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“Eγκληματική Οργάνωση”
η “Χρυσή Αυγή”

Η ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ
και η ΒΙΑ αίτια
των εγκλημάτων

Τιμητική διάκριση

€

Απορρίφθηκε η τροπολογία
Διαιωνίζεται η ταλαιπωρία για
τους κατοίκους της Σαρωνίδας
Oρίστηκαν
ημερομηνίες
εκδικάσεων
των
ενστάσεων

Το δικαστικό και πολιτικό ρεπορτάζ της υπόθεσης, σάς είναι ήδη γνωστό.
Ο φυσικός αυτουργός και 15 για συνέργεια καταδικάστηκαν δίνοντας την ικανοποίηση της
νίκης στη μάνα, τους οικείους,
τους φίλους, τους άγνωστους
συμπάσχοντες και στο «κοινό
περί δικαίου αίσθημα για την απόδοση δικαιοσύνης έστω μετά από
έξι χρόνια, αφού αυτή τη μέθοδο,
του «πακέτου» εγκλημάτων επέλεξε η δικαιοσύνη και η πολιτική
του Κώστα
ηγεσία.
Βενετσάνου
Δεν κατάλαβα αλήθεια, ποια λογική υπαγορεύει, να αποσιωπώνται ήσσονος σημασίας αλλά όχι αμελητέες εγκληματικές
ενέργειες, δίνοντας την εντύπωση αν όχι της
αποδοχής, πάντως της παρασιώπησης ή της
ανοχής, σε μια οργάνωση, σε ένα κόμμα που
πολλές υπηρεσίες, φορείς ή πρόσωπα του δημοσίου παράγονταν και του πολιτικού κόσμου
«μισόκλειναν το μάτι» για διάφορους λόγους
είτε ιδεολογικής συγγένειες είτε διαφόρων και
συγκρουόμενων ακόμη συμφερόντων. (Η Ν.Δ. ν’
απαλλαγεί από την ακροδεξιά της ώστε να προΣυνέχεια στη σελ. 2
σεταιριστεί τον κεντρώο

σελίδα 7

Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης
Αποβλήτων.
Yποχρεωτική
διαλογή στην πηγή
σελίδα 6

Απάτη μέσω Τραπεζών

Κυκλοφοριακές
αβλεψίες στη Βούλα

σελίδα 18

σελίδα 12

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ &
Κέντρο Αποθεραπείας
σελίδα 16

Πολιτικός διάλογος για τα
“μικρά ηθικά”
της καθημερι
νότητάς μας
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 8

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

Η μισαλλοδοξία
και η βία αίτια
των εγκλημάτων
Συνέχεια απο τη σελ. 1

χώρο και η κεντροαριστερά να μειωθεί η εκλογική
δύναμη της Ν.Δ., με τη διαρροή της ακροδεξιάς της
πτέρυγας προς τη Χ.Α., ώστε να την υπερακοντίσει
και να τη νικήσει εκλογικά).
Αποτέλεσμα; Η αποθράσυνση της «εγκληματικής

Διαβάστε ακόμη
Κάλεσμα για ενίσχυση του Κοινωνικού φαρμακείου στα ΒΒΒ
Σελ. 6

Αυστηροποίηση ποινών για βασανισμό ζώων
Σελ. 6

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Ναγκόρνο Καραμπάχ
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου
αιώνα στην Νεκρόπολη της Σακκάρα
στην Αίγυπτο
Σελ. 10

Ερώτημα από το “Κύμα Ενωμένων
Πολιτών”
Σελ. 12

Καθαρισμός ρεμάτων στην Ανατολική Αττική
Σελ. 13
Γελοίοι και ανίκανοι αντάμα
Νίκος Ιγγλέσης

Σελ. 14

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

οργάνωσης», η πύκνωση και η αναβάθμιση των εγκληματικών πράξεων με θλιβερή κατάληξη τη δολοφονία, το σφαγιασμό ενός ευαίσθητου νέου
ανθρώπου, του Παύλου Φύσσα.
Πιθανότατα να μη φτάναμε στο τραγικό αυτό συμβάν, αν είχαν στηλιτευθεί και τιμωρηθεί αυστηρά
οι προγενέστερες μικρότερης διαβάθμισης εγκληματικές πράξεις και ενέργειες βίας, απειλών, αυθαιρεσίας και παραδειγματικών ενεργειών «ταγμάτων
εφόδου» και εκφοβισμού κοινωνικών και πολιτικών
ομάδων.
Εξάλλου, σκοπός του ποινικού δικαίου δεν είναι η
εκδίκηση και η μισαλλοδοξία. Είναι ο σωφρονισμός των παραβατικών ατόμων και ο παραδειγματισμός όσων ρέπουν προς την εγκληματικότητα.
Η πολιτική ηγεσία τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, και η υποκείμενη – παρ’ όλη την «ανεξαρτησία» της δικαιοσύνης δεν συντάχθηκαν, δεν
ακολούθησαν τη βασική αυτή αρχή, του ποινικού
Δικαίου, τη γενικά παραδεκτή στην εποχή μας.

Δεν επιχαίρω
θλίβομαι και προβληματίζομαι
Ναι, η επίθεση κατά των αλλοδαπών αλιεργατών
στο Κερατσίνι είναι φασιστική πράξη (την αφήσανε
να «κρυώσει»).
Ναι, η επίθεση κατά των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ
στο Πέραμα είναι φασιστική μισαλλόδοξη πράξη
βίας (την άφησαν κι αυτή να «κρυώσει»). Το δικαστήριο μετέτρεψε το κατηγορητήριο από απόπειρα
ανθρωποκτονίας, σε επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Ναι, η αυτοδικία, η αντιποίηση αρχής, η βάναυση
βιαιοπραγία στη Λαϊκή Αγορά της Ραφήνας, το
2012 από το Γερμενή, Ηλιόπουλο κ.ά. ήταν πράξη
«ταγμάτων εφόδου» της ΝΑΖΙστικής ιδεολογίας!
Όπως, ναι, ήταν πράξη επίσης «ταγμάτων εφόδου»
η στρατιωτική παράταξη χρυσαυγιτών, το 2013
στην εκδήλωση του Μελιγαλά, και η βιαιοπραγία
του Παναγιώταρου και του Κασιδιάρη κατά του Δημάρχου (τα ξεχνάμε, έ;). Το τελευταίο δεν έφτασε
στο δικαστήριο, από ό,τι ξέρουμε.
Αυτό λέγεται ανοχή· υπόθαλψη και επώαση του
«αυγού του φιδιού». Του ΝΑΖΙσμού.
Ναι, λοιπόν, «εγκληματική οργάνωση» το αναγνωρισμένο από τον Άρειο Πάγο, κόμμα της Χ.Α., το
ψηφισμένο από 500 περίπου χιλιάδες λαού αγανακτισμένου από τη μνημονιακή υποδούλωση της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη των «δημοκρατικών
αξιών» που υποδουλώνει με «αόρατα» νήματα εκβιασμών και πιέσεων τους μικρούς κυρίως εταίρους

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

και αποφεύγει να θίξει την Τουρκία των νεο-Οθωμανών, επειδή η Γερμανία και άλλες χώρες έχουν
τεράστια εμπορικά συμφέροντα με τη χώρα αυτή,
επωάζοντας το φασιστικό «αυγό του φιδιού» της
νεο-Οθωμανικής αυτοκρατορίας που ονειρεύεται ο
Ερντογάν και οι συν αυτώ, μαζί με το 30% περίπου
του λαού τους.
Μη λέμε λοιπόν πως «νίκησε η Δημοκρατία»... Και
δεν δέχομαι πως 500.000 Έλληνες συν τους συμπαθούντες, δεν δέχομαι πως είναι φασίστες.
Γιατί αν αυτό συμβαίνει και εν μέρει φαίνεται ότι
συμβαίνει, τότε πραγματικά θλίβομαι και προβληματίζομαι. Ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό και γιατί;
Είναι ορατή η μισαλλοδοξία* και η βία απέναντι σ’
αυτούς που έχουν διαφορετικές απόψεις· ακόμη
και επιλογή διαφορετικής... ποδοσφαιρικής ομάδας! Ακόμα και σ’ εκείνους που «τολμούν» να αμφισβητήσουν την «αυθεντία» τους ή να τους
κρίνουν.
Η αντίδρασή τους είναι να τους εξοντώσουν παντιοτρόπως με όποια αρχή ή το υποκοριστικό της,
διαθέτουν γιατί, ως γνωστόν «Αρχή Άνδρα δείκνυσι· (Βίας ο Πριηνεύς).
Η μισαλλοδοξία λοιπόν και η συνακόλουθη ποικιλόμορφη βία γεννούν εγκληματικότητα!
Κι όταν αυτή διογνώνεται και από την κατά φυσική
συνέπεια αναμενόμενη αντίδραση, τότε οδηγούμαστε αναπόφευκτα στη «μαύρη τρύπα» του χάους.
Οφείλω ν’ αναγνωρίσω για να ’μαι δίκαιος, ως ελαφρυντικό στη Χ.Α. ότι δεν αντέδρασε εκδικητικά
όταν εκτελέστηκαν εν ψυχρώ, από επαγγελματία
δολοφόνο μοτοσυκλετιστή οι δυο φρουροί της, σε
συγκέντρωση τοπικής ομάδας της. Η εγκληματική
αυτή ενέργεια, του διαφυγόντα ξενοκίνητου και ξενόφερτου, προφανώς, εκτελεστή, αποσκοπούσε
ασφαλώς στην ακολουθία αντιποίνων από πλευράς
Χ.Α. και συνακόλουθου ντόμινο αντιποίνων, ώστε
να οδηγηθούμε γι ακόμη μια φορά σ’ εμφύλια τουλάχιστον ανωμαλία, αν όχι πόλεμο και την συνακόλουθη αποδυνάμωση της Ελλάδος, ώστε να
καταστεί πλέον ευάλωτη στις ορέξεις των διαφόρων «φίλων» της, «συμμάχων» της, και «εταίρων»!
Είμαι μήπως ευφάνταστος;

――――――――――
Μισαλλοδοξία: (Μίσος + δόξα(σία), άποψη, γνώμη,
πολιτική ή άλλη επιλογή, ιδεολογία. Αυτό δυστυχώς παρατηρείται ακόμη και σ’ εκείνους που υποστηρίζουν, κατά τα άλλα, δημοκρατικές ιδεολογίες
– όπως αυτή του «δημοκρατικού τόξου».
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Πολιτική Εκδούλευσης στο Δήμο BBΒ!
O Δήμαρχος μαζεύει τα σπασμένα του Βαμβασάκη…
για την πλατεία Γεωργίου Δόγκα!
Αγαπητοί συνδημότες
Συνεχίζουμε να δίνουμε τους αγώνες μας αλλά και τις προσωπικές
μάχες μας για τον πράσινο χαρακτήρα της πόλης μας. Σήμερα, αυτοί
οι αγώνες, είχαν ως συνέπεια την
επαίσχυντη συμπεριφορά του Δημοσθένη Βαμβασάκη, δημοτικού συμβούλου και τ. Αντιδήμαρχου,
απέναντι σ’ εμένα και στο έργο που
έχει προσφέρει σ’ αυτό το Δήμο συνολικά, η οικογένειά μου, η οικογένειά ΔΟΓΚΑ.
Σε ανάρτησή μου σε διαδικτυακή
ομάδα του Δήμου μας, με θέμα την
αδιάφορη και επικίνδυνη προς το
περιβάλλον τακτική κοπής των δένδρων του Δήμου από τη Δημοτική
Αρχή, ο κος Βαμβασάκης δεν δίστασε να αναφέρει με σχόλιό του
ότι η εικόνα της εγκατάλειψης της
Πλατείας Γ. Δόγκα οφείλεται στο
ότι εμείς ως οικογένεια δεν την επιμελούμαστε αρκετά και λογω αυτής
της υπόθεσης - την οποία αναφέρει
ως δεδομένο - δεν δικαιούμαι να
ασκώ κριτική προς το Δήμο για τις
κοπές των δένδρων.
Ο κος Βαμβασάκης μπορεί να έχει
ξεχάσει - ελπίζω όχι ολόκληρη η
δημοτική αρχή - ότι εμείς οι ίδιοι κάναμε την ανακαίνιση της πλατείας
εξ ολοκλήρου, όπως και τα εγκαίνιά
της, με οικογενειακά έξοδα, με την
μοναδική υποχρέωση του Δήμου,
κατά την παραλαβή του έργου, να
είναι η σωστή συντήρηση και η
άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης!
Ο διαχειριστής της διαδικτυακής

ομάδας - όπου είναι και προς τιμήν
του - "κατέβασε" το συγκεκριμένο
σχόλιο, το οποίο ήταν αναληθές,
άτοπο και προσβλητικό, αλλά και
υποβίβαζε τη νοημοσύνη όχι μόνο
τη δική μου και της οικογένειάς μου
αλλά και όλων των συμπολιτών μου,
οι οποίοι το διάβασαν ή δεν το διάβασαν.
Ο Δήμαρχος, μάλλον, για να ζητήσει
συγγνώμη για την ακόμα μια φορά
αναιδέστατη συμπεριφορά του δευτεροκλασάτου "πρωτοπαλίκαρού"
του, έστειλε τα συνεργεία του
Δήμου να μαζέψουν το συρφετό
που είχε μαζευτεί εδώ και ένα
χρόνο στην πλατεία και να επιμεληθούν τα δέντρα.
Η πολιτική της εκδούλευσης κύριοι
της Δημοτικής Αρχής ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ Σ’ ΕΜΑΣ!
Ευχαριστούμε οικογενειακώς τα συνεργεία για τη μάχη που δίνουν για
την αποκατάσταση της εικόνας του
πάρκου, αλλά είναι για κάποια πράγματα... λίγο αργά!
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΑΡΚΟΥ:
3 Εβαλαν φορτηγό να μπει μέσα
στο πάρκο περνώντας πάνω από το
χειροποίητη ψηφιδωτό!
3 Το γκαζόν έχει καταστραφεί ολοσχερώς!
3 Οι περιμετρικές φυτεύσεις έχουν
ξεραθεί και αφαιρεθεί κατά το
ήμισυ!
3 Τα φώτα είναι ΣΠΑΣΜΕΝΑ και τα
μισά καμμένα.
3 Η διακόσμηση και η χειροποίητα

MIA EIKONA,
ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Η φύση υποβαστά και επωμίζεται
το μεγάλο "βάρος και κόστος"
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
των αναπλάσεων στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης!
Το "κυπαρίσσι" της Βουλιαγμένης, πρέπει να μείνει
στη θέση του, όπως και κάθε δένδρο ορόσημο σε δημόσιο χώρο του Δήμου μας!
Τα "νέα" και για κάποιους μικρά δένδρα τα οποία φυτεύονται στις αναπλάσεις, προφανώς και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις νέες γενιές που θα
τα δουν να μεγαλώνουν μαζί τους... όπως ακριβώς
και όλα τα αιωνόβια κυπαρίσσια, πεύκα, λεύκες και
ευκάλυπτοι του Δήμου μας, που έχουν μεγαλώσει
μαζί τους γενιές και γενιές και τα οποία με πόνο καρδίας τα βλέπουμε σήμερα, μικροί και μεγάλοι, να κόβονται στο βωμό της ανάπλασης!
Νομίζετε ότι ακόμα και τα παιδιά όταν βλέπουν ένα
θεόρατο, στα μάτια τους, δένδρο να κόβεται αβίαστα και να γίνεται καυσόξυλα δεν βλέπουν στα καταπράσινα φύλλα του και στην φρέσκια καρδιά τού
κομμένου κορμού τους... το μέλλον που προδιαγράφεται εναντίον της φύσης εκ μέρους μας;

ζωγραφισμένη άσφαλτος των κεντρικών διαδρόμων θυμίζουν δημόσια ουρητήρια!
Ολη ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΑΦΟΡΊΑ προς τους
ιδιώτες χορηγούς "που δεν τους
χαϊδεύουν τα αφτιά" είναι προβληματική. Και γίνεται προκλητική, όταν
κάποιοι όχι μόνο δεν σέβονται αυτούς τους συμπολίτες τους, αλλά
εκδηλώνουν και συμπεριφορές που
δεν ταιριάζουν στα θεσμικά αξιώματα που εκπροσωπούν!
Οι φωτογραφίες αποδεικνύουν το
πώς παραδόθηκε η πλατεία στο
Δήμο από εμένα και την οικογένειά
μου μετά την ολοκλήρωση του
έργου, την κατάσταση της απόλυτης κατάντιας που η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει επιφέρει στο πάρκο
και τέλος τη σημερινή προσπάθεια
παροχής εκδούλευσης με την "άρον
άρον" και "τσατρα-πάτρα" προσπάθεια κλάδεματος...των ασυμμάζευτων!!
Τελικά, κύριοι της Δημοτικής Αρχής,
θεωρείτε, η υποβίβαση της νοημοσύνης των πολιτών είναι μια πάγια
τακτική σας, που σας δίνει κύρος ή
σας κάνει να νιώθετε ότι είσαστε
τουλάχιστον και μόνο κυρίαρχοι του
εαυτού σας; Ρητορικό το ερώτημα...
Δημοσθένης Δόγκας

Η πρόταση μεταφύτευσης, αν όχι και ακύρωσης της
κοπής στην οποία ίσως υπαναχωρήσει η Δημοτική
Αρχή είναι μια μικρή νίκη, που θα οφείλετε στην
πίεση πολλών φορέων αλλά και γνωστών και αγνώστων κατοίκων του Δήμου μας… μα θα άφηνε όμως
και μια στάλα ελπίδας για την ύπαρξη, έστω και
αργών αντανακλαστικών στον Δήμο μας τόσο σε
πολιτικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Η μεταφύτευση όμως είναι σαν να παίζουμε κορώνα
γράμματα την επιτυχία του "χειρουργείου" και με
μόνο σίγουρο, σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει
έστω μια πιθανότητα επιτυχίας, το "γενναίο πετσόκομμα" της κόμης του και αφαίρεση ύψους…
Δηλαδή ΑΙΣΧΟΣ!
Δημοσθένης Δόγκας
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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.

“Εθνική ταυτότητα και
εθνικά σύμβολα”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας Υπατια εγκαινιάζει

Εκθεση -ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ και ΠΟΙΗΣΗ
που 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

Διάλεξη
Το Σάββατο 17/10, ώρα 11π.μ. θα δοθεί διάλεξη με
θέμα “Εθνική ταυτότητα και εθνικά σύμβολα”, με
ομιλητή τον καθηγητή φιλόλογο Πέτρο Ιωαννίδη.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο
της Πνευματικής Εστίας τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και προστασίας.

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.
Ωστόσο με απόφαση του Περιφερειάρχη επελέγη η λύση της live
streaming προβολής μέσω διαδικτύου των πολιτιστικών εκδηλώσεων προκειμένου 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 εκδηλώσεων.
Παρακολουθήστε λοιπόν 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
Όλες ξεκινούν 8.30 μ.μ.
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
19. ΤΡΙΤΗ 13/10/2020
ΩΡΑ:20:30
DEPROFUNDISΕΚ ΒΑΘΕΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥ
20. ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/2020
ΩΡΑ:20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗN ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ,
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ
21. ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020
ΩΡΑ:20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2020
ΩΡΑ:20:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ
23. ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020
ΩΡΑ:20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
24. ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10/2020
Ωρα:11.30
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ», ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΒΑ
25. ΚΥΡΙΑΚΗ, 18/10/2020
ΩΡΑ:20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
26. ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10/2020
ΩΡΑ:20:30 FILM FOOD FESTIVAL
27. ΤΡΙΤΗ 20/10/2020
ΩΡΑ:20:30 FILM FOOD FESTIVAL
28. ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020
ΩΡΑ:20:30 FILM FOOD FESTIVAL
29. ΠΕΜΠΤΗ 22/10/2020
ΩΡΑ:20:30 TO ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΥ
ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10/2020
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
31. ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/2020
ΩΡΑ:20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΘΗΒΑΙΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 7 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
32. ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2020
ΩΡΑ:20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ
ΜΑΓΙΚΗ»
33. ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020
ΩΡΑ:20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ,
ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
34. ΤΡΙΤΗ 27/10/2020
ΩΡΑ:20:30 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΓΩ Η ΠΟΝΤΙΑ ΣΕΒΑΣ
ΧΑΝΟΥΜ», ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΙΝΑ
ΓΚΙΩΝΑΚΗ
35. 28/10/2020 - ΩΡΑ:20:30
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», ΜΕ ΤΙΣ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
36. ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2020
ΩΡΑ:20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
37. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2020
ΩΡΑ:20:30
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ, ΤΟΥΣ ΜΠΛΕ, ΤΟ ΣΤΑΘΗ
ΔΡΟΓΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΔΑΓΓΕΛΑΚΗ
38. ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2020
20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΟΠΡΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΝΝΗ
39. ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2020
20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ
ΤΗ ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
40. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/11/2020
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ», ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
41. ΤΡΙΤΗ 03/11/2020
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΒΑΚΧΕΣ», ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΓΑΡΗ

ΕΒΔΟΜΗ
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YARD FILM FESTIVAL τώρα! Παραβάσεις: Πρόσωπα του Ήρωα
Tο YARD FILM FESTIVAL στο “Εργοτάξιον”
στον Αγ. Δημήτριο θα
πραγματοποιηθεί. Αυτό
το φεστιβάλ έχει ως
στόχο κάθε μήνα να
φέρνει το κοινό σε
επαφή με ταινίες από
όλο τον κόσμο. Ταινιες
που γυρίστηκαν με μηδενικό μπατζετ ή ταινίες
υψηλού
προϋπολογισμού, πάντως σε κάθε
περίπτωση με ξεχωριστές κινηματογραφικές
δημιουργίες.
Θα τηρηθούν τα υγειονομικα πρωτόκολλα.
ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 1 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΜΕΤΡΟ ΔΆΦΝΗΣ),
Τ: 6983930220

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10
EL TRASTERO
Directed by GAIZKA UR
RESTI
Spain  16:00

CUT
Directed by EVA SIGUR
DARDOTTIR
United Kingdom
18:00
SIC PARVIS MAGNA
Directed by Stefanos
Nomikos
Greece  11:33
A New Start
Directed by Alex Toh
Hong Tah
Singapore  6:08
SMILE
Directed by kevin usko
kovic
Australia  5:00
Atropos
Directed by Haris Zala
vras
Greece  18:02
Meditive.
Directed by Diana Che
meris
Greece
5:30

Οι Παραβάσεις, η σειρά δραματοποιημένων αναλογίων του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επιστρέφουν υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα Λυγίζου.
Στη φετινή εκδοχή τους εξερευνούν την εξέλιξη του ηρωικού προτύπου από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Ξεκινώντας από εμβληματικές μορφές ηρώων των αρχαίων
χρόνων (Ορέστης, Αχιλλέας) και εξετάζοντας στην πορεία
χαρακτηριστικούς ήρωες της Αναγέννησης και του ύστερου
Διαφωτισμού, θα καταλήξουμε στους αντιήρωες του σύγχρονου κόσμου, επιχειρώντας έτσι μια ιδιόμορφη αφήγηση
της ενηλικίωσης του ανθρώπου όπως αυτή καθρεφτίζεται
στις ιστορίες και τους μύθους του.

Αισχύλου, Χοηφόροι
Με το δεύτερο έργο της Ορέστειας, της μοναδικής σωζόμενης τριλογίας του αρχαίου ελληνικού δράματος, θα ξεκινήσει η διαδρομή των φετινών «Παραβάσεων». Οι
Χοηφόροι, έργο μεγάλης λυρικής πνοής, μας δίνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλη την επίπονη,
αλλά συναρπαστική διαδικασία τού χτισίματος του τραγικού
ήρωα: πώς το περιβάλλον του και οι θεοί τον ωθούν στην
πράξη, πώς ο ίδιος διστάζει κι αντιστέκεται, πώς παίρνει τη
δύναμη να εκτελέσει τη μητροκτονία και πώς έρχεται τελικά
αντιμέτωπος με την οδυνηρή συνειδητοποίηση και τις Ερινύες.
Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης
Διασκευή - Σκηνοθετική Επιμέλεια: Έκτορας Λυγίζος
Μουσικό - Ηχητικό περιβάλλον: The Boy
Ερμηνεύουν: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Στέλλα Βογιατζάκη, Σοφία
Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Άννα Μάσχα, Ηρώ Μπέζου, The Boy

Κυριακή 11/10, 18.00, ΦΑΡΟΣ
Live streaming: snfcc.org/ParabasesAeschylus, Facebook & YouTube @SNFCC

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
Open Plan: Ανοιχτός σχεδιασμός, ανοιχτός χώρος, ροή, ελευθερία σκέψης
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

«Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας, ανοίγει για το κοινό η ιστοσελίδα «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» που
δημιουργήθηκε, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση
της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».
Τα τελευταία χρόνια μαζί με την ομάδα καλλιτεχνών,
φίλων της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του
έργου της. Μας μιλούν γι’ αυτό η Όλια Λαζαρίδου &
η Αμαλία Μουτούση:

καλλιτέχνες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό όλων των ηλικιών.
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 Open Plan
απευθύνεται όμως και στο ευρύτερο κοινό κάθε ηλικίας, και μας
ενθαρρύνει να δημιουργήσουμε τα
δικά μας έργα.
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.

«Την περίοδο αυτή που οι ζωντανές θεατρικές
παραστάσεις δυσκολεύουν λόγω της πανδημίας,
θελήσαμε να φτιάξουμε ένα site με ηχογραφημένες αναγνώσεις κειμένων από εμάς και από άλλους συναδέλφους μας ηθοποιούς και
καλλιτέχνες. Κειμένων που αξίζει κατά τη γνώμη
μας να ακουστούν αλλά και παραπομπές σε βίντεο, εικόνες και κείμενα που θα θέλαμε να μοιραστούμε. Μαζί με την ομάδα εθελοντών, φίλων
της “ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ”, δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα
«www.toanagnostikotisgalilaias.gr» που θα είναι
διαθέσιμη για το κοινό από τις 10 Οκτωβρίου
στις 18.00, για να στηρίξουμε την αγαπημένη μας
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ».
Μέσα από την σελίδα, θα παρέχεται η δυνατότητα, για όποιον το επιθυμεί, να συμβάλει οικονομικά στην ενίσχυση της ΜΑΦ “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”».

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»,
που ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, φροντίζει δωρεάν ενήλικες ασθενείς με
καρκίνο και τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).
Πέραν της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας που
παρέχει, στέκεται δίπλα τόσο στους ίδιους τους
ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους, στηρίζοντάς τους ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν πόσο περισσότερη ζωή
μπορεί να υπάρχει σε κάθε στιγμή της.
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Δεν καταργείται
η Λεωφορειακή Γραμμή 123
«Σαρωνίδα - Ανάβυσσος –
Παλαιά Φώκαια»
δηλώνει ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος
Με αφορμή φήμες για επικείμενη κατάργηση της
συγκεκριμένης λεωφορειακής γραμμής, ο Βουλευτής
Ανατολικής Αττικής Γιώργος
Βλάχος, επικοινώνησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΣΥ
(Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) Στεφ.
Αγιάσογλου, ο οποίος διέψευσε
τις φήμες και δεσμεύτηκε για τη
συνέχιση λειτουργίας της γραμμής.
Διευκρίνισε επίσης ότι το συγκοινωνιακό έργο στην
Περιφέρεια θα γίνεται από νέα, ειδικά διαμορφωμένα
λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής. Τη διαχείριση του κομίστρου καθώς και την επίβλεψη της λειτουργίας
τους θα συνεχίσει να την έχει ο ΟΣΥ.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Κάλεσμα για ενίσχυση
του Κοινωνικού Φαρμακείου
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου BBB ζητά την αρωγή
των πολιτών για φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό,
προκειμένου να συνεχίσει να στηρίζει τους οικονομικά
αδύναμους κατοίκους του Δήμου.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο βρίσκεται στην όδο Αφροδίτης
2 & Θησέως στην Βουλιαγμένη (πίσω από το κτίριο του
πρώην Δημαρχείου Βουλιαγμένης) και λειτουργεί από
Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 16:00.
Eίναι μεγάλη η ανάγκη για τα εξής:
- Παυσίπονα γενικής χρήσης σε χάπια, σιρόπι και αλοιφή
- Αποσυμφορητικά μύτης σε χάπια και σπρέϊ
- Προϊόντα γενικής χρήσης όπως βαμβάκι, οξυζενέ, οινόπνευμα, γάντια μιας χρήσης, μάσκες
- Βιταμίνες
Για πληροφορίες επικοινωνείτε: στο 213-2020763 ή μέσω
e-mail: koinfarm.vvv@yahoo.com.

Αυστηροποίηση ποινών
για τους βασανιστές ζώων
φέρνει ο ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης
στη Βουλή
Ο ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης με αφορμή το περιστατικό του αποτρόπαιου βασανισμού σκύλου στην
Κρήτη προχώρησε στη δήλωση ότι:
«Ο πρόσφατος άγριος βασανισμός ζώου που συνέβη στην Κρήτη αναδεικνύει την αναγκαιότητα της
θέσπισης ενός βαρύτερου ποινικού πλαισίου που θα
καθιστά αποτελεσματικότερη τη δίωξη και τιμωρία
των βασανιστών ζώων. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προτείνουμε στη Βουλή να υιοθετήσει βαρύτερη νομοθεσία».

ΕΒΔΟΜΗ

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Στόχος μείωση στο 10% της υγειονομικής ταφής
Yποχρεωτική διαλογή στην πηγή
Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). που θα
ακολουθήσει η Ελλάδα μέχρι το
2030, με την 39 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185/Α/29-92020).
Ο Εθνικός σχεδιασμός βάζει στόχο
την μείωση της υγειονομικής ταφής
στο 10% μέχρι το 2030 και την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο
τέλος του 2020.
Τα μέτρα που προτείνει:
― Εφαρμογή τέλους ταφής ώστε να
λειτουργεί αποτρεπτικά με την Εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετάω»
― Πανελλαδική επέκταση του καφέ
κάδου και με ειδικό εξοπλισμό και για
τα άλλα ρεύματα.
― Μεγέθυνση και τεχνολογική αναβάθμιση των ΚΔΑΥ με δυνατότητα και
παραγωγής καυσίμου.
Δ― ημιουργία εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων
Δημιουργία Μονάδων παραγωγής
Ενέργειας
― Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων από την κτηνοτροφία.
Ενίσχυση και δημιουργία Μονάδων
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων,
ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων
― Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αδρανών στα νησιά
― Συλλογή ιατρικών αποβλήτων
― Τοποθέτηση κάδων συσσωρευτών
οχημάτων βιομηχανίας
Το νέο ΕΣΔΑ καλείται να διαχειριστεί
7 διαφορετικούς τύπους αποβλήτων
όπου τα αστικά απόβλητα αντιστοι-

χούν στο 17,9%. Το 40,3% είναι τα Γεωκτηνοτροφικά.
Σημαντικότερο για τους δήμους είναι
οι άξονες διαχείρισης των ΑΣΑ (σύμμεικτα πράσινος κάδος).
Ο Πρώτος άξονας είναι η χωριστή
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και
βιοαποβλήτων.
Ο Δεύτερος άξονας είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό τουλάχιστον
55% κατά το βάρος.
Τρίτος ποσοστά ταφής μέχρι 10%
Τέταρτος άξονας επεξεργασία των
υπολειπόμενων σε Μονάδες Επεξεργασίας.

Πέμπτος άξονας δημιουργία μονάδων
ενεργειακής αξιοποίησης.
Ο ΕΣΔΑ σημειώνει ότι η εκτροπή έχει
υψηλό κόστος αλλά μικρότερο των
ΧΥΤΑ και ότι θα πρέπει να γίνει δίκαιη
κατανομή με το «Πληρώνω όσο
πετάω».
Για τα βιολογικά απόβλητα ο ΕΣΔΑ
προβλέπει υποχρεωτική χωριστή συλλογή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους μεγάλους
παραγωγούς. Παράλληλα θα εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση.
Επιπλέον καθιερώνεται η υποχρεωτική διαλογή στην πηγή για μέταλλα,

χαρτί, πλαστικό.

Θα απαλλάξουμε την Αττική από τη ντροπή της Φυλής
Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη
Το χθεσινό (26.9.20) περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Φυλής επιβεβαιώνει τις τεράστιες ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επέτρεψαν τη
διαιώνιση ενός οικολογικού και υγειονομικού εγκλήματος
σε βάρος των πολιτών, με τη λειτουργία της μεγαλύτερης
Ανοιχτής χωματερής στη Φυλή. Στην καταστροφική αυτή
πολιτική τους είχαν τη στήριξη προσώπων και συλλογικοτήτων, που σήμερα υποκριτικά τους καταγγέλλουν.
Σ’ αυτό το καταστροφικό γαϊτανάκι ανευθυνότητας και φθηνού λαϊκισμού,
απαντάμε με ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής.
Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει δεσμευθεί ότι ως το 2025
θα έχει πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματερή.
Το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει στους πολίτες προβλέπει την επιθετική
προώθηση της ανακύκλωσης, την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, την
ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη δημιουργία τριών μονάδων
επεξεργασίας απορριμμάτων για τον Κεντρικό Τομέα της Αττικής, τον Πειραιά και τη Βορειοανατολική Αττική, καθώς και διαδημοτικές μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων.

Eκ περιτροπής η διάβαση της σήραγγας
στη Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου
Λόγω των επισκευών της σήραγγας στη Λουμπάρδα (τρύπα Καραμανλή), όπως συνηθίζεται τα
λέγεται, όπου έχει σταματήσει η διάβαση στην
κατεύθυνση προς Σούνιο, χρησιμοποιείται η σήραγγα με κατεύθυνση προς Αθήνα με εκ περιτροπής διάβαση τοποθετώντας φανάρι και
ειδική σήμανση, έως ότου αποκατασταθούν οι
βλάβες. Το είχαμε γράψει στο προηγούμενο
φύλλο ότι συζητιόταν, γιατί αρχικά είχε προταθεί άλλη διαδρομή, η οποία όμως περνούσε
μέσα από τα σχολεία στο Κίτσi δημιουργώντας
προβλήματα.

ΕΒΔΟΜΗ
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Διαιωνίζεται η ταλαιπωρία για
τους κατοίκους της Σαρωνίδας
Απορρίφθηκε η τροπολογία
Πάνε στα δικαστήρια!!!
Εχουμε γράψει πολλές φορές,
και γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο, για τη διεκδίκηση
των περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο που προέκυψε ένα
πρωί και 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 και
μάλλον θα περιμένουν για πολύ,
αφού απορρίφθηκε (6.10.20)
από τον Υπουργό Οικονομικών η
τροπολογία, που κατέθεσε ο
βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος
Βλάχος και την υποστήριξαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, Πάνος Σκουρολιάκος και Νάσος Αθανασίου και
η βουλευτής του Μερα25 Μαρία
Απατζίδη, και στην οποία ζητούσε αλλαγές στην ισχύουσα
νομοθεσία (στο άρθρο 9 του
719Β/1977 στις παραγράφους
40 και 41 και στον Ν1160/1981)
προκειμένου να λυθεί οριστικά
το πρόβλημα των διεκδικήσεων
του Ελληνικού Δημοσίου σε
εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και για τις υπόλοιπες περιοχές των Δήμων Σαρωνικού
(ιδιαίτερα της Σαρωνίδας).
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου δήλωσε σχετικά: «Με
κυβερνητική ευθύνη συνεχίζεται η
αβεβαιότητα, η ταλαιπωρία και η
παράλογη οικονομική επιβάρυνση
πολλών δημοτών μας, αφού δεν
έγινε δεκτή η τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, η οποία έλυνε οριστικά το
ζήτημα, αίροντας τον άδικο και
παράλογο χαρακτήρα των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τις αμέσως επόμενες μέρες θα
αποστείλω επιστολή προς τον

Πιο αισιόδοξος για το θέμα
εμφανίζεται
ο βουλευτής Γ. Βλάχος
Γράφει μεταξύ άλλων σε σχετικό δελτίο του:
«Ένα βήμα πιο κοντά στην οριστική λύση το ζήτημα
των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Συζητήθηκε χθες (6.10.20) στη Βουλή η τροπολογία
που κατέθεσε ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γ.
Βλάχος, για οριστική λύση στο θέμα των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε εκτός και εντός
σχεδίου περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Στην ομιλία του ο Γ. Βλάχος ανέλυσε το πρόβλημα
που πηγάζει από δικαστικές αποφάσεις του προπερασμένου αιώνα και έχει σαν αποτέλεσμα πολίτες
στη Λαυρεωτική και τον Σαρωνικό να βρίσκονται σε
μία ιδιότυπη ομηρία και ταλαιπωρία, και να καλούνται από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, να
αποδείξουν ότι είναι κάτοχοι των περιουσιών τους.
Καταλήγοντας ο Γ. Βλάχος ζήτησε την παρέμβαση
της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την
αποδοχή της τροπολογίας.
Ο Υπουργός Οικονομικών κ Σταϊκούρας, στην ομιλία
του έκανε ειδική αναφορά για την ορθότητα της συγκεκριμένης τροπολογίας και δεσμεύτηκε να φέρει
άμεσα ρύθμιση, που θα λύνει το θέμα συνολικά σε
όλη την Ελλάδα.

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένοντας να αναλάβει
το πρωθυπουργικό γραφείο άμεσα
πρωτοβουλία για να αποκατασταθεί η αδικία, αφού οι πρώτες εκδικάσεις ξεκινούν στις 20 Οκτώβρη.
Στόχος μας είναι επιτέλους να
επιλυθεί οριστικά το ζήτημα, ώστε
να πάψουν οι δημότες να αισθάνονται όμηροι υποσχέσεων που
δεν τηρούνται, δεσμεύσεων που
ξεχνιούνται και διαρκών παρατάσεων που συντηρούν την αγωνία
και την ανησυχία».

μόνη λύση - την τροπολογία του
βουλευτή Γιώργου Βλάχου που
διευθετεί οριστικά το πρόβλημα.
Ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου ζητάει
οριστική λύση του ζητήματος
της Σαρωνίδας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και
των επικεφαλής των κομμάτων.

Η λύση θα δοθεί από
την κυβέρνηση της ΝΔ
δηλώνει ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

Δήμαρχος Σαρωνικού
Ζητώ οριστική λύση
με παρέμβαση
του Πρωθυπουργού

Η τροπολογία όπως γράφουμε
απορρίφθηκε και στο πλαίσιο της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 144), απεστάλη επίσης
επιστολή
προς
τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επικεφαλής των
κοινοβουλευτικών κομμάτων, και
κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους
υπουργούς και τους βουλευτές
της Ανατολικής Αττικής, με την
οποία ζητείται να ψηφιστεί
άμεσα η εν λόγω τροπολογία,
διότι έχουν ήδη ανακοινωθεί τα
πινάκια με τις ημερομηνίες των
εκδικάσεων των ενστάσεων.

Την νομοθετική πρωτοβουλία την έχει πάντα η κυβέρνηση και όχι μεμονωμένα ο κάθε βουλευτής. Με σεβασμό στους θεσμούς αλλά και στην αγωνία των
συμπολιτών μας στους δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού και ψηφοθηρίας, κατέθεσα τροπολογία 498/54/7-10-2020 με
την οποία ζητώ την παράταση στην ήδη δοθείσα αναστολή εξέτασης των ενστάσεων για τα ζητήματα που
έχουν προκύψει στο κτηματολόγιο .Με αυτό τον
τρόπο θα δοθεί ο χρόνος να έρθει άμεσα στη Βουλή
το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που θα λύσει με
δίκαιο και οριστικό τρόπο εκκρεμότητες προηγούμενων ετών χωρίς να ταλαιπωρούνται στο μεσοδιάστημα σε δικαστικές αντιδικίες οι πολίτες.
Κροκοδείλια δάκρυα από αυτούς που ανέχονταν
αυτές τις εκκρεμότητες επί χρόνια χωρίς να κάνουν
τίποτα(oύτε καν μια ανακοίνωση) είναι ενδεικτικά του
υποκριτικού ενδιαφέροντός τους. Η κυβέρνηση θα
λύσει την υφιστάμενη εκκρεμότητα και δεν θα καταφύγει σε σοφίσματα και υποκριτικές παλινωδίες.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Σαρωνικού είχε αποφασίσει (αρ. 144) να στηρίξει - ως

Και η ταλαιπωρία, το άγχος, το
κόστος των πολιτών καλά κρατεί.

σημείωση: Αυτά μας έχουν φάει... Ανταγωνισμός
μέσα στην ίδια ομάδα. Συνυπέγραψαν την τροπολογία βουλευτές άλλων κομμάτων και όχι της Ν.Δ.!

8 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

Πολιτικός διάλογος για τα «μικρά
ηθικά» της καθημερινότητάς μας
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα (εδώ και ένα
εξάμηνο) όλοι μας, είτε ως δημότες είτε ως κάτοικοι,
προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτό που ονόμασα
ως πρόβλημα: σε ποιά πόλη κατοικούμε (ΕΒΔΟΜΗ,
φύλλο της 19ης Σεπτεμβρίου 2020). Δηλαδή θέλουμε
να καταλάβουμε τί συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα στην
πόλη μας.
Ένας συνάδελφός μου, καθηγητής στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑ‐
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, μου λέει συνέχεια: γιατί ασχολείσαι
τόσο πολύ με την περιοχή, στην οποία κατοικείς; Ο
ίδιος κατοικεί στην Φιλοθέη και δεν έχει «πατήσει το
πόδι του» σε φούρνο, σε κρεοπωλείο, σε μανάβικο,
ποτέ! Αντιθέτως εγώ επιδιώκω δύο – τρεις ώρες την
ημέρα να «βγαίνω στην αγορά», κατά το πρότυπο του
Σωκράτη. Πιστεύω ακράδαντα, ότι εάν ως φιλόσοφος δεν συνομιλήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στις υποθέσεις της ζωής σου, τότε οδηγείσαι
στον γυάλινο πύργο σου.
Η Βούλα και η γύρω περιοχή, είναι μία «τεχνητή
πόλη»! Αυτό σημαίνει, ότι η ίδια αυτή πόλη δεν μπορεί
να αποκτήσει αυτοσυνείδηση της πολιτικής ύπαρξής
της. Κατασκευάσθηκε ή εάν θέλετε, δημιουργήθηκε,
μέσω ιστορικών και κοινωνικών διαδικασιών, οι
οποίες με μαθηματική ακρίβεια, την οδηγούν στο
«βαθμό μηδέν» της πολιτικής ύπαρξης. Η κεντρική
πλατεία ονομάζεται: «πλατεία Ιμίων» και άλλοι δημό‐
σιοι χώροι φέρουν επωνυμίες πρόσφατων ιστορικών
γεγονότων της ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

Όταν, λοιπόν, κατοικούμε σ’ έναν τόπο «χωρίς μνήμη»
και αυτός ο τόπος δεν θέλει επιπλέον να αποκτήσει
συνείδηση της πολιτικής του ύπαρξης, επόμενο είναι
να καταφεύγουμε στα «μικρά ηθικά» της καθημερι‐
νής ζωής μας, στον κοινωνικό βιόκοσμό μας. Όταν
βγαίνουμε από το σπίτι μας, θέλουμε τα πεζοδρόμια
να είναι καθαρά και να μην βρίσκουμε εκεί σταθμευ‐
μένα αυτοκίνητα. Θέλουμε οι σκύλοι μας να ακολου‐
θούν κανόνες, θέλουμε οι αδέσποτες γάτες μας να
διαβιούν σ’ ένα καθεστώς του οποίου το επακόλουθο
δεν είναι ο γενικός σκουπιδότοπος.
Και τώρα φθάνουμε στο κρίσιμο σημείο της παρέμβα‐
σής μου: δύο φίλες αναγνώστριες, έγραψαν (απάντη‐
σαν) για το κείμενό μου για τον θερινό κινηματογράφο
ΑΚΤΗ: Απαντώ στην κυρία Νίκη Καλλιστράτου και
δηλώνω τα εξής: η λειτουργία αυτού του θερινού κι‐
νηματογράφου έχει σφραγίσει την ζωή μας ή ορθό‐
τερα το «ευ ζην». Δεν γνώριζα, ότι ο αξιότιμος κύριος
Χρήστος Διονυσόπουλος πρωτοστάτησε για να χα‐
ρακτηρισθεί ιστορικό μνημείο ή διατηρητέο κτήριο.
Ζητώ δημοσίως συγνώμη και θα ήθελα με τον κύριο
Διονυσόπουλο, να κάνουμε μία δημόσια διαβούλευση
επί αυτού του ζητήματος.
Η δεύτερη απάντησή μου στο δημόσιο διάλογο για τα
«μικρά ηθικά», απευθύνεται στην αγαπητή κυρία Τίνα
Τσιρακοπούλου. Πράγματι, παρέλειψα να αναφερθώ
στην επιμέλεια μουσικών συνθέσεων που παίζουν κα‐
θοριστικό ρόλο στην αισθητική (κινηματογραφική)

βιβλιοπαρουσιάσεις
Γεώργιος Βανταλής
“Πάρεργα 2, κα 3”,
Εκδ. Αγγελάκη
Ο κύριος Βανταλής, πρέσβυς επί τιμή,
λογοτέχνης και συγγραφέας πολλών
βιβλίων, έδωσε πρόσφατα στην κυκλοφορία τα βιβλία του “Πάρεργα 2” και
“Πάρεργα 3”, σαν σε συνέχεια του
πρώτου που είχε κυκλοφορήσει με τον
τίτλο “Πολιτικά Πάρεργα”.
Με τα βιβλία του αυτά σε γλαφυρή
χωρίς “κοιλιές” γραφή κειμένου, και
μορφή
μονοπρόσωπης αφήγησης,
δίνει έτοιμη γνώση και προκαλεί ερωτήματα σε ιστορικές στιγμές και γεγονότα
της πορείας των τελευταίων αιώνων κα
όχι μόνο.
Η ανάγνωση του όλου κειμένου ρέει
σε εύκολη πρόσληψη, αφού το ερέθισμα από τις πληροφορίες που παρέχει,
δρά δεσμευτικά για τη συνέχιση.

Από το βιβλίο “Πάρεργα 2” ενδεικτικά
σημειώνω κάποια από τα θέματα των
309 σελίδων του, όπως:
- Πόλεμος Τρίτου Ράιχ και ΕΣΣΔ,

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
εμπειρία μας.
Κυρία Τσιρακοπούλου, θέλω από εσάς, επειδή όπως
διαπιστώνω δεν είμαι ο τελευταίος δημότης σ’ αυτή
την «έρημη πόλη», να με διαβεβαιώσετε, ότι άλλο
πράγμα είναι η ΑΚΤΗ (το θερινό σινεμά) ως ιστορικό
μνημείο και άλλο πράγμα είναι η ΑΚΤΗ ως αισθητική
εμπειρία. Περιμένω την απάντησή σας.
Το τελικό συμπέρασμα είναι το εξής: το ερώτημα, σε
ποιά πόλη κατοικούμε, μπορούμε να το απαντήσουμε
μόνον εμείς, οι δημότες, οι κάτοικοι, οι πολίτες. Και η
πολιτική σελίδα για τα «μικρά ηθικά» του κοινωνικού
βιόκοσμου, δεν είναι περιθωριακή λογική ενός τόπου
(του Δήμου των 3Β) που επιδιώκει τον αναπτυξιακό
αυτοπροσδιορισμό του, αλλά εντάσσεται στην λογική
της αυτογνωσίας.
――――――――

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟ‐
ΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτι‐
κός συνεργάτης στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ»

- Λάθη Χίτλερ και Στάλιν,
- Γερμανική επίθεσις 28ης Ιουνίου 1942
- Επηρεασμός Χίτλερ από Μουσολίνι
και Αντωνέσκου,
- Χίτλερ και στρατάρχης φον Ράϊχενάου,
- Προσωπικότης φον Πάουλους,
- Στρατάρχης φον Μανστάϊν,
- Βραχυλογίες περί Λιβύης,
- Στρατηγός Χαφτάρ,
- Αύξησις ακροδεξιών στην Ευρώπη,
- Ουκρανία και τέλος πολέμου 1914 -18,
- Κροατία, Σερβία, Fyrom,
- Νέος δρόμος μεταξιού Δρόμος μεταξιού και Ιουστινιανός,
- Κίνα, - Αφρική,
- Γκορμπατσώφ και άλλα.

τολική Αφρική) εκτός της συγκρούσεως
των κλασσικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας,
Κίνας, Ρωσίας
Ιαπωνίας Ισπανίας, Γερμανίας, κλπ.)
παρατηρείται και σύγκρουσις τοπικών
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (Σαουδική
Αραβία. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Κατάρ, Ιράν, Αιθιοπία, Σομαλία, Ερυθραία κλπ.) είτε μεταξύ τους, είτε και
προς τις κλασσικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Εάν μάλιστα εξακολουθεί να
ισχύει η μαρξιστική αρχή, ότι «ο ιμπεριαλισμός είναι το ανώτατον στάδιον
ανελίξεως του καπιταλισμού», τότε θα
παρακολουθήσομε ενδιαφέρουσες εξελίξεις εις την περιοχήν.

Σε σελίδες 326, από το βιβλίο “Πάρεργα
3” διαβάζω τα κεφάλαια με τίτλο:
Κέρας Αφρικής, Αιθιοπία, Σομαλία, Υεμένη Δυτική Αφρική στα οποία δίνουν
σε περιεχόμενο 287 ερωτήματα, απαντήσεις- πληροφορίες.

Εν κατακλείδι κατά την προσωπική μου
γνώμη, τα βιβλία αυτά δεν είναι για
τους ολίγους, αλλά για πολλούς εκείνους που θέλουν να μαθαίνουν, να σκέπτονται και να αποφασίζουν αν θέλουν
να υπάρχουν.
«Cogito ergo sum» (= σκέπτομαι άρα
υπάρχω) όπως έλεγε εκείνος ο πολύς
Ρενέ Ντεκάρ.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Από τον πρόλογο ενδεικτικά αποσπώ
και μεταφέρω: «Εις την ευρυτέραν περιοχήν του Κέρατος της Αφρικής (Ανα-

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ούτε παρελάσεις!
Δεν θα γίνουν παρελάσεις στις 28 Οκτωβρίου! Μας
το ανακοίνωσε ο υπουργός Στ. Πέτσας, όπως το αποφάσισε ο πρωθυπουργός λόγω κορωνοϊού!

Κάποια πράγματα φαίνονται αδιανόητα. Η νεολαία
που παρευλάνει συναγελάζεται καθημερινά στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στη μουσική κ.λπ. Ας μη μιλήσω για τα βραδινά “παρτάκια”, και μας φοβίζει η
παρέλαση;;;
Kαι το τελευταίο - και μεγαλειώδες κατά τα άλλα συλλαλητήριο κατά της Χρυσής Αυγής, εν όψει της
ιστορικής, εν τέλει, απόφασης του δικαστηρίου να
χαρακτηρίσει “εγκληματική οργάνωση” την “Χρυσή
Αυγή”; Ιστορικές στιγμές αλήθεια, η βοή λαού στην
ανακοίνωση από μεγαφώνου της απόφασης του δικαστηρίου!
Σιγά μη στάξει η “ουρά του γαϊδάρου”, που λέει ο
σοφός λαός, γιατί θα βγουν τα παιδιά να παρελάσουν.

E, όχι και αδικημένοι οι Δήμοι!!!
“Έξαλλοι” λέει είναι οι δήμαρχοι γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος, μετέφερε 2 εκατομμύρια
ευρώ από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) στην
εταιρεία ΕΕΤΑ (Ελληνική Εταιρεια Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης Α.Ε.), χωρίς να αποφασίσει η ΚΕΔΕ. Μα
από το 2002, κάθε χρόνο, η ΕΕΤΑΑ λαμβάνει 2 εκ οριζόντια χρηματοδότηση χωρίς κανένα πρόβλημα!!!
Και βέβαια είναι προκλητικοί, γιατί παρακολουθώντας
από κοντά τις παροχές του Υπ. Εσωτερικών προς τους
ΟΤΑ, θεωρώ ότι έχει δώσει προκλητικές παροχές, όταν
και ο τελευταίος πολίτης γνωρίζει ότι σε μεγάλη πλειοψηφία, οι δήμαρχοι είναι οι χειρότεροι διαχειριστές
του δημοσίου χρήματος.

Ναγκόρνο Καραμπάχ!
Το Ναγκόρνο (= ορεινό) Καραμπάχ είναι μια περιοχή στο
νότιο Καύκασο, στο υψηλό βουνό της Ευρασίας, στα βράχια του οποίου έδεσαν τον Τιτάνα Προμηθέα, με εντολή
του Δία, για να τιμωρηθεί για την κλοπή της φωτιάς από
τους Θεούς, την οποία χάρισε στους ανθρώπους για την
καλύτερη επιβίωσή τους, ενώ δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να
την χρησιμοποιήσουν και δοκιμάστηκε με σκληρό μαρτύριο
και απελευθερώθηκε με την βοήθεια του Σωτήρα και Λυτρωτή των Ελλήνων, Ηρακλή!
Σήμερα στη ορεινή αυτή χώρα έχει εγκατασταθεί από τον
Σεπτέμβριο του 2020 ο Θεός του πολέμου, ο Άρης, οπότε
το αίμα ρέει άφθονο και ξεχειλίζει ο πόνος, η οργή, η εκδίκηση και γενικά η ανθρώπινη καταστροφή με άγνωστες
και απρόβλεπτες συνέπειες!
Η εγκατάσταση του θεού Άρη στην περιοχή, είχε αρχίσει
πολλούς αιώνες πριν, όταν τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα,
όταν διαδραματίζονταν οι «Ρώσο – περσικοί πόλεμοι», οι
κυριότεροι των οποίων έλαβαν χώρα το 1651 – 1653, όπου
υπερίσχυσαν οι περσικές δυνάμεις στο βόρειο Καύκασο,
αλλά στη συνέχεια η νίκη στράφηκε προς τους Ρώσους,
που κατέκτησαν περιοχές του Αζερμπαϊτζάν, τις οποίες
όμως επέστρεψαν στους Πέρσες μετά από 10 χρόνια.
Οι Πέρσες σε μάχες που έγιναν το 1804 – 1813 έχασαν
την Γεωργία, τμήμα της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν,
μέσα στο οποίο εκτείνεται η περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και ξαναγύρισαν οι περιοχές εκείνες στα χέρια των
Ρώσων με την συνθήκη του Τουρκμεντσάι, ενώ το 1826 1828 διεξήχθη ο τελευταίος πόλεμος, με νικήτρια την
Ρωσία, παρά την περίεργη συμμαχία της Περσίας με την
Βρετανία, η οποία ήθελε να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα στη Ινδία, υποσχόμενη βοήθεια στο Σάχη της Περσίας και κατοχυρώθηκαν στη Ρωσία με την συνθήκη του
Γκιουλιστάν η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η επαρχία Ιγκντίρ της Τουρκίας.
Οι Σαφαβίδες Πέρσες ήταν Σιίτες Μωαμεθανοί και αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες βασιλικές δυναστείες
της Περσίας από το 1501 έως το 1736, και είχαν υπό τον
έλεγχό τους όλο το σημερινό Ιράν (= Περσία), το Αζερμπαϊτζάν με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, την Αρμενία, το μεγαλύτερο τμήμα του Ιράκ, της Γεωργίας, του Αφγανιστάν, του
Καυκάσου και τμήματα του Πακιστάν, του Τουρκμενιστάν
και της Τουρκίας!
Ο ανώτατος άρχων της Περσίας έφερε τον τίτλο του Σάχ
και στα ελληνικά λεγόταν Σάχης και ο τίτλος αυτός ανήκε
στην προ – Ισλαμική Περσία, αλλά χρησιμοποιήθηκε και
μετά την Ισλαμική κατάκτηση του 7ου αιώνα.
Ο τελευταίος Σάχης της Περσίας ήταν ο Μοχάμεντ Ρεζά
Παχλαβί και διετέλεσε Σάχης από τις 16 Σεπτεμβρίου 1941
μέχρι την εκθρόνισή του στις 11 Φεβρουαρίου 1979, όπου
τον επόμενο χρόνο πέθανε από λέμφωμα, εξόριστος από
την χώρα του.
Ήταν μορφωμένος, έξυπνος αλλά συγχρόνως μεγαλομα-

νής στον υπέρτατο βαθμό και όνειρό του ήταν η αναβίωση
ενός κράτους, όπως εκείνο που είχε ιδρύσει ο Κύρος πριν
2.500 χρόνια και έτσι ο Σάχης έγινε «βορά» των απατηλών
προσδοκιών του, γιατί ενώ ο λαός του πεινούσε εκείνος
διοργάνωνε «χολιγουντιανές φιέστες» και κατασπαταλούσε το δημόσιο χρήμα, κάνοντας μεγαλοπρεπείς γιορτές και καλούσε όλη την άρχουσα τάξη των κρατών, με
τους ηγεμόνες, βασιλείς, πρέσβεις κ.α. προσφωνώντας
φλογερούς λόγους και υμνώντας τους αρχαίους προγόνους του, χωρίς να βρίζει, να απειλεί, να εκβιάζει και να εκφράζει κάθε μορφή κακοήθειας, όπως επί των ημερών μας
κάνει ένας άλλος ονειροπόλος και αλαζόνας ηγέτης, αναπολώντας περασμένα μεγαλεία των κατακτητών προγόνων
του, που είχαν αιματοκυλίσει πολλές χώρες της Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής, αφανίζοντας ολόκληρους λαούς για να
αρπάξουν τον πλούτο τους, χωρίς να παραδειγματίζεται
από τον Σάχη, ο οποίος είχε ένα τραγικό τέλος στην καριέρα του, στην οικογενειακή και προσωπική του ζωή και
έσπρωξε την χώρα του σε ένα θεοκρατικό καθεστώς υπό
την ηγεσία του θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Χομεϊνί, με
τις ευλογίες των ΗΠΑ, οι οποίες άλλοτε υποστήριζαν το
Σάχη, όσο εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους και επειδή
τα ιστορικά γεγονότα ανακυκλώνονται, οι άμυαλοι ηγέτες
αντιμετωπίζουν το ίδιο οδυνηρό τέλος!
Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, διεθνώς αναγνωρίστηκε σαν
μέρος του Αζερμπαϊτζάν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του
βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας του Αρτσάχ,
μέχρι το 2017, που ήταν η Δημοκρατία του Ναγκόρνο – Καραμπάχ, του οποίου το 90% κατοικείται από Αρμένιους και
το 10% από Αζέρους, όπως ονομάζονται οι κάτοικοι του
Αζερμπαϊτζάν!
Ο Αρμενικός πολιτισμός ήκμασε κατά την πρώιμη μεσαιωνική εποχή στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ, όταν οι Αζέροι
ήταν ανύπαρκτοι σ εκείνη την περιοχή, ενώ τον 5ον αιώνα
το πρώτο αρμενικό σχολείο άνοιξε στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ από τον Άγιο Μεσρώπ Μαστότς, τον εφευρέτη του αρμενικού αλφαβήτου, στο μοναστήρι Amaras, σημειωτέον
ότι οι Αρμένιοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι με αυτοκέφαλη
εκκλησία.
Τον 7ον αιώνα η περιοχή κατακτήθηκε από την εισβολή των
Μωαμεθανών Αράβων των προερχομένων από την Περσία,
αλλά το 821 ο Αρμένιος πρίγκιπας Sahl Smbatian επαναστάτησε και ίδρυσε την Βουλή των Khachen μέχρι τις αρχές
του 19ου αιώνα.
Το 1437-67 με εντολή του Τουρκομάνου Jahan Shah η
χώρα κυβερνιόταν από πέντε Αρμενικές οικογένειες, μέχρι
που πέρασε επίσημα στη Ρωσία!
Ο Στάλιν δημιούργησε την Υπερκαυκασία που συμπεριελάμβανε την Αρμενία, το Ναγκόρνο – Καραμπάχ και το
Αζερμπαϊτζάν, αλλά το 1918 η Αρμενική Συνέλευση του
Ναγκόρνο – Καραμπάχ ανακήρυξε την περιοχή αυτοδιοι-
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κούμενη και δημιούργησε ένα Εθνικό Συμβούλιο και κυβέρνηση, αλλά με την ήττα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Βρετανικά στρατεύματα κατέλαβαν το Καραμπάχ, χωρίς να δεχτούν την συμφωνία,
οπότε η συνέλευση του Καραμπάχ κήρυξε την ένωση του
με την Αρμενία και τον Αύγουστο του 1920 η Αρμενία υπέγραψε συμφωνία με τους Μπολσεβίκους, η οποία επικυρώθηκε αργότερα από τη Σοβιετική Ένωση που είχε τον
έλεγχο της περιοχής.
Με την διάλυση όμως της Σοβιετικής Ένωσης, το Αζερμπαϊτζάν θέλησε να οικειοποιηθεί το Ναγκόρνο Καραμπάχ
και η Αρμενική πλειοψηφία πρότεινε αυτονομία, και τον Αύγουστο του 1987 οι Αρμένιοι του Καραμπάχ μάζεψαν υπογραφές και τις έστειλαν στη Μόσχα ζητώντας την ένωση
τους με την Αρμενία, αλλά το 1988 επιτέθηκαν Αζέροι σε
Αρμένιους διαδηλωτές και γρήγορα άναψε ένας πόλεμος
με πολλά θύματα και πρόσφυγες από την μεριά των Αρμενίων και με την μεσολάβηση ξένης δύναμης το 1994
επήλθε ειρήνη, χωρίς όμως να σταματήσουν ποτέ οι εχθροπραξίες, ενώ τα σύνορα έμειναν τα ίδια μέχρι σήμερα, που
ξέσπασε ένας καινούργιος πόλεμος με στόχο την εξαφάνιση των Αρμενίων, από την προ αιώνων πατρίδα τους, που
είναι πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Μια παροιμία λέει: δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος
είσαι!! Και στην προκειμένη περίπτωση οι φίλοι των Αζέρων είναι ….. οι Τούρκοι!!, oι οποίοι είναι ομόγλωσσοι, ομοεθνείς και ομόθρησκοι με τους Αζέρους, όπως είναι πολλοί
λαοί της Ασίας, αλλά κανένας από αυτούς δεν θέλει την
φιλία τους!
Οι Τούρκοι κατά τα λεγόμενά τους, βοηθούν στρατιωτικά
τους Αζέρους, στέλνοντας και τζιχαντιστές από την Συρία,
που είναι ειδικευμένοι να σφάζουν, τα βιάζουν να καίνε και
να καταστρέφουν και όσο για συμβουλές της εξολόθρευσης των Αρμενίων, είναι οι πρώτοι διδάξαντες με τη γνωστή
γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, την οποία δεν παραδέχονται, όπως και όλα τα ειδεχθή εγκλήματά τους εις βάρος
αθώων και φιλειρηνικών λαών, εφόσον αυτό αποτελεί
μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς!
Για άλλη μια φορά λοιπόν ο Προμηθέας που συμβόλιζε την
«Θεία Πρόνοια», βρίσκεται αλυσοδεμένος στο Καύκασο με
την μορφή των Αρμενίων, με τον αετό να του τρώει καθημερινά το συκώτι του και εκείνο να ξανασχηματίζεται, υποδηλώνοντας την αθανασία της ύπαρξής του, ενώ ευχή
κάθε πολιτισμένου ανθρώπου είναι η γρήγορη έλευση ενός
Ηρακλή σε ρόλο Σωτήρα και Λυτρωτή!!

10 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ανοιχτή γραμμή για παράνομο
περιεχόμενο στο διαδίκτυο
Εντυπωσιακή αύξηση 134% κατέγραψαν οι καταγγελίες που δέχτηκε η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr του
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας κατά τη διάρκεια
του διμήνου που διήρκησε το lockdown (ΑπρίλιοςΜάιος 2020) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα κατά τους μήνες
Απρίλιο-Μάιο του 2019 η γραμμή είχε δεχτεί 855
αναφορές, αριθμός που εκτινάχθηκε στις 2000 αναφορές κατά την αντίστοιχη περίοδο του lockdown.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων η
πλειοψηφία των αναφορών αφορούσαν διαδικτυακές
αγορές όπου τις περισσότερες φορές οι καταγγέλλοντες δεν παρέλαβαν ποτέ το προϊόν παραγγελίας τους
ή το προϊόν που παρέλαβαν δεν ανταποκρινόταν στον
προϊόν που είχαν επιλέξει. Πολλά περιστατικά επίσης
αφορούσαν στο ότι δεν τηρούνταν οι όροι επιστροφής
χρημάτων ή αλλαγής προϊόντων. Άλλες καταγγελίες
αφορούσαν περιστατικά όπου, κατόπιν πληρωμής, αναγραφόταν στην ιστοσελίδα ότι το tracking number της
παραγγελίας είναι προσωρινώς μη διαθέσιμο. Οι καταγγέλλοντες συμπερασματικά -καθώς οι πλειοψηφία των
καταγγελιών στη SafeLine υποβάλλονται ανώνυμαείναι ενήλικες οι οποίοι είτε ζητούν τρόπο να αποζημιωθούν είτε να πάρουν πίσω τα χρήματά τους είτε ζητούν
να αφαιρεθούν απ’ το διαδίκτυο οι εν λόγω ιστοσελίδες/διαφημίσεις προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα μελλοντικά θύματα.
Ο αριθμός των καταγγελιών για υλικό παιδικής κακοποίησης παρέμεινε σταθερός το επίμαχο διάστημα. Η υπεύθυνη της Ανοιχτής Γραμμής για το
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο επισημαίνει:
«Είναι πολύ σημαντικό ο οποιοσδήποτε από εμάς συναντήσει στο διαδίκτυο εικόνες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης να μην αδιαφορήσει αλλά να το
καταγγείλει έστω και ανώνυμα στη SafeLine.gr. Οι

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα!
Στη Νεκρόπολη της Σακκάρα στην Αίγυπτο
Ως τη μεγαλύτερη αρχαιολογική
ανακάλυψη της Αιγύπτου για το
2020, χαρακτήρισε ο υπουργός
Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της
χώρας, Χάλιντ Ελ Ανάνι, την εύρεση 59 καλά διατηρημένων σαρκοφάγων στη Νεκρόπολη της
Σακκάρα, που χρονολογούνται
εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια.
Τη μεγάλη αποκάλυψη έκανε ο Ελ
Ανάνι ενώπιον 43 πρέσβεων και εκπροσώπων χωρών και περίπου 200
δημοσιογράφους, που έγιναν μάλιστα μάρτυρες του ανοίγματος μίας
εκ των σαρκοφάγων, για να διαπιστώσουν ότι παρέμειναν σφραγισμένες και κλειστές μέχρι σήμερα,
διατηρώντας μάλιστα αρκετά καλά
τα εξωτερικά τους χρώματα.

Η ανακάλυψη στην Αίγυπτο ίσως
είναι η σπουδαιότερη του 21
αιώνα, στον τομέα της αρχαιολογίας. Πρόκειται για έναν τάφο με
αρκετές αίθουσες, σε βάθος περισσότερο των 20 μέτρων. Η είσοδος
του τάφου είναι πολύ μικρή, ίσως
ένα τετραγωνικό μέτρο, και αποτελεί κάθετο φρεάτιο 20 μέτρων.
Προχωρώντας οι εργασίες, αποκαλύφθηκαν σχεδόν 60, και εκατον-

τάδες ταφικά κτερίσματα σε άθικτη
κατάσταση, καθώς και χιλιάδες γιουσαμπτι (μικρά αγαλματίδια από

πορσελάνη, που έχουν σκοπό να
υπηρετούν τους νεκρούς στον
άλλο κόσμο).
Η περιοχή κρύβει χιλιάδες τάφους,
και όπως ανέφερε ο υπεύθυνος
Mostafa Waziry, ίσως στην περιοχή
να έχουν ταφεί περισσότεροι του
ενός εκατομμυρίου.
Σημειώνεται ότι όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες
σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη

θαμμένες στο έδαφος.
Ο Αιγύπτιος υπουργός Αρχαιοτήτων και Τουρισμού προσέθεσε μάλιστα ότι η παγκόσμια πανδημία
του COVID-19 δεν κατάφερε να
εμποδίσει τους αρχαιολόγους να
προχωρήσουν στο έργο τους, με
τη σημαντική αυτή νέα ανακάλυψη, κάνοντας και τον γνωστό
αρχαιολόγο και πρώην γενικό
γραμματέα Αρχαιοτήτων Ζάχι Χαουάς να δηλώνει ευχαριστημένος
ότι «σήμερα με έφερες πίσω στη
δράση», αλλά και τον Δρ Χάλιντ
Ελ Ανάνι να εκφράζει το πόσο περήφανος είναι για το γεγονός ότι
«οι περισσότερες ανακαλύψεις
έχουν γίνει από αιγυπτιακές αρχαιολογικές ομάδες σε αιγυπτιακό
έδαφος».

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
3 Εχω φάει τρία κομματια παστίτσιο για να πιω το φάρμακά μου.
― Τί φάρμακα παίρνεις
― Σταγόνες για τ’ αυτιά.
3 Όταν κατεβάζεις τη μάσκα από
τα αυτιά, ακούς καλύτερα. Όλοι
το ξέρουν!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΜΗΠΩΣ ΨΑΧΝΩ ΨΥΛΛΟΥΣ
ΣΤΑ ΑΧΥΡΑ?
Προ ημερών δημοσίευσα στο FB το παρακάτω σχόλιο: "Το ΔΣ του ΓΣ Αρης Βουλας είναι από τα καλλίτερα των τελευταίων ετών. Όλα τα μέλη
πράγματι εκλεκτά, με πολύ επιτυχημένο έργο!
Η απόφασή τους όμως, ομάδες
υποδομών να διαφημίζουν
WINE BAR, νομίζω ότι είναι
άστοχη!"
Μέχρι σήμερα ουδείς από τα
μέλη του ΔΣ θέλησε να δώσει
κάποια απάντηση, είτε υπερασπιζόμενος την απόφαση, ότι
σωστά έπραξαν να δεχθούν
έναντι χορηγίας να διαφημίζουν οι μικροί αθλητές
υποδομών WINE BAR της περιοχής, είτε αναγνωρίζοντας σαν λάθος την απόφαση αυτή.
Έχοντας υπηρετήσει περίπου 40 χρόνια το σύλλογο,
ασχολούμενος τα περισσότερα χρόνια με τις υποδομές, ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός, όπως και τα άλλα
μέλη του ΔΣ, σε παρόμοια ευαίσθητα θέματα.
Εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός, ότι δεν
υπήρξε κάποια αντίδραση από τους γονείς ή έστω
από τους παππούδες.
Μάλλον είμαι υπερβολικά ευαίσθητος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σημείωση: Όταν παιδιά στην παιδική ηλικία βλέπουν
καθημερινά στην προπόνησή τους, οινοποσία κάτι
δεν πάει καλά στο σύστημα.

Τέλος εποχής για
την Χρυσή Αυγή
που διεκπεραίωσε
επιτυχημένα την
αποστολή της
Γράφει ο Γιάννης Δ. Πρεβενιός
email: johnpreve@gmail.com

Στην πατρίδα μας εδώ και χρόνια
είναι γνωστό, ότι κανένα κόμμα και
ουδείς πολιτικός μπορεί να κινηθεί
ανεξάρτητα και να προωθηθεί στην
εκλογική αρένα, αν δεν δηλώσει εκ
των προτέρων "πρόθυμος" και "υποτελής" στους έξωθεν και έσωθεν
νταβατζήδες.
Ναι νταβατζήδες, γιατί όπως αυτοί
εκβιάζουν, τρομοκρατούν και εκμεταλλεύονται μία γυναίκα ή γυναίκες,
έτσι κι αυτοί το κάνουν εδώ και χρόνια σε έναν ολόκληρο λαό.
Την συγκεκριμένη περίοδο οι έξωθεν

Εξω από την Ε.Ε.
ο ευρωβουλευτής
της Χρυσής Αυγής
O Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του που
απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ντ. Σασόλι (David Sassoli) ζητώντας - μετά την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης - να εκιννήσουν
διαδικασία απαγόρευσης συμμετοχής του ευρωβουλευτή της
Χ.Α. να συμμετέχει στις εργασίες του οργάνου της Ε.Ε.
Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή:
Σήμερα το πρωί, έπειτα από μία μαραθώνια δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, η Ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε το Νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, υπεύθυνη για δολοφονίες και για επιθέσεις σε
μετανάστες και πολιτικούς της αντιπάλους. Σε μία προσπάθεια
να διατηρήσουν κοινοβουλευτική ασυλία και να προστατευτούν
από τη δικαιοσύνη, μέλη της οργάνωσης αυτής κατέβηκαν στις
ευρωεκλογές όπου δυστυχώς εξέλεξαν δύο Ευρωβουλευτές.
Ένας από αυτούς, ο Ιωάννης Λαγός, είναι μεταξύ αυτών που
καταδικάστηκαν από την Ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς συμμετείχε στην ηγεσία της Χρ.Α., έχοντας ουσιαστική συμμετοχή
στα εγκλήματα τα οποία διέπραξαν.
Θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε το θεσμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας καλώ να εκκινήσετε
άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να απαγορευθεί η
συμμετοχή του εν λόγω Ευρωβουλευτή στις εργασίες του μοναδικού Δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου της Ένωσης.
Σήμερα η Ελληνική Δικαιοσύνη έκανε το πρώτο βήμα. Σας
καλώ στο πλαίσιο αυτό να κάνετε το επόμενο.
Νίκος Ανδρουλάκης
Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ομάδα
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

νταβατζήδες μας είναι οι ... Γερμανοί
μαζί με το υπόδουλο σε αυτούς ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι
έσωθεν είναι οι γνωστοί ΚαναλάρχοΕργολάβοι.
Όλοι λοιπόν αυτοί μαζί με τους εγχώριους υποτελείς τους, σκαρφίζονται διάφορα κόλπα προκειμένου να
ξεγελάσουν τον λαό, για να χαίρονται αλλά και να αυξάνουν τα κεκτημένα, και τα κλεμμένα τους. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
αυτό της Χρυσής Αυγής, την οποία
αν και χρόνια όλοι γνωρίζαμε τα ναζιστικά και φασιστικά της ιδεώδη, εν
τούτοις σε ένθετο χρόνο που τους
βόλευε δηλ. αυτόν της απαρχής των
μνημονίων, την προώθησαν με
σκοπό να μαζέψει όσους αφελείς
δυσαρεστημένους πίστευαν τις
δήθεν πατριωτικές κορώνες που
εκτόξευαν οι χαμηλού επιπέδου ηγήτορες της.
Οι ίδιοι αυτομάτως, αυτοβούλως και
αυθαιρέτως έχρισαν τους εαυτούς
τους ως ανήκοντες σε κόμματα του
συνταγματικού τόξου. Όσους δε αν-

τιδρούσαν στις έκνομες αποφάσεις
τους, στις παραλείψεις αλλά και στις
ανοχές τους, τους χαρακτήριζαν ως
οπαδούς του εκτρώματος το οποίο οι
ίδιοι είχαν προωθήσει για αυτόν
ακριβώς το σκοπό.
Τώρα που η Χρυσή Αυγή έκανε το
κύκλο της, εξυπηρετώντας τους
σχεδιασμούς τους, είμαι σίγουρος
ότι θα σκαρφιστούν κάτι άλλο προκειμένου να συνεχίσουν να στοχοποιούν και να χαρακτηρίζουν
όποιον θα τολμά να τους ασκεί κριτική.
Έχω δε την αίσθηση ότι σύντομα το
κόμμα που θα προσπαθήσουν να μας
πείσουν(αν δεν είναι και αυτό υπό
τον έλεγχο τους) ότι δεν ανήκει στο
δήθεν "συνταγματικό" τους τόξο, θα
είναι η "Ελληνική Λύση" του Κυριάκου Βελόπουλου.
Φίλες/οι να είστε σίγουροι ότι μας
περιμένουν ημέρες λαμπρής δόξης,
όπου οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι
ΔημοσιοΚάφροι θα δώσουν τα ρέστα
τους προκειμένου να το επιτύχουν!

Η Υπακοή των
Ριζών
Πώς τό’φεραν τα πράγματα, κι έρριξα το βλέμμα
προς τη γη. Ό,τι είχαν τελειώσει, την στήριξη ενός
στύλου, για να περαστεί το καλώδιο που θα έδινε,
ξανά, τη δυνατότητα της τηλεπικοινωνίας.
Πλάι στον στύλο, το πεύκο της γειτονιάς, με σκαμμένο το χώμα κάτω από τις χτυπημένες πλάκες του
πεζοδρομίου, και έκθετα, ρίζες και ριζίδια.
Σταμάτησε, το βλέμμα μου, στην κίνηση, που, αν
και τετελεσμένη, ιστορούσε τη διαδρομή, κάτω από
μη φανερές συνθήκες, ώσπου να στηριχθεί το δένδρο. Ήταν η αγκαλιά, πάνω και γύρω στον πλαστικό
σωλήνα που έκρυβε τα υπόγεια καλώδια, μάρτυρας
μιας άδηλης υπακοής, αναγκαστικής: σε πρώτη
ματιά έλεγες, πως η αγκαλιά κατέλυε τη δύναμη
της φύσης, για να συνομιλήσει – αναγκαστικά – με
την ανθρώπινη παρέμβαση.
Μου έκανε εντύπωση, η αίσθηση της αγκαλιάς. Οι
ρίζες, που ήταν φανερό ότι είχαν κοπιάσει για να
ανοίξουν το δρόμο σε βάθος, όπως ορίζει η φύση
στο είδος, είχαν αναγκασθεί να επεκταθούν οριζοντίως, ώστε να παρακάμψουν το επίμηκες του τεχνητού εμποδίου, και το περιτριγύριζαν, φτιάχνοντας
κλοιό, που πολλαπλασίαζε την προστασία των καλωδίων.
Το πεύκο, όρθιο και ψηλό, αγέρωχο, μάλλον δεν
είχε ενοχληθεί. Και κανείς δεν είχε ασχοληθεί –
προ εκσκαφής – με τις ρίζες του, ούτε είχε αναρωτηθεί τι συνέβαινε κάτω από το χώμα. Μόνες, οι
ρίζες, άνοιγαν το δρόμο, καθώς μεγάλωναν και μάκραιναν, στον κοινό, με τ’άλλα στοιχεία – φυσικά
και τεχνητά – χώρο, κατά φύση λειτουργώντας για
την ανάπτυξη και τη ζωογόνο προσφορά του δένδρου.
Αν ήταν ανυπάκοες, οι ρίζες, κι επίθεση έκαναν
στον πλαστικό σωλήνα, θα έπλητταν το πεύκο και
τα καλώδια, προξενώντας βλάβη, στην φύση και
στον άνθρωπο.
Σκέφτομαι, πως τα θεμέλια, φυσικά ή τεχνητά, είναι
εκείνα που προστατεύουν κάθε οργανισμό. Το πετυχαίνουν, όταν έχει εκφρασθεί εν ελευθερία το
αυτεξούσιο της υπακοής, που φέρει την ευρεία συναντίληψη και καλλιεργεί σχέσεις σύμφωνες με
τους νόμους της φύσης.
Μόνο έτσι, τα θεμέλια, μπορούν να εγγυηθούν την
αληθινή και πραγματική αειφορία.
06.10.2020
Βασιλεία Στ. Κατσάνη
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Αγιασμός ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
«Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
2020 ο Αγιασμός του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμου Κορωπίου, παρουσία του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση
και του προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
δημοτ. συμβούλου. Κων/νου Κωνσταντάρα, στον
εξωτερικό χώρο της Δομής και με τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας και κοινωνικών αποστάσεων.

Γεύμα αγάπης
Την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή δράση με προσφορά γευμάτων αγάπης στα μέλη του ΚΗΦΗ Δήμου Κρωπίας
Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΚΕΔΚ, Κ. Κωνσταντάρας δήλωσε σχετικά: «Μοιράστηκαν στα σπίτια των
μελών μας πλήρη γεύματα με επιδόρπιο, γιορτάζοντας έτσι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες την Ημέρα
της “τρίτης ηλικίας”.

ΕΒΔΟΜΗ

Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αβλεψίες στη Βούλα
Τα πάνω κάτω έγιναν στη λαϊκή της Βούλας, την περασμένη
Πέμπτη, πρώτη εβδομάδα στην περιοχή της Ευρυάλης.
Ο λόγος η κυκλοφοριακή μελέτη που εφαρμόστηκε με μονοδρομήσεις διπλές και τριπλές στις παράλληλες οδούς,
έτσι που να μην ξέρεις από που θα βγεις.
Ιδιαίτερα δε το μεγάλο κομφούζιο έγγινε στη συμβολή των
οδών Μεταξά και Τζαβέλα. Η οδός Μεταξά έγινε μόνο άνο-

The Queen Bee είναι ένα νέο κατάστημα που άνοιξε
στη Βούλα με μελένια προϊόντα, όπως και το όνομά
του.
Βιολογικά μέλια - Βασιλικό πολτό - Πρόπολη, ρητίνη
και βάμμα. Ελιές μανάκι, χονδροελιές, θρούμπες,
Ελαιόλαδο βιολογικό
Σαπούνια με την παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς
Βότανα της ελληνικής φύσης
Σπιτικές πίτες και γλυκά.
Μία επίσκεψη σε ένα ταξίδι γεύσης, όσφρησης.
Βρίσκεται στην οδό Βασιλ. Παύλου 59 στη Boύλα.
Τα στέλνουν και στο σπίτι.

δος και εισέρχεται στην οδό Τζαβέλα που επίσης μονοδρομήθηκε με κατεύθυνση προς την οδό Καραϊσκάκη. Στην οδό
Καραϊσκάκη όμως στήθηκε η λαϊκή αγορά.
Ανέβαινε λοιπόν ο οδηγός ανυποψίαστος, έφτανε στη
στροφή και έβλεπε ότι αριστερά δεν μπορούσε να πάει
γιατί του το απαγόρευε το σήμα. Δεξιά πάλι δεν μπορούσε
να πάει γιατί ήταν κλειστός ο δρόμος λόγω της λαϊκής.

Οπως αντιλαμβάνεστε ότι και να πω δεν περιγράφεται. Το
είχαμε επισημάνει μέσα από τις στήλες μας όταν έβαλαν τη
σηματοδότηση.
Αναγκάστηκαν λοιπόν και άλλαξαν τη σηματοδότηση καταργώντας τη μονοδρόμηση της οδού Τζαβέλα κατά το
ήμισυ. μέχρι το πρώτο στενό.
Είμαστε για γέλια ή για κλάματα, δεν ξέρω.
Αννα Μπουζιάνη

Κύριε Δήμαρχε,
θα θέλαμε να πληροφορήσετε τους δημότες, στο εξής:
Ποιος αιρετός ή υπηρεσιακός παράγοντας
έχει συναινέσει στη σταδιακή αποξήρανση
του πεύκου, αφ’ ενός και αφ' ετέρου στην
πιθανή μελλοντική κοπή ενός εκ των δύο (ή

μήπως και των άλλων δύο) πεύκων που βρίσκονται στην υπό ανέγερση οικοδομή, στην
παραλιακή λεωφόρο και επί της οδού Ωκεανίδων στη Βάρκιζα.
Πιστεύουμε να λειτουργήσει η ευαισθησία
σας, ως προς το πράσινο της περιοχής.

ΕΒΔΟΜΗ
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Καθαρισμός ρεμάτων στην Ανατ. Αττική
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός ενημερώνει σχετικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων της
Αν. Αττικής.
Ο καθαρισμός, η αποκατάσταση και η συντήρηση των ρεμάτων αποτελεί μία από τις
βασικές μέριμνες για την Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής και εμού
προσωπικά, βάσει και των κατευθυντήριων γραμμών που έχουμε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ο
οποίος δίνει μεγάλη έμφαση στο θέμα. Εν
όψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου ενημερώνουμε τους πολίτες ως εξής
Στην Ανατολική Αττική το μήκος των ρεμάτων είναι 350 με 400 χιλ. περίπου. Η
επικινδυνότητά τους καθορίζεται με την
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος
Β΄ 2693 της 06-07-2018 και με βάση αυτό
έχουμε αρχίσει ήδη και επεμβαίνουμε –
διευθετούμε και μελετούμε τα ρέματα.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών
υλικών και απορριμμάτων από τις κοίτες

των ρεμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή τους για την απρόσκοπτη
ροή των ομβρίων. Κατά προτεραιότητα
επεμβαίνουμε, μετά από επί τόπου αυτοψίες, σε όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες,
σωληνωτοί οχετοί κτλ.) και τμήματα ρεμάτων που μας υποδεικνύονται από εκπροσώπους του Δήμου και αιτήματα
πολιτών, ξεκινώντας από τα πιο επικίνδυνα ρέματα του εκάστοτε Δήμου. Όλες
οι επεμβάσεις καθαρισμού γίνονται με
φορά κατάντι, δηλ. από την εκβολή, προς
ανάντι, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή που ελευθερώνεται να εξασφαλίζει
τόσο την απρόσκοπτη ροή των υδάτων
όσο και την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στις εκβολές των ρεμάτων.
Σημειώνεται ότι στο διάστημα μεταξύ
ολοκλήρωσης της σύμβασης έτους 2019
έως την πρόσφατη έναρξη της νέας σύμβασης για το έτος 2020 με εκτιμώμενης
δαπάνης 1.612.903,23 € (πλέον Φ.Π.Α.
24%), βρισκόταν σε εξέλιξη σχετική εργολαβία στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού συνολικής δαπάνης 59.520,00€
(με Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) της ΣΑΕΠ 585, ώστε να υπάρχει
εν ενεργεία εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους

μέχρι να ολοκληρωθούν τα χρονοβόρα
στάδια του διεθνή διαγωνισμού (προδικαστικές, Ελεγκτικό Συνέδριο κτλ.).
Μέχρι σήμερα, έχουν διενεργηθεί σε τμήματα των ρεμάτων : ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΚΑΝΤΖΑΣ- ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΚΦΕΛΕΡ (Ν.
ΜΑΚΡΗΣ) - ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

Αποστολές βοήθειας στην Καρδίτσα
Από Δήμους Κρωπίας, Σαρωνικού & Λαυρεωτικής
Ο Δήμος Κρωπίας οργάνωσε αποστολή βοήθειας προς τους
πλημμυροπαθείς του Δήμου Καρδίτσας. Επικεφαλής της
αποστολής ήταν, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας,
Θοδωρής Γρίβας συνοδευόμενος από τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας τομέα Δασοπυροπροστασίας
Πέτρο και Κώστα Λάιο.
Στο πρώην στρατόπεδο «Λουμάκη», στο Δήμο Καρδίτσας,
τους υποδέχθηκε, η αντιδήμαρχος εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης Ουρανία Σούφλα. Η αντιπροσωπεία
του Δήμου ενημερώθηκε για τα σοβαρά προβλήματα που
ακόμα αντιμετωπίζει ο Δήμος Καρδίτσας, οι πολίτες του, η
παραγωγική δομή, από τις καταστροφές που προκάλεσε το
πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο της 18ης Σεπτεμβρίου 2020
που έπληξε την ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου Καρδίτσας
και την πόλη.
Ο Θ. Γρίβας μετέφερε στην Ουρανία Σούφλα και στον Δήμαρχο Καρδίτσας Bασίλειο Τσιάκο τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση, της
προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας Δήμητρας Μιχαιρίνα και του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου- συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- στις οικογένειες των θυμάτων και
στους χιλιάδες πλημμυροπαθείς.

Στο Δήμο Καρδίτσας, η Ουρανία Σούφλα και Θοδωρής Γρίβας, αντιδήμαρχοι Καρδίτσας και Κρωπίας αντίστοιχα.

Ενώ αυτές τις μέρες εκτελούνται σε τμήματα των ρεμάτων : ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΡΕΜΑ
ΜΙΛΗΤΟΥ (Ν. ΜΑΚΡΗ), - ΡΕΜΑ ΚΛΕΦΤΩΝ
(Ν. ΜΑΚΡΗ) που ανήκουν στο Δήμο Μαραθώνα, καθώς και στην κοίτη του ΑΣΩΠΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμος Ωρωπού , ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΡΕΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & Δήμου Αχαρνών.
Στο επόμενο διάστημα θα εκτελεστούν σε
τμήματα ρεμάτων των Δήμων: 1. Ωρωπού 2.
Ραφήνας – Πικερμίου 3. Σπάτων - Αρτέμιδας

ραγματοποιήθηκε παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας
στον Άγιο Θεόδωρο Καρδίτσας από τους Δήμους

Π

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, εκφράζοντας έμ-

πρακτα τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους
πληγέντες συνανθρώπους μας στην περιοχή, που προκάλεσε ο κυκλώνας «Ιανός».
Με τον συντονισμό της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού Δήμητρας Ράπτη, οι δύο δήμοι
συγκέντρωναν αναγκαία αγαθά, μετά από επικοινωνία και
συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Ντα-

ρακλίτσα. Στην αποστολή που μετέβη στην Καρδίτσα συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, μαζί με αντιδημάρχους.
οι οποίοι και παρέδωσαν την ανθρωπιστική βοήθεια στον
Πρόεδρο της Κοινότητας, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Καρδίτσας
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Γελοίοι και
ανίκανοι αντάμα
Του Νίκου Ιγγλέση

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποδείχτηκαν γελοίοι.
Η Τουρκία εξήλθε αλώβητη και συνεχίζει.
Ελλάδα και Κύπρος έχασαν μια ακόμη μάχη.
Η Σύνοδος Κορυφής (1-2/10/20) απέδειξε, για μια
ακόμη φορά, πόσο πολιτικά γελοία είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν μπορεί να επιβάλλει, έστω και ανώδυνες,
κυρώσεις σε μια τρίτη χώρα, την Τουρκία. Δεν μπορεί
να προσφέρει ούτε την ελάχιστη ουσιαστική βοήθεια
σε δύο κράτη – μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο,
που υφίστανται, για χρόνια, την τουρκική επιθετικότητα. Μπορεί μόνο να κάνει αμφίσημες δηλώσεις που
παραπέμπουν τη λύση των σημερινών προβλημάτων
στο μέλλον, αν και όταν υπάρξει ομοφωνία. Θα ξανασυζητήσει για την Τουρκία τον προσεχή Δεκέμβριο.
Η ΕΕ είναι ένας «πολιτικός νάνος» που δεν μπορεί να
ασκήσει ουσιαστική γεωπολιτική επιρροή. Το μόνο
που έχει συνηθίσει να κάνει είναι να προσπαθεί να
«δωροδοκήσει» τους άλλους διεθνείς παίκτες προκειμένου να εναρμονιστούν με τα συμφέροντά της. Έτσι,
στο Κείμενο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής,
υπόσχεται στην Τουρκία, «αν είναι καλό παιδί», να
δρομολογήσει τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής
ένωσης, τη διευκόλυνση του εμπορίου, τις διαπροσω-

Το σωματίδιο του Θεού
του Γιώργου Μαρινάκη*
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) το 2008
κατασκεύασε τον περίφημο «Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων», μέσα σε ένα τούνελ 27 χιλιομέτρων στα έγκατα των
Γαλλο-Ελβετικών Άλπεων. Ήταν ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και με τεράστιο κόστος, γιατί δαπανήθηκαν πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια Ευρώ και
απασχολήθηκαν περίπου δέκα χιλιάδες επιστήμονες για
την κατασκευή του. Όλα αυτά έγιναν για να βρεθεί το
περίφημο «μποζόνιο του Χίγκς», ένα απειροελάχιστο
υποατομικό σωματίδιο, το οποίο έχει χρόνο ζωής λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό του δισεκατομμυριοστού
του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου!
Τότε έκπληκτοι είχαμε μάθει ότι ακόμα και η χώρα μας παρά
τη φοβερή οικονομική της κρίση, καταθέτει κάθε χρόνο για
τα πειράματα του CERN δεκαπέντε εκατομμύρια Ευρώ. Και
τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε ότι το CERN ενέκρινε
τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου τεράστιου επιταχυντή σωματιδίων με περιφέρεια κύκλου 100 χιλιομέτρων
και αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων! Στόχος του νέου
επιταχυντή θα είναι να διερευνηθούν περαιτέρω οι ιδιότητες του «μποζονίου του Χίγκς», αλλά και η ύπαρξη της μυστηριώδους σκοτεινής ύλης.
Αυτό το αόρατο και ασταθές «μποζόνιο του Χίγκς» που ανι-

ΕΒΔΟΜΗ

πικές επαφές (κατάργηση βίζας) και τη συνεργασία
σε ζητήματα μετανάστευσης. Όλα αυτά θα έχουν οικονομικό όφελος για την Άγκυρα και οι Ευρωπαίοι ελπίζουν «να τσιμπήσει». Το πιθανότερο είναι ότι και τα
οικονομικά οφέλη θα εισπράξει και τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της θα συνεχίσει να υλοποιεί.
Η Τουρκία περνάει αλώβητη και από αυτήν τη Σύνοδο
Κορυφής. Θα συνεχίσει να παραβιάζει καθημερινά τον
ελληνικό εναέριο χώρο και να κάνει υπερπτήσεις
πάνω από τα νησιά του Α. Αιγαίου. Θα συνεχίσει να
διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου (casus belli) αν
η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της στα 12 ν.μ.
Θα συνεχίσει να θεωρεί νόμιμο το τουρκο-λιβυκό Μνημόνιο. Θα συνεχίσει τις εξερευνήσεις και γεωτρήσεις
μέσα στην οριοθετημένη κυπριακή ΑΟΖ. Θα συνεχίσει
τις υβριδικές επιχειρήσεις με τη διοχέτευση λαθρομεταναστών – εποίκων σε Ελλάδα και Κύπρο και άλλα
πολλά. Παράλληλα θα αρχίσει τις διερευνητικές επαφές, που δεν μπορούν να έχουν κανένα ουσιαστικό
αποτέλεσμα, με στόχο να ρίξει την ευθύνη της αποτυχίας τους στη δήθεν αδιάλλακτη Αθήνα.
Η Ελλάδα και η Κύπρος έχασαν μια ακόμη μάχη και
«μυαλό δε λένε να βάλουν». Οι «ισχυροί σύμμαχοι» που
θα τους προστάτευαν από την τουρκική επιθετικότητα,
ούτε θέλουν ούτε μπορούν, γιατί απλώς στην Ευρωβαβέλ είναι αδύνατον να συνεννοηθούν. Η ηγεμονεύουσα
στην ΕΕ, φιλοτουρκική Γερμανία, δίνει το τέμπο.
Η Αθήνα πήγε στη Σύνοδο Κορυφής έχοντας «βάλει
αυτογκόλ από τα αποδυτήρια». Δήλωνε προκαταβολικά, ως μη όφειλε, ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Αποδέχτηκε τις διερευνητικές επαφές πριν τη
Σύνοδο Κορυφής επιτρέποντας έτσι στο Βερολίνο και
τους συμμάχους του να επικαλεστούν ότι οι κυρώσεις

χνεύτηκε με έμμεσο τρόπο να κολυμπάει μέσα στον επιταχυντή, οι επιστήμονες εικάζουν ότι έχει την μαγική ιδιότητα
να δίνει μάζα σε όλα τα άλλα σωματίδια της ύλης. Για αυτό
και κάποιοι το ονόμασαν «σωματίδιο του Θεού», παρά το
ότι ο ίδιος ο Χιγκς δήλωνε άθεος! Αν υποθέσουμε λοιπόν
ότι επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του, είναι αναπόφευκτο ότι
κάθε λογικός νους θα αναρωτηθεί πως άραγε να γεννήθηκε
αυτό το σωματίδιο. Ποια είναι αυτή η μυστήρια οντότητα η
οποία αφού αρχικά δημιούργησε τη Μεγάλη Έκρηξη, μετά
από κάποια τρισεκατομμυριοστά του τρισεκατομμυριοστού
του δευτερολέπτου έφτιαξε αυτό απειροελάχιστο και θνησιγενές «θεϊκό» σωματίδιο», το οποίο ουσιαστικά υλοποιεί
το κάθε επιστητό που υπάρχει στο σύμπαν και δίνει σε
όλους εμάς την δυνατότητα να υπάρχουμε; Τελικά, το «σωματίδιο του Θεού» το έφτιαξε η τυχαιότητα και το χάος; Ή
μήπως κάποια παραδοξότητα της φύσης; Το έφτιαξε κάποιος υπέρτατος μαθηματικός νους; Ή μήπως κάποιος αόρατος και μαγικός δημιουργός;
Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι «δεν έχεις καταλάβει κάτι πραγματικά εάν δεν μπορείς να το εξηγήσεις στη γιαγιά σου». Δεν
ξέρω αν τελικά ο Αϊνστάιν εξήγησε στη γιαγιά του τη θεωρία της σχετικότητας, πάντως αυτή επαληθεύτηκε και πειραματικά. Όμως αν τελικά επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του
«σωματιδίου του Θεού», όλοι οι επιστήμονες θα πρέπει να
εξηγήσουν όχι μόνο στη γιαγιά τους, αλλά και σε όλο τον
κόσμο, τη λειτουργία του και τη χρησιμότητα της ανακάλυψής του. Αυτό το μποζόνιο που μεταμορφώνει τα σωματίδια
από αόρατα σε ορατά, θυμίζει τη φιλοσοφική λίθο που έψαχναν οι αλχημιστές του μεσαίωνα για να μεταμορφώσουν
τα μέταλλα σε χρυσό. Οι σημερινοί επιστήμονες όμως, δια-

δε θα ευνοήσουν το διάλογο που τώρα αρχίζει. Αυτή
η ΕΕ είναι για τα «μπάζα». Ο Ελληνισμός δεν μπορεί
να στηρίζεται σ’ αυτήν για να αντιμετωπίσει ένα αναθεωρητικό κράτος που επιδιώκει να καταστεί ηγεμονική περιφερειακή δύναμη και θέλει να ανασυστήσει
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Περισσότερη αξιοπιστία από την ΕΕ ως σύνολο, μπορούν να έχουν διακρατικές συμφωνίες με μεμονωμένες χώρες όπως η
Γαλλία, η Αυστρία ή χώρες εκτός της Ένωσης όπως η
Αίγυπτος και το Ισραήλ.
Ο Κ. Μητσοτάκης και ο Ν. Αναστασιάδης, ποιώντας
την ανάγκη φιλοτιμία, δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Ο
μηχανισμός προπαγάνδας και τα στρατευμένα μέσα
ενημέρωσης θα αναλάβουν στη συνέχεια να κάνουν
«πλύση εγκεφάλου» στους πολίτες. Αθήνα και Λευκωσία δεν τόλμησαν να ασκήσουν, από κοινού, veto
σ’ όλες τις αποφάσεις της ΕΕ μέχρι ότου επιβληθούν
στην Τουρκία αυστηρές κυρώσεις και όχι χάδια. Δεν
τόλμησαν να στείλουν την ΕΕ σε υπαρξιακή κρίση
προκειμένου να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα. (Βλέπε σχετικά άρθρα «Veto τώρα» 22-9-20 και
«Ελληνική και τουρκική ατζέντα» 18-8-20 στην
www.ellinikiantistasi.gr).
Όπως το 2010 στην Ελλάδα, όπως το 2013 στην
Κύπρο, όπως το 2018 (Συμφωνία των Πρεσπών), όπως
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις οι εγχώριες πολιτικές ηγεσίες προτάσσουν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της γερμανοκρατούμενης Ευρώπης και όχι
αυτά του Ελληνισμού. Αν αυτό δεν αλλάξει σύντομα
το έθνος των Ελλήνων θα αντιμετωπίσει απόλυτο
υπαρξιακό κίνδυνο.
www.ellinikiantistasi.gr

σπάνε συνεχώς την ύλη σε μικροσκοπικά υποατομικά σωματίδια, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τις μαγικές τους
ιδιότητες και να τις ενσωματώσουν στις εξισώσεις του περίφημου «Καθιερωμένου Μοντέλου» τους, για να κατανοήσουν τον τρόπο της γέννησης της ύλης από το κενό και της
δημιουργίας του απειρομέγιστου σύμπαντος από ένα απειροελάχιστο «πρωταρχικό» σημείο. Και αυτή η προσπάθεια
τους, δείχνει να είναι ένας αέναος φαύλος κύκλος ο οποίος
τους οδηγεί συνεχώς σε νέα ερωτήματα.
Δεν είμαι εναντίον της ελεύθερης επιστημονικής έρευνας,
ούτε και είμαι οπαδός ενός θρησκόληπτου «πίστευε και μη
ερεύνα». Πιστεύω όμως ότι αργά ή γρήγορα, η επιστημονική έρευνα σε τέτοιου είδους υπαρξιακά θέματα, όπως
είναι το «σωματίδιο του Θεού», θα αγγίξει τα όρια του
αγνωστικισμού. Αντίθετα, οι προσπάθειες των επιστημόνων
σε όλο τον κόσμο είναι ανάγκη να εστιαστούν σε κάποια
άλλα επιστημονικά πεδία, τα οποία θα δώσουν λύσεις στα
πολλά, σοβαρά και επείγοντα προβλήματα που ταλανίζουν
την ανθρωπότητα, όπως είναι οι ασθένειες, η φτώχεια και
η ανεργία. Τουλάχιστον σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, δεν
θα πρέπει να ψάχνουμε το «από που ήρθαμε», αλλά το
«που θα πάμε». Και δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για να ερευνούμε κάποιες θεωρίες, οι οποίες ακόμα και αν επαληθευτούν, είναι αβέβαιο
αν στο μακρινό μέλλον θα έχουν κάποιες κοινωφελείς και
πρακτικές εφαρμογές.

――――――
* Ο Γιώργος Μαρινάκης είναι Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

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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ΕΒΔΟΜΗ

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας
σε τροχιά πλήρους δραστηριοποίησης
Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους
κατοίκους της περιοχής ότι μετά τις συνεχείς προσπάθειες το Κέντρο Υγείας,
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας «Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ», είναι έτοιμο να
λειτουργήσει ολοκληρωμένα προσφέροντας στους πολίτες της Κερατέας και
της ευρύτερης περιοχής υψηλές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας.
Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με
εξαιρετικά όργανα και ειδικά μηχανήματα λειτουργεί
καθημερινά 08:00 – 16:00 και είναι στελεχωμένο με
έμπειρο φυσίατρο, τέσσερις εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπεύτρια και κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό.
Επιπλέον, σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει και
η ειδική θεραπευτική πισίνα.
Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί το Πολυιατρείο
της ΑΕΜΥ στο οποίο παρέχονται καθημερινά 08:00 –

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΝΑN ΦΩΤΕΙΝΟ
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ: Θ. ΔΑΛΜΑΡΗ
Φίλε Πολύδωρε.
Έφυγες γαλήνιος και πλήρης ημερών. Έφυγες σε μια μεταιχμιακή εποχή, από ένα παρηκμασμένο κόσμο, που εγκυμονεί έναν άλλο κόσμο πιο εφιαλτικό και από εκείνον
του Όργουελ.
Ό,τι άφησες πίσω σου είναι η δόξα σου και το διαβατήριό
σου για το φωτεινό ταξίδι σου προς τα Ηλύσια Πεδία, τις
νήσους των Μακάρων.
Εκεί σε περιμένουν φωτεινές ψυχές Ενάρετων και Ηρώων,
που διακαώς επιθυμούν, να μάθουν τι γίνεται στην πολύπαθη και δεινοπαθούσα Γη, στην πάλαι ποτέ Πατρίδα του
Ανθρώπου, την Ελλάδα, που μοναχική και φορτωμένη το
Σταυρό του μαρτυρίου της, πορεύεται το Γολγοθά της.
Στο στερνό σου κατευόδιο για το μεγάλο σου ταξίδι, στην
μετάστασή σου σε ένα άλλο επίπεδο φωτός, βρεθήκαμε
λίγοι. Η οικογένειά σου, οι συγγενείς σου και ελάχιστοι
φίλοι σου. Οι πολλοί, οι στρατιές των μαθητών σου, οι Κρητικοί, οι φίλοι σου, όλοι όσοι είχαν την ευτυχία να σε γνωρίσουν, αναγκάστηκαν να απουσιάσουν από το στερνό σου
κατευόδιο.
Όμως, όλοι αυτοί σε συντρόφευσαν νοερά, και οι ευχές
τους έπλεξαν τα φτερά του λευκού περιστεριού, που σε
ανέβασε στους Ουρανούς.

• Ιατρός Καρδιολόγος – 2 φορές την
εβδομάδα
• Ιατρός Πνευμονολόγος – 1 φορά την
εβδομάδα
• Ιατρός Νευρολόγος – 1 φορά την
εβδομάδα
• Διαιτολόγος – 1 φορά το δεκαπενθήμερο

16:00 πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από ιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα, μετά και τις τελευταίες προσλήψεις με
τις οποίες ενισχύθηκε το Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας οι ειδικότητες που υπάρχουν στο πολυιατρείο είναι οι παρακάτω:
• Ιατρός Παθολόγος – καθημερινά
• Γενικός Ιατρός – καθημερινά
• Ιατρός Ενδοκρινολόγος – καθημερινά
• Ιατρός Ορθοπεδικός – 3 φορές την εβδομάδα
• Ιατρός Δερματολόγος – 4 φορές την εβδομάδα

Δεν θα μπορούσαν, ο κορωνοϊός και οι δυνάμεις του Ολέθρου που τον εκκόλαψαν, να φυλακίσουν την σκέψη μας,
να εξαφανίσουν τις μνήμες μας και να ακυρώσουν την μετάστασή σου στα ανώτερα επίπεδα των Μακάρων. Στην
Γειτονιά των Αγγέλων.
Εκεί φίλε Δάσκαλε, θα συνεχίσεις το έργο που δεν τελείωσες στη Γη.
Θα διδάσκεις και θα μάχεσαι τον Αγώνα της Γνώσης και
του Καλού. Πάντα απροσκύνητος και Ελπιδοφόρος. Θα πέφτεις, θα σηκώνεσαι και όλο θα ανεβαίνεις. Και στο ανέβασμά σου, θα τραβάς και το Θεό, ένα σκαλί πιο πάνω.
Αυτό έκανε και κάνει ο συμπατριώτης σου, Κρητικός και
αυτός, ο Νίκος Καζαντζάκης. Ελεύθερος και συ σαν και
κείνον, ποτέ δεν φοβήθηκες να διδάσκεις σαν σοφός δάσκαλος την αλήθεια αλλά, και σαν απλός Άνθρωπος με το
έργο σου, με θάρρος και αξιοπρέπεια, την καθημερινότητα
και την επιστήμη.
Αυτό δεν είπε στο αποχαιρετιστήριό του, ο φίλος μας
ο Δημήτρης;
Αλλά και κει, στην Γειτονιά των Αγγέλων θα μεσιτεύεις
υπέρ της Πατρίδας του Ανθρώπου. Θα στέλνεις τις δέσμες
της Μαθηματικής σου σκέψης, που θα φωτίζουν το δρόμο,
που οι άρχοντες του κακού παρέδωσαν στο φόβο και στο
σκοτάδι.
Η γνώση που διδάσκουν στα παιδιά μας, είναι παραλλαγμένη και επιλεκτική, ενώ οι Θεοί που μας αναγκάζουν να
προσκυνάμε, είναι επίσης ψεύτικοι. Θεοί του Ολέθρου.
Δάσκαλοι σαν και σένα είναι το μοναδικό φως, που φωτίζουν τα βήματα των νέων μας.
Γι’ αυτό, η παρουσία σου στη Γειτονιά των Αγγέλων, στον
πραγματικό κόσμο της Θεϊκής τάξης, θα είναι πρεσβεία μας
και οι μνήμες που άφησες σε μάς, ανεκτίμητος θησαυρός.
Εδώ φίλε Πολύδωρε, οι Δάσκαλοι και οι μπροστάρηδες μα-

Επιπλέον στο Κέντρο λειτουργούν και
τα εξωτερικά ιατρεία του ΚΥ Λαυρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και
ραντεβού καλείτε στο τηλέφωνο 2299042825.
Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με ισχυρή βούληση και
πίεση, με την υποστήριξη του ευεργέτη Κωνσταντίνου Πρίφτη και με όρους άριστης συνεργασίας με τον
Πρόεδρο Παπακυρίλλου Κύριλλο, τη Διευθύνουσα
Σύμβουλο Βελέντζα Ευαγγελία της ΑΕΜΥ και τους
υπόλοιπους φορείς, έχοντας σαν στόχο τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Κερατέας με περισσότερες
ειδικότητες.

ράθηκαν, και όσοι έμειναν σφριγηλοί και απροσκύνητοι,
τους παίρνει κι’ αυτούς ο χρόνος.
Τους άλλους, τους αρπάζουν οι άνεμοι και τους σκορπίζουν στα πέρατα του κόσμου.
Και όσους δεν πάρουν οι άνεμοι της ξενιτιάς, τους ρουφά
το τέλμα της φτώχειας, της παρανομίας και της προδοσίας. Μαραίνονται και χάνονται οι περισσότεροι.
Γι’ αυτό, μεσίτεψε φίλε Πολύδωρε, εκεί στα ανώτερα δώματα των αγέννητων δυνάμεων, και συνήγειρε τους Λεωνήδες, τους Κολοκοτρωναίους και τους μεγάλους
Δάσκαλους, να συνταχθούν στη στρατιά των νεκρών και
των ζωντανών, που όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη στις
ίδιες Θερμοπύλες.
Οι ζωντανοί δεν μπορούν μόνοι τους.
Αιωνία σου η Μνήμη καλέ μου φίλε.
Οκτώβριος: 2020

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ για την δημοσίευση από την εφημερίδα
σας του αποχεραιτισμου του κ. Θεόδωρου Δαλμαρη,
στον Πολύδωρο Γεωργιακάκη, καθηγητή Μαθηματικών - Φροντιστή με επαγγελματική δραστηριοτητα 40
και πλέον ετών σε Αθήνα- κέντρο και σε περιοχή
Βούλας.
Ο Πολύδωρος Γεωργιακακης υπήρξε συνιδρυτής του
ιστορικού φροντιστηριου “Αττικον” (Ομονοια) στο
οποίο φοιτούσαν πάνω απο 3000 μαθητές κάθε περιοδο την δεκαετία του 1970 και συγγραφέας 45 περίπου βιβλίων μαθηματικών.
Η σύζυγος
Νικολοπουλου- Γεωργιακάκη Ιωαννα

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
αρχικώς θ' αναφερθούμε στη δημοσίευση του “Κύματος Ενωμένων Πολιτών, Δ.Δαβάκης”, η οποία ακολουθεί την ηλεκτρονική ανάρτηση της σελίδα μας.
Θέτουμε λοιπόν, κάποια ζητήματα και ζητούμενα.
Το θέμα του πρασίνου στον δήμο μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και βρίσκεται υπεράνω και έξω
από κάθε διαγωνισμό για τον τίτλο του: "Ποιός αγαπά
περισσότερο το περιβάλλον".
Δεν εμπίπτει και ούτε θα έπρεπε, σε απολύτως καμία
διαδικασία σφετερισμού (πάντως σίγουρα όχι από
εμάς), του αγνού ιδεώδους της φιλοπεριβαντολογικής
ευαισθησίας.
Με λύπη διαπιστώσαμε, ότι οι δικές μας παρατηρήσειςπροτάσεις δεν συμπεριελήφθησαν στο νέο κανονισμό
πρασίνου και οι οποίες θα προστάτευαν ΑΠΟΛΥΤΑ τον
φυσικό πλούτο της περιοχής μας.
Υστερα από αυτές τις σκέψεις, ας προβληματιστούμε
όλοι για το πώς ακριβώς θέλουμε να είναι ο τόπος μας.
Από την Οικονομική Επιτροπή 7-10/2020 και από τα θέματα προ ημερησίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη αναγκών εκτάκτων και επιτακτικών λόγω πανδημίας ανέρχεται σε 588.514€. Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται ποσό
105.000€ για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τον ίδιο σκοπό.
Ενημερωθήκαμε εμμέσως με το συνημμένο υπηρεσιακό σημείωμα ενός εκ των δικηγόρων του δήμου, ότι
στο αμέσως προσεχές διάστημα και μέχρι τον Δεκέμ-

«Φροντίζοντας αυτούς που
Φροντίζουν»
Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και η
Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου & Χαλκηδόνος σας προσκαλούν στο Webinar
που συνδιοργανώνουν, για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με τίτλο: «Φροντίζοντας αυτούς που
Φροντίζουν» τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρα: 18:00
Εισηγητής: Δρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος – Δρ.
Γεροντολογίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
«Άκτιος» Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου & Χαλκηδόνος Γαβριήλ.
H παρακολούθηση του Webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ για
όλους.
Προϋπόθεση συμμετοχής η ηλεκτρονική ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο: https://bit.ly/2RKlT7P
Δίνονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα σας σταλεί
email με τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση μία
ημέρα πριν το σεμινάριο.
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βριο τρέχοντος έτους, θα δικαστούν υποθέσεις του
δήμου που αφορούν, προσφυγές και ανακοπές του
ΕΟΒ - Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης, καθώς και προσφυγές, ανακοπές και αιτήσεις της
Ανωνυμης Εμπορικής Εταιρείας Κτηματικών και Πρακτορειακών Επιχειρήσεων.
Από τα θέματα της ημερησίας σταχυολογούμε:
- Ανάδειξη οριστικού αναδόχου με προσφορά 35.256
€ επί αρχικής 36.189€ που αφορά "έλεγχο, ρύθμιση
και αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης άρδευσης". Υπερψηφίσαμε λόγω του επείγοντος και απολύτως αναγκαίου.
- Οριστικός ανάδοχος για "προμήθεια εύκαμπτων-στυλίσκων, οριοδεικτών για τα πεζοδρόμια του δήμου".
Αρχικώς το ποσό 74.393€ και η οριστική προσφορά
73.821€. Σ’ αυτό το θέμα τοποθετηθήκαμε με "λευκό"
γιατί υπήρχε μόνο μία εταιρεία, η οποία έδωσε ελάχιστη έκπτωση. Εξάλλου το αντικείμενο είναι σύνηθες,
καθόλου δυσεύρετο και δεν αποτελεί ευρεσιτεχνία
μιας μόνο εταιρείας.

Ομάδα Δ-Παρακολούθηση, Συντήρηση, Επισκευή όλων
των εγκαταστημένων διακοσμητικών κατά την διάρκεια λειτουργίας.
Τα συμπεράσματα δικά σας....

- Καταψηφίσαμε τις δαπάνες εορταστικού φωτεινού
διάκοσμου 20-21 επειδή θεωρούμε περιττή την αγορά
διακοσμητικών κάθε χρόνο (ιδίως φέτος), η δαπάνη
είναι μεγάλη, αρχικώς 74.400 με προσφερόμενη τιμή
74.015 ευρώ! Επιπλέον, η συμμετέχουσα επιχείρηση
μόνο μία και διαβάστε την περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας:
Ομάδα Α-Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση-Απεγκατάσταση, Συντήρηση, Αποθήκευση (Φυλαξη), Ειδών
Εορταστικού Φωτεινού Διάκοσμου (Νέα Διακοσμητικά
2020).
Ομάδα Β-Παραλαβή, Μεταφορά, Εγκατάσταση-Απεγκατάσταση, Συντήρηση, Αποθήκευση (Φύλαξη) Ειδών
Εορταστικού Φωτεινού Διάκοσμου (Παλαιά Διακοσμητικά 2017-2019).
Ομάδα Γ-Παραλαβή, Επισκευή, Παράδοση (Διακοσμητικά Παλαιότερων Ετών).

Τέλος, θ' αναφερθούμε για πρώτη φορά στην διαγραφή
βεβαιωμενων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους. Κατά καιρούς έχουμε διαβάσει περιπτώσεις παραβασεων που καθίστανται ακυρωτέες με περίεργη
αιτιόλογηση π.χ. "εγγραφή λανθασμένου χρώματος".
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, μας έκανε εντύπωση η αίτηση διαγραφής έξι(6) παραβασεων ενός και
του αυτού φυσικού προσώπου, με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, όλες του ιδίου ποσού και μάλιστα οι δύο εμφανίζονται να έχουν γίνει την ίδια
ημερα (20-8), άλλη 21-8, άλλη 16-8, άλλη 19-8 και όλες
το ίδιο έτος. Οι εισηγήσεις, όπως θα καταλαβαίνατε αν
τις διαβαζατε, δεικνύουν ολιγωρία των υπηρεσιών.
Μετα την διαβεβαίωση του αντιδημάρχου οικονομικών,
ότι θα διευρενήσει το θέμα, το υπερψηφίσαμε.
Για μια ακόμη φορά, ίσως εντονότερα τώρα, σας παροτρύνουμε για την απόλυτη τήρηση των μέτρων κατά
της πανδημίας και σας ευχόμαστε Κουράγιο και Δύναμη.
Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν.
ΙΙ. Δόγκα
δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

76η Επέτειος

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
“ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ” ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ολοκαυτώματος Κορωπίου
Η 76η επέτειος τιμής και μνήμης του Ολοκαυτώματος
του Κορωπίου, φέτος λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας δεν συμμετείχαν οι συγγενείς των θυμάτων, τα
σχολεία και το κοινό, στην εκδήλωση.
Στην εκδήλωση της 9 Οκτωβρίου 2020 (ετελέστη Δοξολογία & Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο με
την παρουσία μόνο του Δημάρχου Κρωπίας και των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου.

ην παρέμβαση εισαγγελέα αιτείται με σχετικό έγγραφο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου

Τ

Μαραθώνος, για το φαινόμενο εξόντωσης αδέσποτων
σκύλων με φόλες. Ένα φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό, στις Κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού, παρότι η εν λόγω αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
έχει προσπαθήσει με διάφορες δράσεις ν’ αποτρέψει ή
έστω να περιορίσει τον αφανισμό αδέσποτων σκύλων,
ενημερώνοντας κι ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους,
αλλά και στειρώνοντας μαζικά τα αδέσποτα ζώα.

Ο Σύνδεσμος Πνευματικής & Κοινωνικής Δραστηριότητας
Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον πολιτισμό, συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά
τους επιτυχημένους κύκλους σεμιναρίων, που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, παράλληλα με τις εκδηλώσεις
του. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ανακοινώνεται η έναρξη του πρώτου κύκλου
σεμιναρίων και εργαστηρίων ευρείας θεματολογίας για την
περίοδο 2020-2021. Θα ακολουθήσει και 2ος κύκλος ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα το επόμενο διάστημα. Η επιλογή των δράσεων έχει γίνει έτσι, ώστε να βρίσκουν
δημιουργική διέξοδο όλα τα μέλη της οικογένειας και να διευρύνουν τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους πάντα με
γνώμονα την ποιότητα και τον πλουραλισμό και με παράλληλη αξιοποίηση του επιστημονικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής μας.
Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια θα υλοποιούνται με περιορισμένο αριθμό ατόμων και με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή της διασποράς της COVID-19.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε
στο email: xrisi_tomi@hotmail.gr, καθημερινά 16:00-21:00
στα τηλ.: 6984912459 – 6984614675 και κάθε Παρασκευή
19:00-21:00 (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας) στο τηλ.: 22990 69850
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Νέα μορφή απάτης,
μέσω Τραπεζών
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει με ανακοίνωση
της, το συναλλακτικό κοινό για μια νέα τυπολογία απάτης
που έχει εμφανιστεί και γίνεται με τη μέθοδο της επισκευής
υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή ή παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης (“technical support scams”). Οι δράστες τηλεφωνούν, συνήθως από το εξωτερικό, σε ανυποψίαστους πολίτες και υποδύονται τεχνικούς από μεγάλη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14145/09-10-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Κρωπίας, διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για
την ανάθεση της μελέτης «ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΣΧΟΛΕΙΩΝ», με προεκτιμώμενη
αμοιβή 59.294,36 (πλέον Φ.Π.Α.
24%).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένου του εντύπου
της οικονομικής προσφοράς) στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κρωπίας
www.koropi.gr (Διαγωνισμοί και Συμβάσεις/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 16/10/2020, η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρότυπη
διακήρυξη
της
Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2132000707, 213200071, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία κος Σιούντρης Σπυρίδων, κα. Ελένη Μαράκη.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με
αποστολή, επί αποδείξει, προς την
αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής
(πάντα
στη
διεύθυνση Δημαρχείο Κρωπίας, Λ.
Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Κορωπί)
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών: Τρίτη 20/10/2020 και
ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών
και
των
οικονομικών προσφορών μπορούν να
γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β)
σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 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, και
διαθέτουν πτυχίο:
1) στην κατηγορία «Στατικές Μελέτες» 08 πτυχίο τάξης Γ΄ και άνω.
2)στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες» 09 πτυχίο τάξης Β’
και άνω
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής», σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016, που θα προκύψει από τη
στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζομένων που δεν κρίθηκαν
αποκλειστέοι, βάσει των άρθρων 18,
19, 20, 21 και 22 της διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης
ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από
την υπογραφή του συμφωνητικού ο
οποίος δύναται να μειωθεί ή να αυξηθεί, σε περίπτωση που εξασφαλισθούν μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από
τους προβλεπόμενους χρόνους ελέγχου και εγκρίσεων της μελέτης από
διάφορους φορείς.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Κρωπίας, με Κ.Α.
45-7413.002 του Δήμου Κρωπίας
- Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας.
- CPV: 71322000-1 και 71321000-4.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 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

ΕΒΔΟΜΗ

εταιρεία πληροφορικής. Η τηλεφωνική συνομιλία γίνεται
μάλιστα αρκετές φορές στα αγγλικά. Με πρόφαση ότι ο
υπολογιστής τους ή / και η φορητή συσκευή τους είναι «μολυσμένα» από κακόβουλο λογισμικό ζητούν να εγκαταστήσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, για τη δήθεν
επιδιόρθωση – αποκατάσταση του προβλήματος.

ηλεκτρονικών απατών, ειδικά αυτή την περίοδο, όπου η
χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά σε
παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημικής κρίσης. Τη συγκυρία αυτή προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι επίδοξοι
δράστες και πρέπει με την πρόληψη να τους εμποδίσετε.

Χρήσιμες Συμβουλές, Τι μπορώ να κάνω;
Οι εφαρμογές αυτές, αφότου εγκατασταθούν, επιτρέπουν
στους δράστες να έχουν πλήρη έλεγχο στις ηλεκτρονικές
συσκευές των ανυποψίαστων πολιτών, τους οποίους στη
συνέχεια εξαπατούν για να τους «δώσουν» και τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο e-banking (user
name, password, κ.λπ.), καθώς και τους κωδικούς μίας χρήσης που λαμβάνουν μέσω SMS (SMS One-TimePassword/OTP). Οι δράστες προβαίνουν στη συνέχεια σε
μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς (e-banking)
των θυμάτων τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς που
ελέγχουν οι ίδιοι ή οι συνεργοί τους.

Εάν κάποιος σας καλεί από άγνωστο αριθμό, ειδικά από το
εξωτερικό και ισχυρίζεται ότι είναι από οποιαδήποτε εταιρεία πληροφορικής, χωρίς να έχετε δηλώσει κάποια βλάβη
του υπολογιστή σας, να διακόπτετε την κλήση.
Mην προχωράτε ποτέ στην εγκατάσταση του προτεινόμενου από αγνώστους λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης.
Μην αποκαλύπτετε για κανέναν λόγο σε τρίτους τους κωδικούς πρόσβασής σας στο e-banking, τους κωδικούς μίας
χρήσης που λαμβάνετε μέσω SMS, καθώς και τα προσωπικά
και οικονομικά σας στοιχεία.
Εάν έχετε πέσει θύμα αυτού του τύπου απάτης και έχετε
διαπιστώσει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή
σας ενημερώστε άμεσα την Τράπεζά σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ , Τ.K. 190 04, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να
Τηλ.: 210.6633290, 22940.89405, Fαx: 210 6633290
E-mail : athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα, 7/10/2020 / Αρ. Πρωτ.:764

Καθώς οι δράστες χρησιμοποιούν τα πραγματικά στοιχεία
που έχουν υποκλέψει από τους πολίτες, οι τράπεζες δεν
μπορούν να γνωρίζουν ότι ο πελάτης τους στο e-banking
έχει πέσει θύμα τέτοιας εξαπάτησης και δεν μπορούν οι
ίδιες να προβούν σε κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέτοιων κακόβουλων ενεργειών. Για τον λόγο αυτό
ενημερώνουν το συναλλακτικό κοινό, καθώς η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών
αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο πρόληψης και αποτροπής των

ΑΔΑ:ΨΞ7ΧΩΞ9-ΒΛΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ 05/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 14158
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ” εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης 710.480,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της
εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής, όπως
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπ.
Ανάπτυξης για τον Νομό Αττικής. Σημειώνεται ότι εφόσον η τιμή αντλίας
του αναδόχου την ημέρα παράδοσης
των καυσίμων είναι χαμηλότερη από
την μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης ο ανάδοχος θα αναπροσαρμόζει την τιμή τιμολόγησης με την τιμή
αντλίας του, σε διαφορετική περίπτωση θα τιμολογεί με την μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
δυο έτη με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.
cpv 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη)
cpv 09134200-9 (πετρέλαιο κίνησης)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος αρ: 99784 την
09/10/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 09/11/2020 και
ώρα 15:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει
να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής
ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας
από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των
ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της υπ΄αριθμ: 30/2020 μελέτης της Τ.Υ.
του Δήμου.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα
τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού,
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, δια της
οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά
τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου Παιανίας
www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 721,mail:
basiliou@0155.syzefxis.gov.gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την διεξαγωγή των προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους 2020-2021» :
Ειδικότητα
Αριθμός
Χρονική διάρκεια
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων,
5
ΑΕΡΟΒΙΚΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων Αεροβικής , Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης,
YOGA, PILATES, ZYMBA Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Κλειστών Χώρων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων
Αεροβικής , Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA,
Μέχρι και 8
PILATES, ZYMBA
Μήνες από την
2. Ποδοσφαίρου για την υλοποίηση Προγραμμάτων
2
υπογραφή της
Ποδοσφαίρου σε Παιδικά τμήματα με Εκμάθηση Βασικής
σύμβασης
Τεχνικής.
3. Μπάσκετ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων
2
σε Παιδικά τμήματα με Εκμάθηση Βασικής Τεχνικής και
σε Εφηβικά για την Βελτίωση της Φυσικής κατάστασης.
4. Ενόργανης για την Υλοποίηση Προγραμμάτων
1
Ενόργανης σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών και γυμναστικής
στην προσχολική ηλικία.
Εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι μεγαλύτερος των
5 θέσεων, για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών ( με ακέραιο ποσοστό
θέσης ), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των
αντίστοιχων Π.Φ.Α ως κατωτέρω:
10 θέσεις *20% = 2 θέσεις
Ελλείψει των ανωτέρω ειδικοτήτων δύναται να προσληφθούν ΠΦΑ άλλων ειΕιδικότητα
Αριθμός
Χρονική διάρκεια
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΠΦΑ
1
Μέχρι και 8
ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μήνες από την
2. ΠΦΑ
Υπογραφή της
ΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
σύμβασης
δικοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλα τα ανωτέρω προγράμματα.
Χρονική διάρκεια απασχόλησης : οκτώ μήνες ( 8) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι άνεργοι
και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους»
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας
μας και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ,Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Σπάτα (210 6633290) εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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στα πεταχτά
200 Χρόνια στην Επανάσταση
Διεθνής Διαγωνισμός ποίησης
την ελληνική γλώσσα
Με την ευκαιρία της επίσημης ανακήρυξης της Επετείου
«’21 – 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΕΛΛΑΔΑ 2021» το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος προκηρύσσει
διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην ελληνική γλώσσα με
ελεύθερη επιλογή θέματος – εμπνεύσεις από τα κίνητρα της Ελληνικής Επανάστασης και της εθνικής ζωής
μέσα στα 200 χρόνια του ελεύθερου κράτους: το πνεύμα
της θυσίας, το αγωνιστικό ήθος, τα ιδανικά της θέλησης
του λαού, τα θρυλούμενα του άθλου, το δίδαγμα της
ιστορίας, η πίστη στη δύναμη του ανθρώπου, η συνείδηση του δικαίου, ο δεσμός της ελευθερίας με τη δημοκρατία, το τραγούδι ως πηγή ψυχικής ανάτασης και ως
μαρτυρία του ηρωϊκού βιώματος κάθε εποχής. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την τιμητική συνεργασία:
 του Αμερικανικού ομογενειακού οργανισμού
Αμερικανο-ελληνικό Ίδρυμα Δυτικής Πενσυλβάνια
(AHFWP) -Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο της
Παράδοσης.
Πολυμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποτελούμενη από διακεκριμένες προσωπικότητες των Γραμμάτων, θα επιδώσει τρία βραβεία και είκοσι επαίνους σε
πανηγυρική εσπερίδα, που θα διοργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, όπου και θα εγκαινιασθεί έκθεση
ιστορικών ντοκουμέντων από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα με αφιέρωμα στον σκαπανέα της ιστορίας των μορφών της Επανάστασης Δημήτρη Σταμέλο.
Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε Έλληνας
απανταχού της γης (Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια) ή αλλοδαπός ελληνιστής/ελληνομαθής ανεξαρτήτως ηλικίας.
Τα ποιήματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση euarceart@gmail.com ή στη διεύθυνση: EUARCE
– Αναπαύσεως 14A’, 190 02 Παιανία, GREECE
Τελευταία ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι
η 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΖΗΤΕΙ ΚΟΥΤΑΒΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κουτάβι θηλυκό μέχρι 6 μηνών, ράτσας
επανιελ μπρετόν ή βίζλα.
Πληροφορίες 6977729300.

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

Nέες παροχές από τη ΔΕΗ
Εκπτωτικό πακέτο για οικιακούς
πελάτες, επιχειρήσεις και ευάλωτους καταναλωτές καθώς και νέες
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση
των πελατών ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της
νέας εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΗ, και ανακοινώνοντας νέα πακέτα με εκπτώσεις και εξυπηρέτηση του κοινού, όπως:
Από την 1η Οκτωβρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου
ισχύουν τα εξής:
-Δωρεάν πάγιο για όλους,
-Επιπλέον Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες,
-Έκπτωση 8% σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις
με καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh,
-Διπλασιασμός της έκπτωσης στους πελάτες e-bill, που
λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό, από 5 σε 10 ευρώ.
Πλέον η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται δωρεάν στο νούμερο 800-900-1000. Επιπλέον, 24
καταστήματα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα λειτουργούν από
σήμερα με διευρυμένο ωράριο έως τις 8 το βράδυ, ενώ
συνολικά σε 74 καταστήματα, η εξυπηρέτηση μπορεί να
γίνει με ραντεβού, χωρίς αναμονή.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
Αναλαμβάνω την Υποστήριξη στην Μελέτη παιδιών όλων
των βαθμίδων του Δημοτικού σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων στον χώρο σας. Το πρώτο μάθημα γνωριμίας είναι δωρεάν. Για περαιτερω διευκρινήσεις
επικοινωνήστε μαζί μου στο 6979-776467

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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

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

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

Μαθήματα Γαλλικών

Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει μαθήματα σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων
σε μαθητές Δημοτικού στο χώρο σας. Το πρώτο μάθημα γνωριμίας θα είναι δωρεάν.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί
μου 6979-776467.

Τηλ. 210 9334818 - 6972509050

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

Οι ρευματοπαθείς βιώνουν χωρίς ασφάλεια
την υγειονομική κρίση

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

Οι ρευματοπαθείς βιώνουν χωρίς
ασφάλεια την υγειονομική κρίση
είναι το βασικό μήνυμα της Συνέν
τευξης Τύπου που οργανώθηκε από
την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματι
κού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.). Αφορμή
αποτέλεσε η Παγκόσμια Ημέρα Αρ
θρίτιδας, που εορτάζεται κάθε χρόνο
στις 12 Οκτωβρίου.
Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας κα
θιερώθηκε εδώ και πολλά χρόνια
από την European League Against
Rheumatism/EULAR, την οποία εκ
προσωπεί στην Ελλάδα η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α,
όσον αφορά στους ασθενείς.
«Από την έναρξη της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων, οι ρευμα
τοπαθείς, που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, αφού έχουν ήδη αντιμετωπί
σει εξαιρετικές αντιξοότητες (μη ανα
γνώριση από το υπουργείο ως ομάδα
υψηλού κινδύνου, για παροχή άδειας
ειδικού σκοπού, τεράστια δυσκολία
εύρεσης φαρμάκων, κ.α.), τώρα κα
λούνται να ανταπεξέλθουν στον
φόβο της διασποράς του COVID 19.
Δύο στους τρεις ασθενείς με ρευμα

τικά νοσήματα διαπίστωσαν ότι ο κο
ρονοϊός έπληξε σημαντικά την ψυχο
λογία τους. Ο φόβος και η
αβεβαιότητα είναι τα συναισθήματα
που κυριαρχούν», τόνισε η Αθανα
σία Παππά, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
«Το αίσθημα ευθύνης για την αντιμε
τώπιση της επιδημίας, η ψυχραιμία,
η αυτοσυγκράτηση και η συνεχής
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό
είναι μερικές από τις συμβουλές που
έδωσε για τους ασθενείς στην πε
ρίοδο του COVID19 o Δημήτρης
Μπόγδανος, Καθηγητής Παθολογίας
& Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Παν.
Θεσσαλίας, Δ/ντής Πανεπιστημιακής
Κλινικής Ρευματολογίας & Κλινικής
Ανοσολογίας Π.Γ.Ν. Λάρισας. «Η
απομόνωση δεν είναι η λύση. Απο
φεύγουμε την επαφή με τον ιό και
τα μολυσμένα άτομα, ακολουθούμε
τα μέτρα προστασίας που συστή
νονται για τις ευπαθείς ομάδες και
συνεχίζουμε την θεραπεία μας πάν
τοτε με την συμβολή του γιατρού
μας» επεσήμανε ο Καθηγητής.
Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που, εκ
νέου, αναδύεται, είναι η έγχυση φαρ

μάκων σε χρόνιους ασθενείς και η
αναγκαιότητα να λαμβάνουν χώρα,
σε οργανωμένες μονάδες Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας, όπως τα Κέν
τρα Υγείας, καθώς η διαδικασία είναι
κοστοβόρα και επιβαρύνει το σύ
στημα υγείας και τον ασθενή λόγω
των μετακινήσεων. H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
έχει εκφράσει πολλές φορές μέσω
επιστολών προς το Υπουργείο Υγείας,
την σοβαρότητα του θέματος,
ανέφερε η Αθ. Παππά και συνέχισε:
«Τα Κέντρα Υγείας είναι εξοπλισμένα
και έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό
στην αντιμετώπιση του επείγοντος
περιστατικού, ενώ πρακτικώς διαχει
ρίζονται τα χρόνια περιστατικά προ
κειμένου
να
περιοριστεί
η
προσέλευση των χρονίως πασχόντων
στα τριτοβάθμια νοσοκομεία.
Σημαντικό ρόλο, όμως, και ανασταλ
τικό παράγοντα για τις εγχύσεις στα
Κέντρα Υγείας διαδραματίζει η έλ
λειψη εμπειρίας του προσωπικού
των Κέντρων Υγείας στις ιδιαιτερό
τητες των βιολογικών φαρμάκων,
γενικά και ειδικότερα στην αντιμετώ
πιση των άμεσων ανεπιθύμητων
δράσεων των βιολογικών παραγόν
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...για την υγειά μας
Νευραλγία Τριδύμου με δυνατό πόνο στην κάτω γνάθο
Η 7 Οκτωβρίου έχει οριστεί από το 2013 ως Διεθνής
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Νευραλγία του Τριδύμου, με πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης
«TnnME» (Trigeminal Neuralgia and Me)
Χαρακτηρίζεται από μικρής διάρκειας οξύ πόνο στις
περιοχές του δέρματος που νευρώνονται από τους
κλάδους του τριδύμου συνήθως τον τρίτο.
Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 50 χρόνων.
Ο πόνος εντοπίζεται συχνότερα στην κάτω γνάθο,
αλλά και στο πρόσωπο, στην άνω γνάθο, στην περιοχή του κροτάφου και αλλού.

Στη θεραπεία κατ’ αρχήν καθησυχάζουμε τον ασθενή
ότι δεν πάσχει από κάτι επικίνδυνο. Και μόνο αυτό
μπορεί να προκαλέσει μείωση της συχνότητας και της
έντασης των κρίσεων. Στις ήπιες μεθόδους αντιμετώπισης είναι ο βελονισμός. Ενδέχεται αυτοτελώς, ή
σε συνέργεια με φάρμακα, να μπορεί να ανακουφίσει
τον ασθενή.
Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ισχυρά αναλγητικά
όπως αυτά που περιέχουν κωδεΐνη.

Δερματική κατανομή Τρίδυμου Νεύρου
Η αίσθηση που έχει ο ασθενής είναι σαν να τον έχει
κτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πόνος επανέρχεται σε
άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα και μέσα στην ημέρα,
αλλά μπορεί και να εξαφανιστεί ολοσχερώς.
Η εμφάνιση της νευραλγίας είναι δυσλειτουργία του
νεύρου που μπορεί να οφείλεται σε βλάβη της μυελίνης ουσία που περιβάλλει το νεύρο από πίεση από

των. Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, με τη
συνδρομή της Επιστημονικής Επιτροπής της, τη συνεργα
σία της με Καθηγητές Πανεπιστημίων ειδικούς στην Κλι
νική Φαρμακολογία, καθώς και τις επιστημονικές
εταιρείες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έχει ήδη να
εμπλακεί ενεργά στην άμεση εκπαίδευση του προσωπι
κού των Κέντρων Υγείας.
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι το σημείο πρώτης
επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας και περιλαμβά
νει τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης υπεύθυνης δράσης
σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζει ο ασθενής, είτε
ως μέρος μιας υπάρχουσας σχέσης ιατρούασθενή είτε
όχι. Αντιμετωπίζοντας τον ασθενή, ο οικογενειακός ιατρός
μπορεί να κάνει την κατάλληλη παραπομπή σε άλλους ια
τρούς, επαγγελματίες υγείας και κοινοτικές υπηρεσίες. Η
οικογενειακή ιατρική αποτελεί το σημείο της πρώτης επα
φής των πολιτών, με το σύστημα υγείας και περιλαμβάνει
τη συνεχή φροντίδα καθ’ όλη τη ζωή των ανθρώπων, τόσο
κατά την νόσο όσο και για την προάσπιση της υγείας και
αποτελεί εξαιρετικά προσωποποιημένο τύπο φροντίδας»
κατέληξε η Πρόεδρος του Συλλόγου».
«Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση αποτελεί σημαντικό
εργαλείο στην κατανόηση της ενδεδειγμένης χρήσης
των εμβολιασμών σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα»
επεσήμανε ο Δημήτρης Μπόγδανος.

αγγειακό κλάδο ή από όγκο. Συνηθέστερα όμως δεν
υπάρχει συγκεκριμένο αίτιο, οπότε μιλάμε για ιδιοπαθή νευραλγία του τριδύμου.
Η μάσηση, η κατάποση, το ξύρισμα κ.λ.π μπορεί να
διεγείρουν τις λεγόμενες ζώνες ερεθισμού (trigger
zones) και να προκαλέσουν πόνο.
Το άγχος και καταθλιπτικά σύνδρομα είναι δυνατόν
να προκαλέσουν τη νευραλγία.

Αθλείστε;
Αντιμετωπίστε
την κακοσμία
των ποδιών
Η κακοσμία των ποδιών είναι ένα αρκετά συνηθισμένο και ενοχλητικό
πρόβλημα που απασχολεί μεγάλο
αριθμό ανθρώπων και κυρίως από την
άνοιξη και μετά που ο κόσμος επισκέπτεται πολύ συχνά τα γυμναστήρια για να αθληθεί.
Το πρόβλημα της κακοσμίας ξεκινά
από τους μύκητες που αναπτύσσονται στα πόδια. Προκαλείται από τον
ιδρώτα που περνάει στα παπούτσια,
τα οποία φοράμε συνεχόμενα, πριν
προλάβουν να στεγνώσουν. Τα βακτήρια του δέρματος διασπούν τον
ιδρώτα και έτσι ελευθερώνεται η χαρακτηριστική μυρωδιά. Αυτά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται μέσα
στα παπούτσια μας ακόμα και όταν
σταματήσουμε να τα φοράμε, ειδικά
αν τα φυλάσσουμε σε σκοτεινό ντουλάπι.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις χορηγούμε νευρολογικά φάρμακα. Τα φάρμακα όμως αυτά έχουν πολλές
παρενέργειες και αλληλεπιδρούν με πολλά άλλα και
πρέπει να χορηγούνται με προσοχή και συνεχή παρακολούθηση.
Σε περιπτώσεις που τα φάρμακα δεν επαρκούν υπάρχει και χειρουργική αντιμετώπιση. Σε τέτοιες περιπτώ
σεις εμπλέκονται και οι ειδικότητες του λαρυγγολόγου και του νευρολόγου.
Του Γιώργου Κουτσικάκη
Χειρουργού Οδοντιάτρου Μ.Sc., medlabnews.gr

Το δυσάρεστο αυτό πρόβλημα μπορεί
να προληφθεί εάν εντάξετε στην καθημερινότητά σας συγκεκριμένες συνήθειες προσωπικής υγιεινής.
• Αποφεύγετε να φοράτε το ίδιο ζευγάρι παπούτσια για συνεχόμενες
μέρες. Καλό θα ήταν να το αφήνετε
για 24 ώρες να στεγνώσει σε φωτεινό σημείο και μετά να το τοποθετείτε στην παπουτσοθήκη.
• Πλένετε σωστά τα πόδια σας καθημερινά με σαπούνι και νερό και να τα
κρατάτε στεγνά όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πρέπει να σαπουνίζετε ολόκληρη την επιφάνεια του
ποδιού καθημερινά.
• Φροντίστε να φοράτε πάντοτε καθαρές βαμβακερές κάλτσες, που αναπνέουν και απορροφούν την υγρασία.
• Καθιερώστε ένα τρόπο περιποίησης
των ποδιών και κάντε το κομμάτι της
καθημερινότητας σας. Ψεκάστε τα
πόδια σας με αποσμητικό σπρέι ποδιών Scholl fresh step πριν βάλετε παπούτσια ή κάλτσες. Αυτό θα σας
προστατεύσει από την εφίδρωση και
την κακοσμία ενώ παράλληλα καταπολεμά τα βακτήρια και τους μύκητες
στο εσωτερικό. Εναλλακτικά χρησι-

μοποιήστε αποσμητική πούδρα ποδιών και υποδημάτων , όπως η Scholl
Fresh Step για χρήση τόσο σε υπόδημα όσο και απευθείας στο πόδι.
Χρησιμοποιείστε, εφόσον κρίνετε
απαραίτητο, ειδικές κάλτσες που διατηρούν το πόδι στεγνό, ή ακόμα και
εμποτισμένες με χημικά που καταπολεμούν τα βακτήρια, από τα οποία
προκαλείται η δυσοσμία.
Αν παρ’ όλα αυτά η κακοσμία επιμένει, αν τα πόδια σας είναι κόκκινα και
έχετε κνησμό (φαγούρα), αν τα νύχια
σας είναι κίτρινα ή μαύρα και έχουν
κάποια δυσμορφία ή αρχίζουν και γίνονται γαμψά καλό θα είναι να επισκεφθείτε τον ειδικό. Αυτός θα σας
κατευθύνει για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που επιμένει. Το σώμα με αυτόν τον τρόπο
προειδοποιεί για την υγεία μας και
οφείλουμε να του δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή.
Ε. Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ-ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ
MSc,BSc (Hons) Podiatry MPS.

State.Reg.Pod.No. 13275

πρώτο
αγωνιδικήσει

νέχεια
» μέχρι
λεπτο,
απειλή-

22 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Χορηγία αθλητικού υλικού
από τον Αθανάσιο Μαρτίνο
στα σχολεία του
Δήμου Μαραθώνος
Το Γραφείο Παιδείας σε συνεργασία με το Γραφείο
Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, εξασφάλισε,
μέσω χορηγίας του Αθανάσιου Μαρτίνου, αθλητικό
υλικό για όλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του
Δήμου Μαραθώνος, το οποίο θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες.

λοσσός
νες θα
ΕΟΚ.

Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, μέσω
του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Δημήτρη Παπαϊωάννου και του Αντιδημάρχου Παιδείας Αργύρη Λάσκου,
εκφράζει «τις θερμές ευχαριστίες του προς τον ευεργέτη του τόπου μας κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος
για ακόμη μια φορά υποστηρίζει σημαντικά το μάθημα
της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία του Δήμου μας».

ΕΒΔΟΜΗ

Τελικός Αγώνας Basketball Champions
League στο ΟΑΚΑ
Τελικός Αγώνας Μπάσκετ, με
“πραγωνιστές” την ΑΕΚ και την
ισπανική Μπούργκος πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ
χωρίς θεατές λόγω Covid 19, όπου
η ισπανική ομάδα Μπούργκος κατέκτησε το Basketball Champions
League.
Η Περιφέρεια Αττικής συνέβαλε
στην επιτυχή διοργάνωση του
«2020 Basketball Champions Leagu
e Final 8», τόσο οικονομικά, όσο
και με τη διενέργεια 500 προληπτικών ελέγχων για την ανίχνευση
του Covid-19.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού,
Λ.
Αυγενάκη,
του
Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου
Πατούλη, του γενικού γραμματέα
Αθλητισμού, Γ. Μαυρωτά, του Προέδρου του FIBA Χαμάνε Νιάνγκ,
του εκτελεστικού διευθυντή του
FIBA Champions League, Πατρίκ
Κομνηνού, του γενικού γραμματέα

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Π. Τσαγκρώνη, του
Προέδρου της ΚΑΕ ΑΕΚ Μ. Αγγελόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών Ν. Πέππα και παραγόντων του Μπάσκετ.
Μετά την ολοκλήρωση του τελικού
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

περίοδο της πανδημίας ήταν μια
πραγματική γιορτή για το άθλημα
του Μπάσκετ. Η Περιφέρεια Αττικής συνέβαλε έμπρακτα στη διεθνή προβολή της Αττικής. Η
απόφαση να φιλοξενηθεί στην Αττική μία τόσο σημαντική διοργάνωση με διεθνή εμβέλεια, είχε

τούλης δήλωσε:
«Η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση που υλοποιείται κατά την

σημαντικά οφέλη. Δόθηκε μια ευκαιρία να προβληθεί η Αττική να
ενισχυθεί η υπεραξίας της».

ΤΕΝΙΣ
ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ
Στα ημιτελικά με επιβλητική
εμφάνιση ο Τσιτσιπάς
Μία από τις κορυφαίες στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας του ήρθε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος
προκρίθηκε στα ημιτελικά του διεθνούς τουρνουά
τένις Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, μετά από επιβλητική
εμφάνιση και νίκη με 3-0 σετ επί του σπουδαίου αντιπάλου του, Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ, για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Είναι η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στην
τετράδα του φημισμένου τουρνουά του Παρισιού και
η δεύτερη στα ημιτελικά ενός Grand Slam, μετά το
Αυστραλιανό Open το 2019. Παράλληλα ανέβηκε
κατά μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη, στο Νο 5,
ενώ πήρε και μια άτυπη ρεβάνς από τον αντίπαλό του
για την πρόσφατη ήττα του στον τελικό του διεθνούς
τουρνουά του Αμβούργου. Στον αυριανό ημιτελικό ο
Ελληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή
της χτεσινοβραδινής αναμέτρησης μεταξύ του Σέρβου Τζόκοβιτς (Νο 1) και του Ισπανού Μπούστο (Νο
18).
Ο Τσιτσιπάς έφτασε στη μεγάλη αυτή επιτυχία πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στην
καριέρα του, σίγουρα την καλύτερή του στο φετινό
Ρολάν Γκαρός, ενώ διατήρησε και το εξαιρετικό στατιστικό του στη διοργάνωση όπου μέχρι τώρα έχει
χάσει μόλις δύο σετ.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς αρχικά τα βρήκε σκούρα
με τον Ρούμπλεφ και έμεινε πίσω 5-3 στα γκέιμ, με
εξαιρετική ανατροπή όμως έκανε το 7-5 και το 1-0 στα
σετ. Συνεχίζοντας με «φόρα», βελτιώνοντας σημαντικά το παιχνίδι του από τη βασική γραμμή αλλά και
το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς ήταν ασταμάτητος στο
δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-2, ενώ το ίδιο
σκηνικό επικράτησε και στο τρίτο σετ, το οποίο πήρε
επίσης σχετικά εύκολα, με 6-3, σφραγίζοντας τη νίκη
και την πρόκριση.

Ικανοποίηση για την επιτυχία
Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος και απόλυτα
ικανοποιημένος για την εμφάνιση και την επιτυχία
του. Εκανε λόγο για την πραγματοποίηση ενός ονείρου που είχε από μικρός, την παρουσία του στην τετράδα ενός τουρνουά όπως το Ρολάν Γκαρός.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Απώλειες για τα φαβορί,
στην κορυφή ο Αρης
Εκπλήξεις, βαθμολογικές ανακατατάξεις και για μία ακόμα
φορά παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις περιελάμβανε το «μενού» της 4ης αγωνιστικής της Super League 1,
η οποία ήταν και η πρώτη ολοκληρωμένη στο πρόγραμμα
από την αρχή της σεζόν, μετά το ντεμπούτο και του Απόλλωνα Σμύρνης. Ξεχώρισαν η σπουδαία νίκη του Αρη στο
ΟΑΚΑ, που τον διατηρεί 1ο στη βαθμολογία, και οι πρώτες
βαθμολογικές απώλειες για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, σε Γιάννενα και Περιστέρι αντίστοιχα.
Στο ΟΑΚΑ ο Αρης επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού,
σπάζοντας μια πολυετή δυσμενή παράδοση και παραμένοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας. Στους «πράσινους», από την άλλη, η νέα απώλεια βαραίνει ακόμα
περισσότερο το κλίμα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι
στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν με σκόρερ τον Μαντσίνι
στο 25'. Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς, πίεσε, είχε δοκάρι με τον Μακέντα και άλλες ευκαιρίες, χωρίς όμως να φτάσει στην ισοφάριση.
Μετά το βαθμό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο ΠΑΣ Γιάννινα
στάθηκε όρθιος και απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο
υποχρέωσε σε ισοπαλία 1-1 στους Ζωσιμάδες, πρώτη απώλεια για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Παλμίδη (5') και συνολικά
ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, ενώ είχαν και δοκάρι με
τον Κριζμάν στο 71'. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με τον Ελ
Αραμπί (51') και στη συνέχεια έχασε σημαντικές ευκαιρίες,
ενώ στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε γκολ του Χασάν ως οφσάιντ κατόπιν χρήσης VAR. Η απόφαση αυτή και γενικότερα
τα σφυρίγματα στον αγώνα προκάλεσαν τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι φωνάζουν και για
μη καταλογισμό πέναλτι στον Σεμέδο στο 36'.
Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Γιώργος Λαΐνης άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του Ολυμπιακού για την ανακοίνωση των
«ερυθρολεύκων» μετά το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Σε αυτή
η ΠΑΕ Ολυμπιακός αμφισβητούσε τις διαιτητικές αποφάσεις
στο συγκεκριμένο ματς, εστιάζοντας κυρίως στην ακύρωση
(με τη βοήθεια του VAR) γκολ του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις, στο μη καταλογισμό πέναλτι στον Σεμέδο στο 36',
αλλά και στην ανοχή των διαιτητών στο σκληρό παιχνίδι των
παικτών του ΠΑΣ. Παράλληλα ο Ολυμπιακός καταφέρθηκε
κατά των αρμόδιων οργάνων (ΕΠΟ, ΚΕΔ, αρχιδιατητή). Οπως
γνωστοποιήθηκε από πλευράς ΕΠΟ η πειθαρχική δίωξη προς
την ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει να κάνει με τη δυσφήμηση των ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.
Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 την ΑΕΚ και έβαλε
τέλος στο νικηφόρο σερί της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Γούτας στο 24' και στη συνέχεια
οι γηπεδούχοι αμύνθηκαν αποτελεσματικά απέναντι στην
«Ενωση», για την οποία όλα πήγαν στραβά, καθώς συν τοις
άλλοις έχασε τον Γκαρσία ο οποίος τραυματίστηκε και τον
Μάνταλο ο οποίος αποβλήθηκε. Η ΑΕΚ αν και με παίκτη λιγότερο πίεσε για την ισοφάριση στην επανάληψη, ωστόσο
αποδείχθηκε ανούσια στην τελική προσπάθεια.
Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, με 3-0 επί του
ΟΦΗ, πιο δύσκολα όμως απ' ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.
Αυτό διότι μετά το γκολ του Ελ Καντουρί στο 8' με το οποίο
οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, οι Κρητικοί πήραν τα «ηνία»
και έχασαν μια σειρά από ευκαιρίες, με πιο χαρακτηριστική
το δοκάρι του Νάμπι στο 36'. Η αγχωτική κατάσταση για τον
ΠΑΟΚ έληξε μόλις στα τελευταία λεπτά, καθώς ο Σβιντέρσκι, που επέστρεψε από πολύμηνο τραυματισμό και πέρασε
ως αλλαγή στον αγώνα, με δύο γκολ στο 90' και στο 94'
«καθάρισε» για την ομάδα του.

Ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έκανε ο Απόλλων Σμύρνης, νικώντας 1-0 την ΑΕΛ στη Ριζούπολη (Φατιόν 90'+
πέν.), με τη Λάρισα πάντως να φωνάζει για τη διαιτησία.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε ο Βόλος επί της Λαμίας με
2-1 (Δουβίκας 24', 64' - Μπιανκόνι 48'), ανεβαίνοντας στην
πρώτη πεντάδα. Στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 1-1 (Αριγίμπι 54' - Μπαράλες 45').

ΤΕΛΙΚΟΣ FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Κατάρρευση ΑΕΚ, το τρόπαιο στην Μπούργκος
Πληρώνοντας το άγχος της και τα λάθη κυρίως στην αμυντική λειτουργία η ΑΕΚ ηττήθηκε στον τελικό του Φάιναλ 8
του FIBA Champions League που έγινε στο ΟΑΚΑ από την
ισπανική Μπούργκος με 85-74. Ετσι η «Ενωση» κατέλαβε
τη 2η θέση στη διοργάνωση που έκλεισε πρακτικά τη σεζόν
2019 - 20. Υπενθυμίζεται πως έχε πάρει την πρωτιά το 2018.
Ωστόσο με βάση τις υψηλές βλέψεις που υπήρχαν στους
«κιτρινόμαυρους» αλλά και το ισχυρό ρόστερ που διέθεταν,
με πρωτοκλασάτους παίκτες, η απώλεια του τροπαίου προκάλεσε προβληματισμό. Αντίθετα, για την πρωτάρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά ανερχόμενη δύναμη του
ισπανικού μπάσκετ Μπούργκος η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου αποτελεί σημαντική επιτυχία.
Την τρίτη θέση στη διοργάνωση κατέκτησε η γαλλική Ντιζόν
μετά τη νίκη στον μικρό τελικό επί της Σαραγόσα με 70-65.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ολυμπιακός: Διπλή ενίσχυση
Λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ο πρωταθλητής Ολυμπιακός προχώρησε σε μεταγραφικό μπαράζ,
ανακοινώνοντας τις προσθήκες με τη μορφή δανεισμού (και
οψιόν αγοράς) του 26χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Μπουμ
από την Αϊντχόφεν και του συμπατριώτη του, 21χρονου
ακραίου αμυντικού Ρούμπεν Βινάγκρε από τη Γουλβς. Από
την άλλη ο επίσης Πορτογάλος μέσος Καφού παραχωρήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από τους «ερυθρόλευκους»
στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

ΑΕΚ: Δύο αφίξεις, μία αποχώρηση
Ανακατατάξεις την τελευταία στιγμή υπήρξαν και στην
ΑΕΚ, με δύο αφίξεις και μία αποχώρηση. Η «Ενωση» απέκτησε τον 24χρονο Ρουμάνο στόπερ Ιονούτς Νεντελτσιάρου και τον 25χρονο Σουηδό εξτρέμ Μουαμέρ Τάνκοβιτς,
και τους δύο για 4 χρόνια, ενώ λύθηκε πρόωρα η συνεργασία με τον Νιγηριανό μεσοεπιθετικό Μπράιτ Ενομπακάρε.

ΠΑΟΚ: «Αντίο» από τον Πέλκα, ήρθε ο Μουργκ

SUPER LEAGUE 2
Ορίστηκε σέντρα στις 24/10
Σε απόφαση για έναρξη του πρωταθλήματος της νέας
σεζόν στις 24 Οκτώβρη κατέληξαν τα μέλη της Super
League 2, μετά από συνεδρίαση του ΔΣ.
Ακόμα, η Λίγκα δημοσίευσε την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος, η οποία ορίζει ότι θα προβιβαστούν στη Super
League 1 δύο ομάδες, θα υποβιβαστούν στη Football League
άλλες δύο και θα προβιβαστούν στη Super League 2 τέσσερις, ώστε από τη σεζόν 2021 - 2022 ο αριθμός των ομάδων
να αυξηθεί σε 14.

Αποχώρησε ο Πλατανιάς, ανεβαίνει ο Διαγόρας
Την αποχώρηση από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας ανακοίνωσε ο Πλατανιάς, λόγω αδυναμίας να βρεθεί
λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΠΑΕ. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, ο Διαγόρας Ρόδου ως 3ος
του πρωταθλήματος της Football League είναι η πρώτη υποψήφια ομάδα για την άνοδο στη Super League 2.

SUPER LEAGUE 1 - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τελευταίες «πινελιές» στα ρόστερ
Λίγο πριν πέσει η αυλαία της (αρκετά) παρατεταμένης και
άκρως ιδιαίτερης μεταγραφικής περιόδου στο ποδόσφαιρο
για τη νέα σεζόν, στις 5 Οκτώβρη, αρκετές ελληνικές ομάδες προχώρησαν σε κινήσεις της τελευταίας στιγμής που
έφεραν ανακατατάξεις στα ήδη διαμορφωμένα ρόστερ.

UEFA: Σε ουδέτερες έδρες οι αγώνες
Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Η πολεμική σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ
Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν υποχρέωσε την UEFA να μεταφέρει σε ουδέτερο έδαφος τους προσεχείς αγώνες των
Εθνικών ομάδων των δύο χωρών για το Nations League.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, ο αγώνας Αρμενία - Γεωργία στις 11 Οκτώβρη θα διεξαχθεί στην Πολωνία και το
Αζερμπαϊτζάν - Κύπρος στις 13 Οκτώβρη στην Αλβανία.

Ο χορός των αποχωρήσεων συνεχίστηκε μέχρι το φινάλε για
τον ΠΑΟΚ. Σειρά να πει «αντίο» πήρε ο Δημήτρης Πέλκας, ο
οποίος θα συνεχίσει στην τουρκική Φενερμπαχτσέ, με την
οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Από την άλλη ο
«Δικέφαλος του Βορρά» απέκτησε για 4 χρόνια τον 26χρονο
Αυστριακό μεσοεπιθετικό Τόμας Μουργκ από Ραπίντ Βιέννης.

Αρης: Λύσεις από Αγγλία
Την απόκτηση για 2 χρόνια του 33χρονου Γαλλοτυνήσιου
κεντρικού αμυντικού Γιοάν Μπεναλουάν από τη Νότιγχαμ
Φόρεστ ανακοίνωσε ο Αρης λίγο πριν από την αυλαία των
μεταγραφών. Είχαν προηγηθεί οι προσθήκες του 23χρονου
Πορτογάλου επιθετικού Σάντε Σίλβα, ως δανεικού από τη
Γουέστ Χαμ, και του 21χρονου Ελληνα τερματοφύλακα Μάριου Σιαμπάνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Πέρασε από τη Νέα Κίο ο Ολυμπιακός
Η εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Διομήδη Αργους, με 26-25 μετά από συναρπαστική αναμέτρηση στη
Νέα Κίο, ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην 4η αγωνιστική της Premier χάντμπολ ανδρών. Με τη νίκη αυτή οι
«ερυθρόλευκοι» έπιασαν την ομάδα του Αργους στην 3η
θέση της βαθμολογίας του Α' ομίλου. Για τον ίδιο όμιλο ο
Δούκας πέτυχε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας εντός
έδρας της Σαλαμίνας με 37-36.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Πανένκα
Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία του παλαίμαχου
Τσέχου ποδοσφαιριστή Αντονίν Πανένκα, ο οποίος σε ηλικία 71 ετών νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες σε μονάδα
εντατικής θεραπείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι
θετικός και στον κορονοϊό. Ο Πανένκα είχε οδηγήσει την
Τσεχία στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
του 1976 απέναντι στη Γερμανία, ευστοχώντας στο κρίσιμο τελευταίο πέναλτι με ιδιαίτερο τρόπο εκτέλεσης,
που έγραψε Ιστορία και από τότε φέρει το όνομά του.

