πριν και μετά την

επανάσταση του 1917,εξέφραζε την ανησυχία και αγωνία

του για το μέλλον της Ρώσίας, υφαίνοντας και εκφράζοντας

ποιητικά το παρελθόν και το παρόν της αγαπημένης του

χώρας.Στα κύρια έργα του αντικατοπτρίζονται, η βία και ο

πόνος στη προσωπική ζωή του ατόμου/πολίτη, από τη βίαιη

συμπεριφορά και πράξεις. Συνελήφθη και εκτελέσθηκε από

το καθεστώς το 1921. Απο το 1910-18,ήταν παντρεμένος με

τη ποιήτρια Α.Αχμάτοβα. 

Άννα Αχμάτοβα (1889-1966): Γνήσια ποιητικήφωνή που

αναγνωρίσθηκε παγκοσμίως. Μίλησε για τα πραγματικά

προβλήματα του απλού ανθρώπου/πολίτη και έτσι περιέπεσε

στη δυσμένεια του καθεστώτος με συνέπεια να της απαγο-

ρευθεί η δημοσίευση των έργων της, εντούτοις αυτά “χέρι

με χέρι” κυκλοφορούσαν και έγιναν κτήμα του κόσμου. Ιδι-

αίτερα το Ρέκβιεμ και η Γυναίκα του Λωτ, θεωρούνται παγ-

κόσμια ποιητική κληρονομιά. Η προσωπική της ζωή κύλησε

στερημένα, ζώντας κοινωνικά απομονωμένη, ο δε υιός της

σε εξορία, όπως και πολλοί φίλοι και ομότεχνοί της.

ΟΣΙΠ ΜΑΝΤΕΛΣΤΑΜ (1891-1938): Ξεκίνησε ως συμβο-

λιστής,αλλά έγινε ένας από τους ιδρυτές και  κυριώτερους

εκφραστές της Ακμής,με τη δημοσίευση ενός μανιφέστου με

το τίτλο “το πρωϊνό της Ακμής”, το 1911. Προσδιόρισε το

κίνημα ως νέο-κλασσική έκφραση του μοντερνισμού και της

πολιτιστικής, ποιητικής συνέχειας.Στα πρώτα του ποιητικά

έργα, ιδιαίτερα στο “Σιλέντιουμ και η γέννηση της Αφρο-

δίτης”, καταγίνεται με το κλασσικό κάλος και αρμονία.

Γρήγορα και αυτός περιέπεσε στη δυσμένεια του σοβιετικού

καθεστώτος και απαγορεύθηκε η δημοσίευση των έργων

του, αλλά η σύζυγος και οι καλοί του φίλοι κατόρθωσαν να

τα περισώσουν .

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΖΜΙΝ (1872-1936): Γόνος αριστοκρατικής

οικογένεια της Γιάροσλαβ,σπούδασε μουσική, ταξίδευσε

πολύ και τελικά τον κέρδισε η ποίηση.Ζούσε έντονα εκκεν-

τρικά και δεν έκρυβε την ομοφυλοφιλία του. Ξεκίνησε και

αυτός ως συμβολιστής,αλλά το 1910, με το δοκίμιό του “Η

όμορφη καθαρότητα”, τον αποκήρυξε “ως ακατανόητο και

ενέδρα στη λογική” και κάλεσε τους ποιητές να εκφράζονται

με σαφήνεια, διαύγεια και εσωτερική συνοχή, θέτοντας έτσι

τις θεμέλιες αρχές του Ακμεϊσμού. Στις πρώτες του ποιητικές

δημιουργίες ήταν διάχυτος ο κόσμος της αρχαίας Ελλάδος

και της αλεξανδρινής εποχής.

Ο Μ.Κούζμιν έτυχε της ανοχής του καθεστώτος, καθώς απο-

λάμβανε της προστασίας “παλαιών ισχυρών φίλων”, που

είχαν προσχωρήσει ή πρόσφεραν υπηρεσίες στην επανά-

σταση.

***

Η γενικότερη εξέλιξη και κατάληξη των κύριων εκφρα-

στών του Ακμεϊσμού κατέδειξε ότι το ποιητικό αυτό  κίνημα

εμφανίσθηκε και θέλησε αναπτυχθεί στη Ρωσία σε μια ιστο-

ρική χρονική συγκυρία που δεν άφηνε περιθώρια για αμφι-

σβητήσεις και πειραματισμούς, λόγω της μεγάλης

επανάστασης το 1917 και παρά το γεγονός, ότι οι ακμεϊστές

,ως κύκλος ποιητών, δεν ήσαν πολιτικοποιημένοι, με τη

στενή έννοια του όρου, αλλά ασφαλώς εμφορούντο από τις

αρχές/αξίες του δημοκρατικού φιλελευθερισμού της Δ.Ευ-

ρώπης   

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς (ποίηση-δοκίμιο)

Τηλεδιάσκεψη 

Περιφερειάρχη Αττικής 

Γ. Πατούλη με 

Δημάρχους Αττικής

Την πρωτοβουλία της Περιφέρειας να σχεδιάσει πλέγμα

δράσεων για τη στήριξη του επιχειρείν που δοκιμάζεται σε

αυτή την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία και οι οποίες θα

εφαρμοστούν οριζόντια σε όλους τους Δήμους της Αττικής

με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ανακοί-

νωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στους Δημάρ-

χους της Αττικής, με τηλεδιάσκεψη.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτι-

κής Προστασίας & Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης. 

«Αυτή την περίοδο εστιάζουμε στη στήριξη των επιχειρήσεων

της Αττικής με έμφαση σε όσες δραστηριοποιούνται στον

τομέα της εστίασης, οι οποίες δοκιμάζονται από την πανδημία.

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε φάση διαμόρφωσης ενός συγ-

κροτημένου σχεδίου δράσεων που θα υλοποιηθούν σε όλους

τους Δήμους, με στόχο να υποστηριχθούν οι τοπικές οικονο-

μίες ισόρροπα και ουσιαστικά» ανέφερε ο Γ. Πατούλης. 

Αναφερόμενος στην πανδημία, υπογράμμισε ότι απαιτείται

συνεχή επαγρύπνηση και προσοχή απ΄όλους τους αρμόδι-

ους φορείς προκειμένου την όσο το δυνατόν αποτελεσμα-

τικότερη θωράκιση των πολιτών και πρόσθεσε πως το

μεγάλο στοίχημα αυτή την περίοδο είναι η ομαλή έναρξη

της σχολικής χρονιάς, που φέτος ανοίγει κάτω από πολύ

ιδιαίτερες συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε πως οι

Δήμαρχοι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να δια-

σφαλιστεί η ασφαλής φιλοξενία των παιδιών και τους δια-

μήνυσε ότι θα είναι στο πλευρό τους. «Είμαστε σε συνεχή
επαφή με τον υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο για τη διευ-
κόλυνση του έργου των Δήμων» ανέφερε.

Με συνέπεια συνεχίζουμε την εφαρμογή του 
προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα που εφαρμόζει η Περιφέ-

ρεια σε όλους τους Δήμους της Αττικής για την ενίσχυση

της ανακύκλωσης, ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι η πρώτη φάση

με την παράδοση περίπου 80 σύγχρονων απορριμματοφό-

ρων και καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων ολοκληρώνε-

ται στα τέλη Σεπτεμβρίου και όπως διευκρίνισε θα ακολου-

θήσει και β’ φάση. «Ο ΕΔΣΝΑ εκσυγχρονίζεται πλήρως και

θα αποτελεί το εργαλείο κάθε Δήμου. Παράλληλα προχωρά

και η διαδικασία διάθεσης, μέσω του ΕΔΣΝΑ και σε συνερ-

γασία με τους Δήμους, 1000 γωνιών ανακύκλωσης σε στο-

χευμένα σημεία, όπως Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες,

Αθλητικούς Χώρους, Εκκλησίες, κλπ., ενώ δεκάδες Δήμοι

επικαιροποιούν ήδη τα τοπικά τους σχέδια, γεγονός που θα

διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής των πράσινων ση-

μείων», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε πως η Περιφέρεια έχει εντάξει

στο προϋπολογισμό της μεγάλο αριθμό έργων που συμβάλ-

λουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής, κατόπιν

και των σχετικών αιτημάτων των Δήμων και εστίασε στη ση-

μασία επιτάχυνσης της διαδικασίας ωρίμανσης των μελετών

προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση

αναγκαίων έργων για τους πολίτες.  

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι της Αττικής επεσήμαναν,

σε κάποιες περιπτώσεις, πως παθογένειες χρόνων βρήκαν

λύση και εστίασαν στη σημασία να δρομολογηθούν έργα

στους Δήμους τους που θα αναβαθμίσουν τη ζωή των πολι-

τών, με έμφαση στις ασφαλτοστρώσεις. 

Συμμετείχαν σχεδόν το σύνολο των δημάρχων της Ανατο-

λικής Αττικής και γενικότερα όλης της Περιφέρειας Αττικής.
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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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του Γιώργου Μαρινάκη

Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Με την τέχνη ο άνθρωπος προσπαθεί να εκφράσει

χωρίς ιδιοτέλεια, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και

τις απόψεις του για τη ζωή και τον κόσμο, χρησιμο-

ποιώντας τις γνώσεις, την φαντασία και τα αισθητικά

του κριτήρια, έχοντας βασικό σκοπό την παραγωγή

του ωραίου. Έτσι, oι δέκτες των έργων τέχνης αισθά-

νονται μια συγκίνηση, η οποία τους εξυψώνει και τους

κάνει να νοιώθουν την αξία του πνεύματος και τη

ζωής. Είναι προφανές λοιπόν, ότι η τέχνη αποβλέπει

κυρίως στην ψυχαγωγία, δηλαδή την αγωγή της

ψυχής μέσω της τέρψης και της καλλιέργειας με

πνευματικά μέσα. 

Η διασκέδαση όμως, έχει στόχο τη σκέδαση (σκόρπι-

σμα), δηλαδή είναι μία ψυχοσωματική εκτόνωση συ-

νυφασμένη με υλικά μέσα (γέλιο, θέαμα, χορός,

τραγούδι). Βεβαίως, η διασκέδαση είναι απαραίτητη

στην ζωή μας. Όμως, οι περισσότεροι από τους «δια-

σκεδαστές» για να προκαλούν το γέλιο, το θαυμασμό

και το κέφι, χρησιμοποιούν λαϊκίστικους ή χυδαίους

τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα καψουροτρά-

γουδα, τα ντισκο-τσιφτετέλια, τα ριάλιτυ σόου, οι βω-

μολοχικές επιθεωρήσεις, η θορυβο-μουσική με τους

αιμοσταγείς στίχους, τα κακόγουστα σεξο-θεάματα

και τα διαβολικά θρίλερ της οθόνης, μπορεί να διασκε-

δάζουν κάποιους αισθητικά μεταλλαγμένους εγκεφά-

λους, γιατί με αυτά εκτονώνονται και ξεχνούν τα κα-

θημερινά προβλήματα. Όμως αυτή η υποκουλτούρα

δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη και το πνεύμα.

Βεβαίως, κάλλιστα θα μπορούσε να συνυπάρχει η ψυ-

χαγωγία με τη διασκέδαση, με στόχο όμως την πνευ-

ματική ανύψωση και όχι μόνο τη ψυχοσωματική

εκτόνωση. Στην αρχαία ελληνική κωμωδία, το κοινό

διασκέδαζε με την κοινωνική σάτιρα αλλά συγχρόνως

εισέπραττε και σημαντικά ηθικά διδάγματα και πνευ-

ματικούς ερεθισμούς. Εξ άλλου, στην αρχαιότητα η

καλλιτεχνική παιδεία, δηλαδή η καλλιέργεια της

ψυχής, είχε την ίδια βαρύτητα με την επιστημονική

παιδεία, δηλαδή την καλλιέργεια του νου και της γνώ-

σης.

Σήμερα όμως, οι ξέφρενοι και αγχωτικοί βιορυθμοί με

την εξειδικευμένη και μονόπλευρη εκπαίδευση, την

κατευθυνόμενη ενημέρωση και την παραπλανητική

διαφήμιση, προωθούν λανθασμένα πρότυπα και ένα

συνεχή καταναλωτισμό. Και η αναζήτηση του εύκο-

λου κέρδους, της γρήγορης επιτυχίας και της απατη-

λής ευδαιμονίας, ευνοούν την αναξιοκρατία. Έτσι,

αποφεύγουμε την πνευματική μας καλλιέργεια, ανα-

ζητώντας εύκολους και εφήμερους τρόπους διασκέ-

δασης. Και αυτό βολεύει τις εκάστοτε εξουσίες οι

οποίες με «άρτον και θεάματα» μας κάνουν να ξε-

χνάμε τα πραγματικά προβλήματα. 

Είναι γεγονός ότι η τέχνη προχωράει χάρη στις προ-

σπάθειες ολίγων προικισμένων δημιουργών, οι οποίοι

έχουν μόνο γνώμονα το δικό τους αισθητικό κριτήριο,

αγνοώντας τις αντιξοότητες, τις πιέσεις, τις αντιδρά-

σεις και τις μόδες κάθε εποχής. Στην εποχή μας όμως,

οι περισσότεροι φορείς της τέχνης και οι διάφοροι

«αρμόδιοι» ενδιαφέρονται μόνο για τους επώνυμους

και δημοφιλείς δημιουργούς. Και παρουσιάζουν μόνο

ότι «πουλάει» αποφεύγοντας να υποστηρίξουν οτιδή-

ποτε είναι αντιεμπορικό. Έτσι, κάποιοι ταλαντούχοι

δημιουργοί εάν δεν έχουν καλές δημόσιες σχέσεις

και δεν είναι «εμπορικοί», μένουν στην αφάνεια. Επί

πλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενδιαφέρον-

ται σοβαρά για την τέχνη, παρά μόνο για την αύξηση

της κυκλοφορίας τους και της τηλεθέασης.

Απομένει λοιπόν σε εμάς να βρούμε τους δημιουρ-

γούς, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν στο βασίλειο της

αληθινής τέχνης και όχι στη ψεύτικη, εφήμερη και χυ-

δαία υποκουλτούρα στην οποία μας οδηγούν κάποιοι

ατάλαντοι και διαπλεκόμενοι «διασκεδαστές». Πρέπει

όμως να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να γνωρίσουμε

βαθύτερα την ιστορία και τη φιλοσοφία που διέπει την

τέχνη. Έτσι, θα ενεργοποιήσουμε τα αντικειμενικά

κριτήρια της αισθητικής που όλοι κρύβουμε μέσα μας

και θα αναπτύξουμε αντιστάσεις στις καταναλωτικές

«συνταγές» που θέλει να μας επιβάλει ο συρμός. Και

είναι επόμενο ότι, όταν εμείς θα γίνουμε πιο απαιτη-

τικοί, αναγκαστικά θα γίνουν και οι δημιουργοί. Προς

το παρόν, κάπου εκεί στις μικρές στήλες των εφημε-

ρίδων, σε εξειδικευμένα περιοδικά, σε επιλεγμένες

ραδιοτηλεοπτικές  εκπομπές  και σε σεμνές εκδηλώ-

σεις πολιτιστικών φορέων, μπορούμε να βρούμε τις

εναλλακτικές προτάσεις για μία ποιοτική ψυχαγωγία.

Και κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, δεν πρέ-

πει ποτέ να αφήνουμε τη σκέδαση να υποβαθμίζει την

αγωγή της ψυχής μας.

Ψυχαγωγία και διασκέδαση

Να ολοκληρωθεί το συντο-

μότερο το έργο με τη μικρό-

τερη επιβάρυνση για τους

πολίτες ζητά ο Γ. Σγουρός

στο Περιφερειακό Συμβού-

λιο και ανα-

λύει.

Έχουν πε-

ράσει 3 ½

π ε ρ ί π ο υ

χρόνια από

τότε που, η

τέως Περι-

φ ε ρ ε ι ά ρ -

χης Αττικής

υπέγραψε την σύμβαση κα-

τασκευής του έργου της

ανάπλασης του παραλιακού

μετώπου (Α’ φάση). Ένα

έργο που διαφημίστηκε ως

η κατασκευή της Αθηναϊκής

Ριβιέρας με τις θετικές επι-

πτώσεις του σε όλη την Ατ-

τική και τους κατοίκους της.

Ένα έργο 150 εκ ευρώ προ-

ϋπολογισμού, που ιστορικά

είχε ξεκινήσει να συζητιέται

στην Περιφέρεια Αττικής

από το 2012, όταν και ρητά

αποκλείστηκε  η κατασκευή

του από τους ίδιους πόρους

της Περιφέρειας, αλλά

λόγω του μεγέθους του,

επιλέχθηκε το έργο να προ-

ταθεί στο ΕΣΠΑ, χωρίς επι-

τυχία όμως, διότι το αίτημα

απορρίφθηκε από την Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Τι έχουμε  σήμερα;

Το κόστος του από τα 73 εκ.

€ (αρχική σύμβαση) έχει ξε-

περάσει τα 105 εκ. € μετά

τη σύναψη τριών συμπλη-

ρωματικών συμβάσεων που

αύξησαν το κόστος κατά 50

% (και όλα αυτά τα πληρώ-

νουν οι πολίτες από την

τσέπη τους)

O προϋπολογισμός του έργου

ήταν 150 εκ. ευρώ, η σύμ-

βαση 73.045.305,24 €.

Αρχική προθεσμία από

15/5/2017 για 21 μήνες δηλ.

15/2/2019 όπου θα τελείωνε.

Το έργο είναι ολοκληρω-

μένο κατά 75% με προθε-

σμία ολοκλήρωσης μέχρι

τον Ιανουάριο του 2021.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης

Σγουρός τόνισε ότι «Σή-

μερα η Ριβιέρα έχει καταν-
τήσει  ένα βαρέλι χωρίς
πάτο, όπου έχουμε ρίξει
πάνω από 100 εκ ευρώ και
δεν έχουμε φθάσει ούτε
στο μισό του συνολικού
έργου. Η περίοδος του

άκρατου λαϊκισμού, των

έργων χωρίς αντίκρισμα,

έχει περάσει. Η ορθολογι-

στική κατανομή πόρων ώστε

να μεγιστοποιείται το απο-

τέλεσμα πρέπει να είναι η

βασική αρχή που διέπει την

κάθε Διοίκηση. 

Χάδι για τον Ερντογάν οι κυρώσεις του Συμ-

βουλίου Υπουργών Εξωτερικών σύμφωνα

με τον Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, ο

οποίος ζήτησε νέο εμπάργκο όπλων προς

την Τουρκία, κατά τη συζήτηση με τον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μ. Βαρβι-

τσιώτη στην Επιτροπή Εξωτερικών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Εκπροσωπώντας την ευρωομάδα των Σο-

σιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, ο N. Ανδρουλάκης παρου-

σίασε στους Ευρωβουλευτές την κατά-

σταση στην Ανατολική Μεσόγειο με μια

Τουρκία που «καταπατά τα κυριαρχικά δι-
καιώματα κρατών της ΕΕ, έχει άμεση εμ-
πλοκή στον εμφύλιο στη Λιβύη, έχει
εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο του
προσφυγικού ζητήματος, θέλοντας να κερ-
δίσει γεωπολιτικά οφέλη».

Όσον αφορά τις προταθείσες κυρώσεις από

το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο N.

Ανδρουλάκης δήλωσε έκπληκτος που η Ελ-

ληνική  κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη, χα-

ρακτηρίζοντάς τες «χάδι για τον
Ερντογάν». Υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι στις

14 Οκτωβρίου για το θέμα της παράνομης

εισβολής στη Συρία το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο είχε προτείνει να υπάρξει εμπάργκο

όπλων των ευρωπαϊκών κρατών προς την

Τουρκία, ερωτά «γιατί δεν προτείνει το ίδιο
και σήμερα όταν προκα-
λεί και παραβιάζει τα
κυριαρχικά δικαιώματα
δύο κρατών.- μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Σε αυτή την κατεύ-

θυνση, ενημέρωσε τον

Αναπληρωτή Υπουργό

ότι η Σοσιαλιστική

Ομάδα, προχώρησε στην κατάθεση Τροπο-

λογίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ώστε ο Ύπατος Εκπρόσωπος

της Ένωσης να παρουσιάσει πρωτοβουλία

για την επιβολή εμπάργκο όπλων προς την

Τουρκία. «Δεν μπορεί να φοβούνται οι Έλ-
ληνες πολίτες ότι ευρωπαϊκά όπλα που πω-
λούνται στην Τουρκία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Αυτό είναι
αδιανόητο και πρέπει να σταματήσει». 

«Αδιανόητο να πωλούνται στην Τουρκία
όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

εναντίον μας»
Ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία 

ζητά ο ευρωβουλευτής Ν. Ανδρουλάκης

“Η Ριβιέρα έχει καταντήσει  ένα βαρέλι
χωρίς πάτο”

δηλώνει ο Γιάννης Σγουρός
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, 

η οφειλόμενη ενημέρωση της έκτακτης οικονομικής

επιτροπής, της περασμένης Πέμπτης 3-9-2020, έχει

ως εξής:

Την επομένη της τακτικής Oικ. Eπιτροπής, το μεση-

μέρι, ειδοποιηθήκαμε τηλεφωνικώς ότι υπάρχει κα-

τεπείγον θέμα και πρέπει να μεταβούμε εσπευσμένα

προκειμένου για την πραγματοποίηση συνεδρίασης.

Οπερ και εγένετο, μόνο που εμείς δεν καταλάβαμε

σε τί συνίστατο το κατεπείγον του πράγματος...

― Το πρώτο θέμα λοιπόν, ήταν αιτήσεις παρατάσεων

επί του διαγωνισμού:  "Συμφωνία πλαίσιο για την

προμήθεια και εφαρμογή συστήματος έξυπνων

κάδων αποκομιδής απορριμάτων". Η εισήγηση εκ μέ-

ρους της διοίκησης ήταν αρνητική σχετικά με τα αι-

τήματα παράτασης. Η λήξη του διαγωνισμού ήταν

την Δευτέρα 7-9-2020. Εμείς δεν τοποθετηθήκαμε,

ψηφίσαμε "λευκό" γιατί το θέμα ήταν διαδικαστικό

και όχι επί της ουσίας. Εντύπωση μας έκανε όμως το

γιατί συγκλήθηκε η επιτροπή, αφού μέχρι την κατα-

ληκτική ημερομηνία, θα μπορούσαν να μπαίνουν στο

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) πολλοί άλλοι ενδια-

φερόμενοι και να καταθέτουν αιτήσεις παρατάσεων

και ενστάσεις. Ο διαγωνισμός, ούτως ή άλλως, είχε

αναρτηθεί 45 ημέρες πριν, επομένως;

― Το δεύτερο θέμα αφορούσε και πάλι προμήθεια

υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση

της πανδημίας. Δεδομένου ότι την προηγουμένη

ημέρα είχαμε συμφωνήσει προφορικώς για τον νέο

αριθμό διαγνωστικών ελέγχων, 500 (από 350 αρχι-

κώς) και στη συνέχεια ίσως γίνουν 550, ως ειπώθηκε,

επίσης δεν καταλάβαμε τον λόγο συζήτησης... Οπως

και να 'χει είναι απόλυτη προτεραιότητα για όλους

να λαμβάνουμε κάθε μέτρο πρόληψης, το έχουμε

διατυμπανίσει παντού.  Παρ' όλα αυτά, όταν θέσαμε

το θέμα του ενδελεχούς ελέγχου ΠΡΙΝ την έναρξη

των σχολείων και για ΟΛΟ το διδακτικό προσωπικό,

τους εργαζομένους και τους εμπλεκόμενους εν

γενει, εισπράξαμε μάλλον άρνηση. Σημειωτέον ότι

και μέχρι αυτή την στιγμή πολλά ακόμη σχολεία,

κακώς, δεν είναι σε θέση να υποδεχτούν τους μαθη-

τές! 

Πάντως η απάντηση που πήραμε από την διοίκηση

ήταν πως θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και

δεν είναι δυνατό να εξεταστούν όλοι. Κατά την

γνωμη μας, καλό θα ήταν να παίρναμε ως αφετηρία

και να ορίζαμε το σημείο μηδέν, δηλαδή την έναρξη

των σχολείων. Εξεταζόμενοι όλοι ενωρίτερα, θα εί-

χαμε τουλάχιστον μια σαφή εικόνα κατά το μέτρο

του εφικτού. Εξάλλου, η σχολική κοινότητα μπορεί

ευκολότερα να ιχνηλατηθεί σε περίπτωση διασπο-

ράς, το απευχόμαστε.

Συνεδρίαση ΟΑΠΠΑ, 4-9-2020, όπως ενημερωθήκαμε

από το μέλος μας, κ. Ι. Πλουμίδη.

Στεκόμαστε σε τρεις ανακλήσεις εκδηλώσεων, τις

οποίες φυσικά υπερψηφίσαμε, καθώς και εμείς εί-

χαμε προτείνει την αναβολή τους μεχρι νεωτέρας. 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την διοργανωση του

6ου Μικρασιατικού Τριημέρου Μνήμης υπενθυμί-

ζουμε την στάση που κρατήσαμε αναφορικά με τις

διεξαγόμενες εκδηλώσεις εν μέσω πανδημίας, ακόμη

και το διάστημα που υπήρχε μια μικρή ύφεση, καθώς

οι συνέπειες ήταν και εξακολουθούν να είναι απρό-

βλεπτες εντός και εκτός συνόρων. Ήμασταν δε, πολυ

επιφυλακτικοί και συνάμα φειδωλοί ως προς τις δα-

πάνες εκ μέρους του ΟΑΠΠΑ και του δήμου σε αυτή

την περίοδο και δικαιωθήκαμε. 

Σχετικά με την εκδήλωση-συναυλία της μπάντας του

Πολεμικού Ναυτικού υπήρξε ορθώς άρνηση για την

πραγματοποίησή της από το Υπουργείο Εθνικής Αμύ-

νης, πόσο δε μάλλον από εμάς. 

Επίσης, ανάκληση της εκδήλωσης της ΦΟΑ που θα

γινόταν στην Βάρκιζα. 

Από την παράταξή μας ζητήθηκε η διαβεβαίωση από

την αντιπρόεδρο του ΟΑΠΠΑ, ότι δεν έχει δοθεί

καμία προκαταβολή για τις εκδηλώσεις, εξαιρουμέ-

νης της παραχωρηθείσης μπάντας του Π.Ν.

Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση των στόχων του

νομικού προσώπου, θέσαμε το ερώτημα της επιχορή-

γησης εκ μερους του δήμου στις κανονικές ημερομη-

νίες και προκειμένου να μην υπάρξει μεγαλύτερη

απόκλιση, θα πρέπει να πιστωθεί άμεσα το ποσό,

είναι θέμα βιωσιμότητας του ΟΑΠΠΑ. 

Σας εφιστούμε την προσοχή για πολλοστή φορά

στην απόλυτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων και

σας ευχόμαστε

Εγκράτεια και Υπομονή

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα

δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας 

Eναρξη εγγραφών

στο τμήμα Μουσικής

στο Δήμο ΒΒΒ

Ξεκινούν την Δευτέρα 14 Σεπτεμ-

βρίου οι εγγραφές στο τμήμα Μουσι-

κής του Οργανισμού Αθλητισμού,

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

(ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης. 

Τα μαθήματα Πιάνου και Αρμόνιου

απευθύνονται σε παιδιά από 7 έως

18 ετών και θα γίνονται με την κα

Φελίνα Αθανασοπούλου και τα μαθή-

ματα Κιθάρας σε παιδιά από 8 έως 18

ετών και θα γίνονται με τον κ. Γιάννη

Πρεβενιό. 

Τα μαθήματα είναι ατομικά (διάρκεια

μαθήματος 30' λεπτά) και θα πραγμα-

τοποιούνται απογευματινές ώρες στο

2ο Γυμνάσιο Βάρης. Κατά τη διάρκεια

των μαθημάτων θα τηρούνται όλες οι

απαραίτητες προφυλάξεις που προ-

βλέπονται για την προστασία από τον

κορωνοϊό και η χρήση ατομικής μά-

σκας προστασίας είναι υποχρεωτική. 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέ-

σεων, για τις εγγραφές θα τηρηθεί

αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με

ημέρα και ώρα εγγραφής) οπότε θα

ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα

κατατεθούν στα γραφεία του

ΟΑΠΠΑ, μέσω fax ή e-mail από την

Δευτέρα 14/9 από τις 8.00 π.μ. και

μετά. Κατά την εξέταση των αιτή-

σεων, θα προηγηθούν οι αιτήσεις που

αφορούν παιδιά, και εφόσον υπάρ-

ξουν κενές θέσεις θα συμμετάσχουν

και ενήλικες. 

Επιπλέον, κατόπιν διαθεσιμότητας θα

υπάρξει η δυνατότητα κάποιος ενδια-

φερόμενος να παρακολουθήσει και

δεύτερο μουσικό όργανο. Οι ημέρες

και οι ώρες των μαθημάτων θα ρυθμι-

στούν έπειτα από τηλεφωνική επικοι-

νωνία μεταξύ καθηγητών και

μαθητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, από την

Δευτέρα 14/9/2020 έως και τη Δευ-

τέρα 21/9/2020, να καταθέσουν την

αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα

σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτο-

προσώπως στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ

(Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη πρώην

Δημαρχείο Βουλιαγμένης) από τις

08:00 έως τις 14:00, είτε μέσω email

(oappa@vvv.gov.gr) ή και στο φαξ

(213 2020779). Τα μαθήματα Μουσι-

κής θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1

Οκτωβρίου, ενώ προσεχώς θα υπάρ-

ξουν ανακοινώσεις και για τα άλλα

τμήματα του ΟΑΠΠΑ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Αίτηση συμμετοχής

2.Μία μικρή φωτογραφία

3.Αποδεικτικό διεύθυνσης (Κάρτα Δη-

μότη ή φωτοαντίγραφο λογαριασμού

ΔΕΚΟ)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το κόστος εγγραφής και έκδοση κάρ-

τας με ετήσια ισχύ είναι 5€.

Στα τμήματα Μουσικής γίνεται ατομικό

μάθημα, και το κόστος για τα παιδιά

είναι 17€ μηνιαίως και για τους ενήλι-

κες (εφόσον υπάρξουν θέσεις) 25€ μη-

νιαίως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Καθημερινά 8:00 – 14:00 στα τηλέφωνα

213 2020737 -777 -775.
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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

20PROC007274477 2020-09-07
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΙΑΝΙΑ: 03/09/2020
Αριθμ.Πρωτ.: 12118

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Παιανίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή &
Δημητρίου 38Α, TK 9002, Παιανία –
Αττικής, Ελλάδα, Κωδικός
NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Paiania_mayor@paiania.gov.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο:
http://www.paiania.gov.gr/
Tηλέφωνο: 213 2030700
Φαξ: 210 6646188
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Κλωνή Ουρανία, Μουν-
τράκη Ελισάβετ
E-mail: r.kloni@0155.syzefxis.gov.gr
Τηλ.: 213 2030705, 213 2030720
Φαξ: 210 6646188
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθ-
μός ΕΣΗΔΗΣ 91227) καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.paiania.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από την αρμόδια Υπηρεσία,
όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δρα-
στηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δημόσιας σύμβασης και
δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:
98133100-5
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτική Κοινό-
τητα Παιανίας Δήμου Παιανίας.

8. Τίτλος έργου: «Βελτίωση πρόσβα-
σης σε γεωργική γη στο Δήμο Παι-
ανίας»
Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του
έργου είναι η βελτίωση προσβασιμό-
τητας σε γεωργική γη του Δήμου Παι-
ανίας. Προβλέπεται ασφαλτόστρωση
επί των υφισταμένων χωμάτινων
αγροτικών οδών του κάμπου Παι-
ανίας, εξασφαλίζοντας την εύκολη
και ασφαλή προσβασιμότητα στις πα-
ρόδιες καλλιέργειες και ιδιοκτησίες,
εφόσον προβλέπεται και η σύνδεσή
τους με υφιστάμενους ασφαλτοστρω-
μένους δρόμους.
Οι οδοί που θα κατασκευαστούν είναι:
- οδός Αγ. Κωνσταντίνου (από την
επαρχ. οδό Παιανίας - Σπάτων έως
την Αττική οδό και η συνέχεια από
την Αττική οδό έως την οδό Ικαρίας),
μήκους 2.500 μέτρα.
- Ανώνυμη οδός στην περιοχή του Αγ.
Κωνσταντίνου (από την επαρχ. οδό
Παιανίας - Σπάτων έως την Αττική
οδό και η συνέχεια από την Αττική
οδό έως την ανώνυμη ασφαλτοστρω-
μένη οδό που ενώνει την Παιανία με
τα Σπάτα), μήκους
2.000 μέτρα.
- οδός Ικαρίας, μήκους 950 μέτρα.
- οδός Αγίων Θεοδώρων (από οδό Αγ.
Κωνσταντίνου έως οδό Αμπελώνων),
μήκους 250 μέτρα.
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία:
564.516,13 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
11. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9)
μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατη-
γορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκα-
τεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος
της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες

που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων.
- Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική
της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολο-
γικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το
άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο
22 της διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βε-
βαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην
1η τάξη και άνω, στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων
εβδομήντα ευρώ ( 11.270 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
13. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή
κάτω των ορίων

14. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα
15. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβα-
σης: είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύ-
στημα υποβολής των προσφορών
είναι το σύστημα με επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης κατά το άρθρο 95
παρ.2α του Ν.4412/2016.
16. Ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών:
29/09/2020, ημέρα Τρίτη
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10.00 π.μ.
17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδιαφε-
ρομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promith-
eus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός
έργου 91227). Εντός τριών 3 εργασί-
μων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορέα στην ανα-
θέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτό-
τυπη εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής.
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών.
19. Ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 05/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00π.μ.
20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται
να παρίστανται στην αποσφράγιση:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
21. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελλη-
νική γλώσσα ή συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλ-
λοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιο-
λογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
22. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρο-
νική υποβολή προσφορών.
23. Χρηματοδότηση: Το έργο χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα “ΑΝ-

ΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, αρ. αποφ. 829/ 18-
6-2020 Υπουργού Εσωτερικών (μετα-
φορά από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι). Έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2020 στον Κ.Α. 64-7336.001 πίστωση
350.000,00€ (πρόβλεψη απορρόφη-
σης σύμφωνα με το Τεχνικό πρό-
γραμμα για το τρέχον έτος).
24. Διαδικασίες Προσφυγής: Έν-
σταση κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας
5 ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδια-
φερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυ-
ξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5
ημέρες πριν από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
μέσω της λειτουργικότητας ”Επικοι-
νωνία” του υποσυστήματος, συμπλη-
ρώνοντας την ειδική φόρμα και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστα-
σης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρά-
βολο επιστρέφεται με πράξη της ανα-
θέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
25. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρα-
τούμενου έργου αποφασίστηκε με
τις υπ’ αριθμό 29/2019 (ΑΔΑ:
ΩΔΤ7ΩΞ9- 878) και 80/2020 (ΑΔΑ:
638ΚΩΞ9-Τ4Ξ) αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας
και η έγκριση των όρων δημοπράτη-
σης με την υπ’ αριθμό 152/31-07-
2020  (ΑΔΑ: ΩΛΠ9ΩΞ9 - 5Ε6)
απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής Δήμου Παιανίας. Έχει εκδοθεί η
υπ’ αρ. 9600/17-07-2020 (ΑΔΑ:
Ω0ΟΩΩΞ9 -89Ε) Απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης του Έργου. Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγ-
κριθεί επίσης από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παιανίας.

Ο Δήμαρχος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων
αναψυχής με την επωνυμία “ΙΡΙΔΑ
Ν.Ε.Π.Α.”, (Α.Μ. Ν.Ε.Π.Α.
3070/2019) αναγγέλει ότι δυνάμει
της από 08η Σεπτεμβρίου 2020
απόφασης Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης των Μετόχων της απο-
φασίστηκε η αναγγελία της
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά € 1.980.000,00
(ήτοι 19.800 ανώνυμες μετοχές).
Με την ολοκλήρωση της ως άνω
μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας θα ανέρχεται σε €
20.000,00 και θα διαιρείται σε 200
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής
αξίας € 100.

Στα ΚΕΠ των Δήμων 

ηλεκτρονική υποβολή 

αιτημάτων ΕΟΠΥΥ 

Με Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης (Φ.Ε.Κ. Β’ 3768/7.9.2020) διαπιστώθηκε η συν-

δρομή των προϋποθέσεων για την έναρξη της

παραγωγικής λειτουργίας υποβολής ηλεκτρονικής αί-

τησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομι-

κών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ).

Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται σύμφωνα με το

αρ.2 ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αί-

τησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζη-

μίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών

ειδικής αγωγής» που είχε εκδοθεί στις αρχές Αυγού-

στου (Φ.Ε.Κ. Β’ 3244/4.8.2020).  Εκεί είχε οριστεί ότι

η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων

δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιείται και

μέσω των ΚΕΠ, ενώ για την έναρξη της παραγωγικής

λειτουργίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμο-

δίου Υφυπουργού με Εγχειρίδιο Χρήσης.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αποφασί-

στηκε βάσει υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυν-

σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η

εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αι-

τημάτων ΕΟΠΥΥ μέσω ΚΕΠ βρίσκεται ήδη στις εξω-

τερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος

των ΚΕΠ και είναι έτοιμη για παραγωγική λειτουργία.

Πολιτικός Σύνδε-

σμος Γυναικών

Ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών καταγγέλλει το σεξισμό

και τα χυδαία σχόλια που ακούστηκαν από παίκτη κατά τη

διάρκεια της τηλεοπτικής σειράς BIG BROTHER, τα οποία

προκάλεσαν δικαίως θύελλα αντιδράσεων .

Θυμίζουμε ότι στη συγκεκριμένη σειρά, άλλωστε, έχει

υπάρξει περιστατικό βιασμού κατά της προβολή της σε

άλλη χώρα. Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του ΕΣΡ και

της Δικαιοσύνης.

Καμιά ανοχή στην εγκληματική κουλτούρα του βιασμού,

πόσο μάλλον όταν αυτή αναπαράγεται και προβάλλεται

από τους τηλεοπτικούς δέκτες  μέσα στα σπίτια μας .

ΑΔΑ: 6Ψ0ΖΩΞ9-ΟΥΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ 04/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 12160

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοι-
κτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής του προϋπολο-
γισμού για την “Προμήθεια  κάδων
απορριμμάτων” (CPV: 44613700-7)
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
120.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. 29.028,00€
24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
149.978,00€.
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: 94561 την
11/09/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών ορίζεται η 29/09/2020
και ώρα 15:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμε-
νοι για να λάβουν μέρος στο δια-
γωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ύψους 2%
επί της προϋπολογισθείσας από
την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης
του συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού της υπ΄αριθμ: 18/2020
μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλον-
τος.
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 υπάλ-
ληλος: Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20
30 721).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
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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 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»

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού για την 

καταπολέμηση του COVID-19
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει τις ευάλω-

τες κοινωνικά ομάδες στην αντιμετώπιση της κρίσης

για τον κορωνοϊό και έχει ανοίξει  τραπεζικό λογα-

ριασμό στον οποίο ιδιώτες ή εταιρείες που το επιθυ-

μούν, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Αριθ. Λογ.: 0026.0240.35.0201552317

IBAN: GR 80.0260.2400.0003.5020.1552.317

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ:

ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

που εισπράττουν μειωμένα ενοίκια να δηλώσουν τις

απώλειές τους. ώστε να καλυφθούν για το 30% της ζη-

μίας που έχουν υποστεί. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν

να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρ-

τιο έως και Ιούνιο, (όσοι δεν έχουν κάνει καθόλου δηλώ-

σεις) και τροποποιητικές δηλώσεις για τους μήνες

Μάρτιο έως και Αύγουστο. Οι δηλώσεις υποβάλλονται

στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πλη-

ροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, την οποία έχει θέσει

σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα Taxisnet, στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση Μισθωτήρια ακινήτων/ΑΑΔΕ.

ΑΑΔΕ: ΑΝΑΣΑ 1,8 ΔΙΣ. ΓΙΑ

ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειωμένος κατά 56,7% είναι ο φόρος που καλούνται να

πληρώσουν οι επιχειρήσεις (κύριος φόρος και προκατα-

βολή φόρου) για τα κέρδη του 2019, σύμφωνα με τα

στοιχεία της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, οι 188.651 επιχειρή-

σεις που καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα κέρδη

του 2019 θα πληρώσουν στο ελληνικό Δημόσιο συνολικά

το ποσό των 2,39 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι κατέβαλαν φό-

ρους ύψους 4,2 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται

κατά κύριο λόγο στην απόφαση της κυβέρνησης να πα-

ρέχει έκπτωση στην προκαταβολή φόρου από 30% έως

και 100% ανάλογα με την πτώση του τζίρου που είχε

κάθε εταιρεία, καθώς και στη μείωση του συντελεστή

φορολόγηση των κερδών από το 28% στο 24%.

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συμ-

μετέχει στην πλατφόρμα DirectMarket και σας δίνει εν-

τελώς ΔΩΡΕΑΝ 2 ηλεκτρονικές βιτρίνες με δυνατότητα

πωλήσεων για τα προϊόντα σας, μέσα από την Ηλεκτρο-

νική Αγορά του ΕΒΕΑ και ταυτόχρονα με το ίδιο ακριβώς

περιεχόμενο στην Πανελλαδική Αγορά www.directmar-

ket.gr, σε 2 γλώσσες.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΑΝΑΛΙ ONLINE ΠΩΛΗΣΗΣ 

Τα προϊόντα και στις 2 αγορές ανεβαίνουν πολύ εύκολα

χειροκίνητα αλλά και αυτόματα από αρχείο XML εάν δια-

θέτει η επιχείρησή σας. Η διαχείριση της προβολής, των

τιμών και των παραγγελιών γίνεται αποκλειστικά και

μόνο από την κάθε επιχείρηση. Οι παραγγελίες εμφανί-

ζονται στη Eιδική Διαχειριστική εφαρμογή για Εμπόρους

από την ιστοσελίδα mystore.directmarket.gr ενώ απο-

στέλλονται ταυτόχρονα με email και με SMS.

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

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 7.000 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

ΖΗΤΕΙ ΚΟΥΤΑΒΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κουτάβι θηλυκό μέχρι 6 μηνών, ράτσας

επανιελ μπρετόν ή βίζλα. 

Πληροφορίες  6977729300.
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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

Παραδοσιακά φαγητά, που ενώ για
πολύ κόσμο είναι φυσιολογικό να τα
τρώει, οι ξένοι τα βρίσκουν εντελώς
παράξενα.
Για εμάς βέβαια μια χαρά είναι, γιατί
έχουμε μεγαλώσει απολαμβάνοντας
όλα αυτά τα εδέσματα, αλλά για τον
υπόλοιπο κόσμο φαντάζουν από ιδιαί
τερα μέχρι πολύ παράξενα! 
Ας δούμε μερικά:

Αρνί στη σούβλα
Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια

που το Πάσχα, αλλά και σε γάμους και
γενικά χαρούμενες εκδηλώσεις, να μην
ψήνει ένα αρνί στη σούβλα. 

Κοκορέτσι
Η Ε.Ε., με αφορμή τη νόσο των τρε

λών αγελάδων, είχε εκδώσει οδηγία
προς απαγόρευση κατανάλωσης ορι
σμένων οργάνων αιγοπροβάτων και
βοοειδών (όπως η σπλήνα, τα μυαλά
και τα κεφαλάκια), με αποτέλεσμα να
θεωρείται απαγορευμένο και το κοκο
ρέτσι! Εμείς όμως δεν σταματήσαμε
να τιμάμε αυτόν τον μερακλίδικο μεζέ.

Γαρδουμπάκια
Υποθέτουμε ότι στα μάτια τους μοι

άζουν με μίνι κοκορετσάκια, που αντί
να ψήνονται στη σούβλα ή στον
φούρνο, μπαίνουν στην κατσαρόλα.
Πατσάς

Γνωστός και ως η σούπα των ξενύ

χτηδων, αφού αποτελεί κλασική επι
λογή πολλών τις πρώτες πρωινές ώρες
και μετά από μια μεγάλη έξοδο με τις
ανάλογες κραιπάλες. 

Σπινιάλο
Είναι ο τρόπος που επινόησαν οι πα

λιοί Καλύμνιου βουτηχτάδες για να
διατηρούν για καιρό την ψίχα από τις
φούσκες που με τόση δυσκολία έβγα
ζαν από τη θάλασσα. Αποστειρώνουν
λοιπόν, μπουκάλια μέσα στα οποία
φυλάνε το φαΐ από τις φούσκες μαζί
με θαλασσινό νερό από τις ίδιες τις
φούσκες, λίγο επιπλέον αλάτι και λίγο
ελαιόλαδο το οποίο σκεπάζει το ζου
μάκι και δεν αφήνει τον αέρα να ει
σχωρήσει στο νερό και να αλλοιώσει
τις φούσκες. Τα σφραγισμένα αυτά
μπουκάλια με το σπινιάλο διατηρούν
ται στο ψυγείο για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Σαλιγκάρια ή Χοχλιοί

Ναι είναι γεγονός, δεν είμαστε οι
μόνοι που τρώμε σαλιγκάρια, τα αγα
πούν και οι Γάλλοι. Αλλά μόνο εμείς τα

λέμε χοχλιούς (στην Κρήτη τουλάχι
στον) και τα μαγειρεύουμε και με τους
δικούς μας τρόπους: μπουμπουρι
στούς, γιαχνί, με κολοκύθια στην κα
τσαρόλα ή με χόντρο ή ρύζι.

Μαγειρίτσα
Όπως θεωρούν απαγορευμένη λι

χουδιά το κοκορέτσι, έτσι και τη μαγει
ρίτσα που γίνεται με συκωταριά του
αρνιού και μάλιστα, σε κάποιες περιο
χές της Ελλάδας βράζει μαζί με το κε
φάλι του αρνιού, άλλοτε και με τα
ποδαράκια ή την κοιλιά, ακόμα και με
πλεξιδούλες από έντερα.

Τζιγεροσαρμάδες
Μια ακόμη παραδοσιακή συνταγή λοι

πόν είναι και οι τζιγεροσαρμάδες ή αλ
λιώς ντολμάς με εντόσθια (τζιγέρια ή
τζιέρια). Η ιδιαιτερότητα τους, πέρα από
τη γέμιση είναι ότι τυλίγονται σε αρνίσια
ή κατσικίσια μπόλια, δηλαδή μια μεγάλη
μεμβράνη από λεπτό τρυφερό λίπος,
σαν δαντέλα (σαν μπόλια, το πλεκτό πα
ραδοσιακό κεφαλομάντηλο).

Μπουμπάρι
Σαν τεράστιο λουκάνικο, αυτή η το

πική σπεσιαλιτέ του Πηλίου δεν είναι
άλλο από έντερο γεμιστό με ρύζι, συ
κωτάκια, μυρωδικά και μπαχαρικά,
που ψήνεται στον φούρνο και συνο
δεύεται ιδανικά με κόκκινο κρασί.  
https://www.fortunegreece.com

Δέκα ελληνικά φαγητά “περίεργα” για ξένους



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                         12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος Ιωάννης
Μάλλιας αναλύει μία νέα θεραπευτική προσεγγίση
για την αντιμετώπιση της ηλικαικής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου.

Η ωχρά κηλίδα αποτελεί ένα κύριο λειτουργικά ανα-
τομικό μέρος του ματιού μας. Βρίσκεται στο πίσω
μέρος του ματιού, τον αμφιβληστροειδή και είναι
υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση. Η Ηλικακή
Εκφύλιση της ωχράς είναι μία εκφυλιστική νόσος
που προσβάλλει άτομα συνήθως άνω των 50 ετών.
Η νόσος διαχωρίζεται σε δύο μορφές, την ξηρού
τύπου ή μη-εξιδρωματική και την υγρού τύπου ή εξι-
δρωματική. Η ηλικιακή εκφύλιση μπορεί να οδηγήσει
σε σταδιακή απώλεια όρασης και σε προχωρημένο
στάδιο ο ασθενής παύει να βλέπει κεντρικά παρά
μόνο περιφερικά. Παράγοντες που επιβαρρύνουν
την εξέλιξη της νόσου είναι το κάπνισμα, η έλλειψη
άσκησης και η κακή ποιότητα διατροφής. Η πλέον
σύγχρονη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της υγρού τύπου ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας είναι η θεραπεία με ενδουαλοειδικές ενέ-
σεις με αντι-VEGF (Lucentis, Eylea), με την οποία
επιτυγχάνεται σταθεροποίηση αλλά και βελτίωση
της κεντρικής όρασης. Η θεραπεία γίνεται αρχικά
μια φορά το μήνα για τρεις μήνες και στη συνέχεια

εξατομικεύεται. 

Για την ξηρού τύπου εκφύλιση δεν υπάρχουν εγκε-
κριμένες θεραπείες μέχρι στιγμής εκτός από τα συμ-
πληρώματα διατροφής ψευδαργύρου, λουτεϊνης και
διάφορων άλλων βιταμινών. Ωστόσο μία νέα μελέτη
των Hakan Kaymak και Hartmut Schwahn βρίσκεται
υπό εξέλιξη για την θεραπευτική προσέγγιση της
ξηρού τύπου εκφύλισης.

Η φωτοβιοδιαμόρφωση (PBM) είναι μία θεραπευτική
προσέγγιση βασισμένη σε συγκεκριμένο μήκος
φωτός το οποίο διεγείρει στοχευμένους ιστούς. Επι-
λεγμένα μήκη κύματος φωτός (λ=500-1000 nm) δια-

μορφώνουν την βιολογική λειτουργία των κυτταρι-
κών στοιχείων μέσω άμεσων και έμμεσων επιδρά-
σεων. Ο αμφιβληστροειδής είναι από τους πιο
πολυσύνθετους ιστούς και αποτελείται απο κυττα-
ρικά στοιχεία, τους φωτουποδοχείς. Η ενεργοποί-
ηση της φωτοβιοδιαμόρφωσης των
φωτουποδοχέων βελτιώνει την παραγωγή τριφω-
σφορικής αδενοσίνης (ATP) ενώ παράλληλα ρυθίζει
την παραγωγή χημικών μορίων όπως νιτρικού οξει-
δίου (NO). Με αυτόν τον τρόπο προκαλλούνται συ-
νεχείς αλλαγές στην λειτουργία και την
βιωσιμότητα των κυττάρων. Αυτές οι αλλαγές δρουν
θεραπευτικά στα κυτταρικά στοιχεία.

Οι προκλινικές ενδείξεις υποστηρίζουν τη χρήση της
φωτοβιοδιαμόρφωσης ως αποτελεσματική θεραπεία
για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ξηρού
τύπου. Βέβαια οι μελέτες είναι ακόμα πειραματικές
όμως πολλά υποσχόμενες.

Το πιο σημαντικό είναι οι ασθενείς που πάσχουν από
ηλικακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας να εξετάζονται
συχνά και να τηρούν έναν ισορροπημένο τρόπο
ζωής. Αν η νόσος παραμεληθεί  υπάρχει δυνητικά η

πιθανότητα η ξηρού τύπου εκφύλιση να μεταπέσει σε
υγρού.  Για τον λόγο αυτό αλλά και για την ασφάλεια
των ασθενών και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου
μπορούν και οι ασθενείς να αυτοεξετάζονται. Ένας
εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να εξεταστεί η
όραση και πιθανό να ανιχνευτούν οι πρώτες διαταρα-
χές που εμφανίζονται εξαιτίας της υγράς μορφής της
ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας είναι ο πίνα-
κας του Amsler. Σε περίπτωση που κάποια περιοχή του
πίνακα εμφανίζεται θολή ή με κενά, ή αν οι γραμμές
εμφανίζονται παραμορφωμένες, καμπυλωτές ή μπερ-
δεμένες μεταξύ τους (όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα) θα πρέπει ο ασθενής να επισκεφθεί τον
οφθαλμίατρό του επειγόντως. Σε κάθε περίπτωση, ο
πίνακας του Amsler δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
οφθαλμολογική επίσκεψη σε εξειδικευμένο οφθαλ-
μίατρο για τη σωστή διάγνωση της ηλικιακής εκφύλι-
σης της ωχράς κηλίδας.

Ιωάννης Α. Μάλλιας,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημíου Αθηνών,

ClinicalFellow της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πα-
νεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της ωχράς κηλίδας

Τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020, η

Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Αντιμε-

τώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και ο

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θε-

τική Φωνή» πραγματοποίησαν έκτα-

κτη συνάντηση με τον Υπουργό

Υγείας,  Βασίλη Κικίλια, με αφορμή τις

πολύ πιεστικές συνθήκες στις Μονά-

δες Λοιμώξεων. 

Οι λοιμωξιολόγοι και οι νοσηλευτές

των μονάδων καλούνται να αντιμετω-

πίζουν σε καθημερινή βάση το χρόνιο

πρόβλημα υποστελέχωσης και υπερ-

φόρτωσης των Μονάδων Λοιμώξεων,

όπου παρακολουθούνται οι ασθενείς

που ζουν με HIV. Συγχρόνως το ίδιο

προσωπικό καλείται να στηρίξει τις μο-

νάδες Covid-19 και τη νοσηλεία αυτών

των ασθενών, τους ασθενείς των πα-

θολογικών κλινικών που ανήκουν και

τις προκλήσεις λοιμωξιολογίας στο

υπόλοιπο νοσοκομείο. Ιδιαίτερα, η

απασχόληση με τους ασθενείς με

Covid-19, είχε σαν συνέπεια τη μείωση

των νέων διαγνώσεων HIV λοίμωξης,

την πλημμελή παρακολούθηση των

συννοσηροτήτων των ατόμων με HIV

και σε μικρότερο βαθμό τη χορήγηση

θεραπείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α.,

Μάριος Λαζανάς έθεσε στον Υπουργό

τους προβληματισμούς του σχετικά με

τις πολλαπλές αποσπάσεις και μετακι-

νήσεις ιατρών από τις Μονάδες Λοι-

μώξεων, οι οποίες επίτειναν τα

ανωτέρω προβλήματα.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της «Θετικής

Φωνής», Νίκος Δέδες, επεσήμανε την

αύξηση των νέων διαγνώσεων σε αλ-

λοδαπούς και σε χρήστες ενδοφλέ-

βιων ουσιών, όπως προκύπτει από

αδημοσίευτα -μέχρι στιγμής- στοιχεία

των προγραμμάτων «Αλέξανδρος» και

«Αριστοτέλης». Τα συγκεκριμένα προ-

γράμματα στοχεύουν στον περιορισμό

της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων

αλλά και στην αύξηση της διάγνωσης

και της διασύνδεσης, στη φροντίδα και

στη θεραπεία.

Αφού ενημερώθηκε ο Υπουργός

Υγείας για τα αιτήματα και τις προτά-

σεις της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Θετικής

Φωνής, συμφώνησε πως ένα μέρος

των προβλημάτων που δυσκολεύουν

την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθε-

νών στις μονάδες, οφείλεται στην

πανδημία και στη νέα πραγματικότητα,

με την οποία όλοι έρχονται αντιμέτω-

ποι. Διαβεβαίωσε όμως, πως θα διε-

ρευνήσει την κατάσταση στις μονάδες

και θα επιληφθεί του θέματος σε συ-

νεργασία με τον Υφυπουργό Υγείας

και πλέον αρμόδιο για τα θέματα

φροντίδας υγείας, Βασίλη Κοντοζα-

μάνη, τον Γενικό Γραμματέα της Δημό-

σιας Υγείας, Παναγιώτη Πρεζεράκο

και βεβαίως τον Ε.Ο.Δ.Υ. που έχει επι-

τελικό ρόλο (εξετάσεις, στελέχωση

κ.λπ.) στην αντιμετώπιση του HIV.

Έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας 

για την κατάσταση στις Μονάδες Λοιμώξεων
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

H Εθνική μας ομάδα

στις 12 καλύτερες

του κόσμου!
Η φετινή Σκακιστική Ολυμπιάδα της FIDE χρειάστηκε να

προσαρμοστεί στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού,

γι' αυτό πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, όπως και άλλα

σκακιστικά τουρνουά που έγιναν αυτήν την περίοδο.

Η Ολυμπιάδα είναι ένα σημαντικό σκακιστικό γεγονός που

διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, με τη συμμετοχή Εθνικών

ομάδων από όλο τον κόσμο. Φέτος πραγματοποιήθηκε από

τις 25 Ιούλη έως τις 30 Αυγούστου στον διαδικτυακό σκακι-

στικό διακομιστή του chess.com, όπου συμμετείχαν 163

ομάδες με περισσότερους από 1.500 σκακιστές. Ανάμεσά

τους και αρκετοί ισχυροί GM, όπως Ανάντ, Ντινγκ, Γκρί-

στσουκ, Νεπομνίαστσι, Σο, Αρονιάν κ.ά. Οι ομάδες κατατάσ-

σονταν με βάση τη δυναμικότητά τους σε 5 επίπεδα, με τις

παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις να βρίσκονται στο πρώτο,

ενώ στην κορυφή βρέθηκε η ομάδα της Ρωσίας ακολουθού-

μενη από τις ομάδες των Κίνας, ΗΠΑ και Αρμενίας. Κάθε

ομάδα αποτελούνταν από έξι βασικούς παίκτες, εξ αυτών

τουλάχιστον δύο γυναίκες, και δύο νεανικές σκακιέρες

κάτω των 20 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Επίσης

η κάθε ομάδα μπορούσε να έχει έως και έξι αναπληρωματι-

κούς. Η Εθνική ομάδα με ΕΛΟ 2381 ξεκίνησε στο δεύτερο

επίπεδο δυναμικότητας, αποτελούμενη από τους Χρ. Μπα-

νίκα, Δ. Μαστροβασίλη, Στ. Τσολακίδου, Α. Μ. Μπότσαρη,

Ν. Θεοδώρου, Α. Αβραμίδου, Στ. Χαλκιά, Αντ. Παυλίδη, Χ.

Μαρκαντωνάκη, Αικ. Παυλίδου, Δ. Αλεξάκη, Ε. Τσιβελεκί-

δου και αρχηγό τον Σπ. Καπνίση.

Το τουρνουά διεξήχθη σε δύο φάσεις, προκριματικά και πλέι

οφ. Η φάση των προκριματικών έγινε από 25 Ιούνη έως 23

Αυγούστου και οι ομάδες έπαιζαν σε ξεχωριστά κλειστά

γκρουπ. Στην 1η προκριματική φάση η Εθνική ομάδα προ-

κρίθηκε εύκολα, αφού πήρε την 1η θέση στον όμιλό της,

αήττητη με 7 νίκες - 2 ισοπαλίες.

Στη 2η προκριματική φάση η Εθνική μας αγωνίστηκε στον

4ο όμιλο και με 15 βαθμούς ισοβάθμησε με την ομάδα των

ΗΠΑ στην κορυφή. Με 7 νίκες, 1 ισοπαλία και μόνο 1 ήττα

(έχασε από τις ΗΠΑ), η ομάδα μας κατετάγη τελικά 2η.

Ολες οι παρτίδες του τουρνουά ήταν ράπιντ 15λεπτου χρό-

νου, με προσαύξηση 5 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση.

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται πλέον στις 12 κορυφαίες

του κόσμου ανάμεσα στις 163 χώρες που συμμετείχαν στη

διοργάνωση! Την ίδια στιγμή, σπουδαίες παραδοσιακές δυ-

νάμεις, όπως οι Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία,

Γεωργία, Ιράν, Βιετνάμ, Ισραήλ, Κούβα κ.ά. δεν κατάφεραν

να διακριθούν.

Στη φάση των πλέι οφ (σύστημα νοκ άουτ) αγωνίστηκαν οι

12 ομάδες που κατέλαβαν τις 3 πρώτες θέσεις στη φάση

των ομίλων:

1ος όμιλος: Ινδία, Κίνα, Γερμανία

2ος όμιλος: Αζερμπαϊτζάν, Ουγγαρία, Ουκρανία

3ος όμιλος: Ρωσία, Βουλγαρία, Αρμενία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Ελλάδα, Πολωνία

Στα πλέι οφ (27 - 30/8) η χώρα μας αντιμετώπισε την πολύ

ισχυρή ομάδα της Αρμενίας (4η στην κατάταξη), γνώρισε

την ήττα με σκορ 2-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του

τουρνουά. Ο τελικός της διοργάνωσης ξεχώρισε για την

αναπάντεχη έκβασή του, αφού δεν αναδείχθηκε νικητής

πάνω στη σκακιέρα (ή μάλλον σωστότερα ...μπροστά στον

υπολογιστή), αλλά κρίθηκε μετά από απόφαση του προ-

έδρου της FIDE, Arkady Dvorkovich. Ας πάρουμε όμως τα

πράγματα από την αρχή: Στον τελικό της Ολυμπιάδας, για

το χρυσό μετάλλιο αναμετρήθηκαν οι ομάδες της Ρωσίας

και της Ινδίας, με το πρώτο ματς να λήγει 3-3 με ισοπαλίες

και στις 6 σκακιέρες. Στο δεύτερο ματς και ενώ το σκορ

ήταν 1-0 υπέρ της Ρωσίας, δύο από τους παίκτες της Ινδίας

αντιμετώπισαν πρόβλημα με τη σύνδεση του ίντερνετ, με

αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν από χρόνο λόγω αποσύν-

δεσης! Η Ινδία έκανε ένσταση στη FIDE, που μετά από εξέ-

ταση όλων των δεδομένων από τον διαδικτυακό διακομιστή

του chess.com αποφάσισε να μοιράσει την 1η θέση και στις

δύο ομάδες. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ πως και στον ημι-

τελικό υπήρξε αντίστοιχο συμβάν στον αγώνα Αρμενίας -

Ινδίας, με την πρώτη να χάνει τελικά το ματς εξαιτίας

αυτού. Στην ίδια ένσταση που κατέθεσε η Αρμενία, η FIDE

απάντησε πως «την ευθύνη για την κατάσταση στη σύνδεση

του ίντερνετ την έχει ο κάθε παίκτης ξεχωριστά», κάτι που

προκάλεσε την αντίδραση της αρμένικης ομάδας και γι'

αυτό δεν παρουσιάστηκαν στον επόμενο αγώνα, με αποτέ-

λεσμα να χάσουν στα χαρτιά 6-0. Η εξήγηση που έδωσε αρ-

γότερα η FIDE ήταν πως σε αντίθεση με τον ημιτελικό, η

διακοπή που συνέβη αυτή τη φορά στο διαδίκτυο ήταν σε

παγκόσμια κλίμακα, με αποτέλεσμα μεγάλοι διαδικτυακοί

διακομιστές να «πέσουν» σε κάποιες χώρες, μεταξύ τους

και το chess.com στην Ινδία.

Οι ομάδες λοιπόν της Ρωσίας και της Ινδίας πήραν και οι

δύο το χρυσό μετάλλιο για την Online Σκακιστική Ολυμ-

πιάδα της FIDE.

Nίκος Γεωργόπουλος

Οι γυναίκες των ΒΒΒ

ξεκινούν Γυμναστική 

Η Γυναικεία Ομάδα Γυμναστικής, ενημερώνει

ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30

π.μ. θα γίνει η πρώτη συνάντηση γυναικών της

γυμναστικής με τη δασκάλα τους Σούλα Κυρια-

κίδου στον χώρο που γυμνάζονται.

Σας περιμένουμε

Φιλίτσα Κοτσοβού

Χάρις Σπαθάκη

Ευαγγελία Δανιγγέλη

Ο πρώην πολίστας και προπονητής του Πόλο, Αλέξης

Σταϊκόπουλος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τη νύχτα,

Σάββατο 5 Σπτεμβρίου στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος

του Αγίου Κοσμά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο τροχαίο

ενεπλάκησαν 5 ΙΧ και η μηχανή του Αλέξη Σταϊκόπουλου.

Ο πρώην πολίστας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΝΟΒ

H Διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης εκφράζει
τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό ενός νέου αν-
θρώπου που μεγάλωσε μέσα στον Όμιλο: του Αλέξη Σταϊ-
κόπουλου. 

Ένας άνθρωπος που καλλιεργήθηκε αθλητικά στο Ν.Ο.Β.,

ο Αλέξης ασχολήθηκε ενεργά με την υδατοσφαίριση ως παί-

κτης, συμμετέχοντας στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατη-

γοριών της Βουλιαγμένης μέχρι και τη βαθμίδα της Α1.

Εξελίχθηκε σε προπονητή αναλαμβάνοντας το φυτώριο
των υποδομών του Λαιμού, όπου καθοδήγησε αθλητικά
πολλά ταλέντα της υδατοσφαίρισης από την τρυφερή ηλι-
κία των Αθλητικών Σχολών. Οδήγησε σε πολλές διακρίσεις
τις ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών, που κατέκτησαν
πολλαπλούς τίτλους και πρωταθλήματα.
Ένας δραστήριος, ικανός και αισιόδοξος άνθρωπος με
κύριο χαρακτηριστικό το ζεστό χαμόγελο για όποιον συ-
ναντούσε, ο Αλέξης αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογέ-
νεια της Βουλιαγμένης.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογέ-
νειά του.

Αλλον έναν νέο θρηνεί η κοινότητα των ΒΒΒ και η οικογένεια του ΝΟΒ

Σκοτώθηκε ο πολίστας Αλέξης Σταϊκόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας

BASKET LEAGUE

Τα επιχειρηματικά τερτίπια, 

οι συνέπειες και το θολό τοπίο

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την οριστική διακοπή της

σεζόν 2019 - 2020 λόγω πανδημίας και ένα μήνα πριν από

την προγραμματισμένη έναρξη της νέας, 2020 - 2021, το

πρωτάθλημα της Basket League πλέει σε αχαρτογράφητα

νερά... Από τη στιγμή της απόφασης για οριστική διακοπή

από τον ΕΣΑΚΕ και τις ΚΑΕ, κάπου στα μέσα Μάη, μέχρι

σήμερα, μεσολάβησαν εξελίξεις που ουσιαστικά τίναξαν

στον αέρα τα όποια μεγαλεπήβολα σχέδια της Λίγκας για

αναβάθμιση, τα οποία υπήρχαν στα συρτάρια και σχεδιαζό-

ταν να εφαρμοστούν από τη σεζόν που πρόκειται να αρχί-

σει. Παρότι δε το τελευταίο διάστημα στον ΕΣΑΚΕ

επισημοποίησαν τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν,

προχώρησαν σε καινοτομίες (διοργάνωση Σούπερ Καπ) και

προσπάθησαν να δείξουν ότι «κάτι κινείται», τα ανοιχτά ζη-

τήματα παραμένουν και είναι ουκ ολίγα.

Το «απήλθον» των επιχειρηματιών και η «επόμενη μέρα»

Αυτό που κυριαρχεί στις τάξεις των ΚΑΕ είναι ο προβλημα-

τισμός για το πώς θα «σωθεί το προϊόν» και θα ελαχιστο-

ποιηθούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες στην κερδοφορία

τους, και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το τελευταίο

διάστημα έλαβαν χώρα μια σειρά από γεγονότα που ανα-

δεικνύουν τις λογικές βάσει των οποίων λειτουργεί το προ-

αναφερθέν «προϊόν». Επανεμφανίστηκαν τα γνωστά - και

στο χώρο του μπάσκετ - επιχειρηματικά παιχνίδια, οδηγών-

τας σε φαινόμενα όπως αποχώρηση ομάδων από το πρω-

τάθλημα ή υποβιβασμός τους ακόμα και σε ερασιτεχνικές

κατηγορίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγινε το γνωστό

αλισβερίσι με αγοραπωλησίες ΑΦΜ. Αλλά και για ορισμένες

ΚΑΕ που δήλωσαν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα, η κα-

τάσταση δεν είναι ρόδινη και το μέλλον διαγράφεται αβέ-

βαιο.

Ολα αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα για άλλη μια φορά της

εμπορευματοποίησης του αθλήματος, που στρώνει το έδα-

φος σε επιχειρηματίες να εφαρμόζουν πότε το «ήλθον» -

συχνά με τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης - και πότε

το «απήλθον», πάντα όμως με γνώμονα την εξυπηρέτηση

των συμφερόντων τους και το κυνήγι των κερδών. Αποδει-

κνύεται δε ξανά ότι όταν έρχεται η «επόμενη μέρα», οι

πραγματικοί χαμένοι απ' αυτές τις λογικές δεν είναι οι επι-

χειρηματίες αλλά οι φίλαθλοι, οι παίκτες και οι εργαζόμενοι

στις ομάδες.

Οι 14 που έγιναν 16 και έμειναν ...13

Λίγο μετά την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος της

σεζόν 2019 - 2020, ο ΕΣΑΚΕ, σε μια προσπάθεια να κρατή-

σει τις ισορροπίες σε πρακτικό και ηθικό επίπεδο, ανακοί-

νωσε ότι δεν θα υποβιβαστεί στην Α2 καμία ομάδα. Ο

σχεδιασμός της Λίγκας ήταν να διεξαχθεί το πρωτάθλημα

της νέας σεζόν με τις 14 ομάδες της προηγούμενης και

προσθήκες τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Διαγόρα Δρυοπι-

δέων, οι οποίοι κέρδισαν την άνοδό τους από την Α2.

Σύντομα όμως το πρωτάθλημα των 16 ομάδων «πήγε περί-

πατο», καθώς άρχισαν να σκάνε τα κανόνια... Πρώτα το Ρέ-

θυμνο, σταθερά στη μεγάλη κατηγορία εδώ και χρόνια, και

στη συνέχεια ο Ηφαιστος Λήμνου, που ερχόταν από μια εν-

τυπωσιακή τριετία, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το

πρωτάθλημα. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό συνέβη λόγω

φυγής των επιχειρηματιών - ιδιοκτητών των ΚΑΕ.

Την ίδια στιγμή ο Ιωνικός Νίκαιας, αν και στα παρκέ κέρδισε

την παραμονή του, αποβλήθηκε από την κατηγορία κατόπιν

απόφασης της ΕΕΑ, λόγω μεγάλων οικονομικών προβλη-

μάτων. «Σώθηκε» όμως από το ...παράθυρο, καθώς ο Δια-

γόρας Δρυοπιδέων, που αντιμετώπιζε εξίσου σοβαρές

οικονομικές δυσκολίες, επέλεξε να μην αγωνιστεί στην

Basket League και αντ' αυτού να συγχωνευτεί με το Αιγά-

λεω, το δε ΑΦΜ του να το πουλήσει στον Ιωνικό. Για να τη

βγάλει «καθαρή» η ομάδα της Νίκαιας, βέβαια, χρειάστηκε

να εφαρμοστεί η γνωστή πρακτική της αλλαγής ονόματος

(Ιωνικός 1965 πλέον) και του διαφορετικού αριθμού φορο-

λογικού μητρώου.

Ας σημειωθεί ότι παρόμοιο πρόβλημα με τον Ιωνικό είχε και

η Λάρισα, ωστόσο δικαιώθηκε στην έφεση που υπέβαλε και

θα πάρει μέρος κανονικά στο νέο πρωτάθλημα.

Στη σκιά της πανδημίας και των προβλημάτων

Με τις 13 εναπομείνασες ομάδες, λοιπόν, θα διεξαχθεί η

νέα σεζόν της Basket League, η δε κλήρωση του ΕΣΑΚΕ

έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτέμβρη. Τα προβλήματα

όμως δεν σταματούν στις τρεις ομάδες που μας άφησαν

χρόνους... Πιο χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των

δύο ιστορικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ και

του Αρη, ενώ κι άλλες ομάδες «αγκομαχούν» οικονομικά.

Με βάση τη γενικότερη κατάσταση, μόνο τυχαία δεν ήταν

η κίνηση του ΕΣΑΚΕ να πάει για του χρόνου το μέτρο της

αύξησης της εγγυητικής επιστολής στα 200.000 ευρώ για

κάθε ΚΑΕ, όπως είχε ορίσει στις αρχές του καλοκαιριού. Με

δεδομένες και τις συνέπειες στα έσοδα για κάθε ΚΑΕ λόγω

των μέτρων για την πανδημία (διεξαγωγή των αγώνων

χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, μη έκδοση - ή

περιορισμένη - εισιτηρίων διαρκείας), τα πράγματα για το

νέο πρωτάθλημα μοιάζουν ιδιαίτερα ρευστά.

Ζητείται ...σωσίβιο για τα τηλεοπτικά

Μ' αυτά και μ' αυτά, οι υπεύθυνοι της Λίγκας τον τελευταίο

καιρό έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειες για εξεύρεση

λύσης όσον αφορά το σημαντικό ζήτημα των τηλεοπτικών

δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Με τον Ολυμπιακό

απόντα από τη μεγάλη κατηγορία για τους δικούς του λό-

γους και με την οικονομική κατάσταση των ΠΑΟΚ και Αρη

να έχει συνέπειες και στην αντίστοιχη αγωνιστική, οι υπεύ-

θυνοι της διοργανώτριας αρχής δείχνουν να έχουν αρκετά

θέματα όσον αφορά την πώληση του «προϊόντος», τουλά-

χιστον με προσοδοφόρα αποτελέσματα...

Η σύμπραξη των δύο άλλων ισχυρών του πρωταθλήματος,

Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, που σε μια προσπάθεια να «σωθεί

το προϊόν» αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην κεντρική

διαχείριση σπάζοντας τα δικά τους συμβόλαια με την Cos-

mote Sport, έδειξε να προσφέρει το κρυφό «χαρτί» στους

διοικούντες τη Λίγκα. Φυσικά, «πράσινοι» και «κιτρινόμαυ-

ροι», παρά την κίνηση υποστήριξης των υπολοίπων, είναι

βέβαιο ότι θα διεκδικήσουν αρκετά διαφορετικό μερίδιο

όταν και όποτε έρθει η όποια συμφωνία για την κεντρική

διαχείριση.

Μέχρι τώρα, όμως, λύση στο θέμα δεν έχει δοθεί. Η φημο-

λογία θέλει για μια ακόμα φορά την ΕΡΤ να προσφέρει το

...σωσίβιο στις ΚΑΕ της Basket League, κάνοντας λόγο για

ένα αρκετά σεβαστό ποσό και μακροχρόνια δέσμευση από

πλευράς κρατικού καναλιού για την απόκτηση των τηλεο-

πτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Οι επόμενες

μέρες μάλιστα θεωρούνται κομβικές για την έκβαση της

υπόθεσης, με τον ΕΣΑΚΕ να επιθυμεί λύση πριν από τη διε-

ξαγωγή της κλήρωσης του πρωταθλήματος.

UEFA NATIONS LEAGUE
Αξιόλογο ξεκίνημα για την Εθνική

Θετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

στο Nations League, όπου στις δύο πρώτες αγωνιστικές

συγκέντρωσε 4 βαθμούς (ισοπαλία 0-0 με τη Σλοβενία και

νίκη 2-1 επί του Κοσόβου - και οι δύο αγώνες εκτός έδρας)

και βρέθηκε στην κορυφή του 3ου ομίλου της Γ' κατηγορίας,

ισόβαθμη με τη Σλοβενία. Οι επόμενες υποχρεώσεις της Ελ-

λάδας στον όμιλο είναι σε ένα μήνα, αυτή τη φορά εντός

έδρας, με αντιπάλους τη Μολδαβία και το Κόσοβο, έχει δη-

λαδή την ευκαιρία να πάρει 6 βαθμούς και να παραμείνει 1η.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της Εθνικής, να επικρα-

τήσει στον όμιλο και να πάρει την άνοδο στη Β' κατηγορία.

Οσον αφορά την εικόνα της ελληνικής ομάδας στις δύο

αυτές πρώτες υποχρεώσεις μετά την πολύμηνη αγωνιστική

απραξία, αποτιμάται ως αξιόλογη και ουσιαστική. Μπορεί οι

διεθνείς να μην έπιασαν υψηλή απόδοση, αυτό όμως κρίνε-

ται φυσιολογικό και αναμενόμενο αν ληφθούν υπόψη η

εποχή και - πολύ περισσότερο - η κατάσταση που διαμόρ-

φωσε η πανδημία.

Δεδομένων των συνθηκών, η Ελλάδα εμφανίστηκε αρκετά

δραστήρια με αντίπαλο τη Σλοβενία, δεν κατάφερε όμως να

μετατρέψει την υπεροχή της σε γκολ. Πιο αποτελεσματική

ήταν στον δεύτερο αγώνα, με αντίπαλο το Κόσοβο, παρά

τον πιο αργό ρυθμό της γενικά στην αναμέτρηση. Πέτυχε

όμως να σκοράρει σε καίρια σημεία, στο ξεκίνημα των δύο

ημιχρόνων, με τους Λημνιό (2') και Σιόβα (51'), και έδειχνε

να οδεύει προς μια εύκολη νίκη. Ενα αμυντικό λάθος όμως

έδωσε την ευκαιρία στο Κόσοβο να μειώσει με τον Μπερίσα

στο 82' και να ασκήσει σημαντική πίεση στα τελευταία

λεπτά για την ισοφάριση, η Εθνική όμως άντεξε και έφυγε

με τους τρεις βαθμούς από την Πρίστινα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Το ... ξεχασμένο τρόπαιο διεκδικούν 

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Αφού πέρασε από «σαράντα κύματα», ο 78ος τελικός του

Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο έφτασε η ώρα να διε-

ξαχθεί, Σάββατο 12.9, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο,

όπου Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο

(21.00 - Cosmote Sport 1). Η διεξαγωγή του φετινού τελικού

γίνεται με πρωτοφανή καθυστέρηση, καθώς από τη μια οι

επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην αθλητική

δράση και από την άλλη - κυρίως - οι γνωστές αντίπαλες

κόντρες συμφερόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου είχαν

ως αποτέλεσμα μια σειρά από «επεισόδια» και δύο αναβο-

λές (27/7 και 30/8).

Να σημειωθεί ότι λόγω των μέτρων ασφαλείας για τον κο-

ρονοϊό, ο τελικός θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, όπως επιβάλ-

λουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτή η κατάσταση όμως

πρωτόγνωρη δεν είναι για τελικό Κυπέλλου, καθώς η βία,

ως αποτέλεσμα κι αυτή των γενικότερων ανταγωνισμών

στο χώρο, είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια οι τε-

λικοί της διοργάνωσης να διεξάγονται υπό ειδικές συνθήκες

(κεκλεισμένων των θυρών, με μειωμένο αριθμό θεατών

κ.ο.κ.).

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



ΒΟΥΛΑ, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6 - ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949, 

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

Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Μαλακό εξώφυλο 20 ευρώ και Επετειακή έκδοση αριθμημένη, δερματόδετη 50 ευρώ

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€


