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ΠΟΛΕΜΟΣ Κλειστή η Λεωφόρος Αθηνών
Ένας βάρβαρος
πρωτογονισμός

- Σουνίου προς Σούνιο
Εναλλακτικές διαδρομές

3 «Ή η ανθρωπότητα θα τελειώσει τους πολέμους
ή οι πόλεμοι θα αποτελειώσουν την ανθρωπότητα»
Δολοφονηθείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι
3 «Η μεγάλη Καρχηδόνα ξεκίνησε τρεις πολέμους.
Μετά τον πρώτο, ήταν ακόμα ισχυρή. Μεά τον 2ο
ήταν ακόμα κατοικήσιμη. Μετά τον 3ο, ήταν αδύνατο
να την εντοπίσεις»
Bertolt Brecht
3 «Ένας πόλεμος αρχίζει όποτε θελήσεις, αλλά
δεν τελειώνει όποτε θελήσεις να τον σταματήσεις»
Νικολλό Μακιαβέλλι
Θα μπορούσα να «γράψω» ένα
άρθρο, δίχως να γράψω τίποτα δικό
μου· απλά αντιγράφοντας γνωμικά!
Κρίσεις που έχουν αναμφισβήτητη
ισχύ αξιωμάτων· ρήσεις προσωπικοτήτων μεγάλου κύρους. Δεν μου
πάει όμως. Κάπου θέλω να πω και
τα δικά μου. Τόλμημα, αλλά και διτου Κώστα
καίωμα· και κάποιας γνώσης και κάΒενετσάνου
ποιας εμπειρίας.
Έχω ζήσει έναν μεγάλο πόλεμο και μια εχθρική κατοχή ως παιδί. Έναν εμφύλιο, επιστράτευση.
Ήμουν ακόμη στην πρώτη εφεδρεία με ειδική πρόσκληση.... Εξ άλλου, με την επιλογή των συγκεκριμένων γνωμικών, είναι φανερό ότι τα υιοθετώ. Άρα
καθίστανται και δικά μου!
Ανοίγω μια παρένθεση (ως φοιτητής, είχα γίνει δεκτός, μέλος τριμελούς επιτροπής συμφοιτητών –
τριών, από τον Γεώργιο Παπανδρέου – τον «γέρο
Συνέχεια στη σελ. 2
της δημοκρατίας» -

Όλοι οι δρόμοι
οδηγούν στου
“Μαριγώνη”

Αλλάζει η διαδρομή, με εκ περιτροπής πέρασμα της σήραγγας από την κατεύθυνση προς Αθήνα.

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προτάσεις για την
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία
για τους κατοίκους της προστασία του Υμηττού
στη Στρατηγική Μελέτη
Σαρωνίδας
Στον ”αέρα” οι ιδιοκτησίες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
σελίδα 7

σελίδα 16

79 χρόνια ΕΑΜ

Αθλητικά
προγράμματα ΟΑΠΠΑ

τίποτα ΔΕΝ διδαχθήκαμε!

Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 13

σελίδα 16

σελίδα 17

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

ΠΟΛΕΜΟΣ
‘Ενας βάρβαρος
πρωτογονισμός

Συνέχεια απο τη σελ. 1

επί πρωθυπουργίας του, το 1965. Ενας συνάδελφος,
που μίλησε πρώτος, όνομα και πράγμα «Κολτσίδας»,
του είπε ένα απόφθεγμα, που υπέθετε ότι το είχε πει,
ως φοιτητής, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο «Γέρος» του
αντέταξε: «Καλό, αλλά δεν είναι δικό μου· το έχει πει
ο Ελευθέριος Βενιζέλος».
Παρενέβην· «αφού το υιοθετείτε, κύριε Πρόεδρε,
είναι πλέον και δικό σας». Με κοίταξε ανθυπομειδιώντας: «Εσύ κάνεις για πολιτικό», μου είπε. «Τι σπουδάζεις;»

Διαβάστε ακόμη
Δήμος Παλλήνης: να σταματήσει η
παραπλάνηση των πολιτών Σελ. 6

Επιτροπή Ισότητας στο Δήμο Σαρωνικού
Σελ. 7
Ζητούν επαναλειτουργία του Ιατρείου Αναβύσσου
Σελ. 7

1821-1832: Η Ελλάς στα “Ξένα
χέρια” γιάννης κορναράκης
Σελ. 8
Παίονες και Ιλλυριοί
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9
Σελ. 11

Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις
προσφεύγουν στο ΣτΕ για τους δασικούς χάρτες
Σελ. 10

Αντιπλημμυρικό έργο κεντρικού
αγωγού στο Κορωπί
Σελ. 12
Στα δύσβατα μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17

― Πολιτικές επιστήμες. Με ικανοποίησε, ίσως κιόλας
με παρέσυρε, αλλά έκανε ένα μικρό λάθος· μου έλειπαν κάποια “προσόντα”: της κληρονομικότητας, της
“κληροδοσίας” ακριβέστερα, των πολιτικών αξιωμάτων, και κυρίως τα γνωστά προσόντα του γυμνοσάλιαγκα)!
Κλείνω τη μεγάλη παρένθεση. Συγχωρήστε με, αλλά
έχει κάποια διδακτική αξία. Επανέρχομαι στα γνωμικά
του πολέμου και στο θέμα μας· τον πρωτογονισμό του
πολέμου.
Ξεκινώντας την «ξυγγραφή» της ιστορίας του ο Θουκυδίδης, μας λέει ότι τέτοιος μεγάλος και καταστροφικός πόλεμος, σαν τον πελοποννησιακό, μεταξύ
όλων των Ελλήνων και μερικών βαρβάρων, δεν είχε
ματαγίνει1!
Σημασία και κοινωνιολογική αξία έχουν, όσα ως συμπεράσματα και ως ενδείξεις αναφέρει: «Τα παλιά χρόνια οι Έλληνες κι όσοι από τους βαρβάρους
κατοικούσαν στα Ηπειρωτικά παράλια και εκείνοι στα
νησιά, όταν άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα μεταξύ τους με πλοία, στράφηκαν στην πειρατεία, με
αρχηγούς τούς πιο ικανούς που κίνητρό τους ήταν το
ατομικό όφελος και η εξασφάλιση τροφής για τους
αδύναμους. Έτσι, με επιθέσεις σε πόλεις που δεν
είχαν τείχη και αποτελούνταν από οικισμούς, προέβαιναν σε αρπαγές και πορίζονταν τα προς το ζην
ως επί το πλείστον με αυτό τον τρόπο χωρίς τούτη η
πράξη να θεωρείται τότε ακόμη επαίσχυντη, απεναντίας, μάλλον τους έδινε και κάποια δόξα»!

Τα αίτια του
επιθετικού πολέμου
Όσα αναφέρει παραπάνω ο Θουκυδίδης ως προϊστορία και ως υπερβάλλουσα ανάγκη πρωτόγονων κοινωνιών, ενισχυμένα με την πλεονεξία και την απληστία
έχουν ως συναφές χαρακτηριολογικό αποτέλεσμα
την ανάπτυξη του ναρκισσιστικού πάθους της καθ’
υπερβολήν ιδιοκτησίας. Το πλεονάζον· το καταφανώς
πέραν των αναγκών και της εξασφάλισης. Αυτό που
σου δίνει την αίσθηση της δύναμης και την ψευδαίσθηση της αιωνιότητας. Την αυταπάτη ακόμη της
αξίας και της σπουδαιότητας.
Το πάθος αυτό· της ιδιοκτησίας, όταν μεταβάλλεται
από ατομικό σε συλλογικό πάθος, σ’ επίπεδο έθνους
ή κράτους, έστω με την ιεραρχία της κοινωνικής πυραμίδας, μεταλλάσσεται ποιοτικά και καθίσταται
πλέον πολύ επικίνδυνο.
Αυτή η πρωτόγονη ροπή της αρπαγής του μόχθου και
της αποταμίευσης όσων μοχθούν και παράγουν, από
τους δυνατούς και επιτήδειους ή από τους στερημένους ή ζηλόφθονους, σε ατομικό ή ολιγομελές επίπεδο συμμορίας ή εταιρείας, κατά περίπτωση με τις

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

εγκληματικότητες και τους πολέμους κλίμακας, - μικρούς πολέμους – εγκληματικών πράξεων ή νομιμοποιημένων – νομιμοφανών και παραλλαγμένων σε
“οικονομικούς πολέμους”, ανταγωνισμών κ.λπ. μεταλλάσσονται ποιοτικά σ’ επίπεδο κρατών σ’ εχθροπραξίες, σε εκβιαστικές συνθήκες υφαρπαγών, σε
ακραίες περιπτώσεις σε πολεμικές συρράξεις. «Ο ανθρώπινος ιδιοκτησιακός πολιτισμός είναι η αποθέωση
της ανθρώπινης βαρβαρότητας», λέει ο διδάκτωρ φιλοσοφίας και καθηγητής Δημ. Τσαρδάκης, στο θαυμάσιο βιβλίο του «Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο»3
και συμπληρώνει: «...το καπιταλιστικό – ναρκισσιστικό
σύστημα αναπαράγει και αναπτύσσει την πλεονεξία,
τον ανταγωνισμό, την εκμετάλλευση και την επιθετικότητα στον κόσμο»3. Μ’ άλλα λόγια την καταπίεση,
την εκμετάλλευση και τους πολέμους!» (Και δεν είναι
κομμουνιστής).
Αλλά εγκυρότερα, τα ’χει πει πιο πριν ο μέγας και θαυμαστός φιλόσοφος Πλάτων: «Δια την των χρημάτων
(πραγμάτων – υλικών αγαθών) κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται». Και το πετρέλαιο είναι «χρήμα» υλικό αγαθό.
Αυτό, με πρωτόγονη μανία κυνηγάει ο Ερντογάν με
όσους εκφράζει. Τον χαρακτηρίζει μια αρχέγονη βαρβαρότητα. Ενα φαινόμενο κοινωνικού πρωτογονισμού. Ένας ανθρωπολογικός κοινωνικός αταβισμός,
όπως ονομάζεται στη βιολογία η επανεμφάνιση πρωτογονικού χαρακτηριστικού, που είχε εξαφανιστεί, ή
είχε υποβαθμιστεί εξελικτικά. Και χτυπάει τα τύμπανα
του πολέμου, κι όχι μόνο, από Λιβύη ως το Ναγκόρνο
–Καραμπάχ και τη Συρία μέχρι την Κύπρο και την Ελλάδα...

«Γλυκύ δ’ απείρω πόλεμος, (φαίνεται γοητευτικός ο
πόλεμος σ’ αυτούς που δεν έχουν την εμπειρία του),
μας λέει ο Πίνδαρος, «και σ’ αυτούς που δεν πρόκειται να τον δοκιμάσουν προσωπικά», να προσθέσω, αν
μου επιτρέπει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που λένε
αυτοί και άλλοι κι ο Μακιαβέλλι, αλλά και όσα συμπληρώνει ο Μέγας Ναπολέων4 πως «Απ’ τη φύση της
η έκβαση μιας μάχης είναι αμφίβολη», και σ’ έναν πόλεμο δεν υπάρχουν αλώβητοι νικητές!
Αλλά η αλαζονεία θολώνει το νου και το βλέμμα και
η υπεροψία της εξουσίας οδηγούν στην καταστροφή
και τη βαρβαρότητα και πιθανότατα στην οδό της
απώλειας, εκείνους που νομίζουν πως κάτι που αρχίζει ευχάριστα και με καούς οιωνούς, θα ’χει και το
προσδοκώμενο ευχάριστο και επωφελές αποτέλεσμα.
Η ιστορία δείχνει πως σχεδόν πάντα, στο τέλος, διαψεύδονται.
―――――――
1. Θουκυδίδης: ΙΣΤΟΡΙΑ, βιβλ. Α΄1
2. Ως άνω βιβλ.Α΄
3. Δ. Τσαρδάκης: «Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο», εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, 2014, σελ. 103.
4. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ σχολιασμένος από τον Ναπολέμοντα Βοναπάρτη», εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ.
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Άσκηση
στην Τρίτη Ηλικία
από το Δήμο ΒΒΒ
Ολοκληρωμένα προγράμματα άσκησης παρουσιάζονται μέσω διαδικτύου στα πλαίσια του προγράμματος «Άσκηση και τρίτη ηλικία» που υλοποιεί ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Στο διαδικτυακό κανάλι του Δήμου, στο Youtube,
έχουν αναρτηθεί τα προγράμματα:
1. Ενδυνάμωσης
https://www.youtube.com/watch?v=X3wwgQDDmWc
2. Συνασκήσεων
https://www.youtube.com/watch?v=aUbu5JS3zqk
3. Yoga
https://www.youtube.com/watch?v=sn7DPQLAlVU&t=8s
Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης και δίνονται οδηγίες
εκτέλεσης των ασκήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να
πραγματοποιηθούν χωρίς την επίβλεψη γυμναστή.
Τα προγράμματα δημιουργήθηκαν από έμπειρους
γυμναστές, με στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου των ηλικιωμένων και την διατήρηση της κινητικής λειτουργικότητας τους λόγω των συνθηκών
απομόνωσης, εγκλεισμού και αποστασιοποίησης
των ηλικιωμένων από τα συγγενικά και φιλικά τους
πρόσωπα για την προστασία τους από τον covid-19.

Δραστηριότητες
του Συλλόγου “Υπατία”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας Υπατια ξεκινά σεμινάρια ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ • Ντεκουπαζ • Κατασκευές
• Κόσμημα κ.α.
Επικοινωνία Νικολέττα Στασινοπούλου τηλ. 694 91
02 035 – email: nikol@typologiki.gr

Εκθεση ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ και ΠΟΙΗΣΗ
θα εξελιχθούν από 16 έως 18 Οκτωβρίου, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (Αγ. Ιωάννου 3) και ώρες 10:00 έως 20:00
Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες, τηλ. 6998958059

ΕΒΔΟΜΗ

Εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Αττικής
με live streaming
Ξεκίνησε η προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας, μέσω live streaming, με τη
συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Ειδικότερα το πρόγραμμα των
ζωντανών μεταδόσεων ξεκίνησε
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
και μέχρι την Τρίτη 3 Νοεμβρίου
θα προβάλλονται στο κανάλι της
Περιφέρειας στο ΥouΤube, 41
μουσικές συναυλίες και θεατρικές
παραστάσεις ανοιχτές για όλους
τους θεατές που θέλουν να τις
απολαύσουν και οι οποίες δεν
ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε φυσικούς χώρους και με
ζωντανή την παρουσία του κοινού,
εξαιτίας των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων που τέθηκαν σε
ισχύ.
Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως βασική πεποίθηση ότι ο πολιτισμός αποτελεί τη
ραχοκοκαλιά μιας υγιούς κοινωνίας, αποφάσισε να στηρίξει το
καλοκαίρι του 2020 το χώρο του
πολιτισμού, καταρτίζοντας ένα
πλούσιο και πλουραλιστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα 140 εκδηλώσεων, υπό την επιμέλεια της
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Ε.
Δουνδουλάκη και του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου
αρμόδιου για θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις Χ. Ρώμα, ξεπερνώντας
κατά
πολύ
κάθε
αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν
από οποιαδήποτε Περιφέρεια ή
Δήμο.
Με αφορμή τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία
και με δεδομένη την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η διοίκηση
της Περιφέρειας και προσωπικά ο
Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
στην προστασία της δημόσιας
υγείας, ανεστάλη η πραγματοποίηση ενός αριθμού εκδηλώσεων σε
φυσικούς χώρους, με την παρουσία θεατών.
Ωστόσο με απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη επελέγη η λύση της live
streaming προβολής μέσω διαδικτύου των πολιτιστικών εκδηλώσεων
της
Περιφέρειας
προκειμένου αφενός να συνεχιστεί έμπρακτα η στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων
στο χώρο του Πολιτισμού και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα
στους πολίτες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Σε μήνυμα του ο Γ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής:
«Είμαστε στο πλευρό των καλλιτεχνών με πράξεις και όχι με
λόγια. Με καινοτόμες πρωτοβουλίες, εναρμονισμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας,
στηρίζουμε έμπρακτα τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του,
όπως είχαμε δεσμευτεί. Ακόμα και
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο λόγω
της κρίσιμης υγειονομικής συγκυρίας, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες
οι οποίες ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Αττικής, πάντοτε έχοντας ως γνώμονα τη
διαφύλαξη
της
δημόσιας
υγείας».
Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση
τις εκδηλώσεις μέσα από το παρακάτω link:
https://www.youtube.com/embed/
live_stream?channel=UCJf8zh4F
zNEhvGUZPt70cfw
Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων
μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου
2. ΚΥΡΙΑΚΗ 27/09/2020
Ώρα 11.30
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ»
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΥΜΕΛΗ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 27/09/2020
Ώρα: 20.30
Μ ΟΥ Σ Ι Κ Ο Θ Ε Α ΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΟ
ΛΕΥΚΩΜΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΘΥΜΕΛΗ
4. ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ», με τους Περικλή
Λιανό, Μιχάλη Μαρκάτη και Ειρήνη Παπαδημάτου
5. ΤΡΙΤΗ 29/09/2020
ΩΡΑ: 20:30 MOYΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ
6. ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ», με
τη Φωτεινή Φιλοσόφου
7. ΠΕΜΠΤΗ, 01/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ-ΜΕΛΙΝΑΣ ΚΑΝΑ
8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΑ
ΒΙΣΣΗ, «4 Συχνότητες»
9. ΣΑΒΒΑΤΟ, 03/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΩΝΑΣ
10. ΚΥΡΙΑΚΗ, 04/10/2020
ΩΡΑ:20:30 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΩΝΑΣ
11. ΔΕΥΤΕΡΑ, 05/10/2020 ΩΡΑ:
20:30 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΩΝΑΣ
12. ΤΡΙΤΗ, 06/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΖΕΛ ΚΟΥΡΤΙΑΝ», ΜΕ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
13. ΤΕΤΑΡΤΗ, 07/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ», με τον
Πέτρο Ξεκούκη κ.α.
14. ΠΕΜΠΤΗ, 08/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΝΟΥΡΑ, ΕΝΑ ΠΕΝΘΙΜΟ ΜΠΛΟΥΖ»
15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
16. ΣΑΒΒΑΤΟ, 10/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΛΙΔΑΚΗ
17. ΚΥΡΙΑΚΗ, 11/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΑΙΝΣΤΑΪΝ»,
με
τους
Θανάση
Θεολόγη κ.α.
18. ΔΕΥΤΕΡΑ, 12/10/2020
ΩΡΑ: 20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΤΖΟΝΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΠΛΟ
ΤΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΒΔΟΜΗ

«ΤO ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ»
Της Άλκης Ζέη
Η μεγάλη επιτυχία το «ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ»
της Άλκης Ζέη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Ανδρομάχης Χρυσομάλη, μετά την sold out επετειακή παράσταση στο Βεάκειο, που ήταν
αφιερωμένη στη αγαπημένη μας συγγραφέα Άλκη
Ζέη και την εξαιρετικά πρωτοφανή ζήτηση, αποφασίστηκε η παράσταση να μεταφερθεί από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.
Το «θρυλικό» ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ, η παράσταση των 600 παραστάσεων και των 150.000 θεατών, θα συνεχίζει να μας συγκινεί και να μας
μεταφέρει στην Ελλάδα του 1936, τηρώντας όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας, κάθε Κυριακή
στις 11:30 στο θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ.
Μια μεγάλη παραγωγή με 11 ταλαντούχους ηθοποιούς και σημαντικούς συντελεστές, με προβολές 3D
και Video art, που συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό
κατασκευασμένο από τον κορυφαίο σκηνογράφο και
ενδυματολόγο Γιάννη Μετζικώφ.
Οι εξαίσιες μουσικές συνθέσεις του Μιχάλη Αβραμίδη,
μεταφέρουν μικρούς και μεγάλους στο Λαμαγάρι, στο
"σκηνικό" των παιδικών χρόνων της Άλκης Ζέη και κυρίως στα συναισθήματα, την ψυχή και την αθωότητα
των δύο μικρών κοριτσιών, της Μέλιας και της Μυρτώς,
χαρτογραφώντας το καλοκαίρι του 1936.
Τζωρτζίνα Καλέργη
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“Της Φιλοπατρίας και της Ποίησης”
60 Χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας
Κύπρου (ΣΠΕΚ), με δική του πρωτοβουλία, και με την ευγενή υποστήριξη
του
Υφυπουργείο
Τουρισμού Κύπρου, παρήγαγε ένα
15-λεπτο φιλμ για να τιμήσει τα 60
χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (το 1960),
το οποίο κράτος είναι από τότε
πλήρες μέλος του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, και από το 2004
κανονικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το έργο αυτό, που φέρει τον
τίτλο “Της Φιλοπατρίας και της
Ποίησης” και που κατηγοριοποιείται στις Δραστηριότητες του
ΣΠΕΚ, “Προγράμματα”, γίνεται μια
περιδιάβαση στην Ιστορία, στην
Παράδοση και στον Πολιτισμό της
Κύπρου, ο οποίος Πολιτισμός της
εντάσσεται στον ευρύ Ελληνικό
Πολιτισμό. Το φιλμ είναι ένα ψηφιδωτό με σκηνές από μνημεία της
κλασικής, βυζαντινής και νεότερης
περιόδου, από μουσειακούς/ αρχαιολογικούς χώρους, δίδονται

ιστορικές αναφορές, παρουσιάζονται οι φυσικές ομορφιές της Μεγαλονήσου, ακούγονται άσματα και
ποιήματα Ελλήνων και Κυπρίων
ποιητών για το νησί και την ιστορία
τους, αλλά και αποσπάσματα από
σοφές ρήσεις για τις αρετές, που
διατηρήθηκαν ανά τους αιώνες
μέσα από την Παράδοση, την Παιδεία, τη Θρησκεία, πυλώνες που
στήριζαν για χιλιετίες τον ακμαίο
Ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου.
Γι’ αυτό τον λόγο, ο ΣΠΕΚ φρονεί
και ευελπιστεί ότι το 15-λεπτο
αυτό έργο θα αποτελεί σημείο
αναφοράς, που θα διαρκεί για
πάντα, αρχής γενομένης της επετείου των 60-χρονων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου,
απευθύνει
ειλικρινείς
ευχαριστίες προς την Κυπριακή
Κυβέρνηση για την όλη βοήθεια,
και ειδικά στον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φ. Φωτίου, στον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
Open Plan: Ανοιχτός σχεδιασμός, ανοιχτός χώρος, ροή, ελευθερία σκέψης,
ελευθερία κίνησης
Με δωρεάν συμμετοχή για όλους
Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Φεστιβάλ
Αθηνών & Επιδαύρου επεκτείνει τη δραστηριότητά
του κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και της χειμερινής περιόδου με μία σειρά από ερευνητικές δράσεις
και συνεργασίες, για τις οποίες δανείζεται τον γνωστό αρχιτεκτονικό όρο Open Plan: Ανοιχτός σχεδιασμός, ανοιχτός χώρος, ροή, ελευθερία σκέψης,
ελευθερία κίνησης. Όπως ακριβώς και με τους open
plan χώρους, έτσι και η σειρά δράσεων, που εγκαινιάζει το Φεστιβάλ, απελευθερώνει έναν καινούργιο
τρόπο συνύπαρξης, που καταργεί τα τείχη και τις
οριοθετήσεις.
Οι Open Plan δράσεις του Φεστιβάλ –εργαστήρια,
masterclasses, παραστάσεις, webinars και πρωτότυπα
καλλιτεχνικά έργα– απευθύνονται σε επαγγελματίες
καλλιτέχνες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό όλων των
ηλικιών.
Στο πνεύμα της ευελιξίας που χαρακτηρίζει το νέο εγχείρημα, οι περισσότερες δράσεις του Open Plan,
είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να μπορούν να διεξαχθούν και διαδικτυακά, γεφυρώνοντας ψηφιακά τις
αποστάσεις που μας χωρίζουν λόγω της παρούσας

συνθήκης και ενώνοντάς μας όλους σε έναν νοητό,
ανοιχτό χώρο ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικότητας.
Με δωρεάν συμμετοχή για όλους, το Open Plan
απαντά σε τρεις βασικές στοχεύσεις που διαπνέουν
τη συνολική διαμόρφωση του προγράμματος.
Πρώτον, μας προετοιμάζει για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ για το καλοκαίρι του 2021, ξεκινώντας από δύο κύκλους που είχαν ήδη
ανακοινωθεί στον αρχικό σχεδιασμό του 2020 και
εστιάζουν στην πειραματική και ηλεκτρονική μουσική
(Chronotopia σε συνεργασία με το βερολινέζικο Φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής CTM
και το Goethe Institut Athen) και στη hip hop και street
dance κουλτούρα (Layers of Street).
Δεύτερον, φέρνει στο προσκήνιο το Αρχαίο Δράμα και
το συνδέει με τη σύγχρονη δημιουργία και την καθημερινή πρακτική.
Τρίτον, το πρόγραμμα απαντά στην ανάγκη των καλλιτεχνών (σκηνοθετών, χορευτών, ηθοποιών, χορογράφων, μουσικών, δραματουργών κ.ά.), να
δραστηριοποιηθούν εκ νέου στη φετινή δύσκολη συγκυρία και να καλλιεργήσουν τα εργαλεία τους. Το

Περδίο, στον Πρέσβη της Κύπρου
στην Αθήνα κ. Κυριάκο Κενεβέζο,
στον Πρόξενο της Κύπρου στη
Θεσσαλονίκη κ. Σπύρο Μιλτιάδη
και επίσης στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Ελλάδας κ. Γιώργο Συλλούρη.
Μπορείτε να το δείτε στο:
https://www.youtube.com/watch?v
=ttSKfiEkAIY&feature=youtu.be&ut
m_source=%27newsletter%27&ut
m_medium=info@cultural-association.org&utm_campaign=Cultural%20Association
Πηγή: www.cultural-association.org

Open Plan απευθύνεται όμως και στο ευρύτερο κοινό
κάθε ηλικίας, και μας ενθαρρύνει να δημιουργήσουμε
τα δικά μας έργα.
Γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ καλλιτέχνη και
θεατή και βάζοντας σε πρώτο πλάνο τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική αναζήτηση ως ανοιχτά
πεδία έκφρασης για όλους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί
να συμβάλει στην καλλιέργεια ενός ενεργητικού και
συμμετοχικού Κοινού, που συνδιαμορφώνει την καλλιτεχνική ταυτότητα του Φεστιβάλ.
Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, ενεργοποιείται ο Χώρος Β της Πειραιώς 260, μια κίνηση συμβολική για τον κόσμο του Πολιτισμού, που έχει πληγεί
σοβαρά από την πανδημία.
― Long weekends
Με διεθνείς καλλιτέχνες του θεάτρου και του χορού
― ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET
― Εργαστήριο χορού με τον Kader Attou και την
ομάδα του, Accrorap
― ΚΥΚΛΟΣ CHRONOTOPIA
― Εργαστήριο ηλεκτρονικής μουσικής σύνθεσης με
τον Άκη Σίνο και την Anke Eckardt
― Ancient Future Solo
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού για εφήβους
με τη Μαριάννα Καβαλλιεράτου
― «Morphés»
Εργαστήριο μόδας εμπνευσμένο από τη μορφή της
Ιφιγένειας με την Ιωάννα Κουρμπέλα
Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου επιχορηγείται από το
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.
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«Να σταματήσει η παραπλάνηση των πολιτών για
τα rapid tests»
δηλώνει ο δήμαρχος Παλλήνης
Με αφορμή το αίτημα της αντιπολίτευσης, να προχωρήσει ο Δήμος Παλλήνης, σε αγορά και διενέργεια rapid
tests για τον κορονοϊό, καθώς και τις δηλώσεις ορισμένων, ότι, «ο Δήμαρχος αρνήθηκε να προστατεύσει τους
δημότες», θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής:
Μόνος, θεσμοθετημένος και αρμόδιος, δημόσιος φορέας για την διενέργεια ελέγχων κορονοϊού, είναι ο
ΕΟΔΥ, ο οποίος διαθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία
και το κατάλληλα εκπαιδευμένο, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο Δήμος Παλλήνης, ως Οργανισμός
Αυτοδιοίκησης, δεν διαθέτει την θεσμική αρμοδιότητα, το ανθρώπινο
δυναμικό και την επιστημονική
γνώση και ευθύνη, για να προχωρήσει σε αγορά και διενέργεια, (είτε
rapids είτε μοριακών) τεστ covid, τα
οποία άλλωστε, παρέχονται δωρεάν
από τον ΕΟΔΥ.
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Υγείας
και τον ΕΟΔΥ, και έχουμε ζητήσει τη διενέργεια, όσο το
δυνατόν περισσότερων, τεστ στον Δήμο μας. Ήδη,
έχουν γίνει έλεγχοι σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του
Δήμου, των Δημοτικών Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων καθώς και στους εργαζομένους των βρεφονηπιακών σταθμών.
Επιπλέον, θεωρούμε ότι, ο Δήμος Παλλήνης δεν μπορεί
να συμβληθεί με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπως ζητήθηκε, ώστε να προσφέρει στους δημότες του «δωρεάν τεστ» ή να καλύψει μέρος του κόστους, γιατί:
Αφενός, είναι γνωστό ότι δεν αρκεί μόνο ένα τεστ ανά
πολίτη και άρα, όσοι από την αντιπολίτευση το ζητούν,
θα πρέπει να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: "πόσα
τεστ ανά δημότη, θα πρέπει και θα μπορεί να καλύψει ο
Δήμος Παλλήνης, κι ενώ αυτά γίνονται δωρεάν από τον
ΕΟΔΥ";
Αντιλαμβάνεται κανείς ποιο είναι το συνολικό οικονομικό κόστος για την κάλυψη των τεστ, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και με κατώτερη τιμή 100 ευρώ ανά
άτομο, ενός πληθυσμού άνω των 70.000 κατοίκων; Κι
ενώ –επαναλαμβάνω- γίνονται δωρεάν από τον ΕΟΔΥ;
Αφετέρου, θεωρούμε ότι, κάτι τέτοιο, θα δημιουργούσε
προβλήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Με ποιο δικαίωμα
θα μπορούσε ένας Δήμος να προσφέρει, σε όλους τους
δημότες, οριζόντια και ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή άλλων κριτηρίων, δωρεάν τεστ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια;
Ο Δήμος Παλλήνης ως Οργανισμός Αυτοδιοίκησης έχει
συγκεκριμένες δυνατότητες και αρμοδιότητες και στο
πλαίσιο αυτών, βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών του,
από την αρχή της πανδημίας και θα συνεχίσει να το κάνει.
Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να υποκαταστήσει
τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, ούτε το κράτος,
το οποίο και θα πρέπει να διευκολύνει τον έλεγχο των
πολιτών, ειδικά των πιο ευάλωτων.
Όλοι μας έχουμε πραγματικό ενδιαφέρον για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά οι καιροί απαιτούν
υπευθυνότητα και στοιχειώδη λογική.
Δεν μπορούν κάποιοι να «παίζουν» με την αγωνία και
την ελπίδα των πολιτών, ούτε έχουν το δικαίωμα να
τους παραπλανούν με τον άκρατο λαϊκισμό τους, για
να κερδίσουν εντυπώσεις και ψήφους.
Ας σταματήσουν εδώ, γιατί κάνουν κακό στην κοινωνία.

ΕΒΔΟΜΗ

Κλειστή η Λεωφόρος Αθηνών
- Σουνίου προς Σούνιο
Εντοπίστηκαν βλάβες στη σήραγγα
Στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8 μ.μ. και για
ένα 15ημερο σε τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών -Σουνίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Σούνιο
προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας Αττικής.
Η σχετική απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την ενημέρωση που
είχε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας πως διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες στο δοµικό
σύστημα της σήραγγας «Λουμπάρδα» (Τρύπες του Καραμανλή),
στο δήμο Κρωπίας. Ειδικότερα, κατόπιν γεωτεχνικής αξιολόγησης
εκτιμήθηκε ότι δεν είναι δυνατό να
εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια,
κατά τη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας στο ρεύμα από Αθήνα
προς Σούνιο.
Για το θέμα πραγματοποιήθηκε
έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία
του Περιφερειάρχη Αττικής, στην
οποία συμμετείχαν στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας.
σ.σ. Nα σημειώσουμε εδώ ότι ο
Δήμος Κρωπίας είχε ενημερώσει
επανειλημμένως για τη διάβρωση
της σήραγγας.
Ο Περιφερειάρχης επισήμανε τα
εξής: «Τα αρμόδια συνεργεία θα
προβούν σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των οδηγών
στο ελάχιστο δυνατό.
Απευθύνουμε έκκληση προς τους
οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων καθώς
και τη σχετική σήμανση για τις παρακαμπτήριές οδούς για την διευκόλυνση τους».
Μετά από σχετική συνεννόηση με
τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής η
Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών της Περιφέρεια Αττικής
προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Πλήρης απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας της Ε.Ο.91 από Αθήνα
προς το Σούνιο, στο οδικό τμήμα
αυτής που περιλαμβάνει την πε-

λεια των μαθητών και πρέπει
οπωσδήποτε να διασφαλιστεί.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ήδη
προχώρησαν σε αλλαγές.

ριοχή της σήραγγας «Λουμπάρδα»
(Τρύπες του Καραμανλή) και καταλήγει στο Σούνιο.
2. Η προσπέλαση διερχόμενων επί
της Ε.Ο.91 οχημάτων προς το αποκλεισμένο οδικό τμήμα της Λ. Αθηνών-Σουνίου, αποφασίστηκε να
διεξάγεται μέσω του οδικού άξονα
Λ. Ευελπίδων (Λ. Βάρης) -Ν. Παπαγιανόπουλου (οικισμός Κίτσι) -Λ.
Αγ. Μαρίνας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος
Κιούσης σε διαρκείς τηλεφωνικές
επαφές του, με τον Περιφερειάρχη
Αττικής, Γεώργιο Πατούλη τον
ενημέρωσε για τις προβληματικές
αυτές αποφάσεις κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που πάρθηκαν αιφνιδιαστικά και χωρίς την γνώμη του
Δήμου, διότι θα διέρχονται για 15
ημέρες εντός οδών που υπάρχουν
2 σχολικά συγκροτήματα (οδός
Ν.Παπαγιαννοπούλου Κίτσι και
Αγία Μαρίνα) και κατοικίες.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας πρότεινε
δύο εναλλακτικές ρυθμίσεις με
συγκεκριμένες οδικές διαδρομές
που δεν περιλαμβάνουν την οδό
Ν.Παπαγιαννοπούλου στο Κίτσι –
Αγ. Μαρίνα που βρίσκονται τα δύο
μεγάλα σχολικά συγκροτήματα.
Αυτή τη στιγμή προέχει η ασφά-

Εκ περιτροπής πέρασμα
από τη μία σήραγγα με
πρόταση Δημάρχου Κρωπίας
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρώτη εναλλακτική ρύθμιση
άρχισε 1η Οκτωβρίου με την διοχέτευση της κίνησης από την
Λ.Αθηνών-Σουνίου στη Λ.ΒάρηςΚορωπίου και έπειτα στην Λεωφ.
Αγίας Μαρίνας με κατεύθυνση την
παραλιακή.
Η δεύτερη εναλλακτική ρύθμιση
που πρότεινε ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης, είναι η εκ περιτροπής είσοδος από την σήραγγα
με κατεύθυνση προς Αθήνα με
όλα τα σήματα και τους ελέγχους
που χρειάζονται.
Και όντως υιοθετήθηκε και θα
εφαρμοστεί από σήμερα Σάββατο
3 Οκτωβρίου.
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
θα υπάρχει συνεχής αναγραφή μηνυμάτων στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων των οδικών
αρτηριών της Περιφέρειας Αττικής,
ενώ θα αναρτηθεί και σχετικός
χάρτης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
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Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για
τους κατοίκους της Σαρωνίδας
Στον ”αέρα” οι ιδιοκτησίες τους
Νέα επιστολή του Δημάρχου Σαρωνικού
προς τον Υπουργό Κ. Χατζηδάκη
Εχουμε γράψει πολλές φορές,
για τη διεκδίκηση των περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο
πουη προέκυψε ένα πρωίκαι
έχασαν τον ύπνο τους χιλιάδες
ιδιοκτήτες της ‘Σαρωνίδας και
της Λαυρεωτικής.
Παρά το ότι πήραν υποσχέσεις
ότι το θέμα θα λυθεί από την κυβέρνηση, ακόμα περιμένουν. ΄
Έτσι ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου απέστειλε και νέα επιστολή
απέστειλε προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με τη
διεκδίκηση των περιουσιών κατοίκων της Σαρωνίδας από το
Ελληνικό Δημόσιο και τη λήξη
της αναστολής των εκδικάσεων
των ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Στην επιστολή ο Πέτρος Φιλίππου τονίζει ότι το ζήτημα δεν
επιλύθηκε, παρά την πολιτική
δέσμευση της κυβέρνησης δια
του αρμόδιου υφυπουργού κ.
Βεσυρόπουλου για οριστική διευθέτηση.

Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση
από το γραφείο του κ. Βεσυρόπουλου, υπογραμμίζει ο Πέτρος
Φιλίππου, ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης δεν συμφωνεί με την άποψη
του κ. Βεσυρόπουλου ως προς
την κατάθεση της τροπολογίας,
με αποτέλεσμα τη συνέχιση των
εκδικάσεων των ενστάσεων του
δημοσίου, που έχει ως συνέπεια
την άδικη ταλαιπωρία και τα περιττά δικαστικά έξοδα για χιλιάδες δημότες σε μια περίοδο

Επαναλειτουργία του
Περιφερειακού Ιατρείου
Αναβύσσου
Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Σαρωνικού στην ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας και την 1η Υγειονομική Περιφέρεια
Αττικής, την οποία κοινοποίησε και στους βουλευτές της
Ανατολικής Αττικής, για το θέμα της επαναλειτουργίας του
Περιφερειακού Ιατρείου Αναβύσσου.
Συγκεκριμένα τους ενημέρωσε για την εδώ και μήνες
παύση λειτουργίας του Ιατρείου, η οποία έχει προκαλέσει
έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, καθώς εξυπηρετούσε τους κατοίκους των Κοινοτήτων Αναβύσσου και

ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομικά.
Τέλος ο Πέτρος Φιλίππου ζητά
από τον Κ. Χατζηδάκη, εν όψει
της εκπνοής της λήξης της αναστολής των εκδικάσεων, την
ανάληψη πρωτοβουλίας προκειμένου να επιλυθεί νομοθετικά
το ζήτημα από το Κοινοβούλιο,
ώστε να αρθούν οι παράλογες
και άδικες αμφισβητήσεις των
περιουσιών των δημοτών του
Σαρωνικού.

Παλαιάς Φώκαιας. Μετά την απόφαση του Υπουργείου
Υγείας στις 3/4/2020 το Κέντρο Υγείας Καλυβίων έγινε
Κέντρο Αναφοράς για τον κορονοϊό και τέθηκε σε 24ωρη λειτουργία, ενώ από την 1η Μαΐου λειτουργεί όλο το 24ωρο και
για τα υπόλοιπα περιστατικά, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες και να κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη η άμεση στελέχωσή του με επιπλέον ειδικότητες
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.
Για να αποσυμφορηθεί το Κέντρο Υγείας από τον μεγάλο
όγκο περιστατικών (covid και λοιπών) που δέχεται καθημερινά, ο Δήμαρχος επισημαίνει στην επιστολή του ότι «είναι
εξαιρετικά αναγκαία η επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου στην Ανάβυσσο με ταυτόχρονη στελέχωσή
του με το απαραίτητο προσωπικό» και ότι ο Δήμος διαθέτει
έτοιμο χώρο για τη στέγασή του, το παράρτημα των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην περιοχή.

Συστάθηκε Επιτροπή
Ισότητας στο Δήμο
Σαρωνικού
με εκπροσώπηση όλων
των φορέων
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε για πρώτη
φορά η νεοσύστατη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ υπό την Προεδρία της Δήμητρας Ράπτη, Προέδρου του ΔΣ του Δήμου. Στην
πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν τα τακτικά της μέλη,
ο Απόστολος Χατζηδήμου (ως υπάλληλος του
Δήμου), οι δημότες Καρελιώτη Σταματίνα και Μπέλεσης Εμμανουήλ, η Αγγελική Τσώνη (Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου), η Κώνστα Βασιλική
(Σύλλογος Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Καλυβίων Θορικού Λαγονησίου Δήμου Σαρωνικού) και
η Καγιάννη Μαρία (Πνευματικός Όμιλος Γυναικών
Λαγονησίου Δήμου Σαρωνικού).
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων
προώθησης της ισότητας των φύλων, η συμμετοχή
και υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων
στις πολιτικές του δήμου ενώ επίσης εισηγείται και
συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την
ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
Η Πρόεδρος, Δήμητρα Ράπτη, ευχαρίστησε τα μέλη
της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους, ευχήθηκε για
μια δημιουργική πορεία και δήλωσε ότι θα στηρίξει σε
θετικό πνεύμα τις όποιες δράσεις σχεδιαστούν.
Στις εισηγήσεις τους τα μέλη αναφέρθηκαν στις αναγκαιότητες της εποχής που καθορίζουν πλέον τις πολιτικές ισότητας, στην υλοποίηση δράσεων που
αφορούν και στα δύο φύλα.

Αποφασίστηκε δε η διοργάνωση στις 25.11.2020
(Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών) ειδικής διαδικτυακής ημερίδας ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα. Επίσης αποφασίστηκε η στοχευμένη δημόσια παρουσία της Επιτροπής σε κοινωνικά δίκτυα που μπορούν να
μεταδώσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται το μήνυμα της ισότητας και των ίσων ευκαιριών ενώ επισημάνθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής
προς γυναίκες και άντρες του Δήμου μας διαγνωστικών εξετάσεων (υπέρηχοι μαστού και προστάτη αντίστοιχα) που θα μπορέσουν να προσφέρουν μία
βοήθεια στον τομέα της προληπτικής ιατρικής όπου
απαιτηθεί από τις συνθήκες.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

1821 -1832: Η Ελλάς σε
“Ξένα χέρια”
«Οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία. Δεν
τη δημιουργούν όμως όπως τους αρέσει, ή μέσα από καταστάσεις που οι ίδιοι διαλέγουν, μα μέσα από τις συνθήκες
που είναι δοσμένες σε αυτούς και κληροδοτημένες από
Καρλ Μαρξ
το παρελθόν».
Σχεδόν τους δύο τελευταίους αιώνες, λέγεται πως οι
‘’Ξένες δυνάμεις’’ με την παρέμβασή τους ή και με την βοήθειά τους, τις περισσότερες φορές προκαλούν σκόπιμα κρίσεις για να κληθούν αργότερα σαν σωτήρες να δώσουν
λύσεις.
Τώρα όσον αφορά το κατά πόσο τα παραπάνω ερωτήματα
εκφράζουν μια πραγματικότητα, ή μήπως απλά στιγματίζουν τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της
χώρας οι οποίες στέκονται ανίκανες να φανούν ανώτερες
των περιστάσεων, καλύτερα να μην το αναλύσομε.
Το επακόλουθο πάντως είναι, ότι σε μια τέτοια ύστατη
στιγμή ο ελληνικός λαός βάλθηκε για την ίδια του την
ύπαρξη, πάντα να είναι ή αναγκασμένος να τρέχει πίσω
από στημένα γεγονότα και η ηγεσία του με χειροφίλημα
να σκύβει για μια “ξένη”, βοήθεια.
Από την άλλη μεριά το βέβαιο πάλι είναι, ότι αυτή η “ξένη”
βοήθεια, έστω και με κάποιες παραχωρήσεις, υπήρξε αποτελεσματική και οσάκις τη χρειαστήκαμε και τη ζητήσαμε,
τις περισσότερες φορές μάς δόθηκε αν και με κάποιο απόκρυφο ή έμμεσο αντάλλαγμα. Το ίδιο συνέβη και στην
εποχή του επαναστατικού αγώνα του 1821.
Το δυστύχημα όμως είναι, ότι με τα χρόνια έχομε γίνει
τόσο συνειδησιακά οικείοι σε αυτή τη εικόνα του συμβιβασμού, και εν ολίγοις σε κινήσεις κάποιας χωριάτικης επαιτείας, που και οι ξένοι πλέον δεν μας υπολήπτονται.
Για να μπορέσομε ωστόσο να κατανοήσομε χωρίς λάθος,
τις συνεχείς αλληλοεπιδράσεις ανάμεσα στις δικές μας
οδυνηρές εσωτερικές περιπέτειες και στη σχετική παρέμβαση που έκαναν σε εμάς οι ‘’ξένοι’’, θα πρέπει να κάνομε
μια μικρή αναδρομή σε εκείνα τα γεγονότα και στις καταστάσεις κρίσης και απόγνωσης που σαν λαός έχομε βιώσει.
Σήμερα θα περιοριστούμε ενδεικτικά μοναχά στα όσα διαδραματίστηκαν στην Επανάσταση του ΄21 κατά την πορεία
για την Ανεξαρτησία μας.
Από τα γραπτά ιστορικά δεδομένα που μπορούμε να έχομε,
φαίνεται πως ο επαναστατικός αγώνας του ΄21 ήταν διπρόσωπος. Μια παράλληλη με την επανάσταση αναπότρεπτη πορεία, γινότανε υπόγεια με εσωτερικές έριδες για την
διεκδίκηση της εξουσίας που παιζόταν στο παρασκήνιο.
Οι πρόκριτοι, δείχνονται να ονειρεύονται να διαφεντεύουν
και να παίρνουν τη θέση των Τούρκων στην εξουσία με το
να αποδιώχνουν τους μάχιμους αγωνιστές και λαϊκούς
αγρότες από τις εθνοσυνελεύσεις. Γι’ αυτό το σκοπό τους
-και αυτό φάνηκε στην πορεία των γεγονότων,- έρχονται
και στεριώνονται φτιάχνοντας τρεις τοπικές εξουσίες που
τις λένε “Γερουσίες”. Μια στην Πελοπόννησο, μια στη δυτική Στερεά και μια άλλη στην ανατολική Στερεά, που τη
βαφτίζουν μάλιστα Άρειο Πάγο.
Κακό αυτό βέβαια δεν είναι. Ο αγώνας θέλει οργάνωση
θέλει δέσιμο, πρόγραμμα και κεφαλή. Μα οι Γερουσίες
αυτές δεν ομονοούν για το γενικότερο καλό, αλλά μεταξύ
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τους αλληλοσκοτώνονται δίνοντας χαρά και ευκαιρίες
στους Τούρκους καθώς ο αγώνας συνεχίζεται.
Η κατάσταση αυτή, το πώς ενοχλεί το έβλεπαν με πόνο
όλοι εκείνη την εποχή.
Αλλά το Σύνταγμα της Επιδαύρου του Ιανουαρίου 1822,
που διορίζει και την πρώτη γενική κυβέρνηση της Ελλάδος,
εθελοτυφλεί, επιμένει ώστε οι πρόκριτοι σε κάθε εθνική
απόφαση να έχουν πάντοτε τον πρώτο και τον τελευταίο
λόγο, παραμερίζοντας όπως ήδη ειπώθηκε αγωνιστές και
αγρότες.
Έτσι αργότερα εκ των πραγμάτων, στα χρόνια 1823-24 ξεσπάει ένας εμφύλιος με τις δυσάρεστες συνέπειές του,
όταν οι πρόκριτοι των νησιών συμμαχούν με τους προκρίτους της Πελοποννήσου και διώχνουν τον Κολοκοτρώνη
και τους συν αυτώ πολεμιστές.
Και αυτά ενώ από το1823, στο Άστρος, η δεύτερη Εθνοσυνέλευση έχει προβλέψει και ήδη καταφέρει να καταργήσει
αυτές τις τοπικές κυβερνήσεις, διορίζοντας γενική κυβέρνηση με Γ.Κουντουριώτη και Αλ. Μαυροκορδάτο.
Αλλά η καινούργια κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει
τις τρέχουσες κρίσιμες για τον αγώνα καταστάσεις, που
έχουν προκύψει όταν ο Ιμπραήμ μετά τα νησιά και το Μεσολόγγι, (1826), εισβάλλει και ερημώνει την Πελοπόννησο.
Καταφτάνει στην Αθήνα, καταλαμβάνει την Ακρόπολη, και
τότε η Επανάσταση δείχνεται να γέρνει και να οδηγείται
στο έσχατο ψυχορράγημά της.
Ο χρόνος περνώντας στο 1827 φέρνει τα βλέμματα των
Ελλήνων για μόνη ελπίδα σωτηρίας, να στρέφονται προς
την Ευρώπη και μάλιστα προς την Αγγλία.
Παρ ΄ όλα ταύτα οι αγωνιστές με Κολοκοτρώνη και Καραϊσκάκη εξακολουθούν να μάχονται από στεριά μέχρις εσχάτων και με Μιαούλη και Σαχτούρη από θάλασσα χωρίς
σταματημό.
Και τότε μπροστά σε αυτήν την αυξανόμενη σπατάλη αίματος, η Ευρώπη που ήδη έχει συγκινηθεί από τη σφαγή στη
Χίο και προβληματιστεί με τη θυσιαστική ΄Εξοδο στο Μεσολόγγι, έχει ξεσηκωθεί με τη φωνή που της βάζουν στο
στόμα τα φιλελληνικά κομιτάτα.
Μα και γενικώτερα τώρα η Ευρώπη έχει αρχίσει να θέλει
τα συμφέροντά της κοντά στα Δαρδανέλια και την Ελλάδα
με μια ανεξαρτησία που να τη βολεύει διπλωματικά αλλά
και στρατηγικά.
Και ξαφνικά αυτή η Ελλάδα από απόκληρος γίνεται το
“Μήλο της Έριδος” ανάμεσα στις “Ξένες Δυνάμεις”. Το βλέπομε άλλωστε όταν Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία προχωρούν το
1827 σε “Τριπλή Συμμαχία” και στριμώχνονται να πάρουν
θέση υπέρ της Ελλάδος. Αναλαμβάνουν να μεσολαβήσουν
για μια ανακωχή των εχθροπραξιών ανάμεσα στους εμπολέμους Ελλάδα και Πύλη, και από τον Σουλτάνο ζητούν παροχή “Αυτονομίας”.
Ο Σουλτάνος όμως αρνείται να δεχτεί την πρόταση της
‘’Τριπλής Συμμαχίας” και τον Οκτώβριο του 1827 ακολουθεί η Ναυμαχία του Ναυαρίνου με την γνωστή καταστροφή
του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, από τον μικτό πολεμικό
στόλο, Ρωσίας, Αγγλίας και Γαλλίας.
Η Ευρώπη τώρα με τη ναυμαχία αυτή για τα καλά έχει μπεί
δυναμικά στο παιχνίδι και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Αλλά
και πάλι αγαπά την Τουρκία τουλάχιστον στο φαίνεσθαι
σαν να είναι παιδί της. Ολοι το ξέρουν πως όντως είναι,
και μόνο δε εμείς και μέχρι σήμερα, έχομε κρατήσει αυτή
τη διαπίστωση σε αμφισβήτηση.
Τέλος πάντων για να μην πολυλογούμε με τη ναυμαχία στο
Ναυαρίνο ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστράφηκε και
τότε η διπροσωπία των Προστάτιδων Δυνάμεων αποκαλύφθηκε. «Σας βυθίσαμε», είπανε στους Τούρκους εκ των
υστέρων, «συγγνώμη αλλά κάναμε λάθος». Και οι Άγγλοι
για να δείξουν τη μεταμέλειά τους τιμωρήσανε, το ναύαρχό
τους πως δήθεν αυτός έφταιγε που κατά λάθος άρχισε
με εκείνη την αινιγματική “μπαλωθιά”.
Και εμείς από την άλλη μεριά για να μην ομολογήσομε την
ανικανότητά μας και τις διχόνοιες μας -και εμείς πάντοτε
εκ των υστέρων - είπαμε αυτοί πως “οι πονηροί Ξένοι με

το Ναυαρίνο” βρήκαν την ευκαιρία και άνοιξαν την κερκόπορτα. Το ότι εμείς εκλιπαρήσαμε για παρέμβαση σωτηρίας,
κάποιοι το ξεχάσαμε.
Τέλος πάντων αυτή η ναυμαχία γράφει ο Σβορώνος, ήταν
το προανάκρουσμα του ρωσοτουρκικού πολέμου (1828)
που επακολούθησε από τον οποίο νικητές βγήκανε οι
Ρώσοι. Οι Ρώσοι με το πέρας του πολέμου υπογράφουν με
τους Τούρκους το 1829, Συνθήκη στην Αδριανούπολη για
την κατάπαυση των εχθροπραξιών, στην οποία συμπεριλαμβάνουν σε άρθρο και την Αυτονομία της Ελλάδος- πράξη
που συνυπογράφει και ο Σουλτάνος. Οι Άγγλοι ξαφνιάζονται και σε διπλωματική απάντηση συνέρχονται στο Λονδίνο,
και συντάσσουν Πρωτόκολλο
με το οποίο
διακηρύσσουν την Ανεξαρτησία της Ελλάδος ( 1830).
Στην Ελλάδα από το 1827 με απόφαση της εν Τροιζήνι
Εθνοσυνέλευσης έχει διοριστεί και είναι κυβερνήτης ο
Ιωάννης Καποδίστριας, πρώην υπουργός του τσάρου.
Με πρόταση του Κολοκοτρώνη μάλιστα από της 16ης Μαρτίου του 1827 έχει το στράτευμα το ελληνικό ξένη ηγεσία
τον Άγγλο στρατηγό Ριχάρδο Τσορτς στο στρατό και τον
επίσης Άγγλο στρατηγό Κόχραν στο ναυτικό ενώ από το
1826 είχε προσληφθεί στο ελληνικό στράτευμα και ο Γάλλος συνταγματάρχης Φαβιέρος.
Για την Ευρώπη τη μοναρχική ,το πρόβλημα είναι διπλό. Αφ’
ενός το ότι πολίτευμα στην Ελλάδα το οποίο με απόφαση
του Συντάγματος της Επιδαύρου είναι δημοκρατικό και το
οποίο τώρα πρέπει να αλλάξει, αφ’ ετέρου ο Καποδίστριας
ο οποίος εκ των πραγμάτων πρόσκειται στα ρωσικά συμφέροντα πρέπει να φύγει. Μπερδεύονται σε κοινή συνομωσία και οι μανιάτικες βεντέτες με τους Μαυρομιχαλαίους
και δολοφονείται ο κυβερνήτης Καποδίστριας -ο Καποδίστριας ο ακέραιος που και τον πρωθυπουργικό του μισθό
τον άφηνε στα ταμεία του κράτους . Για τη δολοφονία του
αυτή έγινε μια κάποια δίκη .Για τα τριάκοντα αργύρια, δεν
μίλησε κανείς. .
Τώρα όμως ο δρόμος για την Αγγλία για τα καλά είχε ανοίξει και για την μοναρχία ολάνοιχτα και τη βούλα της Ευρώπης . .Χάριν της Αγγλίας που θέλει τον δεκαεφτάχρονο
Όθωνα, τον πρίγκηπα της Βαυαρίας για βασιλιά στους Έλληνες, η Ελλάδα, βγαίνει με τον ‘’Ξένο παράγοντα΄΄ κερδισμένη.
Εν πρώτοις οι Άγγλοι πιέζουν την Πύλη η οποία αναγνωρίζει
με τη συνθήκη του Μαϊου 1832 την Ανεξαρτησία της Ελλάδος και παύει έκτοτε να θεωρείται σαν επαναστατημένο
κομμάτι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Δεύτερον οι Άγγλοι πολύ διπλωματικά ικανοποιημένοι, πακέτο με τον
Όθωνα μαζί χαρίζουν δώρο στην Ελλάδα και τα Επτάνησα.
Και τότε η εθνική και δημοκρατικά φιλελεύθερη και κερδισμένη με αίμα Επανάσταση των Ελλήνων κατέληξε να γίνει
ένα μοναρχικό κράτος που οι τύχες του αφέθηκαν στα
χέρια ενός ξένου νεαρού πρίγκηπα και η διοικητική του οργάνωση σε ξένη κυβέρνηση.
Αυτά για τις τότε προστάτιδες δυνάμεις κα εννοώ στον
αγώνα του ΄21 οι οι οποίες τουλάχιστον για μένα υπήρξαν
όντως προστάτιδες.
Αλλά για τις σημερινές ‘’Ξένες’’ και αυτές όντως σε κάποιο
βαθμό προστάτιδες, υπάρχει η προϋπόθεση της αγοράς κάποιων ληγμένων σιδερικών τους.
Αυτά για σήμερα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

κορονοϊό στο σπίτι και τόσα άλλα;

Οπότε πού καταλήγουμε;

Ε, τους ξεχάσαμε πολύ γρήγορα. Και όχι μόνο τους
ξεχάσαμε, αλλά προχθές που τόλμησαν να βγουν να
διαμαρτυρηθουν για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία και
σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμούς, τους ψεκάσαμε, τους έλουσαν στα χημικά!!

Μόνο η πειθώ είναι εκείνη που μπορεί να δώσει λύση
και να γίνει αποδεκτή. Αλλά πώς να πείσουν όταν οι
ίδιοι παραπαίουν. Άλλα λένε τη μία ημέρα και άλλα
την άλλη. Άλλα λένε και αλλα πράττουν.

Λες και εξελιπε ο κίνδυνος, εξαφανίστηκε ο κορωνοϊός και όλα βαίνουν καλώς!

Πόσο γρήγορα ξεχνάμε!
Θυμάστε τους “ήρωες” υγειονομικούς που τους χειροκροτούσαμε καθημερινά για τις δύσκολες στιγμές
που ζούσαν μέσα στα νοσοκομεία, ντυμένοι με εκείνες τις τεράστιες “πανωπλίες”, μακριά από τις οικογενειές τους με το φόβο μήπως μεταφέρουν τον

Απλά, ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε και τους νοσηλευτές και
τον κορονοϊό, γι’ αυτό έχει αυξηθεί κατακόρυφα τον
τελευταίο μήνα και έχουν αρχίσει και επιβάλλουν τιμωρητικά πρόστιμα λες και θα εξαλείψουν τον κορονοϊό με τα πρόστιμα. Το έχουμε πει και ξαναγράψει
πολλές φορές. Ο έχων να πληρώνει, σκασίλα του για
τα πρόστιμα, ο μη έχων μία να πληρώσει, πάλι σκασίλα του για τα πρόστιμα.

Και μέσα στον πανικό τους, γιατί άφησαν “ξεβράκωτο” το δημόσιο σύστσημα υγείας, κάνουν τη μία
γκάφα πάνω στην άλλη.
Κλείνουν τα μαγαζιά και τα περίπτερα στις δώδεκα τα
βράδυ. Λένε ότι θα απαγορεύσουν την κυκλοφορία
στις ηλικίες 65 και άνω. Μετά λένε ότι θα απαγορεύσουν την κυκλοφορία από τις 8 το βράδυ.
Μας είχανε τρελάνει για το πλύσιμο των χεριών, θυμάστε τα σποτάκια; Τώρα μας έχουν τρελάνει με τη μάσκα.
Αποφασίστε και τηρήστε μία και ενιαία γραμμή.

Παίονες και Ιλλυριοί!!
Η ελληνικότητα των Παιόνων και των Ιλλυριών αποδεικνύεται
μέσα από μια περιληπτική ιστορική αναδρομή του ελληνικού
έθνους, βασισμένη στις γραφές των Ορφικών, των Δελφικών,
στη θεογονία του Ησίοδου και στα συγγράμματα Eλλήνων
σοφών, φιλοσόφων και ιστορικών!!
Αρχίζοντας από την επικράτηση του Δία έναντι των Τιτάνων, ο
Προμηθέας και ο αδελφός του Επιμηθέας, κατά την διάρκεια
της Τιτανομαχίας είχαν ταχθεί υπέρ του Δία και δεν είχαν την
τύχη των άλλων Τιτάνων!
Σημειωτέο ότι η ελληνική Μυθολογία δεν ήταν ένα ωραίο και
ευφάνταστο παραμύθι, αλλά περιέκλειε μια συμβολική, αλληγορική και κωδικοποιημένη αλήθεια της σοφής γνώσης, την
οποία μπορούσαν να καταλάβουν μόνο οι μυημένοι στα επιστημονικά, τεχνολογικά και καλλιτεχνικά δρώμενα!!
Το όνομα του Προμηθέα σήμαινε «συνετός» και συμβόλιζε την
«Θεία Πρόνοια», ενώ θεωρείτο ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους, καθ όσον έκλεψε την φωτιά από τους Θεούς και την
έδωσε στους ανθρώπους, για να βελτιώσουν τις συνθήκες της
ζωής τους και συγχρόνως τους βοήθησε στα γράμματα, στις
τέχνες και στις επιστήμες, ενώ δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να τα
δεχτούν και γι’ αυτό το λόγο τιμωρήθηκε σκληρά από τον Δία
και ελευθερώθηκε από τον Ηρακλή, τον Σωτήρα και Λυτρωτή
των Ελλήνων!! Κατά μία άλλη εκδοχή ο Προμηθέας ήταν ο
δημιουργός του ανθρώπινου γένους, γιατί έφτιαχνε αγάλματα
ανθρώπων από πηλό και αίμα Τιτάνων, ενώ η Θεά Αθηνά τους
εμφυσούσε πνοή ζώσα!!!

σκριτική γλώσσα και άλλα πολλά!!
Τον Δευκαλίωνα διαδέχτηκε ο γιος του ο λεγόμενος «Έλληνας», ο οποίος έδωσε το όνομά του σε όλους τους Έλληνες,
ενώ τα παιδιά του ήταν ο Αίολος, ο Δώρος και ο Ξούθος. Ο
Ξούθος είχε δυο γιους τον Αχαιό και τον Ίωνα και όταν όλοι
τους έγιναν βασιλείς, οι υπήκοοί τους ονομάστηκαν αντίστοιχα
Αιολείς, Δωριείς, Αχαιοί και Ίωνες!!
Η αδελφή του Έλληνα, η Πρωτογένεια, παντρεύτηκε τον
Λοκρό και γέννησε τον Αέθλιο, που το όνομά του σημαίνει το
«βραβευμένο αγωνιστή» και από το όνομά του προήλθε η λέξη
«άθλος», ενώ στην εκκλησιαστική υμνογραφία ο όρος «αέθλιος
μάρτυς» δήλωνε τον ιερομάρτυρα, αλλά μεταλλάχθηκε η έννοια της λέξης από την νέα θρησκεία σε «άθλιο»!
Ο Αέθλιος αγαπούσε τον αθλητισμό και ανέθεσε στον Ηρακλή,
όπως λεγόταν ο ένας από τους πεντάδυμους Κουρήτες που
μεγάλωσαν στην Κρήτη τον Δία, οι γνωστοί «δάκτυλοι», να
του διοργανώσει πανελλήνιους αγώνες στην Ολυμπία προς
τιμήν του Δία, γι’ αυτό θεωρείται ο ιδρυτής των Ολυμπιακών
Αγώνων !!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Βάρβαρα ασιατικά φύλα καταπάτησαν την ελληνική Παιονία,
όταν οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους και εκτός
από την χώρα τους θέλησαν να κλέψουν και το ένδοξο όνομά
τους και αυθαίρετα ονομάστηκαν Παίονες, ενώ καμιά σχέση
δεν είχαν με τίποτα το ελληνικό, αφού είναι ένα συνονθύλευμα
Σλαβο-Τουρκο-Αλβανο-Αθιγγάνων!!
Οι Ιλλυριοί ήταν και αυτοί καθαρόαιμοι Έλληνες και υπήκοοι
του Ιλλυριού του γιου του Κάδμου και της Αρμονίας, η οποία
ήταν αδελφή του αρκαδικής και Δωρικής καταγωγής Δάρδανου, του προπάτορα των Τρώων!

Γιος του Αέθλιου ήταν ο πανέμορφος Ενδυμίωνας, που τον
ερωτεύτηκε η Σελήνη και ο Δίας κατ επιθυμία του, τού χάρισε
τον αιώνιο ύπνο για να μείνει αθάνατος και αγέραστος!!

Ο Δάρδανος βρισκόταν στην Σαμοθράκη για μια γιορτή των
Καβείρων, όταν έγινε ο τρίτος κατακλυσμός που πήρε το
όνομά τους. Ο πρώτος ήταν του Ώγυγου, ο δεύτερος του Δευκαλίωνα και ο τρίτος του Δάρδανου, ο οποίος ίσως συμπίπτει
με τον κατακλυσμό του Νώε και τότε αποκόπηκε η Σαμοθράκη
από την Θράκη και σχηματίστηκαν τα στενά των Δαρδανελίων,
ενώ ο Δάρδανος μετά 50ετή ταλαιπωρία στη ελληνική Μ. Ασία,
νυμφεύθηκε την κόρη του βασιλιά της Τρωάδας Τεύκρου, τον
οποίο διαδέχθηκε και απέκτησε δυο παιδιά, τον Ίλο ιδρυτή του
Ίλιου και τον Τρώα, ιδρυτή της Τροίας!!

Ο Ενδυμίωνας πήρε τους Αιολείς της Θεσσαλίας και ίδρυσε
κράτος στην Ήλιδα, όπου έγινε ο πρώτος βασιλιάς της και
έβαλε τους τρεις γιους του, τον Παίονα, τον Επειό και τον Αιτωλό, να αγωνιστούν στο άθλημα του «δρόμου» και ο νικητής
θα έπαιρνε το θρόνο!

Ο εγγονός του Δάρδανου ο Ιλλυριός, ήταν θείος του Θεού Διονύσου, γιατί η Σεμέλη η μητέρα του Θεού ήταν αδελφή του,
ενώ ο πατέρας του Κάδμος ήταν γιος του Αγήνορα του ιδρυτή
της ελληνικής Φοινίκης και είχε αδέλφια το Θάσος, το Κίλικας,
το Φοίνικας και την Ευρώπη τη μητέρα του Μίνωα!!

Στο κατακλυσμό αυτόν πνίγηκαν οι πρόγονοι των Ελλήνων που
λέγονταν Πελασγοί, που κατοικούσαν στην περιοχή, γιατί οι
Πελασγοί είχαν κατοικήσει όλα τα μέρη της Μεσογείου και διασώθηκαν μόνο ο Δευκαλίωνας με την γυναίκα του Πύρρα και
με όλα τα υπάρχοντά τους, που τα είχαν βάλει μέσα σε μια ξύλινη κιβωτό (= λάρνακα), με τη συμβουλή του Προμηθέα ή κατ
άλλους του θείου του Επιμηθέα, η οποία άραξε την ενάτη
ημέρα, όταν κατέβηκε η στάθμη του νερού, σε μια κορυφή του
ιερού όρους του Παρνασσού ή του όρους Όθρυ ή του ιερού
όρους του Αθώου Δία, τον λεγόμενο Άθω!!

Νίκησε ο Επειός ο οποίος πήρε τον θρόνο του πατέρα του,
οπότε ο Παίονας πήγε στα βόρεια της Μακεδονίας, της χώρας
των απόγονων του Μακεδόνα ή Μακεδνού, του γιου της Θυίας
της αδελφής του Έλληνα και ίδρυσε την Παιονία, μεταξύ των
ποταμών Αξιού και Στρυμόνα και έφτανε μέχρι το Παγγαίο, ενώ
ο Αιτωλός ίδρυσε την Αιτωλία, αλλά αργότερα επέστρεψε
στην Πελοπόννησο!

Ο Ιλλυριός μαζί με τους γονείς του Κάδμο και Αρμονία, όταν
γέρασαν, έφυγαν από την Θήβα, υπό μορφή φιδιών, τα οποία
συμβόλιζαν την δύναμη του ελληνικού πνευματικού μεγαλείου
και εγκαταστάθηκαν στα βόρεια των Ελλήνων Μολοσσών της
Ηπείρου (κόρη του βασιλιά τους ήταν η μητέρα του Μ. Αλέξανδρου, η Ολυμπιάδα) και ανατολικά της Μακεδονίας, ιδρύοντας
μια νέα Δαρδανία, στην οποία εισέδυσαν επί Βυζαντίου διάφορα βάρβαρα ασιατικά φύλα, όπως οι Σκιπτάρ (= αετοί) από
την ανάμειξη των οποίων προήλθαν οι σημερινοί Αλβανοί!

Με την συμβουλή του Δία ο Δευκαλίωνας (= μουσκεμένος,
δεύω= μουσκεύω) με την Πύρρα ξαναδημιούργησαν το ελληνικό γένος, από τους λίθους που πετούσαν πίσω τους και από
το πλήθος των λίθων (λίθος=λάας-λας), σχηματίστηκε ο γηγενής ελληνικός λαός, ο οποίος δεν ήλθε από την Ινδία. Αντίθετα
οι Έλληνες πήγαν στην Ινδία μαζί με τον Διόνυσο και τον Ηρακλή, όπου τους εκπολίτισαν, τους έμαθαν να γράφουν την Σαν-

Το 355 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας, περιέλαβε την Παιονία στο βασίλειό του, οπότε πολλοί Παίονες εγκαταστάθηκαν
στην Ήπειρο!!

Ένα από τα παιδιά του Προμηθέα ήταν ο βασιλιάς της Φθίας
(=Φθιώτιδας) ο Δευκαλίωνας και κατά την βασιλεία του, έλαβε
χώρα ένα ακραίο κατακλυσμιαίο γεωλογικό φαινόμενο, το
οποίο ονομάστηκε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα!!

Κατά μία άλλη εκδοχή ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν
ο Πέλοπας ο γιος του Τάνταλου, όταν κατέκτησε την Ολυμπία,
καθ’ όσον κάθε κατακτητής κατέχει τα πρωτεία!!

Οι Παίονες ήταν σύμμαχοι των Τρώων αναφέρει ο Μέγας Όμηρος, ήταν γενναίοι πολεμιστές και ξεχώριζαν για τις περικεφαλαίες τους που είχαν αλογοουρές!!

Όλοι οι βασιλείς των Παιόνων ελάμβαναν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, τρανή απόδειξη της ελληνικότητάς τους, γιατί
μόνο οι καθαρόαιμοι Έλληνες έπαιρναν μέρος τους Ολυμπιακούς Αγώνες!!

Απόγονοι του Ιλλυριού υπήρξαν οι εξ αναγκασμού δίγλωσσοι
Έλληνες από το Άρβανο, της Β. Ηπείρου, οι ηρωικοί Αρβανίτες, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τους Αλβανούς και με
την άδεια του Βυζαντίου κατέβηκαν νοτιότερα φυλάσσοντας
τον ελληνισμό από τις σφαγές των Τούρκων, ενώ στον απελευθερωτικό αγώνα κατά του βάρβαρου Οθωμανικού ζυγού, θυσίασαν ζωές και περιουσίες, πολεμώντας σαν καθαρόαιμοι
Δωριείς!!
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Ειδήσεις για όλους
Η ζωή είναι όμορφη
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

«Back to school package»
Για άλλη μια χρονιά το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ επιχειρεί να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί να
ενδυναμώσουν τη γνώση των παιδιών για το πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, πώς να επιλέγουν ποιοτικό και κατάλληλο περιεχόμενο για την ηλικία τους και
πώς να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του ψηφιακού κόσμου από ολοένα και μικρότερης ηλικίας χρήστες
άλλωστε, επιβάλλει πλέον την αναγκαιότητα επιμόρφωσης
και διαμόρφωσης αξιών που θα βοηθήσουν τους μαθητές
να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους από τη
χρήση της τεχνολογίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου δημιούργησε
και φέτος και δημοσιεύει μέσα από την ιστοσελίδα
www.saferinternet4kids.gr νέο ψηφιακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
«εργαλείο» μέσα στην τάξη ή και στο σπίτι. To «Back to
school package» το οποίο είναι διαθέσιμο από στο
(https://saferinternet4kids.gr/back-to-school-2020/) απευθύνεται σε παιδιά από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, αλλά και
σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Μέσα από 4 εγχειρίδια δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό ή το γονιό να εμβαθύνει στην κάθε θεματική ενότητα όσο
εκείνος θεωρεί ότι χρειάζεται, με βάση την ωριμότητα και τις
ανάγκες των παιδιών της κάθε τάξης. Το περιεχόμενο επιλέχθηκε βάση αναγκών της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας ενώ στηρίχθηκε και στα συμπεράσματα των 2
μεγάλων ερευνών που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ κατά τα σχολικά έτη 2018-2019
και 2019-2020 και οι οποίες στόχευαν στη διερεύνηση των
διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών και στον εντοπισμό των
συχνότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν.
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line στο 210-6007686
και μέσω του www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι
παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο
διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς.

Βρίσκεται στην πόλη τους, την Καρδιτσα, από την πρώτη
Κυριακή, προτού φτάσει οποιοσδήποτε “επίσημος” από
την πρωτεύουσα. Φέρνει μαζί του δυο μεγάλα καζάνια,
τις κουτάλες του, κάποια υλικά, και πάνω από όλα τη μεγάλη του καρδιά κι ένα χαμόγελο που δεν σβήνει στιγμή
από το πρόσωπό του. Έστησε στο πάρκο του Παυσιλύπου
την κουζίνα του και μια αποθήκη για τη συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης μέσα στο αναψυκτήριο. Έχει ήδη μοιράσει χιλιάδες μερίδες φαγητό και εκατοντάδες σακούλες
με βασικά αγαθά σε πληγέντες στην πόλη και στα χωριά,
με τη βοήθεια των εθελοντών της πόλης - νέα κυρίως παιδιά - που βοηθούν στο μαγείρεμα, στη συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης, στο πακετάρισμα και στη διανομή του
φαγητού, με εναν ενθουσιασμό που συγκινεί.
Μια εβδομάδα μετά, τα υλικά
για το μαγείρεμα έχουν προέλθει και συνεχίζουν να προέρχονται αποκλειστικά από
δωρεές ιδιωτών εντός και
εκτός της περιοχής - ουδεμία
σχέση υπάρχει με το Δήμο
και τις δομές του και καμία
προσφορά δεν έχει γίνει από εκεί.
Ρωτάνε κάποιοι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι είναι
αυτή προσπάθεια. Ιδού λοιπόν κάποιες πληροφορίες.
Ο “Άλλος Άνθρωπος” ειναι η πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος στην Αθήνα το 2011. Μέσω της “κοινωνικής

κουζίνας” μαγειρεύει φαγητό σε δημόσιους χώρους εξυπηρετώντας ανάγκες ανθρώπων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ταξιδεύοντας όπου τον χρειάζονται περισσότερο.
Εθελοντές της περιοχής συνδράμουν κάθε φορά στο πολύτιμο έργο του.
Το 2015, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονοπουλος ανακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο “Ευρωπαίος Πολίτης της Χρονιάς”, όμως αρνήθηκε να παραλάβει το
βραβείο δηλώνοντας ότι θα δεχόταν βραβείο από την Ευρώπη της αλληλεγγύης και του πολιτισμού και όχι από
την Ευρώπη του κανιβαλισμού.
Η έδρα του είναι στην οδό Μ.
Αλεξάνδρου 122 στο Μεταξουργείο. Εκεί συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης,
αλλά και προσφέρονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
από
εθελοντές
εκπαιδευτικούς. Η ζωή και η
δράση του αποτυπώνονται
στο ντοκιμαντέρ του Λουκά
Αγέλαστου με τίτλο “Εγώ, ο
Άλλος Άνθρωπος”.
Όπως λέει ο ίδιος, νιώθει ευτυχισμένος καθώς έχει βρει το νόημα της ζωής μέσα από
την προσφορά.
*Η ανάρτηση βασίζεται σε κείμενο της Αναστασίας Σπύρου, το οποίο δημοσιεύουμε για την ομορφιά της αλληλεγγύης που “αναδίδει”.

Μια ευχάριστη
ανάπαυλα για
τα παιδιά
της Ανατ. Αττικής
Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε η θερινή
κατασκηνωτική περίοδος για την Ανατολική Αττική, αφού στα 12.340 παιδιά
που συμμετείχαν στις διάφορες κατασκηνώσεις της Ανατολικής Αττικής το
φετινό καλοκαίρι, δεν παρουσιάστηκε
ούτε ένα κρούσμα κορωνοϊού.
Να σημειωθεί ότι για την αδειοδότηση
των κατασκηνώσεων διενεργούνται
ενδελεχείς έλεγχοι κατ΄ εντολή του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού, από αρμόδια
κλιμάκια τριών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας.
Το φετινό καλοκαίρι, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν λόγω κορωνοϊού, από τις 17 κατασκηνώσεις που αδειοδοτήθηκαν, εντέλει λειτούργησαν μόνο οι 9.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Διορθώσεις
της κυκλοφοριακής
μελέτης στην Ευρυάλη
Μετά από πολλά σχετικά διαβήματά μας, επί τέλους, αποφασίσατε να προχωρήσετε σε διορθώσεις των «ρυθμίσεων» που εφαρμόσατε στην
περιοχή Ευρυάλης.
Προτείνω:
1) Η Ι. Μεταξά να επανέλθει σε οδό διπλής κυκλοφορίας γιατί (όπως θα έπρεπε να έχετε ήδη διαπιστώσει) η μονοδρόμηση έχει καταργηθεί στην
πράξη από τους οδηγούς. Τόσο οι οδηγοί των ΙΧ
αυτοκινήτων, όσο και οι οδηγοί φορτηγών, πούλμαν, σχολικών, ακόμη και Δημοτικών οχημάτων κυκλοφορούν αντίθετα στον μονόδρομο.
Υπάρχουν μάλιστα και οδηγοί που «κατεβαίνουν με
την όπισθεν»!!! Αυτές οι κινήσεις δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια στους «νομιμόφρονες» οδηγούς
που βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους ένα όχημα να
μπαίνει αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
2) Όταν από την Πριγκ. Πέτρου (ερχόμενοι από
Γλυφάδα) θέλουμε να μπούμε στην Ι Μεταξά
πρέπει να ανέβουμε στον ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΕΝΟ για
να μπορέσουμε να στρίψουμε δεξιά, προς Ανδρούτσου ή Ι. Μεταξά ή Λ. Κατσώνη. Οι μονοδρομήσεις γίνονται κάθε δεύτερο δρόμο και όχι
κάθε….τέταρτο.
Πιστεύω, μέσω της τοπικής μας εφημερίδας
ΕΒΔΟΜΗ, να μας κρατάτε ενήμερους για τις αποφάσεις σας.
Ευχαριστώ.
Τίνα Τσιρακοπούλου

Παναγιώτης Κόνσουλας

EY ZHN ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Δίπλα στις πολύτεκνες
οικογένεις της Αν. Αττικής

Δεν ανήκω στην παράταξη
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Ο «ΕΥ ΖΗΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες της Ανατολικής Αττικής, παραδίδοντας 14
κούτες (22/9/20) με σχολικά είδη στην Πρόεδρο του
Συλλόγου Πολυτέκνων Αν. Αττικής «Άγιος Τερέντιος
& Νεονίλλης» κα Ζωή Ξυράφη για τα παιδιά όλων
των σχολικών βαθμίδων.
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Πολυτέκνων ενεργοποιηθήκαμε και απευθυνθήκαμε σε
όλους τους συλλόγους και φορείς του δήμου μας
για την βοήθειά τους.
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα βιβλιοπωλεία του
Δήμου Σαρωνικού για την άψογη συνεργασία, αλλά
και την προσφορά τους.

Βουλιαγμένη 26/9/20
Με την παρούσα ανακοίνωση μου θα παρακαλούσα
την Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να διορθώσει με νέο Δελτίο Τύπου το από
27/3/19 και να διευκρινήσει ότι εδώ και καιρό δεν
ανήκω στο «δυναμικό της ανεξάρτητης δημοτικής
παράταξης» του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ αλλά διαφωνώ
κάθετα με μια σειρά πολιτικών επιλογών του για τον
Δήμο μας και ειδικά για αποφάσεις του οι οποίες
αφορούν την Δημοτική Ενότητα της Βουλιαγμένης
μας.

To AKKEΛ ζητάει κυρώσεις εναντίον του Αζερμπαϊτζάν
Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό
Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) έστειλε
στον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Fabio Massimo Castaldo
επιστολή σχετικά με την επίθεση
του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας κατά των Αρμενίων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Αρτσάχ)
Γράφει μεταξύ άλλων:
Το κόμμα ΑΚΚΕΛ είναι σοκαρισμένο και εξοργισμένο από το δικτατορικό
καθεστώς
του
Αζερμπαϊτζάν που ξεκίνησε έναν

πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον Αρμενίων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Αρτσάχ).
Το γεγονός ότι το τουρκικό καθεστώς (το οποίο πραγματοποίησε
γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων) υποστηρίζει ενεργά αυτήν
την εντελώς παράνομη στρατιωτική πράξη, καθιστά υποχρεωτικό
για την ΕΕ να επιβάλει αμέσως κυρώσεις εναντίον του Αζερμπαϊτζάν
και της Τουρκίας, καθώς αυτός
είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος με τον
οποίο αυτές οι βάρβαρες ηγεσίες

Eπτά περιβαλλοντικές οργανώσεις στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες
Επανεκκινείται τη διαδικασία κατάρτισης!!!
Αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για ακύρωση
της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη, που αφορά την αναμόρφωση όλων των
δασικών χαρτών της χώρας κατέθεσαν 1η Oκτωβρίου στο
Συμβούλιο της Επικρατείας επτά οργανώσεις προστασίας
του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με την προσφυγή τους στο ανώτατο ακυρωτικό
δικαστήριο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου και του Πολίτη, η Καλλιστώ, η Greenpeace

και το WWF Ελλάς υποστηρίζουν ότι
η απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2773):
1.
Επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη νομιμότητα, διότι επιδιώκει τον αποχαρακτηρισμό δασικών γαιών που παραχωρήθηκαν στο παρελθόν για αγροτική ή κτηνοτροφική χρήση,
καίτοι η χρήση αυτή δεν επάγεται αυτονοήτως την απώλεια
της δασικής ιδιότητας. Με τον τρόπο αυτό οι εν λόγω εκτάσεις εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες και ανοίγει ο
δρόμος για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε άλλες πιο
«επωφελείς» χρήσεις (π.χ. ανοικοδόμηση).
2.
Υποβαθμίζει σοβαρά κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου,
καθώς επανεκκινεί τη διαδικασία κατάρτισης όλων των δασικών χαρτών, «συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων», αίροντας ταυτόχρονα σε πολλές

θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν.
Το ΑΚΚΕΛ ζητά την προσωπική
σας παρέμβαση και δράση για να
το επιτύχετε και να σταματήσετε
τον πόλεμο εναντίον αυτής της
Αρμενικής επικράτειας, που οι Αρμένιοι κέρδισαν την ελευθερία της
από το Αζέρικο καθεστώς μέσω
δημοψηφίσματος και κερδίζοντας
έναν αιματηρό πόλεμο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο
οποίος ξεκίνησε πάλι από το Αζέρικο καθεστώς.

περιπτώσεις την αποδεικτική τους ισχύ.
3.
Στερεί επ’ αόριστο τους πολίτες και τη διοίκηση από
ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης, διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος – τον δασικό χάρτη, και κατ’
επέκταση, το δασολόγιο. Υπενθυμίζεται πως η υποχρέωση
του κράτους για ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του
δασολογίου απορρέει από το άρθρο 24 του Συντάγματος
του 1975.
Η πανδημία αναδεικνύει περίτρανα τη σύνδεση υγιούς φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη υγεία, ενώ είναι
πλέον επιστημονικά αναμφισβήτητο ότι τα ζωντανά φυσικά
οικοσυστήματα αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές
λύσεις στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η κακονομία, η
διαρκής πολιτική ανοχής διαφόρων παράνομων διεκδικήσεων φυσικής γης, και βεβαίως η συνεχής και αδιαφανής
τακτοποίηση αυθαιρεσιών πλήττουν κάθε αίσθημα δικαίου.
Οι οργανώσεις καλούν την κυβέρνηση να θέσει επιτέλους
την προστασία του περιβάλλοντος στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, ως εθνικό συμφέρον και ζήτημα ανθρώπινης
επιβίωσης.
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Αυστηρά μέτρα για
την απόρριψη μπάζων
ανακοινώνει ο
Δήμος Κρωπίας
Με αφορμή ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για μια- αμφιλεγόμενη ως προς τις
προθέσεις της- δράση φωτογράφισης απορριμμάτων και μπαζών στο Δήμο Κρωπίας εκδόθηκε
η ακόλουθη ανακοίνωση :
«Ο Δήμος Κρωπίας και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ως γνωστόν, έχουν λάβει μέτρα
προκειμένου να μειωθεί το
φαινόμενο των παράνομων
εναποθέσεων
μπαζών
όπως, μαζική τοποθέτηση
σήμανσης απαγόρευσης,
δημιουργία φυσικών και τεχνητών εμποδίων εναπόθεσης, μπάρες απαγόρευσης
διέλευσης σε δασικές περιοχές, περιπολίες οχημάτων πολιτικής προστασίας ακόμα και με
ενεργοποίηση «έξυπνων» εφαρμογών.

ΕΒΔΟΜΗ

Αντιπλημμυρικό έργο κεντρικού
αγωγού στο Κορωπί
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με άξονα τη Λ. Μαρκοπούλου
Στην τελική και τελευταία φάση
βρίσκεται το αντιπλημμυρικό έργο
Ανατολικού Τομέα του Κορωπίου
με την σύνδεση των κεντρικών
αγωγών ομβρίων της οδού Αντωνίου Κιούση και οδού Σπύρου Δάβαρη, που οδηγούν στο σταθμό
Μετρό-Προαστιακό Κορωπίου.

Oι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας επί της οδού ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, η εκτροπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων θα γίνεται ως εξής:

προς ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στην συνέχεια θα στρίβουν δεξιά στην Κορωπίου -Αεροδρομίου, και στην
συνέχεια θα στρίβουν δεξιά στην
Περιφερειακή οδό ή ευθεία στην
οδό Αγ. Αναργύρων. Η κίνηση των
οχημάτων από Παιανία προς ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ θα γίνεται κανονικά.

Ήδη έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα σε 3
περιπτώσεις με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας. Το ζήτημα της αντιμετώπισης αυτού του
τύπου παρανομίας παρακινεί -και καλώς- εθελοντικές δράσεις καθαρισμών και εντοπισμού
ασυνείδητων -παρανόμων. Η κοινωνία του Κορωπίου και οι ιδιώτες επαγγελματίες που παράγουν μπάζα αλλά τα διαχειρίζονται όπως
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία δεν μπορούν να
ανεχθούν αυτές τις μειοψηφικές ομάδες που κακοποιούν το φυσικό περιβάλλον και δυσφημούν
παραγωγικούς κλάδους.
Κάνουμε έκκληση σε όλους να καταγγέλλουν
αυτές τις ενέργειες στην Αστυνομία και άμεσα
να μπορούμε, με επιπλέον υποστήριξη, να επιβάλλουμε άμεσα πρόστιμα και να αποτρέπουμε
τη συνέχιση των παράνομων απορρίψεων. Η έλλειψη δημοτικής αστυνομίας (σ.σ. επιβλήθηκε
τον καιρό τον μνημονίων και καταργήθηκε στο
Δήμο μας) δεν σημαίνει και ατιμωρησία. Η φύλαξη των περιοχών μας από τους ασυνείδητους
είναι υποχρέωση όλων μας.
Ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς, οι πολλοί, που
απαιτούμε καθαρό φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Οι γενικεύσεις, ο επιχειρούμενος κοινωνικός στιγματισμός και η δυσφήμηση
ορισμένων εταιριών που προβάλλουν ορισμένα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προσφέρουν
στον κοινό αυτό αγώνα».

Για την σύνδεση θα απαιτηθεί η τομή
μεγάλου ορύγματος και ο πλήρης
αποκλεισμός της οδού Σπ.Δάβαρη
και στα δύο ρεύματα. Έχει ήδη τοποθετηθεί οδική σήμανση για τις
διοχετεύσεις της κυκλοφορίας
μέσω της Λεωφ. Μαρκοπούλου
προς τον Σταθμό Μετρό-Προαστιακού Κορωπίου και έχουν γίνει όλες
οι ενέργειες εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Οι εργασίες εκσκαφών και προετοιμασίας της σύνδεσης έχουν
ήδη ξεκινήσει από την Δευτέρα 28
Σεπτεμβρίου 2020.
Οι εργασίες θα είναι εντατικές και
θα απελευθερωθεί σύντομα η Σπ.
Δάβαρη, κατά γνώση εργολάβου.

― Από την περιοχή του προαστιακού ΚΟΡΩΠΙΟΥ, με κίνηση οχημάτων από Προαστιακό προς ΚΟΡΩΠΙ
τα οχήματα θα στρίβουν αριστερά
στον κλάδο που ενώνει την ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ με την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στη συνέχεια θα στρίβουν
δεξιά προς την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,
και ακολούθως στροφή δεξιά στην
Κορωπίου-Αεροδρομίου, και στη
συνέχεια πάλι δεξιά στην Περιφερειακή οδό ή ευθεία στην οδό Αγ.
Αναργύρων.
Από την Παιανία για το Κορωπί,
στον κλάδο που ενώνει την ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ με την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ η κίνηση θα γίνεται ευθεία

Από τον κυκλικό κόμβο: ΠΑΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ -ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΙΕΜΑΔΗ, προς
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ΠΑΙΑΝΙΑ, η κίνηση θα γίνεται δεξιά
προς την παλαιά περιφερειακή οδό,
στη συνέχεια αριστερά προς την
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ακολούθως αριστερά στην Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΙΥ, και στη συνέχεια ευθεία
για την ΠΑΙΑΝΙΑ και αριστερά στον
κλάδο που ενώνει την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ με την οδό ΣΠ. ΔΑΒΑΡΗ
για τον ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ. Δεν θα
διακοπεί η πρόσβαση στους παρόδιους, και στις παρακείμενες
δραστηριότητες οι οποίοι και θα
εξυπηρετούνται κανονικά.

ΕΒΔΟΜΗ
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Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στου
«Μαριγώνη». Γιατί;
φούρνος-ζαχαροπλαστείο-καφενείο
του
Μαριγώνη βρίσκεται στη γωνία των οδών
Δημοκρατίας και Γ. Παπανδρέου στην Κάτω
Βούλα και λειτουργεί από το έτος: 1983. Σε τρία
χρόνια θα συμπληρώσει 40 χρόνια λειτουργίας και
όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και οι πελάτες του
ευχόμαστε «να τα χιλιάσει»! Ψυχή και πνεύμα του
φούρνου είναι ο ηπειρώτης την καταγωγή Βασίλης
Μαριγώνης. Μαζί με την γυναίκα του και τα παιδιά
του, αλλά και με τους υπαλλήλους του έχουν δημιουργήσει έναν τόπο, στον οποίο οι οικονομικές συναλλαγές (όπως π.χ. η αγορά ενός καρβελιού ή
ενός γλυκού) είναι ανθρώπινη επικοινωνία. Μόλις
ο πελάτης διαβεί το κατώφλι αμέσως ο Κώστας
Μαριγώνης τον υποδέχεται μ’ ένα χαμόγελο, με
μία προσήνεια που δεν την συναντούμε σήμερα
στην καταναλωτική κοινωνία μας. Μπροστά στην
προσήνεια του καταστηματάρχη ο πελάτης διαισθάνεται, ότι δεν είναι καταναλωτής, αλλά «μεταμορφώνεται» σε φίλο και οικείο πρόσωπο του
οικοδεσπότη. Το επαγγελματικό ήθος των υπαλλήλων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεκπεραίωση της
οικονομικής συναλλαγής.
Εάν όλα όσα με ιμπρεσσιονιστικό ρητορικό τρόπο
περιγράφω, σχετικά με την είσοδό μας και την
έξοδό μας από τον φούρνο του Μαριγώνη ισχύουν
και έχουν μία πραγματική βάση, τότε θα ήθελα να
«μεταφρασθούν» σε μία θεωρητικο-πολιτική
γλώσσα, η οποία είναι αυτή τελικά που ιδρύει τον
«φούρνο Μαριγώνη στη Βούλα».
Τρία είναι, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης: πρώτον, το γεγονός (Factum) ότι υποστασιοποιεί το ίδιο το πνεύμα της εξέλιξης της Βούλας.
Θυμίζω ότι λειτουργεί από το 1983 και ότι όταν ο
Βασίλης Μαριγώνης είχε την επιχείρησή του στον
φούρνο της οδού Πλαστήρα από το έτος 1972, όλο
αυτό το χρονικό διάστημα, η ΒΟΥΛΑ αναζητούσε
την ψυχική και την πνευματική ταυτότητά της. Κατά
τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90, ολόκληρη
η περιοχή της ΒΟΥΛΑΣ «μεταμορφώθηκε» από
αγροτο-κτηνοτροφικός τόπος σε σύγχρονη αστική
πόλη. Ο «Μαριγώνης» με αυτόν τον εκφραστικό
όρο σηματοδοτεί το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας. Εδώ και σαράντα χρόνια ο «Μαριγώνης»,
είναι η Βούλα και η Βούλα είναι ο «Μαριγώνης», ο
οποίος ως μοντέλο εξέλιξης, επικαθορίζει την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά
τελικά με πολιτικο-διοικητικές πρωτοβουλίες ακυρώνεται.
Τελικά τί θέλω να πω; Υποστηρίζω, ότι η επιχειρηματική περίπτωση Μαριγώνη εκφράζει για τη

Ο

Βούλα, αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, ένα μοντέλο εξέλιξης που ταιριάζει στα μέτρα της ανθρώπινης κατοικίας και της επιχειρηματικότητας. Εάν ο
Descartes έγραφε ότι «σκέφτομαι, άρα υπάρχω» εγώ
ως πελάτης στο φούρνο λέω το ίδιο: βρίσκω το καθημερινό ψωμί μου και μετά αποσύρομαι στο γραφείο για να σκεφθώ, για να διαβάσω, για να γράψω!

Επειδή αρχικώς είπα, ότι τρία είναι τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης: «Μαριγώνη» και επέμενα
στη σύνδεσή της με την οικιστική ανάπτυξη της
Βούλας, θα ήθελα να προσθέσω τα δύο ακόμη
στοιχεία της: οι οικονομικές εναλλαγές στον
φούρνο του Μαριγώνη μόνον ως ανθρώπινες επι-

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
κοινωνιακές σχέσεις είναι δυνατές. Και το άλλο
στοιχείο έχει να κάνει με το υψηλό επαγγελματικό
ήθος των υπαλλήλων, το οποίο τελικά προσδιορίζει
την συμπεριφορά των καταναλωτών, των πελατών.
Τελικά, αγαπημένοι μου αναγνώστες, θέλω να συμφωνήσουμε σ’ ένα σημείο: ψωνίζουμε τα καθημερινά που χρειαζόμαστε μόνον από μαγαζιά τα οποία
οι ιδιοκτήτες είναι παρόντες εκεί και παντού στο ίδιο
το μαγαζί τους, οι υπάλληλοι έχουν υψηλό επαγγελματικό ήθος και εάν αυτά τα μαγαζιά είναι όπως ο
φούρνος του Μαριγώνη, που υποστασιοποιεί την
κοινωνική εξέλιξη στη Βούλα, τότε εμείς οι ίδιοι, ως
δημότες, ως κάτοικοι, ως πελάτες καταστημάτων και
γενικότερα ως πολίτες σε μία δημοκρατική πολιτική
κοινωνία, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη (την πολιτική εννοώ) για το ζήτημα: ποιού τύπου ανάπτυξη
έχουμε ανάγκη στο ΔΗΜΟ 3Β.
―――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ»

το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, παραπλεύρως του
ΔΑΚ Βουλιαγμένης, λάβαμε την εισήγηση στο ΔΣ
για την κοπή του απεικονιζόμενου δέντρου με την
ασαφή αιτιολογία από την τεχνική υπηρεσία του δήμου
περί επικινδυνότητας για τους αθλούμενους: "Το δέντρο
δεν είναι ιδιαιτέρως ψηλό, φαίνεται υγιές, ωστόσο είναι
άκρως επικίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των
αθλουμένων".
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ.
αναφέρθηκε ότι πρόκειται να κατασκευαστεί επιπλέον
μικρό γήπεδο μπάσκετ στη συνέχεια του υφιστάμενου,
αλλά αυτό δεν αναφέρετο στην εισήγηση... Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο διαμόρφωσης, για να
μας εξηγήσει πώς στο παράγωνο ελεύθερο κομμάτι θα
διαμορφωθεί γήπεδο.... Στην δε πρόταση του "Κύματος"
διατυπωθείσα από τον δημ.σύμβουλο, αντιπρόεδρο ΔΣ
και πολιτικό μηχανικό, κ. Πέτροβιτς, ότι είναι εφικτό να
τοποθετηθούν 2 μπασκέτες απέναντι και κατά μήκος
του χώρου χωρίς να θιγεί το κυπαρίσσι, ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ
ΣΗΜΑΣΙΑ,ως εκ τούτου η τύχη του δέντρου είναι επισφαλής.

Σ

Ιωάννα Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀληθογνωσίας
ἄρχεσθαι
&
Ψευδογνωσίας παύεσθαι
Το σημερινό άρθρο αφιερώνεται σ’
όλους εκείνους που μέσα σε χαλεπούς
καιρούς πνευματικής καθίζησης αγωνίζονται ιδίαις δυνάμεσι να αντικρίσουν το φως της γνώσης και να
εναρμονίσουν τον αγώνα για το ΖΗΝ
με τον αγώνα για το ΕΥ ΖΗΝ.
Η Ελλάδα είναι ένας αγρός, που για να
καρποφορήσει οφείλουμε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ να τον οργώσουμε, διαφορετικά θα μείνει χέρσος και άγονος.

Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο Φιλοποίμην, 253-183, ήταν στρατηγός οκτάκις και πολιτικός
της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ήταν γιος του Κραύγιδος. Από
μικρή ηλικία έμεινε ορφανός και την ανατροφή του την ανέλαβε ένας φίλος του πατέρα του, ο Κλέανδρος από τη Μαντίνεια. Όταν ήταν έφηβος, έλαβε μόρφωση από τους
συμπατριώτες του ακαδημαϊκούς φιλοσόφους Έκδημο και Δημοφάνη ή Μεγαλοφάνη, οι οποίοι ήταν μαθητές του Αρκεσιλάου στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Οι στρατιωτικές του αρετές
και η κλίση του στις πολεμικές τέχνες τον έκαναν να επιλέξει
μια λιτή ζωή μακριά από την πολυτέλεια και τον πλούσιο βίο έτσι ακριβώς όπως επιλέγουν σήμερα αυτά οι σύγχρονοι πολιτικοί μας!!! Πρότυπό του είχε το Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα.
Ο Φιλοποίμην έμεινε γνωστός στην ιστορία ως “ο Τελευταίος
των Ελλήνων” , όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Πλούταρχος στο έργο του “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, συγκρίνοντας το
ζεύγος των στρατηγών, του Φιλοποίμενος (Έλλην) και του
Τίτου Κοΐντιου Φλαμινίνου (Ρωμαίος). Την προσωνυμία αυτή
την προσέλαβε για τους συνεχείς και κοπιώδεις αγώνες του που
απέβλεπαν στην αναβίωση της ισχύος και της δόξας της Ελλάδας των κλασσικών χρόνων και επειδή η Ελλάδα μετά από
αυτόν δεν γέννησε κανέναν άνδρα σημαντικό και αντάξιό της.
“..καὶ γὰρ ὥσπερ ὀψίγονον ἐν γήρᾳ ταῖς τῶν παλαιῶν ἡγεμόνων ἐπιτεκοῦσα τοῦτον ἀρεταῖς ἡ Ἑλλὰς ἠγάπησε διαφερόντως καὶ συνηύξησε τῇ δόξῃ τὴν δύναμιν. Ῥωμαίων δέ
τις ἐπαινῶν ἔσχατον αὐτὸν Ἑλλήνων προσεῖπεν, ὡς οὐδένα
μέγαν μετὰ τοῦτον ἔτι τῆς Ἑλλάδος ἄνδρα γειναμένης οὐδ’
αὑτῆς ἄξιον”.
(Πλούταρχος, 45-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ - ΤΙΤΟΣ
ΦΛΑΜΙΝΙΝΟΣ, κεφ.1, 22-27).

(= Και πράγματι η Ελλάδα που, στα γηρατειά της, ύστερα από
τους παλαιούς εκείνους ενάρετους ηγέτες γέννησε τον Φιλοποίμενα ως στερνοπαίδι της, τον αγάπησε εξαιρετικά και παράλληλα με τη δόξα του επαύξησε τη δύναμή του. Κάποιος
λοιπόν Ρωμαίος, επαινώντας τον Φιλοποίμενα, τον αποκάλεσε
“Τελευταίο Έλληνα”, επειδή ύστερα από τον Φιλοποίμενα η
Ελλάδα δεν γέννησε κανέναν αξιόλογο άνδρα (ηγέτη), ούτε και
αντάξιό της).
Ανήσυχο πνεύμα, ορμητικός και με υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, ιδιαίτερα επινοητικός, ο Φιλοποίμην, παρόλο που πολέμησε ουσιαστικά μόνο κατά άλλων Ελλήνων, επέδειξε

ΕΒΔΟΜΗ

απαράμιλλη ανδρεία και στρατηγική αρετή, ενώ διέβλεψε έγκαιρα τον κίνδυνο υποταγής της Ελλάδας στους Ρωμαίους. Δυστυχώς, όσοι τον διαδέχτηκαν φάνηκαν κατώτεροι των
περιστάσεων και δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη υποτέλεια.

Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ/ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
“Ἠκροᾶτο δὲ λόγων καὶ συγγράμμασι φιλοσόφων ἐνετύγχανεν, οὐ πᾶσιν, ἀλλ’ ἀφ’ ὧν ἐδόκει πρὸς ἀρετὴν ὠφελεῖσθαι. καὶ τῶν Ὁμηρικῶν ὅσα [τὰς] πρὸς ἀνδρείαν
ἐγείρειν καὶ παροξύνειν ἐνόμιζε <τὰς> φαντασίας, τούτοις
προσεῖχε. τῶν δ’ ἄλλων ἀναγνωσμάτων μάλιστα τοῖς Εὐαγγέλου τακτικοῖς ἐνεφύετο, καὶ τὰς περὶ Ἀλέξανδρον ἱστορίας κατεῖχε, τοὺς λόγους ἐπὶ τὰ πράγματα καταστρέφειν
οἰόμενος, εἰ μὴ σχολῆς ἕνεκα καὶ λαλιᾶς ἀκάρπου περαίνοιντο”.
(Πλούταρχος, 45-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ - ΤΙΤΟΣ
ΦΛΑΜΙΝΙΝΟΣ, κεφ.4, 30-38).

Παρακολουθούσε επίσης συζητήσεις και μελετούσε φιλοσοφικά συγγράμματα, όχι βέβαια όλα, αλλ’ εκείνα που κατά τη
γνώμη του θα τον έκαναν πιο ενάρετο. Από τα Έπη του Ομήρου ήταν προσηλωμένος στα αποσπάσματα εκείνα που πίστευε
πως διεγείρουν τη φαντασία και καθιστούν τον άνθρωπο ανδρειωμένο. Και από τα άλλα μελετήματα ήταν ολοκληρωτικά
αφοσιωμένος στα “Τακτικά”* του Ευαγγέλου* και κατείχε
καλά τα ιστορικά κείμενα που αναφέρονταν στο Μέγα Αλέξανδρο, γιατί πίστευε ότι τα βιβλία παρακινούν τον αναγνώστη
στην πράξη, αν βέβαια δεν είναι γραμμένα χάριν σκόλης ή για
να πουν κάτι το άχρηστο).
* Τα “ΤΑΚΤΙΚΑ”: (=ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) για ό, τι αφορούσε
στην τέχνη του πολέμου και στις στρατιωτικές κινήσεις.
* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Συγγραφέας κειμένων στρατιωτικού περιεχομένου.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ, Η ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΟΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ
“Ἀρισταίνου δὲ τοῦ Μεγαλοπολίτου δυναμένου μὲν ἐν
τοῖς Ἀχαιοῖς μέγιστον, τοὺς δὲ Ῥωμαίους ἀεὶ θεραπεύοντος, καὶ τοὺς Ἀχαιοὺς μὴ οἰομένου δεῖν ἐναντιοῦσθαι μηδ’
ἀχαριστεῖν ἐκείνοις, ἐν τῷ συνεδρίῳ λέγεται τὸν Φιλοποίμενα σιωπᾶν ἀκούοντα καὶ βαρέως φέρειν, τέλος δ’ ὑπ’
ὀργῆς δυσανασχετοῦντα πρὸς τὸν Ἀρίσταινον εἰπεῖν· “ὦ
ἄνθρωπε, τί σπεύδεις τὴν πεπρωμένην τῆς Ἑλλάδος ἐπιδεῖν;”
(Πλούταρχος, 45-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ - ΤΙΤΟΣ ΦΛΑΜΙΝΙΝΟΣ, κεφ.17, 4,1)
(= Ο Αρίσταινος από τη Μεγαλόπολη είχε πάρα πολύ μεγάλο
κύρος και πολιτική ισχύ μέσα στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, αλλά
πάντοτε συμπεριφερόταν δουλοπρεπώς απέναντι στους Ρωμαίους και πίστευε ότι δεν έπρεπε να εναντιώνονται σ’ αυτούς,
ούτε και να τους φέρονται αχάριστα. Ο Φιλοποίμην, ακούγοντας στο συνέδριο τον Αρίσταινο να μιλά με αυτό τον τρόπο,
λένε πως σιωπούσε και δυσανασχετούσε, στο τέλος όμως αγανακτισμένος είπε με οργή στον Αρίσταινο:” Άνθρωπέ μου,
γιατί τέλος πάντων βιάζεσαι να αντικρίσεις το τέλος που
έχει προδιαγράψει για την Ελλάδα η μοίρα;”).
Ο Φιλοποίμην και νεκρός ενοχλούσε τους εχθρούς του και
τους προκαλούσε φόβο. Οι Ρωμαίοι σέβονταν και τιμούσαν τον
άξιο και γενναίο πολιτικό και στρατιωτικό τους αντίπαλο.

ΔΙΑ-ΣΤΑΥΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙΤΕ!
Το ΔΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ, στην αναζήτηση πληροφοριών χρήζει μεγάλης προσοχής, εξέτασης, ελέγχου και ενδελεχούς διασταυρώσεως των πηγών που παραθέτει (αν δεν είναι ανύπαρκτες),
γιατί αυτές πολλές φορές είναι αναληθείς, λανθασμένες ή και
παραποιημένες. Ο ανύποπτος αναζητητής πέφτει επομένως εύκολα θύμα του και αναπαράγει ψευδείς ή φανταστικές πληροφορίες (fake news). Έτσι, αυτό καταντά να είναι

ΠΑΡΑ-ΔΙΚΤΥΟ ή ΑΝΤΙ/ΨΕΥΔΟ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, γιατί παραπληροφορεί ή αντι/ψευδο-πληροφορεί.
Παραδείγματος χάριν στην έρευνά μας (ἐράω + εὐνή) για την
παρουσίαση της μεγάλης πολιτικής προσωπικότητας και στρατιωτικής ιδιοφυΐας του Φιλοποίμενα παρατηρήσαμε τα εξής:
Σχετικά με το όνομα “Αρισταίνετος” που υπάρχει στη βιογραφία του Φιλοποίμενα, επικρατεί μεγάλη σύγχυση και άγνοια,
καθώς εντοπίσαμε με το αυτό όνομα τους παρακάτω:
1) Αρχιτέκτονα Κυζικηνό του 2ου μ.Χ., ακμάσαντα την εποχή
του Αδριανού, ο οποίος σχεδίασε και επέβλεψε το ναό του Διός
το 120 μ.Χ.
2) Ρήτορα Βυζαντινό μνημονευόμενο από τον Φιλόστρατο..
3) Συγγραφέα επιστολών, στενό φίλο του ρήτορα Λιβανίου
από τη Νίκαια της Βιθυνίας, τον 4ο μ.Χ. Τις περισωθείσες επιστολές του τις δημοσίευσε ο Μπουασονάντ (Boissonade) το
1822.
4) Ερωτογράφο/επιστολογράφο του 5ου μ.Χ., άγνωστο Ελληνόφωνο λόγιο της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Έγραψε μια συλλογή από 50 μυθοπλαστικές επιστολές θελκτικού ερωτικού περιεχομένου (έκδοση σχολιασμένη από Βασίλη
Βερτουδάκη εκδ. Gutenberg 2018 σελ.403).
5) Πλούσιο οικοδεσπότη που παρέχει γαμήλιο συμπόσιο για
την κόρη του. Τον αναφέρει ο Λουκιανός στο διαλογικό σατιρικό έργο του “ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ” ή “ΛΑΠΙΘΑΙ”.
Πολλά sites / ιστότοποι (σ.τ.σ. “ιό-τοποι” = ιοβόλοι, δηλητηριώδεις/φαρμακεροί) συγχέουν τον Αρισταίνετο με τον Αρίσταινο το Μεγαλοπολίτη, επιφανή στρατηγό της Αχαϊκής
Συμπολιτείας 3 φορές, πολιτικό αντίπαλο του Φιλοποίμενα και
φιλορωμαϊστή διπλωμάτη που συμβούλευσε την άνευ όρων
υποταγή στους Ρωμαίους προβλέποντας την αναπόφευκτη
επέμβασή τους στην Ελλάδα.
Το εγκυρότατο Ελληνικό Λεξικό του 10ου μ.Χ. αιώνα ΣΟΥΔΑ
ή ΣΟΥΪΔΑ με 31.342 λήμματα (εκδ. 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Νοε.
2017, σελ. 568), στο λήμμα 3897,8 που αφορά τον Αρίσταινο,
σφάλλεται και τον συγχέει με τον Αρισταίνετο!
Σχετικά με την ετυμολόγηση του ονόματος ΑΡΙΣΤΑΙΝΟΣ:
Παράγεται από το ἄριστος + αἰνέω - ῶ και σημαίνει αυτός που
αξίζει να επαινείται, να υμνείται, να δοξάζεται. Μην εξαπατάσθε από το όνομά του, μόνο άριστος δεν ήταν, αφού ζήτησε
την άνευ όρων υποταγή της Αχαΐας/Ελλάδας στους
δυνάστες/κατακτητές Ρωμαίους. Αποτελεί παράδειγμα προς
αποφυγήν. (Εδώ έχουμε το σχήμα “κατ’ ευφημισμόν”, όπου
χαρακτηρίζουμε κάτι ή κάποιον με θετική σημασία, αντί για
την αρνητική που έχει).
Σχετικά με την ετυμολόγηση του ονόματος ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ:
Όλοι οι ιστότοποι ετυμολογούν το όνομά του από το φιλέω ῶ + ποιμήν και δίνουν τη σημασία: αυτός που αγαπά τους βοσκούς / ποιμένες ή που του αρέσει η ποιμενική ζωή. Εμείς, αντίθετα, λόγω της ιδιοσυγκρασίας του, του έργου του και της
μεγάλης του αποδοχής από το λαό, πιστεύουμε ότι παράγεται
από το παθητικό φιλέομαι - οῦμαι + ποιμήν, άρα ο φιλούμενος ποιμήν/ηγέτης υπό του λαού, ο προσφιλής, ο αγαπητός
στο λαό του, ο κοσμαγάπητος֗ κατ’ αναλογία προς το φιλόθεος
που έχει ενεργητική σημασία = ο αγαπών τον θεόν, ο θεοσεβής, αλλά και παθητική = ο αγαπώμενος υπό του θεού, ο θεοφιλής.
Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι τα επίθετα με α΄ συνθετικό το φιλο–
έχουν ενεργητική σημασία, ενώ αυτά με β΄ συνθετικό το –
φιλής, παθητική.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, σεπτοί φιλέβδομοι συνοδοιπόροι
και συμπορευτές, γιατί οι περισσότεροι ηγέτες, κυβερνήτες,
πρωθυπουργοί, πρόεδροι των διαφόρων κρατών/χωρών,
πλην εξαιρέσεων ασφαλώς, θεωρούνται ΜΙΣΟ-ΠΟΙΜΕΝΕΣ (= μισούμενοι-μισητοί ποιμένες/ηγέτες από τους λαούς
τους, οι οποίοι τους εχθρεύονται ή τους αποστρέφονται).
Διότι δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
Μεγάλου Πολιτικού και Στρατιωτικού Μεγαλοπολίτη
Φιλο-ποίμενα.
Επομένως συνειδητοποιούμε ότι η μέθεξή μας με τις ιστορικές μας καταβολές αποσοβεί τη Δήωση/Ερείπωση της πατρίδας μας.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΒΔΟΜΗ

Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας
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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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79 χρόνια ΕΑΜ
τίποτα ΔΕΝ διδαχθήκαμε!
Προχθές 28 Σεπτεμβρίου ήταν η 79η επέτειος από
την ίδρυση, το 1941, του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.).
Απαλλαγμένοι από ιδεοληπτικές εμμονές και περιπτωσιολογικές μονομερείς πληροφορίες, συνήθως
επιλεκτικά, οφείλουμε ν’ αποτίσουμε φόρο τιμής,
σ’ αυτούς που αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν για
την απελευθέρωση της πατρίδας από τους εισβολείς Ναζιστές και φασίστες.
Δεν είναι στις προθέσεις και στις δυνατότητες του
παρόντος να κάνει απολογισμό της προσφοράς
του – αναγνωρισμένης παγκοσμίως – των επιτυχιών ή των λαθών του.
Εμείς ένα θέλουμε να επισημάνουμε ως παραδειγματικά σημαντικό: Ενώ ιδρυτές – πρωταγωνιστές
ήταν τέσσερα κόμματα, το ΚΚΕ, η ΣΚΕ, η Ε.Λ.Δ.
και το ΑΚΕ κομμουνιστικό, σοσιαλιστικά, αριστερά,
προοδευτικά, στους τρεις ξεκάθαρους σκοπούς
που έθεταν δεν κάνουν καμμιά αναφορά στις ιδεολογικές κοινωνικές τους επιδιώξεις.
Στην ιδρυτική διακήρυξή του το ΕΑΜ λέει ρητά:

ΕΒΔΟΜΗ

Προτάσεις στη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
προστασίας του Υμηττού
Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την προστασία του
Υμηττού, που τέθηκε σε διαβούλευση συνοδευόμενο από
την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) από τις 15 Ιουλίου, προβλέπει 6 ζώνες με διάφορετικές χρήσεης. Εκείνο που πολλοί επισημαίνουν είναι ότι
«ενδεχομένως να είναι το πρώτο σχέδιο προεδρικού διατάγματος προστασίας το οποίο επιβραβεύει τη σοβαρή υποβάθμιση από αυθαίρετες χρήσεις και καταπατήσεις που έχει
επέλθει ως συνέπεια της μη εφαρμογής προϋφιστάμενου
προεδρικού διατάγματος και οριοθέτησης ζωνών που παραβιάστηκαν».
Όπως επισημαίνει στο πρακτικό επεξεργασίας 67/1998 το
ΣτΕ, «…δεν είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις ταύτας
πάσα επιδείνωσις του υφισταμένου καθεστώτος προστασίας, είτε δια της μειώσεως της επιφανείας των ζωνών
προστασίας, είτε δια της επιβαρύνσεως των με δραστηριότητας ασυμβιβάστους προς τον βασικό προορισμό αυτών
ως χώρων πρασίνου».

«Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:
Α) Η απελευθέρωση του Έθνους μας από τον σημερινό ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους
ανεξαρτησίας της χώρας μας.
Β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του
ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η
προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν, ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της
διακυβερνήσεως του.
Γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί
του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.
Τρεις επιμέρους σκοποί λογικά αναντίρρητοι. Και
το επίσης σημαντικό και νομίζω μοναδικό στην
ιστορία μας:
Στην παράγραφο 1 της διακήρυξης λέει: «...Εις το
ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα
ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος
ιδρυτικού (...)
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε
οργάνωσις δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος.
Δεν είδα καμμιά οργάνωση, κόμμα ή κίνημα που
έχει σηκώσει τη δική του παντιέρα στην κρίσιμη
10ετία που κλείνουμε, να έχει διακηρύξει τις ανάλογες θέσεις. Γι’ αυτό και είναι διασκορπισμένοι
και ...εκτός Βουλής. Δηλαδή αναποτελεσματικοί.
Προσέξατε και κάτι άλλο; Η διακήρυξη είναι γραμμένηστην απλή καθαρε3ύουσα, για να δείξει έμπρακτα εκείνο που διατυπώνει: «Οιοσδήποτε (…)
που δέχεται τας αρχάς του παρόντος». Γι’ αυτό πέτυχε!
Κ. Βενετσάνος

Τι προβλέπει η ΣΜΠΕ Υμηττού
― Ζώνη Α - Υψηλή προστασία της φύσης και των μνημείων
Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας
της φύσης, με στόχο την προστασία των οικοτόπων, των
ειδών χλωρίδας και πανίδας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών χαρακτηριστικών
του Υμηττού. Η Ζώνη Α υψηλής προστασίας της φύσης και
των μνημείων υποδιαιρείται στη Ζώνη Α1 και στη Ζώνη Α2.
Στη Ζώνη Α1 επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας
της περιοχής, όπως έργα αντιπυρικής προστασίας, πυροσβεστικοί κρουνοί, πυροφυλάκια, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών.
Επιτρέπονται οι ήπιες ανασχετικές παρεμβάσεις σε ρέματα
και η μελισσοκομία.
Στη Ζώνη Α2 ισχύουν όλα όσα προβλέπονται για τη Ζώνη
Α1 με την προσθήκη στις χρήσεις της γεωργικής χρήσης,
χωρίς τη δυνατότητα ανέγερσης γεωργικών αποθηκών ή
οποιουδήποτε άλλου τύπου δόμησης.
― Ζώνη Β - Περιφερειακή ζώνη προστασίας
Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης
και υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.
― Ζώνη Γ - Αρχαιολογικής προστασίας
Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.
α) Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η
ανέγερση γεωργικών αποθηκών εμβαδού έως 30 τ.μ., κατά
τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
― Ζώνη Δ - Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων
Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού
οικοσυστήματος με την πόλη, εντός της οποίας ιδρύονται
τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων.
― Ζώνη Ε - Ειδικές χρήσεις
Η Ζώνη αυτή υποδιαιρείται στις Ζώνες: Ε1 - Αθλητισμός Πολιτισμός - Αναψυχή, Ε2 - Εκπαίδευση - Έρευνα, Ε3 - Κοιμητήρια, Ε4 - Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ε5

- Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
― Ζώνη Στ - Οικιστικές χρήσεις
Εντός της Ζώνης Στ οριοθετούνται υφιστάμενοι οικισμοί με
στόχο την αποτροπή της επέκτασής τους. Οι συγκεκριμένοι
όροι προστασίας της περιοχής των οικισμών Χέρωμα, Σκάρπεζα και Κίτσι - Θήτι της Ζώνης Στ, καθορίζονται βάσει Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με στόχο την ανάπλαση και
την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών αυτών. Για τις
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εντός της Ζώνης Στ ισχύουν
οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Μεταξύ άλλων, οριοθετούνται τα κοιμητήρια των Δήμων του
Υμηττού, «ρυθμίζοντας τη λειτουργία τους και αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη επέκτασή τους» ενώ αναγνωρίζεται η
δημιουργία ζώνης οικιστικής χρήσης, δρομολογώντας τη
λύση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος. Τέλος,
προβλέπεται ειδική μελέτη με στόχο την αστική ανάπλαση
και την προστασία του περιβάλλοντος εντός των υφιστάμενων οικισμών, με ειδικότερη πρόβλεψη στο προτεινόμενο
νέο νομοθέτημα για αυστηρότερους όρους από τις συνήθεις
πολεοδομικές μελέτες.
Σημειώνεται εδώ ότι η νέα ζώνη Στ., ορισμός ζώνης με τίτλο
«Οικιστικές χρήσεις» και περιεχόμενο την τακτοποίηση χρήσεων κατοικίας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διαπίστωση της ΣΜΠΕ, όλων των σχετικών εγγράφων και
μελετών του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, και
των σχετικών πρακτικών επεξεργασίας του ΣτΕ ότι η χρήση
κατοικίας είναι ασύμβατη με τους στόχους προστασίας του
Υμηττού.

Προτάσεις του Δήμου ΒΒΒ
Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
το σχέδιο προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού, ο Δήμος
ΒΒΒ, στην τελευταία Δημοτική συνεδρίαση 23.9.20, συζήτησε και υπερψήφισε τις παρακάτω προτάσεις.
1. Να συμπεριληφθεί στην Α΄ζώνη Υμηττού και η έκταση
των 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βούλας, η οποία έχει
κηρυχθεί αναδασωτέα (υπ. αρ. Δ/245507/2003-1980 απόφαση Νομάρχη αττικής (ΦΕΚ224/Δ/1980).
2. Να συμπεριληφθεί και το ανοιχτό τμήμα του Λυκορέματος που συνορεύει με την Α’ ζώνη Υμηττού και τη δασική
έκταση, 18652 τ.μ.
3. Στην περιοχή Κρεβατάκια Βούλας να συμπεριληφθεί
έκταση 10 στρεμμάτων περίπου για τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Δήμου ΒΒΒ στις εγκαταλειμένες εγκαταστάσεις της Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Στην ζώνη Α2, ο Δήμος ΒΒΒ προτείναι να γίνει Γ Ζώνη
(αρχαιολογικής προστασίας).
5. Με την απομάκρυνση του προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης που βρίσκεται δίπλα από το Κοιμητήριο Βούλας, από
Ε5 να μετατραπεί σε Ε3.
6. Στη ΣΜΠΕ προτείνεται η κατάρτιση Ενιαίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης να γίνεται από το δήμο, ο Δήμος ΒΒΒ
προτείνει να δίνεται η δυνατότητα να συντάσεται το Ειδικό
Χωρικό Σχέδιο ανά Δήμο (και όχι ενιαίο όπως σημειώνεται
η ΣΜΠΕ).
7. Προτείνεται να μην επιτρέπεται η κτηνοτροφία στα όρια
του δήμου και στην Α ΄ζωνη και Στη Β.

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
από την Oικονομική Eπιτροπή της προηγούμενης
εβδομάδας 22-9-2020 σας ενημερώνουμε για τα
εξής:
― Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση αθλητικών χώρων του δήμου.
Το συνολικό ποσό βάσει της οικονομικής προσφοράς
ανέρχεται σε 426.800 €.
Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες δαπάνες χωρίς
ΦΠΑ.
* 4 ηλιακοί θερμοσίφωνες,11.640€,τιμή μονάδας
2.910€
*4 κλιματιστικά inverter 24.000 btu,6.984€, τιμή μονάδας 1.746€
* 2 κλιματιστικά inverter 12.000 btu,2.910€,τιμή μονάδας 1.455€
* Εργασίες υδραυλικών συνδέσεων ηλιακών θερμοσιφώνων με υπάρχον δίκτυο στο δημοτικό στάδιο
Βάρης 12.610€
*Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων κλειστού γυμναστηρίου στη Μηλαδέζα 16.490€
*Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων κλειστού γυμναστηρίου Βάρης 11.640€.
Τ' ότι σχεδόν εξ ολοκλήρου η δαπάνη καλύπτεται από
το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, δεν σημαίνει ότι εξουδετερώνεται η έννοια της λελογισμένης χρήσης.
― Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίων 2017", προς το
παρόν η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση μέχρι 3112-2020.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 30-9-2020
1) "Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας επιφάνειας λυόμενου τύπου-κινητός εξοπλισμός σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων" Δαπάνη με ΦΠΑ 54.932€
Αυτή την προμήθεια την καταψηφίσαμε γιατί εκτός
του ότι είναι μεγάλο το ποσό και απολύτως ελεγχόμενο το χρηστικό του πράγματος, διαφωνούμε, όπως
και να 'χει, με την χρήση του συγκεκριμένου σημείου
ως σταθμού μεταφόρτωσης, καθώς καταπονούνται
τα οχήματα στις μεγάλες ανηφόρες του Πανοράματος, επιβαρύνεται περιβαντολογικά και εντέλει υποβαθμίζεται η περιοχή, αυξάνεται η πιθανότητα
ατυχημάτων λόγω διέλευσης των βαρέως τύπου οχημάτων του δήμου και επιτείνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο σημείο μεταφόρτωσης.
Επιπλέον, ο κ.Πέτροβιτς, που εκτελεί χρέη αναπληρωματικού μέλους αυτής της επιτροπής, όπως παρατήρησε, ο οικίσκος που περιγράφεται είναι
"φωτογραφικού τύπου" συγκεκριμένης εταιρείας.
Οπως πάντα είμαστε υπέρμαχοι της λελογισμένης
χρησιμοποίησης των οικονομικών πόρων, ιδίως στη
συγκεκριμενη χρονική στιγμή.
2) Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβασεων, αύξηση 2ου ΑΠΕ.
Η σύμβαση του έργου υπεγράφη 14-9-2018. Προτείνεται από την υπηρεσία η οικονομική αναμόρφωση
του έργου κατά 100.157 € λόγω αύξησης εργασιών.
Ως συνεπακόλουθο και η παράταση χρόνου για 9
μήνες αλλά, επειδή η προθεσμία έληγε 31-12-2020,
εντέλει ο χρόνος μετατίθεται έως 13-9-2021. Δεν
υπερψηφίσαμε αυτό το θέμα (λευκό), καθώς τα έργα
είναι απαραίτητα πάντα, αλλά εδώ συγκεκριμένα
υπάρχει συμπληρωματική σύμβαση ύψους 100.157€
και θεωρούμε ότι έγινε εντελώς οριακά η αύξηση με
ποσοστό 14,98% επί του επιτρεπόμενου 15%.
3) "Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου του
δήμου"
Τέταρτη παράταση(!!!) του έργου εκ μέρους του ανα-

Αθλητικά προγράμματα του ΟΑΠΠΑ Δήμου ΒΒΒ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα αθλητικά προγράμματα του νομικού προσώπου του Δήμου ΒΒΒ, ΟΑΠΠΑ,
για ενήλικες, έφηβους ή παιδιά. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να στείλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέσω mail: oappa@vvv.gov.gr ή στο φαξ (213
2020779).
Τα μαθήματα θα υλοποιούνται με όλες τις ενδεδειγμένες προφυλάξεις και οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στα τμήματα αντισφαίρισης (τένις) θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με ημέρα και ώρα εγγραφής). Θα
ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μέσω
e-mail και Fax (με το σχετικό έντυπο της αίτησης).
Θα λειτουργήσουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα ρυθμιστούν έπειτα
από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και
μαθητών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κόστος εγγραφής και έκδοση κάρτας με ετήσια ισχύ
είναι 5€.
Η μηνιαία συνδρομή για δημότες-κάτοικους είναι 13€
για τους ενήλικες και 10€ για τους ανήλικους. Εξαιρείται το τέννις όπου το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 17€ μηνιαίως για τους ανήλικους και 25€
για τους ενήλικες.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την εγγραφή είναι αναγκαία η προσκόμιση:
1. Ιατρικής βεβαίωσης Καρδιολόγου με ισχύ για την περίοδο Οκτώβριος 2020 - Ιούνιος 2021.
2. Μία μικρή φωτογραφία
3. Αποδεικτικό διεύθυνσης (Κάρτα Δημότη ή φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ)
Tα αναφερόμενα τμήματα θα λειτουργήσουν όταν

δόχου λόγω μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας) και ρυμοτομιών. Υπάρχει
μικρή αύξηση δαπανών που όμως καλύπτεται από τ'
απρόβλεπτα, επομένως όχι επιπλέον επιβάρυνση γι'
αυτό και το υπερψηφίσαμε.
Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζουμε ένα γενικότερο
ζήτημα. Οταν έρχεται προς έγκριση μία δαπάνη για
έργο χρηστικό και απαραίτητο υπάρχει πάντα σύμφωνη γνώμη απ' όλους. Στη συνέχεια, δικαιολογημένα ή ενίοτε αδικαιολόγητα ζητούνται παρατάσεις.
Η πρώτη, ας πούμε, αναμενόμενη για διάφορους λόγους συνήθως τεχνικής φύσεως. Η δεύτερη αποδεκτή λόγω ειδικών συνθηκών ή κακής εκτίμησης της
κατάστασης. Από την τρίτη όμως κ έπειτα... κάτι δεν
πάει καλά! Επίσης ερχόμαστε σε δύσκολη θέση γιατί
έχοντας υπερψηφίσει αρχικώς το έργο, συνεπακόλουθα θα πρέπει να τιθέμεθα υπέρ κάθε παράτασης
που το αφορά. Την στιγμή όμως που υπαρχουν αναίτιες αιτήσεις παρατάσεων ή αβάσιμοι λόγοι δεν μπορούμε να υπερψηφίζουμε...
Κάπως έτσι ανανεώνουμε το εβδομαδιαίο ραντεβού
μας με την γνωστή πλέον παρότρυνση. Προσοχή και
απόλυτη τήρηση των μέτρων. Κουράγιο και Δύναμη.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα
δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

έχουν ικανό αριθμό συμμετεχόντων και σύμφωνα με
τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τμήμα Αθλητισμού: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:0014:00 στα τηλέφωνα: 213 2020 -714 -771 -710 και στο
Ε-mail: oappa@vvv.gov.gr

Aθλητικά προγράμματα
Προγράμματα Ενηλίκων
ΤΡΧ, Yoga, TENNIS, ΤΑΒΑΤΑ, Pilates, Gyrokinesis, Total Body Fitness, Γενική γυμναστική,
Άθληση στη φύση, Παραδοσιακοί χοροί, Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης

Προγράμματα Παιδιών-Εφήβων
KID-YOGA, Ρυθμική Γυμναστική, Μουσικοκινητική για παιδιά, TENNIS για παιδιά, Παραδοσιακοί χοροί για παιδιά, Άθληση και Παιχνίδι στους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
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Παραγραφή και
παύση
ποινικής δίωξης
Με νόμο του κράτους, παργράφονται αξιόποινες πράξεις με φυλάκιση μέχρι ενός
έτους. Αυτό μας δίνει απάντηση σε πολλά ερωτήματα.
ΑΔΑ: 6ΗΗ3ΩΛ6-76Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : ΨΝΩΡΩΛ6-3ΦΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληροφορ. : Eλένη Μαράκη
Τηλ.
: 210 6622379 εσ. 110
Φαξ
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
Kορωπί:
02-10-2020
Αρ. Πρωτ.: 13549
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ότι:
Τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση
αυτοκινήτων, μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου» με αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη ΤΥ/46/2020.
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 μήνες από την
επομένη της υπογραφής της σύμβα-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : ΨΝΩΡΩΛ6-3ΦΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ.
: Κ. Μωραΐτη
Τηλ.
: 2132000700
Φαξ
: 210 6624963
e-mail
: tpkoropi@gmail.com
Kορωπί:
30-9-2020
Αρ. Πρωτ.: 13291
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με

ΕΒΔΟΜΗ

Τι λέει όμως ο νόμος
Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η
δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30.04.2020, κατά των
οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί
ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις
παραπάνω ποινές.
Δεν εφαρμόζεται σε πλημμελήματα για τα
οποία η χρηματική ποινή ή η παροχή κοινωφελούς εργασίας προβλέπονται διαζευκτικά
με ποινή φυλάκισης άνω του ενός (1) έτους.

σης ή την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τρίτη 13 Οκτωβρίου
2020, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 19
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
122.034,00 € (συμπεριλαμβανομένων
όλων των φόρων).
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα

γίνει από ίδιους πόρους.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.220,00
€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα επί
τοις εκατό (~1%) επί της καθαρής
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης και εφόσον
πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
άρθρων των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:την προσωπική κατάσταση των οικονομικών
φορέων (εγγραφή σε επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο), την οικονομική
και χρηματοοικονομική καθώς και την
τεχνική τους ικανότητα, αναφέρονται
αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 3.4 των όρων
Διακήρυξης.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η παρούσα σύμβαση δεν
δύναται να ανανεωθεί.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων 2020»
προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς
ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη
προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης
τιμής σύμφωνα με τις απαιτήσεις
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης TΥ/51/2020
καθώς και στα παραρτήματά της I έως
VΙI τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των όρων διακήρυξης.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στο τμήμα ένα (1) στον
ενδεικτικό
προϋπολογισμό
της
ΤΥ/51/2020 μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα
του τμήματος ένα (1). Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η εν λόγω προμήθεια θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.koropi.gr. Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ 20PROC007394726.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
11:00 και ώρα λήξης 11:30, ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

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

Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων,
ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο έτη από
τη δημοσίευση του νόμου, σε νέα - από
δόλο- αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή
πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της
ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη
και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο
διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης

μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα
πράξη.
Οι δικογραφίες που αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.
[Νόμος 4689/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A
103/27.05.2020, άρθρο 63], με ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία οδηγιών της ΕΕ [Νόμος
4689/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 103/27.05.2020]

Λειτουργία των Ταμείων του
Δήμου Λαυρεωτικής
Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους πολίτες ότι για την εξόφληση των οφειλών τους λειτουργούν καθημερινά από τις 08:00 έως τις 13:30 τα εξής ταμεία:
• Το ταμείο στο Δημαρχείο Λαυρίου.
• Το ταμείο στο Δημαρχείο Κερατέας.
Και τα 2 ταμεία δέχονται Μετρητά, Επιταγές και P.O.S.
➢ ΜΕΤΡΗΤΑ: για ποσά έως 100 ευρώ.
(Ν. 3463/2006 άρθρο 167 παρ. 1, & σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1062/265-2016 (ΦΕΚ 1744Β/15-6-2016).
Για μεγαλύτερα ποσά γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες συναλλαγές:
➢ ΕΠΙΤΑΓΗ: Σε διαταγή: ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
➢ ΜΕΣΩ P.O.S.: Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα.
➢ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
Στην κατάθεση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - Α.Φ.Μ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ
EUROBANK:
→ GR6402604240000400200036773
ALPHA BANK: → GR1401404330433002001000035
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: → GR2601101440000014454004657

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα: • 2292320144 – 2292320141, Ταμείο Δημαρχείο Λαυρίου
• 2299320200, Ταμείο Δημαρχείο Κερατέας
Στο κτίριο και μπροστά από το ταμείο θα εισέρχεται μόνο ένας δημότης και
μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εισέρχεται ο επόμενος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Αριθμ. πρωτ. 3474
Ημερομηνία: 29/09/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Δημόσιο κάτω των
ορίων Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά σε
Ευρώ (€), βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με σύστημα
συμπίεσης
τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 4κμ για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου Ύδρας».
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
19/10/2020 και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί (αποσφράγιση τεχνικών προσφορών-δικαιολογητικών) με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 23/10/2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με σύστημα συμ-

πίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 4 κ.μ. για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Ύδρας. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144512-0
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 111.600 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 90.000
€, ΦΠΑ : 21.600€). Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
: 64.7131.0004 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020 και καλύπτεται από τη
ΣΑΕ- 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό
2017ΣΕ05500010.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, 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 συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €) και πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς.
Οι
υποβαλλόμενες
προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΎΔΡΑΣ
Γεώργιος E. Κουκουδάκης
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στα πεταχτά
Ποια ενοίκια μειώνονται
Δίκαια τα αιτήματα των μαθητών
υποχρεωτικά και ποια κατόπιν Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΚΚΕ
συμφωνίας στο Σεπτέμβριο
Δημοσιεύθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις με τους πίνακες των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας που θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% για
τον Σεπτέμβριο αλλά και οι ΚΑΔ για τους οποίους οι
ενοικιαστές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μείωση
ενοικίου σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
Στην περίπτωση που η μείωση είναι υποχρεωτική, η
αποζημίωση θα φτάνει στο 30% επί του ενοικίου που δεν
θα καταβληθεί (δηλαδή του κουρεμένου ενοικίου). Αν
πάλι το κούρεμα συμφωνηθεί ανάμεσα στον ιδιοκτήτη
και στον ενοικιαστή, η επιστροφή φόρου θα είναι ίση με
το 12% επί του αρχικού ενοικίου πριν αυτό κουρευτεί.

Εξυπηρέτηση του κοινού στο ΕΒΕΑ
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 8 της
αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.55821 / 20-9-2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Β’ 4019), για το χρονικό διάστημα από
21/9/2020 έως και 4/10/2020, η εξυπηρέτηση του κοινού
θα γίνεται ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που
απευθύνεστε.
Για επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, από τις 08:00 έως και τις 16:00.
Τηλ: 210-33.82.472, 105, 126, 117, 444, 224, 350, 471,
318, 445 Email: registry@acci.gr

Την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των μαθητών που βρίσκονται σε αγωνιστική κινητοποίηση στη
χώρα μας, ζήτησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του
Κόμματος, με ερώτηση προς την Ευρ. Επιτροπή του ευρωβουλευτή του Κόμματος Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου. Στην ερώτηση τονίζεται ότι: «Δύο εβδομάδες μετά
την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία σε όλη την
Ελλάδα είναι σε αναβρασμό. Πάνω από 700 καταλήψεις
έγιναν την τελευταία εβδομάδα στα Γυμνάσια- Λύκεια
και ΕΠΑΛ της χώρας, ενώ χιλιάδες μαθητές βγήκαν
στους δρόμους σε δεκάδες πόλεις απαιτώντας καθολικά
πρόσβαση σε ασφαλές σχολείο για να μορφώνονται
χωρίς άγχος για την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση παρά το χρόνο που κερδήθηκε
από την υπεύθυνη στάση του δεν έκανε τίποτα για να
αξιοποιηθεί αυτός στην αντιμετώπιση των μεγάλων ελλείψεων και των υποβαθμισμένων κτιριακών υποδομών
των σχολείων. Αρκέστηκε στη επίρριψη των ευθυνών
στον ίδιο το λαό και στην "ατομική ευθύνη" με μόνη κατεύθυνση την τήρηση του μέτρου της μάσκας. Μέτρο
που από μόνο του ασφαλώς και δεν επαρκεί για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους από τον ιό, όταν την ίδια ώρα δεν είναι
δυνατό να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας με δεδομένο ότι γι’ αυτό απαιτείται η αποφασιστική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, καθώς και
μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙ ΚΟΥΤΑΒΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νοσοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614
Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κουτάβι θηλυκό μέχρι 6 μηνών, ράτσας
επανιελ μπρετόν ή βίζλα.

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

Πληροφορίες 6977729300.
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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία
(στο Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125
Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να
προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.
6932444320.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο
6949095440, 6934555559
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
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.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—
Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος
ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη
κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιούνιος 2010 με 80.000 χιλιόμετρα συνολικά.
Τηλ. 2291090570

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
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

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

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

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Μεγάλη η αγανάκτηση των ρευματοπαθών για τις
κοστοβόρες μετακινήσεις εκτος του τόπου κατοικία
τους για να υποβληθούν στις θεραπείες τους

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα με επιστολή της προς τον
Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον
Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζα
μάνη και τον Γενικό Γραμματέα Δη
μόσιας
Υγείας
Παναγιώτη
Πρεζεράκη, εκφράζει τη βαθειά της
ανησυχία και αγανάκτησή για τις
αναγκαστικές μετακινήσεις των ρευ
ματοπαθών εκτός του τόπου κατοι
κίας τους, προκειμένου να
υποβληθούν στις προβλεπόμενες
θεραπείες (χημειοθεραπείες, βιολο
γικές θεραπείες ) και διαγνωστικές
εξετάσεις εν μέσω πανδημίας.

ομάδες του πληθυσμού είναι εξαιρε
τικά μεγάλος, όπως και οι συνέπειες
που μπορεί να υπάρξουν. Οι ρευμα
τοπαθείς και ανοσοκατασταλμένοι
χρόνιοι ασθενείς από τη περιφέρεια
και τη νησιωτική Ελλάδα ,υποχρεούν
ται σε μετακίνηση εκτός του τόπου
κατοικίας τους, προκειμένου να υπο
βληθούν στις προβλεπόμενες θερα
πείες (χημειοθεραπείες, βιολογικές
θεραπείες ) και διαγνωστικές εξετά
σεις. Επιπρόσθετα σημαντικό ποσο
στό των ασθενών έχει πληγεί
οικονομικά με αποτέλεσμα να μη
μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής, καθώς για
πολλούς χρόνιους ασθενείς απαιτεί
ται και η παρουσία συνοδού μέλους
(η κατάσταση της υγείας τους ή ανα
πηρία δεν τους επιτρέπει να μετακι
νηθούν χωρίς βοήθεια).

Η Αθανασία Παππά αναφέρει στην
επιστολή : «Με δεδομένο ότι η παν
δημία του Κορωναϊού COVID19 εξα
κολουθεί να υφίσταται στη χώρα και
με τη προοπτική μιας νέας έξαρσης,
ο κίνδυνος εξάπλωσης σε ευπαθείς

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα επικροτεί τις πρόσφατες ανα
κοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για
τη διενέργεια των θεραπειών στα
Κέντρα Υγείας και περιμένει την υλο
ποίηση τους, εφόσον όμως πληρούν

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α:Μεγάλη η αγανάκτηση
των ρευματοπαθών για τις κοστοβό
ρες μετακινήσεις εκτος του τόπου κα
τοικία τους για να υποβληθούν στις
θεραπείες τους

ται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τις
οποίες αναφέρει διεξοδικά στην επι
στολή της, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χορήγηση αυτών των φαρ
μάκων και η προάσπιση της υγείας
των ασθενών.
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα ως
οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα
στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση EULAR,
EULAR PARE ενώ έχει λάβει για τρεις
συνεχόμενες χρονιές το 1ο βραβείο
από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασθε
νών για τα θέματα «Η επαγγελματική
ζωή και τα προβλήματα των ατόμων
με ρευματικά νοσήματα», «Δικαιώ
ματα των ατόμων με ρευματικά νο
σήματα» και «Σεξουαλική ζωή
νεαρών ατόμων με ρευματικά νοσή
ματα».
Στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51, στην
Ομόνοια και λειτουργεί καθημερινά
από τις 10:00 – 20:00 καθώς και
γραμμή υποστήριξης που εξυπηρε
τούν δύο επαγγελματίες ψυχολόγοι.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.arthritis.org.gr
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...για την υγειά μας
Γιατί όταν δεν κοιμάμαι σωστά παχαίνω;
Δεν σε παίρνει εύκολα ο ύπνος; Κοιμάσαι λίγες ώρες;
Πέφτεις στο κρεβάτι και οι σκέψεις δεν σε αφήνουν
να κοιμηθείς; Το ήξερες ότι αν δεν έχεις “καλό ύπνο”
αυτό μπορεί να επηρεάσει το βάρος σου;
Με τον όρο “καλός ύπνος”, σύμφωνα με το επίσημο
περιοδικό του Αμερικανικού Ιδρύματος για τον Ύπνο
(NSF), οι συνιστώμενες ώρες ύπνου ανά ηλικία είναι
― για παιδιά 6-13 ετών οι 9-11 ώρες,
― για τους ενήλικες οι 7-9 ώρες και
― για τους υπερήλικες άνω των 65 ετών οι 7-8 ώρες.

τουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος και μας
θωρακίζει ενάντια στις ιώσεις. Επιπρόσθετα, ο ικανοποιητικός ύπνος μπορεί να βοηθήσει το σώμα να καταπολεμήσει τις φλεγμονές.

Μικρές συμβουλές
για έναν ποιοτικό ύπνο

Οι φλεγμονές συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών, εμφράγματος, διαβήτη, μεταβολικού συνδρόμου, αρθρίτιδας και πρόωρης γήρανσης.

• Σιγουρευτείτε για την καλή ποιότητα του στρώματος και των μαξιλαριών σας.

• Πιείτε προ του ύπνου ένα αφέψημα χαμομηλιού
ζεστό ή δροσερό ανάλογα με την εποχή.

Τι συμβαίνει, όμως, στον οργανισμό σου
όταν δεν κοιμάσαι σωστά;
• Διαταράσσονται τα επίπεδα των ορμονών σου. Οι
ορμόνες που επηρεάζονται είναι η γκρελίνη (ορμόνη
που αυξάνει το αίσθημα της πείνας) και η λεπτίνη (ορμόνη που επιφέρει το αίσθημα του κορεσμού). Η ανισορροπία των δύο αυτών ορμονών έχει ως
αποτέλεσμα το αίσθημα της συνεχόμενης πείνας και
συνεπώς την αύξηση του βάρους. Μια άλλη ορμόνη
που φαίνεται να υπερ-εκκρίνεται σε καταστάσεις αϋπνίας είναι η κορτιζόλη. Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης
σχετίζονται με καταστάσεις έντονου στρες και έχουν
ως συνέπεια τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος,
την αύξηση του βάρους, την μειωμένη λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, τις χρόνιες φλεγμονές.
• Υπολειτουργεί ο μεταβολισμός σου. Σύμφωνα με
μια Σουηδική μελέτη που παρουσιάστηκε στο 19ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, οι μειωμένες
ώρες ύπνου τείνουν να μειώσουν τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό. Συγκεκριμένα, άτομα τα οποία κοιμήθηκαν ελάχιστα την νύχτα, την επόμενη μέρα έκαψαν
5%-20% λιγότερες θερμίδες σε δραστηριότητες όπως
η αναπνοή και η πέψη, συγκριτικά με τις ημέρες που
συμπλήρωσαν τις επιτρεπτές ώρες ύπνου.
• Είσαι ευερέθιστος. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις έντονου στρες, επιθετικότητα,
ευερέθιστη συμπεριφορά, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας. Σε παιδιά, επίσης, έχουν αναφερθεί εκτός
από τα προβλήματα συμπεριφοράς, μειωμένη συγκέντρωση και επιδόσεις στο σχολείο, καθώς και μειωμένα αντανακλαστικά. Οι καταστάσεις αυτές
φαίνεται ότι συμβάλλουν στην αυξημένη κατανάλωση
φαγητού, συνήθως ανθυγιεινού.
• Είσαι επιρρεπής σε λοιμώξεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας καλός ύπνος συμβάλλει στην καλή λει-

• Κάντε ένα δροσερό μπάνιο το καλοκαίρι και ένα
χλιαρό το χειμώνα με αιθέρια έλαια λεβάντας.

• Φάτε ένα εύπεπτο γεύμα τουλάχιστον 2-3 ώρες
πριν τον ύπνο.
• Αποφύγετε τον καφέ και γενικότερα αφεψήματα και
αναψυκτικά με καφεΐνη, το αλκοόλ και το τσιγάρο
τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν τον ύπνο.
• Χαμηλώστε φωτισμό στο χώρο, κλείστε την τηλεόραση και το κινητό σας.

• Δεν έχεις ενέργεια. Οι λιγοστές ώρες ύπνου ή
ακόμη και η κακή ποιότητά του, επιδρούν αρνητικά και
στα αποθέματα της ενέργειας. Συνεπώς, περιορίζεσαι
στις απαραίτητες καθημερινές δραστηριότητες σου
όπως πχ. δουλειά, σούπερ μάρκετ, υποχρεώσεις παιδιών κλπ και αφήνεις στην άκρη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα γυμναστικής σου.

Θρόμβωση: μια
ύπουλη ασθένεια
όλων των ηλικιών

• Αποφύγετε συζητήσεις με τους γύρω σας που ξέρετε ότι μπορεί να σας ταράξουν.
• Διατηρήστε, στα πλαίσια του εφικτού, σταθερές
ώρες ύπνου.
Ξένια Τσαγκαράκη,
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,
tsagarakix@gmail.com
http://www.armonia-zoi.gr

οποία αποτελείται από δύο κλινικές
οντότητες την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, και την πνευμονική εμβολή. Η εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση μπορεί να αναπτυχθεί σε
οποιαδήποτε εσωτερική φλέβα του
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Θρόμβωση είναι η πήξη του αίματος
εντός του αγγείου και ο σχηματισμός
θρόμβου ο οποίος διακόπτει την κυκλοφορία του αίματος.
Εάν αναπτυχθεί σε αρτηρίες, οδηγεί
σε ισχαιμία του τροφοδοτούμενου
οργάνου όπως έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νέκρωση άκρων.
Εάν ό θρόμβος αναπτυχθεί στις εσωτερικές φλέβες τότε δημιουργείται η
φλεβική θρομβοεμβολική νόσος η

οργανισμού με συχνότερη εντόπιση
τα κάτω άκρα (πόδια).
Εάν ο θρόμβος αποκολληθεί από τις
φλέβες, μεταφέρεται με τη κυκλοφορία στη καρδιά και από εκεί στους
πνεύμονες προκαλώντας πνευμονική
εμβολή. Εκεί εμποδίζει τον εμπλουτισμό του αίματος με καθαρό οξυγόνο

και οδηγεί σε υπερκόπωση της καρδιάς και των πνευμόνων θέτοντας σε
άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.
Η θρόμβωση είναι υπεύθυνη για το
25% των θανάτων παγκοσμίως. Το
έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι γνωστά στο ευρύ κοινό,
αλλά λίγοι γνωρίζουν για την εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωση και την πνευμονική εμβολή.
Η πνευμονική εμβολή αποτελεί την
πρώτη αιτία ενδονοσοκομιακού θανάτου που μπορεί να προληφθεί. Σε Ευρώπη και ΗΠΑ καταγράφονται 10
εκατομμύρια φλεβοθρομβώσεις κάθε
χρόνο, 60% (με στοιχεία 2016) των
οποίων σχετίζονται με νοσηλεία και
είναι υπεύθυνες για το θάνατο
600.000 ανθρώπων.
Σταύρος Καλλιάφας, Αγγειοχειρουργός
www.hygeia.gr
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Εσωτερικό τουρνουά υδατοσφαίρισης στο ΝΟΒ
Το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε εσωτερικό τουρνουά υδατοσφαίρισης για μικρούς πολίστες ηλικίας 6-10 ετών των Αθλητικών
Σχολών του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

κτούν πολλά κίνητρα με στόχο να μάθουν τα μυστικά
του waterpolo, να εφαρμόσουν στην πράξη όσα μαθαίνουν στην προπόνηση, να δεθούν ως ομάδα και να εμ-

Στο πλαίσιο της προπονητικής τους εκπαίδευσης, οι μικροί αθλητές στο «φυτώριο» της Βουλιαγμένης, απο-

Περί τα 75 παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και οι «Καρχαρίες», οι «Σμέρνες», τα «Πιράνχας» και οι «Ξιφίες»
πάλεψαν μεταξύ τους για την τελική νίκη.

Mαταιώνεται
το XTERRA Greece
Η XTERRA Greece - TRIMORE και ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, ανακοινώνουν την οριστική απόσυρση του event – στην πλαζ Βουλιαγμένης - από το πρόγραμμα του 2020, που ήταν
προγραμματισμένο για τις 16-18 Οκτωβρίου, λόγω
των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν στην
Αττική. Το XTERRA Greece Off Road Triathlon έχει
ήδη προγραμματιστεί για τις 23-25 Απριλίου 2021,
ενώ το XTERRA O.W.S. Challenge για τις 22-24
Οκτωβρίου 2021.
Oι υφιστάμενες εγγραφές αθλητών -όπως ενημέρωσε ο Δήμος ΒΒΒ - θα μεταφερθούν αυτόματα
για την επόμενη ημερομηνία, ενώ οι αθλητές θα
ενημερωθούν προσωπικά μέσω e-mail.

δες εντός και εκτός της έδρας τους, ακόμα και εκτός
Αθηνών.
Οι σημερινές συνθήκες λόγω των περιορισμών που
έχει επιβάλλει η έξαρση της πανδημίας, δεν μας επιτρέπουν να «βρεθούμε» αγωνιστικά με άλλες ομάδες.
Η δυναμική όμως του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
τόσο σε αριθμό παιδιών, όσο και σε προπονητικό υπόβαθρο, καθιστά τα εσωτερικά τουρνουά γεμάτα προκλήσεις, ενδιαφέρον και ευγενή άμιλλα.

πλουτίσουν τις εμπειρίες τους. Στόχος είναι κάθε
σεζόν να συμμετέχουν σε τουρνουά με αντίπαλες ομά-

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
μετά από μια μεγάλη
περίοδο διοργανώσεωνστο
διαδίκτυο
Μια ματιά στα Πανελλήνια Νεανικά 2020 και
σε άλλα τουρνουά που παίχτηκαν αυτήν την
περίοδο
Στις αρχές Σεπτέμβρη ολοκληρώθηκαν σε δύο ομίλους, νότιος όμιλος στο Εκθεσιακό Κέντρο του Περιστερίου της Αθήνας και βόρειος όμιλος στο Φιλίππειο
της Θεσσαλονίκης, με σαφώς περιορισμένες συμμετοχές συγκριτικά με άλλες χρονιές, τα Πανελλήνια
Νεανικά Πρωταθλήματα έως 16 ετών. Στους αγώνες
στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν συνολικά 91 σκακιστές και σκακίστριες.
Στην Αθήνα, οι αγώνες έγιναν με συνδιοργανωτή την
ΠΣ Περιστερίου από 28/8 μέχρι 3/9, όπου πραγματοποιήθηκαν και τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα
Παίδων - Κορασίδων μέχρι 16 ετών σε ενιαίο όμιλο,
με συμμετοχή 212 σκακιστών και σκακιστριών.

Πανελλήνια πρωταθλήματα μαθητών - μαθητριών 2020 (ομαδικό - ατομικό)
Στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου διοργανώθηκαν επίσης τα φετινά Πανελλήνια Πρωταθλήματα μαθητών μαθητριών 2020 ομαδικό και ατομικό από 4 έως 6/9.
Οι αγώνες άρχισαν με την τήρηση ενός λεπτού σιγής
στη μνήμη του Νίκου Σκαλκώτα. Ελαβαν μέρος 199
μαθητές και μαθήτριες και 10 σχολικές ομάδες.
Τα αποτελέσματα των αγώνων και λεπτομέρειες :
https://www.chessfed.gr/sxolika2020/

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rapid 2020 Πρωταθλητές Γιάννης Νικολαΐδης
και Παναγιώτα Κιούση
Πρωταθλητής Ελλάδας στο 15ο Πανελλήνιο Ατομικό

Στο τουρνουά έδωσε το παρών ο Ολυμπιονίκης με συμμετοχές σε 4 Ολυμπιακούς Αγώνες, πρώην Αρχηγός
της Εθνικής Ομάδας και Αρχηγός της ανδρικής ομάδας
υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. Χρήστος Αφρουδάκης, ο
οποίος έκανε στο τέλος τις απονομές, αφού όλα τα
παιδιά που συμμετείχαν παρέλαβαν αναμνηστικό τρόπαιο της συμμετοχής τους.

Πρωτάθλημα Rapid, που διοργανώθηκε την Παρασκευή 4/9 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, αναδείχθηκε ο GM Γιάννης Νικολαΐδης με 6,5 βαθμούς
σε 7 αγώνες.
Τη 2η θέση, μετά την άρση της ισοβαθμίας, πήρε ο
Αναστάσιος Παυλίδης με 6 βαθμούς και την 3η ο Θανάσης Καραγιάννης.
Στην κατηγορία των γυναικών (αγωνίστηκαν σε ενιαίο
όμιλο) μετά την άρση της τριπλής ισοβαθμίας πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 14χρονη Παναγιώτα Κιούση και την
2η και 3η θέση πήραν η Δανιηλίδη Δήμητρα και η Κατερίνα Παυλίδου, αντίστοιχα, όλες με 4 βαθμούς.
Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 69 σκακιστές και σκακίστριες από όλη την Ελλάδα.

Στη μνήμη του Νίκου Σκαλκώτα
(21/9/1949 - 2/9/2020)
Την απώλεια του διεθνούς μετρ Νίκου Σκαλκώτα
θρηνεί το ελληνικό σκάκι.
Ο Νίκος Σκαλκώτας, γιος του μεγάλου συνθέτη Νίκου
Σκαλκώτα, γεννήθηκε στην
Αθήνα μια ημέρα μετά τον
άδοξο θάνατο του πατέρα
του. Με βαθιά γνώση της
μουσικής και μεγάλο ταλέντο και ο ίδιος, δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα
του μουσικού.
Ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος, βαθιά καλλιεργημένος, υπήρξε σπουδαίος
σκακιστής και με την αγωνιστική παρουσία 60 σχεδόν χρόνων, πρόσθεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στη
σύγχρονη ιστορία του ελληνικού σκακιού. Εμαθε
σκάκι σε ηλικία 9 ετών και από το 1962 αγωνιζόταν
σε επίσημες διοργανώσεις. Ηταν ο πρώτος Ελληνας
σκακιστής που πήρε πρώτη θέση σε διεθνές τουρνουά
(Αλμπένα 1978). Συμμετείχε πολλές φορές στους τελικούς του Πρωταθλήματος Ελλάδας και αναδείχθηκε
πρωταθλητής το 1982.
Νίκος Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας
Super League 1

κατάφερε να περάσει τα δικά της σχέδια, με τις ομάδες να
παραμένουν 14 και στη νέα σεζόν.

Στη σκιά του κορονοϊού και του οξυμένου ανταγωνισμού
Με την πανδημία να ρίχνει βαριά τη «σκιά» της και να διαμορφώνει μέχρι νεωτέρας θολό τοπίο, τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων να οξύνεται και μια
σειρά από ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά εδώ και δυο
βδομάδες, ξεκίνησε πρόσφατα η σεζόν 2020 - 2021 του
πρωταθλήματος της Super League 1 και αυτό το τριήμερο
διεξάγεται η 3η αγωνιστική.
Παρά τις διαφωνίες που εκδηλώθηκαν το διάστημα πριν από
την έναρξη της νέας σεζόν, το νέο πρωτάθλημα διεξάγεται
με τη συμμετοχή 14 ομάδων και το ίδιο σύστημα όπως την
προηγούμενη σεζόν: Πλέι οφ για την ανάδειξη πρωταθλητή
μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 6
και πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία μεταξύ των
ομάδων που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 14. Θα υποβιβαστεί η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση,
ενώ η προτελευταία θα δώσει αγώνες μπαράζ για μια θέση
στη Super League 1 με τη 2η ομάδα της βαθμολογίας της
Super League 2.

Ο συνεταιρισμός των ΠΑΕ κατάφερε επίσης, την τελευταία
στιγμή, να λύσει το πρόβλημα με τις 5 ΠΑΕ που παρέμεναν
τηλεοπτικά «άστεγες», δεν είχαν δηλαδή συμβόλαιο τηλεοπτικής κάλυψης των εντός έδρας αγώνων τους (ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Βόλος, Λαμία και Απόλλων Σμύρνης), και μαζί
με τον ΠΑΟΚ, που τις υποστήριξε σ' αυτό, απειλούσαν να
μπλοκάρουν την προκήρυξη του πρωταθλήματος αν δεν βρισκόταν λύση μέχρι τη διαδικασία της κλήρωσης. Αυτό τελικά συνέβη στο «παρά ένα», καθώς έγινε αποδεκτή η
πρόταση που είχε καταθέσει η Nova προς τις συγκεκριμένες
ΠΑΕ, με αποτέλεσμα να υπογραφεί η προκήρυξη και να
γίνει η κλήρωση.
Σημειωτέον, όσον αφορά τα τηλεοπτικά τη θέση του φέτος
διαχώρισε ο Παναθηναϊκός, που ακολουθώντας το περσινό
εγχείρημα του ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του κανάλι. Ο δεύτερος, πάντως, φέτος άλλαξε γραμμή και - επίσης στο «παρά
ένα» - συμφώνησε για την επιστροφή του στο συνδρομητικό κανάλι.

Στη σκιά της πανδημίας...
Επί της διαδικασίας λοιπόν η λύση βρέθηκε, το γενικότερο
τοπίο όμως αναμένεται να παραμείνει θολό το επόμενο διάστημα, λόγω των συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία
και οι οποίες διατηρούνται, όπως και τα νέα δεδομένα που
δημιουργήθηκαν στο δεύτερο μισό της προηγούμενης
σεζόν.
Η δε νέα σεζόν ξεκίνησε μέσα στο ίδιο οξυμένο κλίμα που
χαρακτήρισε την περσινή, όπως δείχνουν και τα γεγονότα
στο διάστημα που μεσολάβησε: Εσωτερικές κόντρες στους
κόλπους της ίδιας της Λίγκας, αλλαγές στη διαιτησία και
την ΚΕΔ, οι σχέσεις με την ΕΠΟ, τα πειθαρχικά όργανα,
ακόμα και η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το καθένα απ' αυτά στάθηκε αφορμή να ριχτεί νέο «λάδι στη
φωτιά» της αντιπαράθεσης μεταξύ των βασικών ανταγωνιστών.
Πάντως, παρά τις όποιες αλλαγές γίνονται κατά καιρούς σε
πρόσωπα ή στη σύνθεση των αρμόδιων οργάνων, η αμφισβήτηση των διαιτητικών αποφάσεων συνεχίζει να οξύνει
τις αντιπαραθέσεις. Ηδη από τις δύο πρώτες αγωνιστικές,
άλλωστε, έχουν σημειωθεί πλήθος τέτοιων κρουσμάτων και
έχει φανεί ότι η κατάσταση αυτή θα συνοδεύσει συνολικά
τη σεζόν 2020 - 2021.
Προσπάθειες να σωθεί το «προϊόν»
Με τα όσα πρωτόγνωρα (κορονοϊός) και μη (ανταγωνισμοί)
συμβαίνουν, και οι διοικούντες τη Λίγκα όλο το προηγούμενο διάστημα αναλώθηκαν σε προσπάθειες προκειμένου
να αποφύγουν ουσιαστικά τη μεγαλύτερη απαξίωση του
«προϊόντος» και τις περαιτέρω συνέπειες στα κέρδη. Ετσι,
από πλευράς Λίγκας υπήρξε σθεναρή αντίσταση στα σχέδια
της ΕΠΟ για αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων, τα οποία
μεταξύ άλλων περιλάμβαναν την αύξηση των ομάδων της
πρώτης κατηγορίας (σε 16 ή 18).
Σε μια χρονιά που τα κέρδη προβλέπονται αρκετά μειωμένα
για τις ΠΑΕ, η Λίγκα εμφανίστηκε κάθε άλλο παρά πρόθυμη
να συναινέσει στο να μπουν νέοι «παίκτες» στη διαδικασία
της μοιρασιάς της «πίτας», άρα και να αυξηθούν τα κομμάτια προς μοίρασμα. Η δε αντίθεσή της αυτή ενισχύθηκε μετά
τις προειδοποιήσεις του συνδρομητικού καναλιού της Nova
ότι σε περίπτωση αύξησης των ομάδων τα ποσά που θα πλήρωνε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα ήταν αρκετά μειωμένα. Ετσι, και παρά τις αντιδράσεις, η Super League

«Μπλοκάρισμα» στη Θεσσαλία για ΠΑΟΚ και ΠΑΟ
Τα νέα στραβοπατήματα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, σε
Βόλο και Λάρισα αντίστοιχα, και οι συναρπαστικές αναμετρήσεις με ανατροπές σε Χαριλάου και Ηράκλειο ξεχώρισαν
ανάμεσα στα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Super
League 1. Κατά τ' άλλα, το 2 στα 2 έκαναν Ολυμπιακός και
ΑΕΚ (έχοντας από έναν αγώνα λιγότερο), ενόψει και των
ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους, ενώ για μία ακόμα φορά
δεν έλειψαν τα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και διατήρησε υψηλά το ηθικό του ενόψει της ρεβάνς
με την Ομόνοια για το Champions League. Σε έναν ακόμα
αγώνα το τελευταίο διάστημα οι «ερυθρόλευκοι» αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικοί στο β' μέρος, παίρνοντας τους τρεις
βαθμούς χάρη στα γκολ των Ελ Αραμπί (48') και Καφού
(86').
Με τον «αέρα» της νίκης - πρόκρισης επί της Σεν Γκάλεν
για το Europa League, η ΑΕΚ επιβλήθηκε 3-0 της Λαμίας
στο ΟΑΚΑ, με τον νεαρό Μαχαίρα και τους νεοαποκτηθέντες Γκαρσία, Ενομπακάρε και Σάκχοφ να «κλέβουν την παράσταση». Με βασικά όπλα την ταχύτητα και το παιχνίδι
από τα άκρα η «Ενωση» πήρε τη νίκη με σκόρερ τους Γκαρσία (14'), Κρίστισιτς (65') και Ενομπακάρε (86'), ενώ είχε και
διπλό δοκάρι στο 51' (Μάνταλος - Ανσαριφάρντ).
Συναρπαστικό ήταν το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης»,
όπου ο πρωτοπόρος Αρης αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον
νεοφώτιστο ΠΑΣ Γιάννινα και είδε τη διαφορά από τους
διώκτες του να μειώνεται. Οι γηπεδούχοι τα βρήκαν
«σκούρα» με τους Γιαννιώτες, οι οποίοι προηγήθηκαν 2-0
στο ημίχρονο με τα γκολ των Ναουμέτς (15') και Παντελάκη
(22'), στο β' μέρος όμως αφυπνίστηκαν και «έσωσαν» το
βαθμό με τα γκολ των Φετφατζίδη (48') και Ματίγια (67').
Ματς με ανατροπές έγινε και στο Ηράκλειο, όπου ΟΦΗ και
Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μανούσο (45'+) και στη συνέχεια οι Κρητικοί
με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Σαρδινέρο (49', 59') έκαναν το 2-1, δεν κατάφεραν όμως ούτε εκείνοι να διατηρήσουν το προβάδισμα, καθώς ο Ατρόμητος, αν και με παίκτη
λιγότερο λόγω αποβολής του Μουνίθ στο 90', πήρε το
βαθμό στις καθυστερήσεις (93') με το γκολ του Γούτα.
Στη Λάρισα η γηπεδούχος ΑΕΛ και ο Παναθηναϊκός με τη
μεταξύ τους ισοπαλία 1-1 (Πινακάς 86' - Μακέντα 26') πήραν
τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα
όμως που πρακτικά δεν αφήνει ικανοποιημένο κανέναν από
τους δύο.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η βαθμολογία: Αρης 7, ΑΕΚ (1) 6, Ολυμπιακός (1) 6, ΟΦΗ 5,
ΠΑΟΚ 5, Βόλος 4, Αστέρας Τρίπολης (1) 3, Ατρόμητος 2,
ΠΑΣ Γιάννινα (2) 1, Παναιτωλικός 1, Παναθηναϊκός (1) 1,
ΑΕΛ (1) 1, Απόλλων Σμύρνης (3) 0, Λαμία 0.
(Σε παρένθεση οι αγώνες που χρωστούν ορισμένες ομάδες)

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Mε κόσμο επτά ομάδες στο ξεκίνημα
Με ανακοίνωσή της ενόψει της πρεμιέρας της διοργάνωσης, το διήμερο 1-2 Οκτώβρη, η Ευρωλίγκα έκανε γνωστό
ότι σε πρώτη φάση 7 ομάδες της διοργάνωσης θα μπορούν
να δίνουν εντός έδρας αγώνες με την παρουσία κόσμου.
Πρόκειται για τις τρεις ρωσικές, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ και
Χίμκι, την ιταλική Αρμάνι Μιλάνο, την ισπανική Βαλένθια, τη
λιθουανική Ζαλγκίρις Κάουνας και τη γαλλική Βιλερμπάν.
Για τις ομάδες αυτές θα επιτρέπεται η είσοδος περιορισμένου αριθμού φιλάθλων στα γήπεδά τους, ανάλογα με τη χωρητικότητα.
Οπως διευκρίνισε η Λίγκα, η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε με βάση τα ισχύοντα για τον κορονοϊό μέτρα σε καθεμιά από τις 11 χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ομάδες
που μετέχουν στη διοργάνωση. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Ισπανίας ισχύουν διαφορετικά περιοριστικά
μέτρα σε κάθε επαρχία, γι' αυτό και η Βαλένθια βρίσκεται
σε διαφορετική μοίρα σε σχέση με τις υπόλοιπες ισπανικές
ομάδες της διοργάνωσης.
Για τις υπόλοιπες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού (επίσης για Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Αλμπα Βερολίνου, Μπάγερν
Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές, Μακάμπι Τελ
Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα), δεν θα ισχύσει αυτή η διάταξη,
τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Το απόλυτο οι «Δικέφαλοι» στην Premier
Με «φόρα» από την επιβλητική της νίκη επί του Ολυμπιακού
στην πρεμιέρα, η ΑΕΚ συνέχισε εξίσου δυναμικά και στη 2η
αγωνιστική της Premier ανδρών στο χάντμπολ, επικρατώντας εκτός έδρας του Αρη Νίκαιας με 38-23. Το «2 στα 2»
έκανε και ο έτερος «Δικέφαλος», ο ΠΑΟΚ, στον β' όμιλο
του πρωταθλήματος, με 28-24 επί της Πυλαίας. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής και η συναρπαστική αναμέτρηση
στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ Ιωνικού και Δούκα. Αναλυτικά:
Α' όμιλος: Διομήδης Αργους - Σαλαμίνα 35-29, Ιωνικός Νέας
Φιλαδέλφειας - Δούκας 28-27, Αρης Νίκαιας - ΑΕΚ 23-38.
Ρεπό: Ολυμπιακός.
Η βαθμολογία: ΑΕΚ 4, Διομήδης Αργους 4, Αρης Νίκαιας 2,
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2, Σαλαμίνα 0, Δούκας 0, Ολυμπιακός 0.
B' όμιλος: Δράμα - Φίλιππος Βέροιας 28-26, Ζαφειράκης Φαίακας Κέρκυρας 25-25, Πυλαία - ΠΑΟΚ 21-28. Ρεπό: Αερωπός Εδεσσας.
Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 4, Δράμα 4, Φαίακας 1, Ζαφειράκης
Νάουσας 1, Φίλιππος Βέροιας 0, Πυλαία 0, Αερωπός Εδεσσας 0.

