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Τιμητική διάκριση 

Συγκέντρωση για τη

Σαρωνίδα
Κυριακή 18 Οκτωρίου 

σελίδα 7

Αντιπλημμυρικά
έργα στα ΒΒΒ

σελίδα 6

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Οι πολλών χιλιάδων τετραγωνικών κατοικίες 

καταστρέφουν έναν πνεύμονα πρασίνου
σελίδα 13

Θα μπορούσε να’ταν ρητό, συνοδευτικό αυτού

του άρθρου οι σχολιαστικές παρατηρήσεις του

Ναπολέοντα Βοναπάρτη, πάνω στην «αξιοπι-

στία» των Ηγεμόνων, των αρχών

και των... υποκοριστικών τους:

Έλεγε ο Μακιαβέλλι, πριν από

μισή χιλιετία, «... στην εποχή μας,
οι ηγεμόνες που κατάφεραν με-
γάλα πράγματα δεν έδωσαν ση-
μασία στην αξιοπιστία,
γνωρίζοντας πως να εξαπατούν
με δόλια μέσα, τα μυαλά των αν-
θρώπων»· και ο Μ. Ναπολέων πα-

ρατηρούσε πριν από 200 χρόνια, επ αυτού:

«Σπουδαία τέχνη που χρεάζεται να βελτιωθεί κι
άλλο».1 Και συμπλήρωνα, ως επιμελητής της

σχετικής έκδοσης: «Η τέχνη αυτή βελτιώνεται
στην εποχή μας ιδιαίτερα με την “επικοινωνία”».
Απαιτείται μήπως περαιτέρω ανάλυση, διευκρί-

νιση;

«Ανθρωπιστική βοήθεια» ονομάζεται συνήθως η

ανάμειξη στα εσωτερικά πράγματα ξένης

χώρας, ή και η εισβολή ακόμη, όπως στην πάλαι

ποτέ Γιουγκοσλαβία             Συνέχεια στη σελίδα 2

“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” και

“Κράτος Δικαίου”
Θα ’ταν αμφότερα ανέκδοτα
αν δεν αποτελούσαν χλεύη
για τον πολίτη - υπήκοο και
Ύβρι για τους θεσμούς, τους
αγώνες και τις θυσίες μυριά-
δων ιδεολόγων

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Μεγάλα έργα κτιριακής υποδομής 
στην εκπαίδευση

Πολιτική λύση για την παρά
κτια ζώνη της
Βούλας  

Θεόδωρος  Γεωργίου

σελίδα 16
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

για να την διαλύσουν, ή στην Ουκρανία για να χτυ-

πήσουν το «μαλακό υπογάστριο» της Ρωσίας, και

όλως προσφάτως την Λευκορωσία, από «δημοκρα-
τική ευαισθησία» επιβάλλοντας πάραυτα κυρώσεις,

ενώ διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τον

όρο «κυρώσεις», για τις επιθετικές, προκλητικές

και εχθρικές ενέργειες, με αρπακτικές διαθέσεις

της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, της Κύπρου της

Συρίας, της Αρμενίας,... γιατί υπάρχουν βλέπεις

«μεγάλα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέ-

ροντα» κάποιων μεγάλων και ισχυρών ή και μικρό-

τερων χωρών, έναντι της νεο-Οθωμανικής

Τουρκίας.

Μήπως ξεχάσατε τους «προληπτικούς» πολέμους,

τις «έξυπνες βόμβες»; Προσφάτως ανακαλύψαμε

και τους «έξυπνους κάδους απορριμμάτων»!...

Από εξυπνάδες, άλλο τίποτα! Από ευθυκρισία, αξιο-

πιστία και νομιμότητα χολένουμε με πολλαπλά θα-

νατηφόρα κρούσματα διεθνώς, καθιστώντας τη

νομιμότητα των ταγών (ευνόητες και παρήγορες οι

εξαιρέσεις), το «κράτος δικαίου» και την δημοκρα-

τία... πολυσυμπτωματικά τραγικά «ανέκδοτα»;

αφού στις παρακαταθήκες που κατέλειπε στους

επιγόνους του ο Ναπολέων καυχάται, όταν αναφέ-

ρεται σε μεθόδους εξαπάτησης του λαού, με αμφί-

σιμες έννοιες και ελκυστικές λέξεις, πως αυτός

εφηύρε λέξεις όπως «φιλελεύθερος», «ελευθερία»

κ.λπ.

«Μίλα τους για ελευθερία», λέει, «για να τους κά-
νεις υποτελείς».!

Αλλά, μια και αναφερθήκαμε στο Μακιαβέλλι, που

πολλοί εμίσησαν – ακόμη κι αν δεν τον έχουν δια-

βάσει – συγχέοντάς τον με τον ηισουϊτικό «μακια-

βελισμό» και το απόφθεγμά τους, «ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα», αλλά εφαρμόζουν πιστά και κα-

κέκτυπα τα υβριστικότερα των παραδειγμάτων του,

έτσι που από τέτοιους... μακιαβελλιστές θα φοβό-

τανε και ο ίδιος ο Μακιαβέλλι!

Όμως, όπως προείπαμε ο Ν. Μακιαβέλλι έζησε και

έγραψε σε μια εποχή που ενώ το πνεύμα και οι τέ-
χνες οριοθετούσαν την αυγή της αναγέννησης, η
πολιτική και η γεωστρατική βρισκόταν σε βαθύ σκο-
τεινό και βάρβαρο μεσαίωνα. Πράγμα που τολμώ
να πω, με μικρούς ενδοιασμούς, ακόμα και για την
εποχή μας»!2

Γιατί, αυτός ο «πραγματισμός» του Ν.Μ., η πολιτική

στην πράξη, «πέραν του καλού και του κακού»3,

έχει περάσει στην εποχή μας ως RealPolitik και ως

«εκλεπτισμένη» μορφή της βαρβαρότητας».

Για ποια «δημοκρατία» μιλάμε, όταν μετατρέψαμε

έναν προαιώνιο δημοκρατικό θεσμό συμμετοχής

του συντεταγμένου και οργανωμένου λαού, του

Δήμου, σ’ έναν αντπροσωπευτικό θεσμοποιημένο

φορέα “επιλεγμένων” αντιπροσώπων των... «αντι-

προσώπων» που δεν αντιπροσωπεύουν αλλά αντι-

ποιούνται τον Λαό, προκειμένου να....

«διαβουλευθούν» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις

του «κυβερνήτη» που είναι ο μοναδικός αλάνθα-

στος!

Για ποια «δημοκρατία» και ποιο «κράτος δικαίου»

μιλάμε όταν με χειρόγραφη τροπολογία, της τελευ-

ταίας στιγμής, σε άσχετο σχέδιο νόμου, χωρίς αι-

τιολογική έκθεση, χωρίς εισήγηση και χωρίς αντί-

λογο, παύουν οι ποινικές και πειθαρχικές κυρώ-

σεις αιρετών αυτοδιοικητικών και υπαλλήλων!

(κοίτα «Απ’ το καρφί στο πέταλο» σελ. 9). Έχει

συμβεί προεκλογικά και επί Βάσως Παπανδρέου,

του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί αλήθεια, χάριν της συνταγματικής ισότητας

να μην πάψουν και οι «κυρώσεις» και τα πρόστιμα

για τις ...τροχαίες παραβάσεις, τις πολεοδομικές,

τις φορολογικές των πολιτών, ακόμη και των βαρυ-

ποινιτών, ή των προσφάτως καταδικασθέντων

«χρυσαυγιτών»!

Προς θεού, δεν προτείνω κάτι τέτοιο, αλλά γιατί

αυτές οι εξαιρέσεις υπέρ των αιρετών που αυθαι-

ρετούν συχνότατα, όσοι αυθαιρετούν, και είναι πολ-

λοί, όπως αποδεικνύεται από τις ετήσιες εκθέσεις

του «Συνηγόρου του Πολίτη» κι όπως γνωρίζουμε

και εξ ιδίας αντίληψεως ο καθένας μας.

Υπενθυμίζουμε απλώς ότι οι ποινές έχουν σωφρο-

νιστικό και παραδειγματικό χαρακτήρα με στόχο

την αποτροπή της παρανομίας. Κι όταν κατά και-

ρούς χαρίζονται και παύουν οι διώξεις υποθάλπουν

και καλλιεργούν την παρανομία και την αυθαιρεσία.

Όσον αφορά και πάλιν τη «δημοκρατία» την «αν-

τιπροσωπευτική» του δυτικού τύπου, της κομμα-

τοκρατίας, εδώ «γελάνε και οι κότες» αν έχουνε

μυαλό:

Η νομιμοποίηση της κλοπής και της υφαρπαγής

της ψήφου του λαού, και η ανισοποίησή της, με τα

εκλογικά τερτίπια, τη δόλια εξαπάτηση και τον έμ-

μεσο εκβιασμό διπολοποίησης, εκτός των πολλών

άλλων, «εξυπηρετήσεων», υποσχέσεων, «πλήσεως

εγκεφάλου· και σήψης και αλλοίωσης των συνειδή-

σεων.

Να υποσημειώσουμε πως και η λέξη μόνο «νομιμο-

ποιώ» ετοιμολογικά σημαίνει, καθιστώ (κά)τι  νό-

μιμο – ποιώ νόμιμο κάτι που αμφισβητείται η

νομιμότητά του ή είναι παράνομο!

Ναι, αλλά όταν έτσι προσβάλλεται και βιάζεται η

δημοκρατία, αυτό αποτελεί ύβρι. Και την ύβρι ακο-

λουθεί το «άγος». Και τέτοιο άγος είναι και ο εθνι-

κοσοσιαλισμός ή ΝΑΖΙσμός.

――――――――
1. Ν.Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» με σχόλια του Ναπολέ-

οντα Βοναπάρτη, εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, 2017 κεφ. 18,

σελ. 272, 273.

2. Ως άνω, «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» πρόλογος του εκδότη, σελ. 15-

21

3. Ως άνω· επίσης, Θ. Γεωργίου, καθ. Πολιτικής φιλοσοφίας,

σελ. 50 επικαλούμενος τον Benedetto Croce και το σύγ-

γραμά του, “Elementi di politica”.

“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” και
“Κράτος Δικαίου”

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Η Μ.Ε.Ε.Κ.Β το Δημόσιο και ο Δήμος

ΒΒΒ Σελ. 6

Σε λειτουργία το ηλεκτρονικό
όχημα στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 6

Negritude - Νεγρικη ποίηση...
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Θεραπευτικά φυτά και βότανα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Παράνομες οι ρυθμίσεις στο “Με-

γάλο Περίπατο” Σελ. 11

Το πείραμα του Μίλγκραμ: υπακο-

πής και υποταγής Σελ. 10

Λήξη 18ης Πανελλήνιας Λαμπαδη-

δρομίας αιμοδοτών Σελ. 12

Εθελοντική πρωτοβουλία του Νίκου

Νανούρη Σελ. 12

Ἐξ Ἐρασιαληθοπαιδεύσεως ἄρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Στα δύσβατα μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17
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Ανοίγουν τα θέατρα!

Μεγάλη απόφαση, αλήθεια, να ανοίξουν τα θέατρα

και μεγάλο κουράγιο στους ηθοποιούς που θα ανέ-

βουν στο σανίδι, να ξεκινήσει πάλι ο πολιτισμός, να

ξεφύγουμε λίγο από την τρέλα του covid-19, που

δεν ακούμε τίποτα άλλο από το πρωί ως το βράδυ.

Βέβαια, θα λειτουργήσουν με περιορισμένο αριθμό

ατόμων, με υποχρεωτική μάσκα, αλλά θα ανοίξουν.

«Έξι φορές»

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται με τον

κύκλο Θέατρο Μegaron Underground την Όλια Λα-

ζαρίδου και την παράσταση «Έξι φορές» σε σκηνο-

θεσία και φωτισμούς του Γιώργου Νανούρη, από τις

22 Οκτωβρίου.

Πηγή έμπνευσης του έργου τα θρυλικά «Έξι μονό-
πρακτα» που είχε ανεβάσει η Έλλη Λαμπέτη το

1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια

Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο).

«Ερωτικές Καρτ Ποστάλ από την Ελλάδα»

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ετοιμάζεται να κάνει

πρεμιέρα, από τις 22 Οκτωβρίου, με την παράσταση

του Ανέστη Αζά στην πρώτη του συνεργασία με τη

Λένα Κιτσοπούλου, «Ερωτικές Καρτ Ποστάλ από
την Ελλάδα», που ήταν προγραμματισμένη για τον

περασμένο Μάρτιο και πρόκειται για μία σπονδυ-

λωτή φάρσα που αποδομεί τον μύθο του ελληνικού

θέρους και αποπνέει ελληνικό τουριστικό ερωτισμό.

Συνεχιζεται η προβολή των πολι-

τιστικών εκδηλώσεων της Περιφέ-

ρειας, μέσω live streaming, με τη

συμμετοχή καταξιωμένων καλλι-

τεχνών.

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.

Ωστόσο με απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη επελέγη η λύση της live

streaming προβολής μέσω διαδι-

κτύου των πολιτιστικών  εκδηλώ-

σεων. 

Παρακολουθήστε λοιπόν σε ζων-

τανή 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.

23. ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΥ-
ΚΕΡΙΑ
24.  ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10/2020

Ωρα:11.30 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑ-

ΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ», ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑ-

ΤΡΟ ΠΡΟΒΑ

25. ΚΥΡΙΑΚΗ, 18/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

26. ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10/2020

FILM FOOD FESTIVAL

27. ΤΡΙΤΗ 20/10/2020

FILM FOOD FESTIVAL

28. ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020

FILM FOOD FESTIVAL

29. ΠΕΜΠΤΗ 22/10/2020

TO ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ 
31. ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗ-
ΣΤΟ ΘΗΒΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 7 ΚΑΛ-

ΛΙΤΕΧΝΕΣ

32.  ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΝΑΓΗ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ
«ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ»

33. ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ, ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

34. ΤΡΙΤΗ 27/10/2020

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΓΩ Η
ΠΟΝΤΙΑ ΣΕΒΑΣ ΧΑΝΟΥΜ», ΜΕ

ΤΗΝ ΠΩΛΙΝΑ ΓΚΙΩΝΑΚΗ

35. 28/10/2020 - ΩΡΑ:20:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΡΤΥ-
ΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», ΜΕ ΤΙΣ

ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

36. ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2020

ΩΡΑ:20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

37. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ, ΤΟΥΣ ΜΠΛΕ,

ΤΟ ΣΤΑΘΗ ΔΡΟΓΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΓΑΠΗ ΔΑΓΓΕΛΑΚΗ 

38. ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟ-
ΠΡΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΝΝΗ

Εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Αττικής
με live streaming

Δραστηριότητες της “Υπατίας”

Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας Υπατια επαναδραστη-

ριοποιείται με τα σεμινάρια στο χώρο της Παιδείας και

της Τέχνης. Tα σεμινάρια δίδονται ΔΩΡΕΑΝ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ και ΠΟΙΗΣΗ
για παιδιά και ενήλικες. Τα παιδιά θα μαθαίνουν ζω-

γραφική βάσει ενός νέου πρωτοποριακού προ-

γράμματος όπου θα διδάσκονται τα πάντα στην

αγγλική γλώσσα. 

Επικοινωνία Στέλλα Σεβαστοπούλου τηλ 693 88 32

898 – email: stelsevas@yahoo.com

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
Ντεκουπαζ • Κατασκευές • Κόσμημα

Επικοινωνία Νικολέττα Στασινοπούλου τηλ. 694 91

02 035 – email: nikol@typologiki.gr

ΜΑΝΤΑΜΑ ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΙ
Τζάκομο Πουτσίνι

Hμέρες   14, 16, 18, 20, 23, 25, 30 Οκτώβριος 2020

01, 08, 15 Νοέμβριος 2020

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακές: 18.30)  |  

Για την Εθνική Λυρική Σκηνή η Μαντάμα Μπαττερφλάι

του Τζάκομο Πουτσίνι αποτελεί ένα έργο ορόσημο,

καθώς υπήρξε η πρώτη όπερα που ανέβασε ο τότε νε-

οϊδρυθείς οργανισμός στις 25 Οκτωβρίου 1940, τρεις

μέρες πριν από την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέ-

μου.

Φέτος, με τη συμπλήρωση των 80 ετών της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής, η Μπαττερφλάι επιστρέφει στο νέο

σπίτι της ΕΛΣ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-

ρος Νιάρχος, όχι μόνο για να τιμήσει την επέτειο,

αλλά και για να σημάνει την επανεκκίνηση της ΕΛΣ

μετά την πανδημία και να καταδείξει ότι η τέχνη και ο

πολιτισμός επιβιώνουν στις πιο δύσκολες συνθήκες,

καθώς αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τον άν-

θρωπο και την κοινωνία. 

Η υπόθεση της όπερας αφορά τον μοιραίο έρωτα της
δεκαπεντάχρονης γκέισας Τσο-Τσο-Σαν για τον Πίν-
κερτον, υποπλοίαρχο του Ναυτικού των Ηνωμένων Πο-
λιτειών της Αμερικής. Ύστερα από τρία χρόνια
απουσίας, ο αξιωματικός επιστρέφει με την Αμερικα-
νίδα σύζυγό του στην Ιαπωνία, μαθαίνοντας ότι έχει
αποκτήσει γιο από την Μπαττερφλάι. Εκείνη δέχεται
να παραδώσει το παιδί μονάχα στον ίδιο τον Πίνκερτον
και στη συνέχεια αυτοκτονεί.
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Ημερολόγιο Καραντίνας

14 τελειόφοιτοι δραματικών σχολών, ενώνουν τις

δυνάμεις τους και καταθέτουν τις εμπειρίες τους για

την σημερινή πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορ-

φώθηκε απο τον Μάρτιο του 2020 και πέρα...

Όλα τα σημαντικά γεγονότα της ανθρωπότητας,

αποτέλεσαν, αποτελούν και θα αποτελούν πηγή έμ-

πνευσης, καταγραφής συναισθημάτων. Ορόσημα.

Έτσι ακριβώς και  η πανδημία που γνώρισε η ανθρω-

πότητα τον Μάρτιο του 2020, αποτέλεσε εφαλτήριο

για μια όμάδα νέων ανθρώπων, ώστε να καταγρά-

ψουν τις σκέψεις τους, τις ανησυχίες, τους προβλη-

ματισμούς... μα και τις ελπίδες, τα όνειρα, τα “θέλω

“ τους.

Σε κείμενα που έγραψαν οι ίδιοι, με την σκηνοθετική

καθοδήγηση του Γιώργη Κοντοπόδη, 14 νέοι άνθρω-

ποι ξεδιπλώνουν τις ανησυχίες, το ταλέντο και τον

ψυχισμό τους, καταθέτοντας ο καθένας την δικιά

του αλήθεια.

Το έργο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ , παρουσιάζε-

ται απο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 έως την Κυ-

ριακή 10 Ιανουαρίου 2021,  στη σκηνή “Μέλι” του

θεάτρου ΒΙΚΤΩΡΙΑ.
Σκηνοθεσία – Μουσική επένδυση : Γιώργης Κοντοπόδης

Διάρκεια παράστασης : 70 λεπτά

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Πέμπτη, Παρασκευή,

Σάββατο στις 21 : 30, Κυριακή στις 19 : 30

Τιμές: 12 €, 10 € (φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α.)

Αν αγαπάτε το θέατρο...

Η Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Μαρα-

θώνα συνεχίζει να παράγει πολιτισμό για περισσό-

τερα από 30 χρόνια.

Εάν αγαπάτε το θέατρο δηλώστε συμμετοχή στην

Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα 

Η πρώτη συνάντηση Κεντρικής Σκηνής για τη νέα θε-

ατρική χρονιά έγινε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο

θέατρο "Βασίλης Τσάγκλος" στο Μαραθώνα.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Γκεσούλης (Σκηνοθέ-

της – ηθοποιός)

Υπεύθυνος Σκηνής: Γιάννης Παππάς (6937 041987)

Πληροφορίες: Γιώργος Βράτσος (6932 464142) – 

dimotikotheatromarathona@gmail.com

Το "Ποτάμι που ήθελε να
γυρίσει πίσω"

Το Open Plan του Φεστιβάλ επεκτείνει τις δράσεις του

και προσκαλεί τους μικρού θεατές (5-9 ετών) να παρα-

κολουθήσουν ένα ιδιαίτερο μουσικό παραμύθι, σε, μη

θεατρικούς χώρους σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Το "Πο-

τάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω", που έγραψε η γνωστή

στιχουργός Ελένη Φωτάκη, έντυσαν μουσικά και ερμη-

νεύουν ζωντανά οι Φώτης Σιώτας και Αναστάσιος Μι-

συρλής και αφηγείται η Ηρώ Μπέζου. 

Οι παραστάσεις αρχίζουν την επόμενη Παρασκευή

23 Οκτωβρίου, από τον ξεχωριστό Πύργο Βασιλίσ-

σης στο Πάρκο Τρίτση (23/10), το όμορφο αίθριο του

Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (24/10)

και το ατμοσφαιρικό Θεατράκι Παγκόσμιου Πολιτι-

στικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς

(25/10). Ακολουθούν το Αρχοντικό των Μπενιζέλων

(1/11) και η Δημοτική αγορά Κυψέλης (7/11).

Η είσοδος είναι δωρεάν, με απαραίτητη την έκδοση

εισιτηρίου.

“Εθνική ταυτότητα και
εθνικά σύμβολα”

Το Σάββατο 17/10, ώρα 11π.μ. ο Σύλλογος

“Υπατία” οργανώνει διάλεξη με θέμα “Εθνική

ταυτότητα και εθνικά σύμβολα”, με ομιλητή

τον καθηγητή φιλόλογο Πέτρο Ιωαννίδη.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στον υπαί-

θριο χώρο της Πνευματικής Εστίας τηρών-

τας όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και

Η Πολιορκία της Elusia

Η Μαρίλλη Μαστραντώνη / ΕΝΤΡΟΠΙΑ Ensemble πα-

ρουσιάζουν την παράσταση «Η πολιορκία της Elu-
sia», αποτέλεσμα του Διεθνούς Project ΕXTENDED

UNIVERSE (Διευρυμένο Σύμπαν), μια συνεργασία με

φορείς και καλλιτέχνες από το Ηνωμένο Βασίλειο,

την Δανία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Ταυτότητα της Παράστασης

Ένα ζευγάρι νέων βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στην κα-

τάληψη του ιχθυοτροφείου στο οποίο εργάζονταν σε κά-

ποιο ελληνικό νησί. Γύρω τους οργισμένοι πολίτες,

ελικόπτερα, τουρίστες και δημοσιογράφοι. Οι υπόλοιποι

σύντροφοί τους εγκατέλειψαν πανικόβλητοι το χώρο μετά

την επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας που άφησαν πίσω

τους νεκρή τη 17χρονη συνάδελφό τους. 

Οι σκέψεις και τα ερωτήματα πληθαίνουν μπροστά στο

πτώμα της. Ο χρόνος τους τελειώνει. Θα προλάβουν να ζή-

σουν εκείνα που ήθελαν; Τι κάνει τους ανθρώπους να αλ-

λάζουν; Τα όνειρα και η φαντασία αρκούν; Ποια είναι η

Elusia; Η ουτοπία μπορεί να εμπεριέχει όλα όσα ονειρευτή-

καμε; Είναι εφικτή; Μπορούμε να αντιταχθούμε στις επιτα-

γές της «πραγματικότητας» ορίζοντας το μέλλον μας;

Η παράσταση προσεγγίζει την έννοια της Ουτοπίας στο

πλαίσιο του 21ου αιώνα εκθέτοντας προβληματισμούς και

σκέψεις που προέκυψαν από βιωματικά Εργαστήρια και συ-

νομιλίες με νέους της εποχής μας σε Αθήνα, Βαρκελώνη,

Κοπεγχάγη και Λονδίνο. Ο βραβευμένος λογοτέχνης Χρή-

στος Οικονόμου σε «διάλογο» μαζί τους, δημιουργεί το

πρώτο του θεατρικό κείμενο σε μια ατμόσφαιρα όπου τα

όρια φαντασίας και πραγματικότητας γίνονται δυσδιάκριτα.

Η κάθαρση από το αδιέξοδο παρόν θα έρθει μέσα από το

απρόσμενο, «εκρηκτικό» τέλος του έργου.

Παραστάσεις:

Θέατρο ΠΚ, Κασομούλη 30 & Ρενέ Πυώ 2, Ν. Κόσμος,

Τηλ.: 210.9011677, www.pktheater.gr

23 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2020, κάθε Παρα-

σκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 9.30 μ.μ. 
Σύνολο: 12 Παραστάσεις

Διάρκεια Παράστασης: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ & 12 ευρώ (μειωμένο)

Μουσικός Οκτώβρης στο

Ι.Στ.Νιάρχος

Πολύ Τζαζ!

Ο Πέτρος Κλαμπάνης προσκαλεί τον Γιώργο Κοντραφούρη

σε μια σπουδαία τζαζ σύμπραξη στον Φάρο του Κέντρου

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).Οι δύο κατα-

ξιωμένοι μουσικοί, ενώνουν τις μουσικές τους ιδιοσυγκρα-

σίες, με τόπο συνάντησης τις δημιουργίες του Πέτρου

Κλαμπάνη, σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για το

ΚΠΙΣΝ με απρόσμενες μουσικές ιστορίες από τον συναρπα-

στικό κόσμο της τζαζ.

Δύο εξαιρετικοί συνθέτες και μουσικοί που βρίσκονται στην

πρώτη γραμμή της σημερινής παγκόσμιας τζαζ σκηνής με

διεθνείς συνεργασίες, συνεχείς live εμφανίσεις, συμμετο-

χές σε φεστιβάλ και κοινή διάθεση πειραματισμού.

Κυριακή 18/10, 21.00 - ΦΑΡΟΣ, Είσοδος: 5 ευρώ

Live streaming: snfcc.org/KlampanisKontrafouris, Facebook &

Youtube @SNFCC

Μουσική βραδιά

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, η Eλληνοβραζιλιάνα συνθέτης

και ερμηνεύτρια, Κατερίνα Πολέμη, θα παρουσιάσει/θα εμ-

φανιστεί σε μια ιδιαίτερη παράσταση ειδικά σχεδιασμένη

για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κιθάρα) και

τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, flugelhorn-φλι-

κόρνο) θα παρουσιάσει χαρακτηριστικές στιγμές από τις

βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματο-

γράφο (Ευρυδίκη, Μεγάλη Χίμαιρα, Μικρά Αγγλία, Γιούγκερ-

μαν, Λυσιστράτη), μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της

και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Σάββατο 24/10, 21.00

ΦΑΡΟΣ, Είσοδος: 5 ευρώ

Live streaming: snfcc.org/KaterinaPolemi, Facebook &

Youtube @SNFCC
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Δημοτικό Ηλεκτροκίνητο

αυτοκίνητο στο ΒΒΒ

Ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος κοινόχρη-

στων ηλεκτρικών αυτοκινήτων  στο Δήμο ΒΒΒ, από

τις 12/10. Η βάση του βρίσκεται στο χώρο στάθ-

μευσης της κεντρικής πλατείας της Βούλας. Από

εκεί θα το λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και εκεί θα

το επιστρέφει.

Η χρέωση ανέρχεται σε 1,50 € / δέκα λεπτά για

τους περιστασιακούς χρήστες ενώ όσοι επιλέξουν

να γίνουν συνδρομητές  πληρώνοντας 20€ / μήνα

ή 180€ / έτος, μπορούν να κάνουν χρήση του αυ-

τοκινήτου με χρέωση 1,00 € / δέκα λεπτά, δηλαδή

με 6 -9 ευρώ ανά ώρα.

Σε κάθε χρήση παρακρατείται από τη δηλωμένη

κάρτα του χρήστη χρηματική εγγύηση ύψους

300€ τα οποία αποδεσμεύονται μετά την ολοκλή-

ρωση την χρήσης και τον έλεγχο του αυτοκινήτου

από το τεχνικό επιτελείο. Οι αναλυτικοί όροι χρή-

σης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμοι μέσω της

εφαρμογής VVV eCarSharing. 

σημείωση: Είναι ένα καλό βήμα για το περιβάλλον,

αλλά ο δήμος ΒΒΒ πλέον ασφυκτιά - ιδιαίτερα τα

εμπορικά κέντρα και των τριών πόλεων - από έλ-

λειψη στάθμευσης. Οι μετακινήσεις των πολιτών,

λόγω του απομακρυσμένου των κέντρων γίνεται

υποχρεωτικά με δικά τους ΙΧ. Εξ’ αυτού του λόγου

δεν θα είναι εύκολη η χρήση του και η εγγύηση των

300 ευρώ είναι ένα μεγάλο εμπόδιο επίσης.

Eργα υποδομής στον Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

με επιχορήγηση από το

Πράσινο Ταμείο 

Σημαντική επιχορήγηση εξασφάλισε ο Δήμος ΒΒΒ,

για έργα υποδομής από το Πράσινο Ταμείο, ύψους

444.085 ευρώ τα οποία είναι. 

― Ανακατασκευή και μετατροπή του «κόκκινου

κτιρίου» σε πολιτιστικό κέντρο

― Λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και δια-

μόρφωση των σχολικών κτιριων του Δήμου, τα

οποία θα χρηματοδοτηθούν και από ίδιους πόρους

του Τεχνικού Προγράμματος, για ανακαίνιση των

σχολικών γηπέδων και την προμήθεια κατάλληλου

αθλητικού εξοπλισμού. 

H Μ.Ε.Ε.Κ.Β., το Δημόσιο και ο Δήμος ΒΒΒ
Αναβλήθηκε το δικαστήριο

Στις 30/9/20 επιδόθηκε στο Δήμο

ΒΒΒ αγωγή από τη Μετοχική Εται-

ρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος

Βούλας (ΜΕΕΚΒ), στην οποία ζη-

τάει από το Δήμο καταβολή τόκων

επί του κεφαλαίου των τόκων που

επιδικάστηκαν με την υπ. αρ.

4099/2020 απόφαση του Εφετείου

Αθηνών. Το ποσό ανέρχεται στο

1.047.000 ευρώ.

Για τη ΜΕΕΚΒ έχουμε γράψει πολ-

λές φορές, κατά καιρούς. Μια εται-

ρεία που μετά από δεκαετίες, και

αφού η έκταση που διεκδικεί (τμήμα

της παραλίας της Βούλας) έχει πα-

ραχωρηθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο

για κοινή χρήση, εμφανίζεται και

διεκδικεί εκτάσεις και μισθώματα του

καφέ που βρίσκεται στο χώρο.

Η δικαστική διένεξη ξεκίνησε το

2001, μετά από δεκαετίες σιωπής

(γι’ αυτό και την ονομάσαμε εται-

ρεία “φάντασμα”), μεταξύ Μετοχι-

κής Εταιρείας Εκμετάλλευσης

Κτήματος Βούλας (Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και

του πρώην Δήμου Βούλας, και

αφορά αρχικά την κυριότητα έκτα-

σης που είχε παραχωρηθεί από

τον ΕΟΤ στο Δήμο, αλλά και την

κυριότητα κι άλλης έκτασης, που

βρίσκεται πλησίον της αρχικής και

εκατέρωθεν της παραλιακής Λεω-

φόρου Καραμανλή. Μαζί με αυτά

ζητάει και τα μισθώματα του καφέ

Νότος, που βρίσκεται μέσα στην

έκταση, όλων των ετών (από την

περίοδο 1994), ποσού που ξεπερ-

νάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Το 2013 μετά από δικαστική από-

φαση η ΜΕΕΚΒ κέρδισε την υπό-

θεση (λόγω χρησικτησίας!!!) και

αποδόθηκε η παραλιακή έκταση

μαζί με το καφέ Νότος, στην

ΜΕΕΚΒ και έτσι σήμερα τα μισθώ-

ματα του “Νότος” τα παίρνει η

ΜΕΕΚΒ. Μάλιστα ζητούσε μισθώ-

ματα 13 εκατομμυρίων και άνω

από την περίοδο 1994, τα οποία

έχασε πρωτοδίκως και προσέφυγε

στο Εφετειο. Το Εφετείο δικαίωσε

τη ΜΕΕΚΒ για ένα ποσό 3 εκατομ-

μύρια περίπου, ενώ τα προηγούμενα

έτη τα έκρινε παραγεγραμμένα. Σή-

μερα ζητάει και τόκους επί των

τόκων πάνω από ένα εκατομμύριο.

Για τα ποσά αυτά έχει δεσμεύσει

ταμειακά αποθέματα του Δήμου.

Η ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημο-

σίου) με το Δήμο έκαναν αίτηση

αναίρεσης στον Αρειο Πάγο για

την εφετειακή απόφαση υπέρ της

ΜΕΕΚΒ και είναι σε εκκρεμμότητα.

Το θέμα εκδικαζόταν τη Δευτέρα

28 Σεπτεμβρίου στον Αρειο Πάγο,

αλλά πήρε τρίμηνη αναβολή.

Ο Δήμος προσπαθώντας να μειώσει τα

χρηματικά ποσά αναθέτει το χειρισμό

τους στο δικηγορικό γραφείο Κιτσαρά,

που χειρίστηκε μέχρι σήμερα την υπό-

θεση της ΜΕΕΚΒ.

Ολη αυτή η ιστορία επιφέρει στο

Δήμο ΒΒΒ και δη στη Βούλα, αλλά

και στους δημότες τους που κα-

λούνται να πληρώσουν τα ”σπα-

σμένα” μέχρι σήμερα μεγάλες,

τραγικές απώλειες για το Δήμο,

αφού χάνει ένα μεγάλο τμήμα του

παραλιακού μετώπου της Βούλας.

Ένας πολυέξοδος και πολυεπίπε-

δος δικαστικός αγώνας προκειμέ-

νου ο Δήμος ΒΒΒ και το δημόσιο

να διασφαλίσει τα συμφέροντά

του, αλλά κατά παράδοξο τρόπο,

χάνουν τις δίκες!

Με το θέμα θα επανέλθουμε γιατί

είναι μεγάλο και απασχολεί όλους

τους δημότες, αφού και θα πληρώ-

σουν και θα χάσουν την παραλία

που καθημερινά πεζοπορούν, παί-

ζουν τα παιδιά τους στην παιδική

χαρά και κολυμπούν στη θάλασσα.

Αννα Μπουζιάνη

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση

αντιπλημμυρικών έργων στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

από την Περιφέρεια Αττικής

Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού προ-

ϋπολογισμού 2.852.000 ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση

του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά

την υποβολή ώριμων μελετών από το Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και οι παρεμβάσεις αφορούν αντιπλημμυρικά

έργα στην περιοχή της Οδού Αφροδίτης στην περιοχή Κα-

μίνι της Βάρκιζας, στην περιοχή της Οδού Πάσχου στον

Ασύρματος Βάρης στην περιοχή των  οδών Μπουμπουλί-

νας, Αθηναΐδος και Ρόδου στη Δ.Ε. Βούλας καθώς και στην

ευρύτερη περιοχή του Πανοράματας Βούλας. Το έργο ανα-

μένεται να δημοπρατηθεί άμεσα από την Περιφέρεια Αττι-

κής με την επίβλεψη του Δήμου ΒΒΒ και να ξεκινήσει να

υλοποιείται το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα,  συζητείται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων (ΜΠΕ) του έργου κατασκευή του ρέματος Χερώματος

– Μηλαδέζας σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο με

τηλεδιάσκεψη και μετά την έγκριση της το έργο συνολικού

προϋπολογισμού 18 εκ ευρώ θα είναι ώριμο για ένταξη σε

χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο Δήμος σημειώνει ότι με την κατασκευή των έργων αυτών

ολοκληρώνεται η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου,

αφού ήδη έχουν κατασκευαστεί ή είναι σε εξέλιξη αντί-

στοιχα υδραυλικά έργα άνω των 30 εκ. ευρώ. 

σημείωση: Εμάς μας ξενίζει η «δια περιφοράς συνεδρίαση

της Επιτροπής διαβούλευσης». Τι είδους “διαβούλευση” θα

είναι αυτή; Θα ρωτηθούν τηλεφωνικά... περίπου πέντε

άτομα για ένα τόσο σοβαρό έργο!
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«4 Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε

έναν ιστό στον Άγιο Δημήτριο Κορω-

πίου, κοντά σε πλατεία με παιδική

χαρά, δύο Προσκυνηματικούς χώρους,

παιδικό σταθμό και άλλους χώρους συ-

νάθροισης κοινού έχουν κινητοποιήσει

το Δήμο Κρωπίας, που με άμεσες

ενεργειες προχώρησε σε κατάθεση

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020. Την Δευ-

τέρα 19 Οκτωβρίου 2020 ορίστηκε η

εξέταση της αίτησης στα αστικά Δικα-

στήρια.

Ο Δήμος έχει λάβει ομόφωνες συμφω-

νίες, όλων των μελών της Δημοτικής

Επιτροπής Υγείας το 2020

(13.02.2020) για αγορά μηχανημάτων

ανεξάρτητης μέτρησης ραδιοσυχνο-

τήτων αμφισβητώντας το πλαίσιο κα-

ταγραφής των συχνοτήτων, που μέχρι

σήμερα διεξαγάγει η Επιτροπή Ατομι-

κής Ενέργειας.

Όσον αφορά την κεραία του Αγίου Δη-

μητρίου, όπως ενημερωθήκαμε με δελ-

τίο τύπου, ο Δήμος  μόλις

πληροφορήθηκε, από κάτοικο της πε-

ριοχής, την  εγκατάσταση της κεραίας,

ενήργησε άμεσα. Με εντολή Δημάρ-

χου ενεργοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρε-

σία και διενήργησε αυτοψία, ενώ

διερευνήθηκαν όλα τα στοιχεία αδει-

οδότησής της από την Ε.Ε.Τ.Τ (υπεύ-

θυνη αρχή αδειοδότησης). Το

αποτέλεσμα της αυτοψίας αποκάλυψε

ότι πρόκειται για 4 κεραίες(!) εκπομ-

πής των 4 συχνοτήτων σε έναν ιστό.

Αμέσως συντάχθηκε τεχνική έκθεση

από την υπηρεσία τεχνικών υπηρεσιών

και το νομικό τμήμα του Δήμου ανέ-

λαβε την σύνταξη αίτησης ασφαλιστι-

κών μέτρων.

Η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέ-

τρων - όπως εξηγεί ο Δήμος -  είναι νο-

μιμοποιημένη σύμφωνα με την κατα-

στατική αρχή του δικαιώματός του, ως

Ο.Τ.Α, αρμόδιος σε τοπικά θέματα που

αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας

ζωής, της δημόσιας υγείας, του φυσι-

κού και δομημένου περιβάλλοντος. 

«Στο πλαίσιο αυτό λειτουργήσαμε ανε-

ξάρτητα των ενεργειών εκπροσώπων

του συλλόγου του Αγίου Δημητρίου και

εκπροσώπων άτυπης επιτροπής πολι-
τών, που προχώρησαν με δική τους πρω-

τοβουλία σε δικές τους νομικές πράξεις,

ασκώντας ορισμένοι εκπρόσωποί τους

απαράδεκτη κακόπιστη κριτική.

Δηλώνουμε ότι εκ των ενόντων στηρί-
ζουμε δράσεις συλλόγων και πολιτών
αρκεί εγκαίρως να υπάρχει επικοινω-
νία ώστε να συντονίζουμε από κοινού
ενέργειες για την προάσπιση του δη-
μοσίου και δημοτικού συμφέροντος.
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε για
να έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη. 
Ο Δήμος, είμαστε όλοι εμείς, οι πολ-
λοί, που ενδιαφερόμαστε για την ου-
σιαστική προστασία της δημόσιας
υγείας, του φυσικού και δομημένου πε-
ριβάλλοντος», σημειώνει ο Δήμος.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ανοιχτή 

συγκέντρωση στην

πλατεία Σαρωνίδας

Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο

μας, απορρίφθηκε η τροπολογία για την επίλυση

των ιδιοκτησιών της Σαρωνίδας και οι κάτοικοι

σέρνονται στα δικαστήρια  άδικα, λαμβάνοντας

πινάκια δικασίμων, ενώ τα υπουργεία το πάνε

από αναβολή σε αναβολή. 

Στο μεταξύ δόθηκε και δεύτερη αναστολή εκδί-

κασης στις 30/9/2020 και ο κόσμος αγωνιά και

ταλαιπωρείται.

Ο Δήμος Σαρωνικού, καλεί σε συγκέντρωση γρά-

φοντας μεταξύ άλλων: 

Επειδή μέχρι σήμερα, παρόλες τις διαβεβαι-

ώσεις – δεσμεύσεις της κυβέρνησης για ορι-

στική διευθέτηση του θέματος με νομοθετική

ρύθμιση για να πάψουν να ταλαιπωρούνται χι-

λιάδες συμπολίτες μας από την άδικη και παρά-

λογη διεκδίκηση από το Ελληνικό Δημόσιο των

περιουσιών τους και τις συνεχείς πιέσεις – πα-

ρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στα συναρμό-

δια υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και

Οικονομικών, δεν έχει δοθεί λύση στο μείζον

αυτό θέμα ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει ενη-

μερωτική συγκέντρωση την Κυριακή 18 Οκτω-

βρίου 2020 και ώρα 10:30π.μ. στην

κεντρική πλατεία Σαρωνίδας για συζήτηση

του θέματος και διατύπωση προτάσεων. 

Επισημαίνουμε ότι η συνάντηση θα γίνει σε ανοι-

χτό εξωτερικό χώρο με την τήρηση των απαιτού-

μενων αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των

καθισμάτων.

Επιστολή  - υπόμνημα του

Βουλευτή Ανατ. Αττικής

Γιώργου Βλάχου 

Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος

προκειμένου να δοθεί λύση στο γνωστό πια πρό-

βλημα της διεκδίκησης των περιουσιών ιδιωτών

από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, βάσει

της απόφασης 1151 του 1872 του Εφετείου Ναυ-

πλίου, απέστειλε επιστολή-υπόμνημα με προτά-

σεις στους Υπουργούς Οικονομικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες ζητά

για ακόμη μία φορά, να δοθεί οριστική λύση στο

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες

μας στη Λαυρεωτική και το Σαρωνικό.

O Δήμος Κρωπίας, στο χώρο της

δημόσιας εκπαίδευσης έχει πετύ-

χει “τζακ ποτ”   με κορυφαίο έργο

το  πρωτοποριακό  σχολικό συγ-

κρότημα Κιτσίου, με ΣΔΙΤ, σε

χρόνο ρεκόρ, αλλά έπονται και

νέες κορυφαίες στιγμές πρακτικής

σημασίας για  χιλιάδες μαθητές και

τις οικογένειές τους.

Η 8η Οκτωβρίου 2020 διεκδικεί

επάξια μια θέση στο ιστορικό χρο-

νολόγιο έργων εκπαίδευσης στο

Δήμο Κρωπίας. Θα καταγραφεί ως

η αρχή της εκκίνησης του προ-

γράμματος της Δημοτικής Αρχής

για την υλοποίηση των μεγάλων

και αναγκαίων έργων κτιριακής

υποδομής της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κι αυτό γιατί περιήλθε στο Δήμο

Κρωπίας το έγγραφο της οριστι-

κής ένταξης χρηματοδότησης στα

προγράμματα  του Υπ. Εσωτερι-

κών με ποσό 3.476.540,00 εκ.

ευρώ του έργου επέκταση- με δύο

νέα κτίρια- του 3ου Δημοτικού

Σχολείου Κορωπίου και η προμή-

θεια του απαραίτητου εξοπλισμού

για τις επεκτάσεις του σχολείου.

Το έργο προωθείται άμεσα για δη-

μοπράτηση, αφού οι προθεσμίες

είναι συγκεκριμένες και σαφείς.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει αγοραστεί

από το Δήμο Κρωπίας (το 2019),

το οικόπεδο ολόκληρου του οικο-

δομικού τετραγώνου «341» στην

οδό Αντ. Κιούση και Ύδρας για

την ανέγερση του 5ου Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού Σχολείου,

ενώ σε διαδικασία αγοράς βρί-

σκονται χώροι για το 3ο Γενικό

Λύκειο Κορωπίου (ιδρύθηκε το

2006) που λειτουργεί από το 2008

σε ένα καλαίσθητο μεν κτίριο, με

πολλές προσπάθειες επεκτάσεων

προαυλίων χώρων (ακόμα και απο-

κλεισμός οδού έχει ψηφιστεί προ-

σφάτως από το Δ.Σ Κρωπίας για να

μεγαλώσει ο χώρος προαυλισμού

των μαθητών και λόγω της πανδη-

μίας) και  πρόσθετων αιθουσών,

αλλά καταφανώς μη επαρκές,

όπως έχει δηλώσει και η δημοτική

αρχή από το παρελθόν.

Μεγάλα έργα κτιριακής υποδομής 

εκπαίδευσης στο Δήμο Κρωπίας 

Συναγερμός για τέσσερις κεραίες στον 

Αγ. Δημήτριο Κορωπίου
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«Είτε το θέλομε είτε όχι, η αγωνία η απόγνωση, η πρωτά-
κουστη κραυγή του απαλλοτριωμένου ανθρώπου που βογ-
γάει στο νέγρικο τραγούδι, αποτελεί μέρος της ιστορίας
μας» Jean Paul Satre.

Αμερικάνικος Νότος, βίλες με κήπους, αραιά σπαρμένες

σαν να είναι στρατιωτική  παράταξη. Βαμμένες σε παστέλ

ξεθώριασμα. Σκηνικό, πρόκληση αποικιακής ανωτερότη-

τας. 

Κεντημένες άσπρες κουρτίνες στα παράθυρα  με χερούλια

που λάμπουν χρυσαφένια. Στις πόρτες χερούλι και ρόπτρο

για κουδούνισμα, να απαστράπτει στον ήλιο ο μπρούντζος.

Βεράντα με κουνιστή πολυθρόνα, κενή. Από κάτω  αλέα

με διακοσμητική επιμέλεια. 

Είναι φθινόπωρο. Τα φύλλα κιτρινισμένα και ξερά πέ-

φτουν. Πέφτουν στο χώμα κάτω.  Κάτω ο “μαύρος- σκλά-

βος” που κηπουρεύει. Γυρτός σκύβει  και τα  μαζεύει.

Μαζεύει πεθαμένα φύλλα, μοιρολογάει πεθαμένες ελπί-

δες. Καταγής, στο χώμα το ταυτόσημο της μοίρας. Όλα

αυτός και αυτά, χωρίς μητρικό λώρο ποδοπατούνται.

Ο Νέγρος πατιέται, αλλά ανασαίνει σε στίχο και τραγούδι:

«Καλύτερα ο θάνατος παρά να μεγαλώνεις και να νοιώθεις
πως είσαι “μαύρος”/
ξεκολλήστε τ΄άστρα από τον ουρανό/ 
γιατί μου δείχνουν τη μοίρα μου. /
Πολύ με έχει κουράσει αυτός ο – δήθεν - πολιτισμός σας.  
»Μπροστά στο αμίλητο πρόσωπό μου, \
η πόρτα σας για μένα είναι  κλειστή,/
μα εγώ, εγώ είμαι σκληρά  φτιαγμένος από τα  ατσάλι τού
καταπιεσμένου,/ 
άγριος και οργισμένος, η κραυγή  μου/
με πένθιμο φόρεμα κατεβαίνει, πλησιάζει, /
πλησιάζει την ασφαλτωμένη  σας λεωφόρο. /
Εσείς προσέξτε, εγώ δεν αργώ, πλησιάζω.»  

Διαβάζω την παλιά ποιήτρια  Ρίτα Μπούμη -Παπά ανοίγον-

τας σελίδες στο βιβλίο της  “Ο Μαύρος Αδελφός”: «Μέσα
σε μια λογοτεχνία μίσους και ενταφιασμένων εξεγέρσεων,
που ξεγυμνώνει το φώς του ήλιου έναn άνθρωπο που σφα-
δάζει, ο λυρισμός, καταντά να είναι όχι η έφεση για τρα-
γούδι, μα η αδυναμία του Νέγρου να τραγουδήσει
φωναχτά σε ό,τι και όπως αισθάνεται.»
Γι αυτό βλέπομε ο Νέγρος να έχει καταφύγει στις νότες

“των blues’’,  όπου η  σιγανή παραπονιάρικη μουσική με-

λωδία, σε απρόσωπο τόνο, με το βραχνό μουρμουρητό,

ψελλίζει σε λόγο ήπιο, χωρίς να προδίδεται ηχηρά, σχίζει

την αποπνικτική κάπνα του καπηλειού  και μιλάει  για τον

τραυματισμένο πόνο της ψυχής. Εκεί στο βουβό παρά-

πονο, η νοσταλγία  για την φτωχή πατρίδα που χάθηκε,  η

ανάμνηση της ανιμιστικής θρησκείας που ενταφιάστηκε

μαζί με προγονικά οστά, η απόγνωση για την αστοργία της

αφιλόξενης γης, ανασκαλεύει ερωτήματα και γιατί. 

«’Ω Αφρική – γη, για πες μου/
Τί απέγινε η αδελφή μου του δάσους,/  
που πια δε βγαίνει στην πόλη με τα αιώνια παιδιά της/

(ένα στην πλάτη, ένα στην κοιλιά.) /
με την αιώνια παρακαλεστική φωνή της /
φωνή πουλήτρας κάρβουνου;»

(Noemia de Sousa, Μοζαμβίκη) 

Η νέγρικη μουσική, τραγούδι και στίχος-ποίηση, κουλ-

τούρα  στην πράξη, είναι κραυγή μιας διαμαρτυρίας, στην

από σκοπού αλυσοδεμένη σιωπή της φυτείας, ένα ξέσπα-

σμα εναντίον μιας κοινωνίας εν πολλοίς συντηρητικής

που κινείται μέσα σε ένα φτηνιάρικο πουριτανισμό στα

όρια της μιας φυλετικής διαφορετικότητας και μάλιστα

ντυμένη  στη λεοντή  της μιας κάποιας θρησκευτικής ανω-

τερότητας - ανάθεμά την. 

Και όμως αυτό το αφρικανικό ναυάγιο, αυτό που ξεβρά-

στηκε βίαια -και Κύριος οίδε το πώς ανόσια- στις αμερικά-

νικες ακτές και το οποίο σήμερα αποκαλείται “μουσική της

τζαζ”, μπλούζ, θρησκευτικά  Spirituals, και Soul  songs,

αυτό το ναυάγιο, είναι  η  “μαύρη” φωνή που έδωσε και,

κυριολεκτικά,   χάρισε γενναιόδωρα στις Ηνωμένες Πολι-

τείες της Αμερικής αυτό που γι’ αυτές λέγεται Εθνική μου-

σική ταυτότητα.

Σε ιστορικό ψάξιμο αυτες οι μελωδίες λοιπόν με τον νέ-

γρικο στίχο τους φαίνεται να φύτρωσαν  στη  “black  belt’’

(μαύρη ζώνη καταυλισμού ) της γνωστής  Νέας Ορλεάνης,

με μαγιά  παρμένη  από τα ποιός ξέρει πώς, εκεί  ξεπε-

σμένα  εγγλέζικα και γαλλικά τραγούδια, πολύ πριν ακόμα

πετάξει ο τόνος τους και κατακτήσει το Σικάγο. Δηλαδή ο

λευκός Aμερικανός με τα πολύ κατώτερα μέσα που είχε

δεν κατάφερνε να συνεχίσει μία εξαντλημένη τέχνη που

την καταγωγή της είχε στην  Ευρώπη.

Ο  νέγρος όμως που δεν είχε βγεi ποτέ έξω απο την Αμε-

ρική και είχε την όραση του παρθένα σε πεδίο, στηρίχτηκε

αναγκαστικά στη Αμερικάνικη γη για να πετύχει με όπλο

τον πριμιτισμό του και το άγρυπνό του ένστικτο, μια τέχνη

πιό αυθόρμητη πιό πλούσια και πιό καινούργια έτοιμη για

μια κατάκτηση ευρύτερου βεληνεκούς.

Εκεί όμως όπως είπαμε, στα στενά δρομάκια της Νέας

Ορλεάνης είναι ο τόπος του γεννησιμιού τους, ο τόπος

που αρχικά πρωτοανταμώθηκε με το ξενικό φύτρο, αυτή η

λαϊκή σε στίχο  φωνή του νέγρου πλάνητα τροβαδούρου,

αυτού που ψωμοζητιάνευε σε σταθμούς του σιδηροδρό-

μου, σε φτηνές συνοικίες, σε ύποπτες παραλίες, σε ανα-

χώματα στα   στόμια ανθρωποφάγων ορυχείων και

γενικότερα όπου “ο μαύρος αδελφός” έκαιγε τη ζωή του,

μα και μαζί του ο λευκός ο προλετάριος. 

Τη φωνή του νέγρικου, οι συντηρητικοί  της εποχής την εί-

πανε με περιφρόνηση  σαν άναρθρο ήχο του αγρίου, ανα-

παράσταση οργιαστικών εθίμων,  αναβίωση μιας

παράδοσης που έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα καλά του

πολιτισμού των λευκών. Άλλοι πάλι αρκέστηκαν στο να μι-

λάνε για “λυρικές στιγμές νοσταλγίας της αφρικανικής

γης”. 

Και όμως αυτός ο στίχος - μέ ή και χωρίς μελωδία - ήταν

και είναι μια   φωνή του μαύρου προλεταριάτου, μια δια-

μαρτυρία, μια κραυγή, ένα  ξέσπασμα οργής  επάνω στη

θρηνώδη   ύπαρξη τού ενταφιασμένου σκλάβου.

«Σκαρφαλώνοντας στα βουνά παιδιά/
εγώ δεν ήρθα για να  μείνω.» (Νέγρικο spiritual  λαϊκό)   

Γιατί : 
«Σε αυτό το  μεγάλο κτήμα δεν υπάρχει βροχή,/
είν’ ο ιδρώτας του μετώπου μου που τις σοδειές ποτίζει./.
Σε αυτό το μεγάλο κτήμα υπάρχει ώριμος καφές /

κι’ αυτή της κερασιάς η κοκκινίλα, / 
είναι σταγόνες από το αίμα μου που έγινε χυμός…

(Antonio Jacinto  1927)  

Στην Αμερική η πρώτη που έγραψε νέγρικη ποίηση και μά-

λιστα με στροφές  ομοιοκατάληκτες   ήταν  η νεαρή

σκλάβα Lucy Terry το 1746.       

Το 1773 μια άλλη  ποιήτρια η  Phyllis Whitley, μαύρη

σκλάβα και αυτή, υπηρέτρια  στην οικογένεια των   Whitley,

είχε  βγάλει  ένα βιβλίο με ποιήματα  διδακτικού  περιεχο-

μένου. Αλλά το βιβλίο, επειδή ήταν γραμμένο από νέγρα,

είχε δεχτεί την κοινωνική απόρριψη των συντηρητικών πο-

λιτών…  Αργότερα όμως, όταν ο στρατηγός George Wash-

ington  τυχαία σε εκλογική περιοδεία τη γνώρισε, τη

θαύμασε  και της ζήτησε να  ξανασυναντηθούνε, έτσι τα

πράγματα γι’ αυτήν και την κυκλοφορία του βιβλίου της

άλλαξαν  στο καλύτερο.  

Ακόμα η κατάσταση, τύποις τουλάχιστον ακόμα  περισσό-

τερο σε ανεκτικότητα βελτιώθηκε,  όταν το 1863 o Lincoln

χάρισε την  ελευθερία σε 12 εκατομμύρια σκλάβους της

Αμερικής.   

Ωστόσο μόλις το 1912 ο νέγρικος στίχος άρχισε συστημα-

τικά να βρίσκει στέγη σε γενικές ανθολογίες μαζί με τα

ποιήματα των λευκών, χωρίς τούτο να ενοχλεί ή να απορ-

ρίπτεται. 

Επιφανείς του πνεύματος, ποιητές και λογοτέχνες συγ-

γραφείς όπως ο θεατρικός Eugene O’ Neil, στάθηκαν κοντά

και αγκάλιασαν τις φωνές τους στον στίχο όχι μόνο των

νέγρων της Αμερικής, αλλά γενικότερα των απανταχού και

της Αφρικής.

Από τους  Έλληνες ποιητές, η ποιήτρια Ρίτα Μπούμη

Παπά, το 1973 έχει  εκδώσει σε βιβλίο τετρακοσίων και

πλέον σελίδων, συλλογή Παγκόσμιας ανθολογίας νεγρι-

κής ποίησης – αξιόλογο επίτευγμα μιας έρευνας και μελέ-

της που κράτησε είκοσι χρόνια. 

Από αυτή τη συλλογή παίρνω στοιχεία, αλλά και σταχυο-

λογώ  στίχους από ένα δικό της ποίημα  αφιερωμένο στον

ποιητή και Εθνικό μαύρο ηγέτη και πρωθυπουργό του

Congo, Patris Lumumba, που  τον Φεβρουάριο του 1961,

μετά από απαγωγή, δολοφονήθηκε από τρομοκράτη αντι-

φρονούντα.

“Patris Lumumba’’
«Μην πλυθείς από τα αίματα, /
Έτσι σφαγμένος παρουσιάσου στο Θεό των χριστιανών /
που ’χουν τοποθετήσει σε θρόνο  από νεφέλες, /

για να μη βλέπει τα εγκλήματά τους /
και ζήτησε δικαιοσύνη.»

“Patris Lumumba‘’/
μην πλυθείς από τα αίματα,/
δείξε στην Αφρική, στην Ευρώπη, σ’όλη τη Γη /
τους χίλιους θανάτους που βάσταξες ώσπου να ξεψυχή-
σεις/ 
……..
στους δασκάλους, ποιοί είναι οι φωτισμένοι,/ 
στις γυναίκες, ποιοί οι αληθινοί άνδρες, /
στους ποιητές ποιό είναι το χρέος τους/
και στους λαούς της Αφρικής, το δρόμο της ελευθερίας.»

Γενικά η νέγρικη ποίηση, που όπως ήδη ειπώθηκε, εκφρά-

ζει ανάμνηση δουλείας, και νοσταλγία μητέρας Γης, δίνει

δε συνάμα το στίγμα μιας κοινής καταγωγής των παιδιών

της Μαύρης ηπείρου, που δέθηκαν πολιτιστικά έστω και

μερικώς  με τον ξένο πολιτισμό που βίασε  και εξουσίασε.  

Και θα κλείσω με τη φράση «ότι όταν ένας νέγρος σκο-
τώνεται στο Χάρλεμ άδικα, το μαντήλι και το δικό μου βά-
φεται κόκκινο, όπου και να μαι». 

*  Negritude (νεγροσύνη) ορισμός του AIME CESAIRE 1913 Μαρτι-

νίκα

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Negritude* -  Νέγρικη

ποίηση  και μελωδία σε

αιμάτινο στίχο 
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“Ξεπλένονται” Δήμαρχοι
αιρετοί, υπάλληλοι...

Πώς να τα ακούς, να τα διαβάζεις και να μην αγανα-

κτείς. Ποιος πολίτης θα το διαβάσει και δεν θα “βγει”

από τα ρούχα του. Ποιος πολίτης δεν γνωρίζει τί συμ-

βαίνει στην Τοπική Αυτοιδιοίκηση, όταν όλες οι εκθέ-

σεις του Συνήγορου πολίτη δίνουν «έμφαση στις παρα-
βιάσεις της νομοθεσίας, των γενικών αρχών δικαίου ή
της νομολογίας και καλεί τις αυτοδιοικητικές αρχές να
εναρμονίσουν ανάλογα τη δράση τους», όταν το 59%

των αναφορών πολιτών, στο Συνήγορο του Πολίτη,

αφορoύν θέματα κακοδιοίκησης (www.synigoros.gr).

Παρ’ όλα αυτά με μία βουλευτική τροπολογία που ψηφί-

στηκε στη Βουλή, μέσα σε ένα νομοσχέδιο για “Ρύθμιση

θεμάτων ιθαγένειας”, “ξέπλυναν” το αξιόποινο πράξεων

Αιρετών και Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

παύοντας ποινικές και πειθαρχικές διώξεις και σταμα-

τώντας κάθε διαδικασία καταλογισμού εις βάρος τους.

Ναι καλά διαβάζετε. Παύει κάθε αξιόποινη πράξη των

αιρετών· δημάρχων, συμβούλων, περιφερειαρχών,υπαλ-

λήλων κλπ.

Και κατ’ αντιγραφήν: «[...] Αίρεται το αξιόποινο των πρά-

ξεων Αιρετών και Υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίες αφορούν
πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι
31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγ-
χων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινι-
κές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων
αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε
βάρος τους» (Ν. 4735/2020, άρθρο 67).

Πώς να μην εξοργίζεται ο λαός; Πώς θα δικαιολογήσουν

στον πολίτη που χάνει το σπίτι του για 500 ευρώ και χα-

ρίζονται - απαλλάσονται αιρετοί και υπάλληλοι για

«αξιόποινες πράξεις, που πιθανόν να αφορούν εκατομ-

μύρια ευρώ, με μία τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευ-

τής της Ν.Δ. Ν. Κακλαμάνης, χωρίς καμία αιτιολογία και

εισήγηση;;;

Για ποια νομιμότητα για ποια δικαιοσύνη να μιλήσεις.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα πρώτα ανθοφόρα φυτά

εμφανίστηκαν στο Πλανήτη Γη κατά την Κρητιδική περίοδο,

δηλαδή 135 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, τα οποία υπέ-

στησαν πολλές αλλαγές μέχρι την εμφάνιση του ανθρώπου

στη Γη και χρησίμευσαν πολλά από αυτά σαν τροφή του!!

Ο άνθρωπος παρατηρούσε, ότι όταν μερικά ζώα ήταν πλη-

γωμένα ή άρρωστα έτρωγαν από ένστικτο, ορισμένα είδη

φυτών, τα οποία τους επέφεραν την ίαση, οπότε μιμήθηκε

τα ζώα δοκιμάζοντας τα φυτά αυτά και όταν επιδρούσαν

θεραπευτικά τα επέλεξε για φαρμακευτικούς σκοπούς και

απετέλεσαν τα πρώτα ιάματα (φάρμακα) της ανθρωπότη-

τας!!  

Από  αυτά τα φυτά ο άνθρωπος με την απόκτηση της ανά-

λογης πείρας, χρησιμοποιούσε τα φύλλα, τα άνθη, τις

ρίζες, τους βολβούς ή τους σπόροι τους για θεραπευτικούς

σκοπούς και δεν ήταν άλλα από τα σημερινά βότανα!!

Στις πρωτόγονες μορφές της ανθρώπινης ζωής, η γνώση

των βοτάνων αποτελούσε την ισχύ του αρχηγού της φυλής

ή του μάγου ή των ιερέων, οι οποίοι επέτρεπαν τη χρήση

τους στους υπηκόους τους σαν φάρμακα, ενώ μερικά από

αυτά τα χρησιμοποιούσαν και σε διάφορες ιεροτελεστίες!!

Στη χώρα των Ολύμπιων Θεών, στην Ελλάδα, η βιοποικιλό-

τητα ήταν τεράστια λόγω του θαυμάσιου κλίματός της και

η χρήση τους χάνεται στα βάθη του χρόνου!! 

Ο Ησίοδος στη “Θεογονία” του ανέφερε 12 φυτά και ιδιαί-

τερα τη χρήση της οπιούχου παπαρούνας, γνωστή με το

όνομα αφιόνι, από την οποία παράγεται το όπιο, το οποίο

χρησιμοποιούσαν στις χειρουργικές επεμβάσεις!!

Επίσης στα “Ορφικά έπη” υπάρχουν αναφορές για την ανε-

μώνη, τον κέδρο, το κνίκο (γαϊδουράγκαθο) και για τον μαν-

δραγόρα, ένα φυτό με παραισθησιογόνες ιδιότητες, πού

πολλούς αιώνες μετέπειτα το αντέγραψαν από τους Έλλη-

νες κάποιοι Μεσοποτάμιοι λαοί και το χρησιμοποιούσαν σε

τελετές μαγείας, καθ όσον η Μεσοποταμία ήταν το λίκνο

κάθε μορφής ειδωλολατρίας, παγανισμού και μαγγανείας!!

Ο ποιητής Θεόκριτος στα “Βουκολικά ειδύλλια” κάνει λόγο

για 107 φυτά, γνωστά στους Έλληνες για τις θεραπευτικές

τους ιδιότητες!!

Ο μεγάλος δάσκαλος κένταυρος Χείρων, ο οποίος λεγόταν

ότι είχε πολλές γνώσεις στην βοτανολογία, γιατί ζούσε στο

πλούσιο σε φυτά και βότανα πανέμορφο Πήλιο, υπήρξε δά-

σκαλος του Θεού της ιατρικής Ασκληπιού, του οποίου την

επιστήμη της ιατρικής συνέχισαν οι γιοι του  Μαχάων και

Ποδαλείριος, τους οποίους αναφέρει ο Όμηρoς στην

Ιλιάδα!!

Αργότερα ο διάσημος Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.), γιος της

Φαιναρέτης και του Ηρακλείδη, ο οποίος διετέλεσε ιερέας

και γιατρός στο Ασκληπιείο της Κω,  έγινε μέγιστος παθο-

λόγος της εποχής του, γράφοντας μια συλλογή από 50 ια-

τρικά βιβλία στα οποία αναφερόταν σε 236 φυτικά φάρ-

μακα, τα οποία παρασκεύαζε ο ίδιος υπό μορφή αλοιφών,

καταπλασμάτων και αφεψημάτων και με αυτά θεράπευε

πολλές αρρώστιες, αλλά και γυναικολογικές παθήσεις!!

Ο μεγάλος σοφός ο Θεόφραστος, που ήταν μαθητής του

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και ο συνεχιστής του Λυκείου

του, δίδαξε επί 25 χρόνια σε 2.000 μαθητές.Θεωρείται ο

πατέρας της βοτανικής και τα βοτανικά έργα του, είναι τα

πρώτα στο είδος τους στην παγκόσμια βοτανολογία, κατα-

γράφοντας συστηματικά τα φυτά και τα βότανα σε δύο με-

γάλες βοτανικές πραγματείες, που δυστυχώς μόνο

αποσπάσματα διασώθηκαν!!

Είχε μελετήσει τα φυτά και τα βότανα της Ελλάδας και

πολλών ξένων χωρών, είχε ασχοληθεί με 500-550 είδη και

ποικιλίες φυτών και πολλές από αυτές, του έστελνε ο

Μέγας Αλέξανδρος από τις μακρινές εκστρατείες του!!

Στο σκοταδισμό του Μεσαίωνα, που ήταν η χρυσή εποχή

της μαγείας, η χρήση των βοτάνων εξελίχθηκε ραγδαία,

ενώ η γιατροί της Αναγέννησης χρωστούν ένα μεγάλο

μέρος της επιστήμης τους στη βοτανολογία, την οποία αν-

τέγραφαν από στις γνώσεις των Ελλήνων σοφών και τις

παρουσίαζαν σαν δικές τους, αλλά και από τους πολιτι-

σμούς των Αζτέκων, των Μάγια και των Ίνκας, οι Ευρωπαίοι

αποικιοκράτες έφεραν στην Ευρώπη πάνω από 4.000 βό-

τανα, ενώ η προσφορά των Κινέζων σοφών ακόμα δεν έχει

εκτιμηθεί και οι γνώσεις τους επαληθεύονται συνεχώς!!

Μετά των Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με την βιομηχανική επα-

νάσταση, τα βότανα έδωσαν τη θέση τους σε χημικά υπο-

κατάστατα, που χρησίμευσαν ως βάση για την παρασκευή

φαρμάκων στα εργαστήρια!

Επειδή όμως τίποτα δεν αντικαθίσταται από την προσφορά

της τροφοδότρας μάνας Γης, τα τελευταία χρόνια παρατη-

ρείται μια προτίμηση των ευεργετικών ιδιοτήτων των

φυτών και των βοτάνων, τα οποία καλούνται να επανορθώ-

σουν τη χαμένη ισορροπία του ανθρώπινου οργανισμού

από την αλόγιστη χρήση των χημικών φαρμάκων!

Υπάρχουν βότανα που προέρχονται από δέντρα, όπως η

φλαμουριά, που συλλέγονται τα μικρά ανθάκια και τα

φύλλα της, και αφού αποξηραθούν χρησιμοποιούνται για

ρόφημα με το γνωστό όνομα «φλαμούρι» ή «τίλιο», ενώ

άλλα συλλέγονται από μεγάλους ή μικρούς θάμνους  ή από

ποώδη φυτά!! 

Πολλά βότανα χρησιμοποιούνται και στη μαγειρική για την

ωραία μυρωδιά τους και τη χαρακτηριστική γεύση που προ-

σθέτουν στα φαγητά, τα γνωστά «καρυκεύματα» ή «μπα-

χαρικά», τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μικρές

δόσεις και μπορούν να αντικαταστήσουν το αλάτι και τη ζά-

χαρη, τα οποία είναι βλαβερά στον ανθρώπινο οργανισμό!!

Οι διάφοροι συνδυασμοί αυτών των βοτάνων είναι πολλές

φορές πιο αποτελεσματικοί για τη μαγειρική,  και την υγεία

μας, γιατί έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και λειτουργούν

σαν διουρητικά (μαϊντανός, λουίζα κ.α.), καθαριστικά του

αίματος (αγκινάρα, δενδρολίβανο), αντιοξειδωτικά και αν-

τιγηραντικά, αφού συντελούν στη καθυστέρηση της ανά-

πτυξης των ελευθέρων ριζών των κυττάρων (κουρκουμάς,

κρόκος Κοζάνης κ.α.) και άλλα χρησιμοποιούνται σαν αναλ-

γητικά και ηρεμιστικά, ενώ άλλα περιέχουν διάφορες βιτα-

μίνες απαραίτητες στον ανθρώπινο οργανισμό!!

Πολλά φυτά έχουν πανέμορφα άνθη, πολύχρωμα και αρω-

ματικά, οπότε καλλιεργούνται και χρησιμοποιούνται σε

πολλές και διαφορετικές κοινωνικές εκδηλώσεις, σε χαρά

ή σε λύπη,  ή ομορφαίνουν τους κήπους, τα πάρκα και τα

σπίτια μας!!

Να τονίσουμε όμως ότι υπάρχουν και πολλά βότανα που

είναι δηλητηριώδη και πολύ επικίνδυνα για την ζωή των

ανθρώπων, όπως το κόνιο, γι’ αυτό χρειάζεται πλήρη

γνώση και συστηματική ενασχόληση!!

Οι Έλληνες χρησιμοποιούν από αρχαιοτάτων χρόνων ορι-

σμένα φυτά  και σε θρησκευτικές τελετές, όπως την Δάφνη

του Απόλλωνα, τα γνωστά Βάγια, τον βασιλικό, το δενδρο-

λίβανο κ.α., τα οποία έχουν και φαρμακευτικές ιδιότητες!

Ιερά φυτά  θεωρούσαν το αμπέλι και τον κισσό,  αφιερω-

μένα στο θεό Διόνυσο και την ελιά,  αφιερωμένη στη θεά

Αθηνά!!

Γνωστά στους περισσότερου Έλληνες είναι το χαμομήλι,

το φασκόμηλο, η μέντα, ο δυόσμος, η μολόχα, η τσουκνίδα,

η ρίγανη, το θρούμπι, το θυμάρι και οι πολλές ποικιλίες των

τσαγιών του βουνού, όπως το δίκταμο, το φασκόμηλο κ.α.!!

Ακόμα και για τη βαφή  των μαλλιών και των νημάτων χρη-

σιμοποιούσαν διάφορα φυτά, τα οποία τώρα έχουν αντικα-

τασταθεί από χημικές βαφές!!

Γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν η χρήση των φυτών

και των βοτάνων στην παρασκευή αρωμάτων και καλλυντι-

κών!! 

Χρήσιμη είναι λοιπόν η ρήση του Ιπποκράτη, που λέει «το
φάρμακό σου είναι ή τροφή σου και η τροφή σου ας γίνει
το φάρμακό σου»,  γιατί η υγεία διατηρείται από  μια ισορ-

ροπημένη διατροφή στην οποία σημαντικό ρόλο παίζουν τα

φυτά και τα βότανα!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Θεραπευτικά φυτά και βότανα!
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το πείραμα του Μίλγκραμ ανακαλύψαμε στο

χάος του διαδικτύου. Ένα πείραμα πολύ επί-

καιρο για τα συμπεράσματά του. Για την υπα-

κοή στην εξουσία, για τα πιο αποτρόπαια

εγκλήματα, χωρίς ίχνος ηθικού ερείσματος.

Το πείραμα του Μίλγκραμ είναι ένα από τα πιο γνωστά πει-

ράματα της ψυχολογίας.  

Το 1961, ο 27χρονος Στάνλει Μίλγκραμ, επίκουρος καθη-

γητής ψυχολογίας στο Yale, αποφάσισε να μελετήσει την

υπακοή στην εξουσία. Είχαν περάσει λίγα μόνο χρόνια

από τα φρικτά εγκλήματα των Ναζί και γινόταν μια προ-

σπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς των απλών στρα-

τιωτών και αξιωματικών των SS, οι οποίοι είχαν

εξολοθρεύσει εκατομμύρια αμάχων. O Μίλγκραμ ήταν κοι-

νωνικός ψυχολόγος και πίστευε ότι αυτού του είδους η

υπακοή –που οδηγεί στο έγκλημα- δεν μπορεί να είναι

αποτέλεσμα μόνο της προσωπικότητας, αλλά περισσό-

τερο των πιεστικών συνθηκών. [Ο Μίλγκραμ υποστήριξε

πως τα εκατομμύρια συνεργών των γερμανικών αρχών

ακολουθούσαν διαταγές, παρότι δεν συμφωνούσαν με τις

πράξεις αυτές που εναντιώνονταν στα πιστεύω τους,

επειδή είχαν εκπαιδευτεί με τη λογική της υπακοής και

της πειθαρχίας.  

Και το απέδειξε.

Τα υποκείμενα του πειράματος ήταν εθελοντές, κυρίως

φοιτητές, οι οποίοι καλούνταν έναντι αμοιβής να συμμε-

τέχουν σε ένα ψυχολογικό πείραμα σχετικό με τη μνήμη.

Χώριζε τους φοιτητές σε ζεύγη και –μετά από μια εικονική

κλήρωση- ο ένας έπαιρνε το ρόλο του “μαθητευομένου”

και ο άλλος του “δασκάλου”. Ο έκπληκτος “μαθητευόμε-

νος” δενόταν χειροπόδαρα σε μια ηλεκτρική καρέκλα και

του περνούσαν ηλεκτρόδια σε όλο το σώμα. Έπειτα του

έδιναν να μάθει δέκα ζεύγη λέξεων. Ο “δάσκαλος”, από

την άλλη, καθόταν μπροστά σε μια κονσόλα ηλεκτρικής

γεννήτριας. Μπροστά του δέκα κουμπιά με ενδείξεις: “15

volt, 30 volt, 50 volt κλπ.” Το τελευταίο κουμπί έγραφε: “450

volt. Προσοχή! Κίνδυνος!” Πίσω από το “δάσκαλο” στεκό-

ταν ο πειραματιστής, ο υπεύθυνος του πειράματος.

Ακολουθεί η διαδικασία σε πρώτο χρόνο.

Πειραματιστής προς το “δάσκαλο”: “Θα λέτε την πρώτη λέξη

από τα ζεύγη στο μαθητευόμενο. Αν κάνει λάθος θα σηκώ-

σετε το πρώτο μοχλό και θα υποστεί ένα ηλεκτροσόκ 15 volt.

Σε κάθε λάθος θα σηκώνετε τον αμέσως επόμενο μοχλό”.

Θα λέτε τις λέξεις από το μικρόφωνο. 

Ο “μαθητευόμενος”, ήδη τρομαγμένος, απαντάει σωστά,

αλλά όχι για πολύ. Μόλις κάνει το πρώτο λάθος ο “δάσκα-

λος” γυρνάει να κοιτάξει τον πειραματιστή. Εκείνος του

λέει να προχωρήσει στο πρώτο ηλεκτροσόκ. Ο “δάσκαλος”

υπακούει, 15 volt δεν είναι πολλά, αλλά ο “μαθητευόμενος”

έχει αλλάξει ήδη γνώμη. Στο επόμενο λάθος δέχεται 30

volt. “Αφήστε με να φύγω”, λέει ο “μαθητευόμενος” που

δεν μπορεί να λυθεί. “Δε θέλω να συμμετάσχω σε αυτό το

πείραμα”, φωνάζει. Ο “δάσκαλος” κοιτάζει τον πειραματι-

στή. Εκείνος του κάνει νόημα να συνεχίσει.

Τα volt αυξάνονται και τώρα πια ο πόνος είναι εμφανής στο

πρόσωπο του “μαθητευόμενου”, που εκλιπαρεί να τον αφή-

σουν ελεύθερο. Στα 200 βολτ ταρακουνιέται ολόκληρος.

Ο “δάσκαλος” πριν κάθε ηλεκτροσόκ γυρνάει να κοιτάξει

τον πειραματιστή. Εκείνος, με σταθερή φωνή, του λέει ότι

το πείραμα πρέπει να συνεχιστεί. Ο “δάσκαλος” συνεχίζει

να βασανίζει έναν άγνωστο, έναν απλό φοιτητή που

κλαίει, ζητάει τη βοήθεια του Θεού και παρακαλεί να τον

λυπηθούν. Δεν μπορεί πια να απαντήσει στις ερωτήσεις,

αλλά ο πειραματιστής λέει στο “δάσκαλο”:

“Τη σιωπή την εκλαμβάνουμε ως αποτυχημένη απάντηση

και συνεχίζουμε με την τιμωρία.”

Στα 345 volt ο “μαθητευόμενος” τραντάζεται ολόκληρος,

ουρλιάζει και χάνει τις αισθήσεις του.

Ο “δάσκαλος”, ιδρωμένος και με τα χέρια του να τρέμουν,

κοιτάει τον πειραματιστή:  “Μην ανησυχείτε”, το πείραμα

είναι απολύτως ελεγχόμενο… Συνεχίστε με τον τελευταίο

μοχλό.”, λέει εκείνος.

“Μα είναι λιπόθυμος”, λέει ο “δάσκαλος”.

“Δεν έχει καμιά σημασία. Το πείραμα πρέπει να ολοκλη-

ρωθεί. Συνεχίστε με τον τελευταίο μοχλό.”

To 65% έφτασε μέχρι το θανατηφόρο μοχλό!

Μόλις το 5% των “δασκάλων” αρνήθηκαν ευθύς εξ’

αρχής να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πείραμα και απο-

χώρησαν –συνήθως βρίζοντας τον πειραματιστή.

Το υπόλοιπο 95% προχώρησε πολύ το πείραμα, πάνω από

τα 150 volt. Και το 65%… Έφτασε μέχρι τον τελευταίο

μοχλό, τα πιθανότατα θανατηφόρα 450 volt!

Το πείραμα τελικά ήταν “στημένο”.

Ο “μαθητευόμενος” δεν ήταν φοιτητής, αλλά ηθοποιός,

που είχε προσληφθεί από το Μίλγκραμ γι’ αυτό το ρόλο.

Δεν υπήρχε ηλεκτρισμός ούτε ηλεκτροσόκ. Ο ηθοποιός

υποκρινόταν. Το μοναδικό πειραματόζωο ήταν ο “δάσκα-

λος”. Όμως τα αποτελέσματα ήταν αληθινά: Το μεγαλύ-

τερο ποσοστό των ανθρώπων θα υπακούσει και θα

βασανίσει –ίσως και θα σκοτώσει- έναν άγνωστό του,

αρκεί να δέχεται εντολές από κάποιον με κύρος και ταυ-

τόχρονα να αισθάνεται ότι δεν τον βαρύνει η ευθύνη για

ό,τι συμβεί –αφού εκείνος “απλά ακολουθούσε τις διατα-

γές”. [Από την πρώτη ομάδα των 40 “δασκάλων”, το 65%

έφτασε μέχρι το τελευταίο κουμπί των 450 volt, αν και

όλοι τους κάποια στιγμή αμφισβήτησαν το πείραμα και ζή-

τησαν να φύγουν. Όλοι τους έδειξαν κατά τη διάρκεια του

πειράματος πως είχαν αυξημένο στρες, ιδρώνοντας, τρέ-

μοντας, δαγκώνοντας τα χείλη τους...

Κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών

Οι περισσότεροι από εμάς θα σκεφτούν: “Εγώ αποκλείεται

να έφτανα ως τον τελευταίο μοχλό.”

Όμως δείτε τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, κάθε μέρα…

Σκεφθείτε πόσους μοχλούς “κατεβάζουμε” καθημερινά εις

βάρος του συμπολίτη μας.

Ο υπάλληλος της ΔΕΗ που δέχεται να κόψει το ρεύμα από

έναν άνεργο ή άπορο, ξέροντας ότι έτσι τον ταπεινώνει,

τον υποβάλει σε ένα διαρκές βασανιστήριο και πιθανότατα

θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, ανήκει στο 65% του τελευ-

ταίου μοχλού. Απλά ακολουθεί τις εντολές...

Ο υπάλληλος της εφορίας ή της τράπεζας που υπογράφει την

κατάσχεση κάποιου σπιτιού για 1.000 € χρέος, θα έφτανε ως

τον τελευταίο μοχλό στο πείραμα. Γιατί υπακούει.

Ο αστυνομικός ο οποίος ραντίζει με χημικά τους διαδη-

λωτές υπακούει, γιατί απλώς κάνει τη δουλειά του.

Ο πολιτικός που υπογράφει το μνημόνιο το οποίο οδηγεί

ένα ολόκληρο έθνος στην εξαθλίωση του νεοφιλελευθε-

ρισμού θα έφτανε μέχρι τον τελευταίο μοχλό. Και αυτός

υπακούει, σε εντολές. Αν όμως δούμε το πείραμα του

Μίλγκραμ από την ανθρωπιστική-ηθική του πλευρά (του

5% που αρνήθηκε να υπακούσει) θα καταλάβουμε ότι κα-

νένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Αν σε διατάζουν να κά-

νεις κάτι που προκαλεί κακό στον άλλον, στο συμπολίτη

σου, σε έναν άνθρωπο, πρέπει να αρνηθείς να υπακού-

σεις. Ακόμα κι αν χάσεις την προαγωγή, την επανεκλογή,

τη δουλειά σου.

Μόνο όταν θα είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε να υπακού-

σουμε στις “μικρές” και καθημερινές εντολές βίας –με τις

οποίες οι περισσότεροι ασυνείδητα συμμορφωνόμαστε,

μόνο όταν θα είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε μια γενικευ-

μένη και μέχρι τέλους πολιτική, κοινωνική, καταναλωτική

ανυπακοή, μόνο όταν μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως

αυτεξούσιοι άνθρωποι και όχι ως ανεύθυνοι υπάλληλοι,

μόνο τότε θα μπορέσουμε να γκρεμίσουμε τη λαίλαπα του

νεοφιλελευθερισμού που μας θέλει υπάνθρωπους, υπά-

κουους και υπόδουλους.

Ο Μίλγκραμ, στο άρθρο του το 1974 “Oι Κίνδυνοι της Υπα-

κοής”, συνόψισε: “Η εξουσία αντιτάχθηκε στις ισχυρότε-
ρες ηθικές αρχές και κέρδισε έναντι της ηθικής
περισσότερες φορές από ότι έχασε”.
www.votegreece.gr

Το πείραμα του Μίλγκραμ

Πείραμα υπακοής και υποταγής στην εξουσία
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Εργοτάξιο ή οικοδομή;

Στο οικόπεδο Ι. Μεταξά 10 και Λακωνίας, από χρόνια

λειτουργούσε μία οικοδομική δραστηριότητα (μάντρα

οικοδομών), παρά τις παραινέσεις κατοίκων της περιο-

χής.

Σήμερα το έκλεισε μέχρι έξω στο πεζοδρόμιο με με-

ταλλικά φύλλα.

Aπό κάτοικο της Βούλας ελάβαμε φωτογραφίες από

τη νέα εργοταξιακή κατάληψη στην Ι. Μεταξά 10 και

Λακωνίας, σημειώνοντας ότι «θα ήθελα να μας ενη-
μερώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ΒΒΒ εάν
η κατάληψη του μισού πεζοδρομίου είναι νόμιμη».  

Σας ευχαριστώ,

Δημότης Βούλας

Εμείς που επισκεφθήκαμε το σημείο και βρήκαμε κά-

ποιον (ιδιοκτήτη ή εργαζόμενο) δεν μας απάντησε στο

ερώτημά μας. Μας απάντησε όμως ότι έκλεισαν γιατί

θα κτιστεί οικοδομή.

“αντικαπιταλιστική ανατροπή”
Γιατί αποχωρήσαμε από το ΠΕΣΥ

«Ο περιφερειάρχης δεν ήθελε ούτε να συζητήσει το
θέμα της ΧΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ στο περιφερειακό
συμβούλιο. Αρνήθηκε ακόμα και την πολιτική καταδίκη
των φασιστών συμβούλων, ενώ αγκάλιασε την ανε-
ξαρτητοποίηση του πρωτοπαλίκαρου της ΧΑ στο πε-
ριφερειακό Συμβούλιο. Μετά την απόρριψη της
συζήτησης του θέματος αποχωρήσαμε από τη συνε-
δρίαση μαζί με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”, την “Ανυπότα-
χτη Αττική”, τη “Δύναμη Ζωής”, την “Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση”  και την “Οικολογική Συμμαχία”», γρά-

φει μεταξύ άλλων η περιφερειακή παράταξη μειοψη-

φίας “αντικαπιταλιστική ανατροπή για την αττική”.

O έως περιφερειάρχης και επικεφαλής

περιφερειακής παράταξης της Πειφέ-

ρειας Αττικής, Γιάννης Σγουρός, σχο-

λιάζει τον “Μεγάλο περίπατο” της

Αθήνας γράφοντας μεταξύ άλλων: 

«Παράνομες έκρινε το Συμβούλιο της

Επικρατείας τις κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις για το Μεγάλο Περίπατο στο κέν-

τρο της Αθήνας, διότι τόσο από το

Δήμο Αθηναίων όσο και από τα συναρ-

μόδια Υπουργεία και με τη σύμπραξη

της Περιφέρειας Αττικής, επιχειρήθηκε

να ενταχθούν στις υγειονομικές διατά-

ξεις για την αντιμετώπιση του Covid

και όχι μετά από μια σοβαρή και ολο-

κληρωμένη μελέτη για την ανάπλαση

της πόλης.

Είχαμε εξαρχής καταγγείλει στο Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο ότι τα πειράματα στο

κέντρο της Αθήνας και μάλιστα και σε

δρόμους αρμοδιότητας της Περιφέρειας,

με την ανοχή του κ. Πατούλη, είναι πα-

ράνομα, αναποτελεσματικά και επικίν-

δυνα για την ασφάλεια των πολιτών.

Για άλλη μια φορά μας αγνόησαν. Η δι-

οίκηση της Περιφέρειας ψήφισε το κα-

λοκαίρι στο Περιφ. Συμβούλιο την

πρόταση έγκρισης των παράνομων κυ-

κλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου

Αθηναίων απορρίπτοντας τις αντιρρή-

σεις μας.

Με τον τρόπο αυτό ο κ. Πατούλης συ-

νέβαλε σε μια διαδικασία που απαξιώ-

θηκε επί της ουσίας στα μάτια των

πολιτών και δεν απέτρεψε το Δήμαρχο

Αθηναίων από αλλεπάλληλα σφάλ-

ματα που οδήγησαν στο χθεσινό απο-

τέλεσμα.

Όταν η Διοίκηση της Περιφέρειας

ασκείται με  χαιρετούρες και φωτογρά-

φους, χωρίς μελέτη και πρόγραμμα,

αυτά θα είναι τα αποτελέσματα»!

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γ

Γ.Σγουρός το είχε επισημάνει από τον

Ιούνιο του 2020 ότι το έργο “ξεκινάει

ανάποδα”, αλλά οι πλειοψηφιες δυστυ-

χώς, σπάνια ακούνε τις μειοψηφίες.

Παράνομες οι ρυθμίσεις για το “Μεγάλο Περίπατο” στην Αθήνα

Γ. Σγουρός: Η απόδειξη της προχειρότητας!

“Έκθετη η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής μετά
την απόφαση του ΣτΕ για τον Μεγάλο Περίπατο”

Δημοτικές Συνεδριάσεις δια ζώσης ζητάει η

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Δημοτικές Συνεδριάσεις δια ζώσης ζητάει η Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδε-

μόνων Σπάτων - Αρτέμιδος γράφοντας μεταξύ άλλων: «τη 19η Συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα παρέχεται σε

κάθε δημοτικό συμβούλιο η δυνατότητα εκπρόσωπος της Ένωσης να παρακο-

λουθεί με δικαίωμα παρέμβασης, πριν «αλέκτωρ λαλήσει τρις» παρέπεμψε ο

ίδιος τις δεσμεύσεις του στις ελληνικές καλένδες. Έτσι στην αμέσως επόμενη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αρνήθηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος αυτό

που είχε υποσχεθεί στην προηγούμενη.

Με αυτόν τον τρόπο η δημοτική αρχή έκανε σε όλους σαφές ότι με πρόσχημα

τον κορονοϊό αρνείται τη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

προκειμένου να απαλλαγεί από τις ενοχλητικές φωνές των δημοτών και των

μαζικών φορέων τους, όπως για παράδειγμα η Ένωση και οι Σύλλογοι γονέων.

Εμείς για άλλη μια φορά απαιτούμε να επανέλθουν οι δια ζώσης συνεδριάσεις

στις οποίες θα μπορούν εκπρόσωποι των μαζικών φορέων του Δήμου να πα-

ραβρίσκονται, προκειμένου να μεταφέρουν τα πολλά και οξυμμένα προβλήματα

του Δήμου μας και να πιέζουν για να υπάρξουν λύσεις.

Σε Νομοσχέδιο για με τίτλο: “Ρύθ-

μιση θεμάτων ιθαγένειας” η Βουλή

ψήφισε τροπολογία που κατέθεσε

ο βουλευτής της Ν.Δ. Ν. Κακλαμά-

νης, με την οποία παύουν οι αξιό-

ποινες πράξεις αιρετών και

υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, ποινικές και πειθαρχικές

διώξεις και σταματώντας κάθε δια-

δικασία καταλογισμού εις βάρος

τους. Η τροπολογία έγινε δεκτή

από τον Υπουργό Εσωτερικών Π.

Θεοδωρικάκο και ψηφίστηκε από

πολλά κόμματα. Συγκεκριμένα ψή-

φισαν ΝΑΙ - Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ.

Ψήφισαν ΟΧΙ, Κίνημα Αλλαγής και

Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 ψή-

φισε παρών.

Έγινε ήδη νόμος και είναι το άρθρο

67 (Ν. 4735/2020, άρθρο 67).

Τι ακριβώς λέει το άρθρο 67;

«[...] Αίρεται το αξιόποινο των
πράξεων Αιρετών και Υπαλλήλων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι
οποίες αφορούν πληρωμές ενταλ-
μάτων που έλαβαν χώρα μέχρι
31.7.2019 και οι οποίες διενεργή-
θηκαν επί τη βάση ελέγχων των
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου και παύουν οριστικά οι ποι-
νικές και πειθαρχικές διώξεις εναν-
τίον των προσώπων αυτών, καθώς
και κάθε διαδικασία καταλογισμού
σε βάρος τους».

Εκ των υστέρων ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε

ανακοίνωση(!!) όπου προαναγγέλει

ότι θα κάνει τροπολογία επί της

ψηφισμένης πλέον τροπολογίας

και σημειώνει ότι: «[...] δεν πρόκει-
ται ποτέ να κλείσει το μάτι σε χα-
ριστικές διατάξεις ή να συναινέσει
σε χορήγηση άφεσης αμαρτιών σε
υποθέσεις διασπάθισης του δημο-
σίου χρήματος». 

Βουλευτική Τροπολογία απαλλάσσει αιρετούς

και υπαλλήλους σε βάθος χρόνου!
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Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της 18ης Πανελ-

λήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, στον

προαύλιο χώρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με

την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του

«Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της

ΠΟΣΕΑ Χ. Πρωτόπαπας, ο Περιφερειάρχης Αττικής,

Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμο-

δοσίας Π. Κατσίβελας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού Α. Αυγερινός, ο Δήμαρχος Αχαρ-

νών Σ. Βρεττός και η Αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας

της ΕΟΘΑ Α. Σαλαμούρα.  

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πα-

τούλης σε δηλώσεις του

επεσήμανε:
«Πριν από λίγους μήνες, με
αφορμή τις αυξημένες ανάγ-
κες αίματος εξαιτίας της
πανδημίας, ξεκινήσαμε μία
μεγάλη προσπάθεια σε συ-
νεργασία με τους Δήμους, τις Περιφέρειες της χώρας,
το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ),

διοργανώνοντας εθελοντικές αιμοδοσίες στην Αττική
αλλά και σε άλλες περιοχές  της χώρας. Όλοι αυτοί οι
φορείς αποτελούμε τους κρίκους μίας πολύ δυνατής
αλυσίδας, με τη βοήθεια της οποίας, μπορούμε να προ-
χωρήσουμε μπροστά, προς μια πιο ανθρώπινη Ελλάδα
και μια πιο ανθρώπινη Περιφέρεια.
Η ανταπόκριση του κόσμου στην πρωτοβουλία μας,
ήταν θερμή και συγκινητική. Παράλληλα ξεκινήσαμε με
επιτυχία, την προσπάθεια για τη δημιουργία Τράπεζας
Αίματος και με τη συμβολή των εθελοντών αιμοδοτών,
δυναμώνουμε σιγά-σιγά την αγκαλιά μας προς όλους
τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.  Θα συ-
νεχίσουμε με ανάλογες πρωτοβουλίες και στο  μέλλον,
μέσα από συνέργειες και με τους αρμόδιους φορείς,
προκειμένου να δυναμώσουμε το κάλεσμα προς όλους
τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη ανι-
διοτελούς προσφοράς.

Ευχαριστούμε θερμά και τιμούμε όλους τους εθελοντές
αιμοδότες, που με το παράδειγμά τους αναδεικνύουν
το πραγματικό νόημα σε αξίες, όπως, η αλληλεγγύη, η
ανθρωπιά, η αγάπη προς το συνάνθρωπο και ευχόμαστε
οι πράξεις τους, να βρουν νέους μιμητές ανάμεσα

στους συμπολίτες μας για να κρατάμε ζωντανή την ελ-
πίδα για τη ζωή».

Tελετή λήξης της 18ης Πανελλήνιας

Λαμπαδηδρομίας 

Εθελοντών Αιμοδοτών

Ο Υπουργός Ναυτιλίας 

στο Λαύριο με το Δήμαρχο

Την πόλη του Λαυρίου και τον Οργανισμό Λιμένος

Λαυρίου επισκέφθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2020 ο

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πλα-

κιωτάκης Ιωάννης με υπηρεσιακούς παράγοντες,

όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δη-

μήτρης Λουκάς μαζί με την Πρόεδρο του ΟΛΛ Κου-

λουβράκη Ιωάννα, τον Διευθύνοντα

ΣύμβουλοΒακόνδιο Γιώργο,  τον Κεντρικό Λιμενάρχη

Λαυρίου Χρήστο Ζούμπο και άλλους υπηρεσιακούς

παράγοντες.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για θέματα

που αφορούν την πόλη του Λαυρίου και τη λειτουρ-

γία του Κεντρικού Λιμένα της περιοχής. Συζητήθηκαν

ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της

πόλης και του λιμανιού όπως η επέκταση του προ-

αστιακού και της Αττικής Οδού προς το Λαύριο, η

κατασκευή της Περιφερειακής Οδού που θα παρα-

κάμπτει δυτικά το Λαύριο, η προσέλευση και λει-

τουργία κρουαζιερόπλοιων και η τοποθέτηση

πλωτών εξέδρων για την επέκταση της μαρίνας μέσα

στην πόλη.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς «το Λι-
μάνι του Λαυρίου είναι ένα λιμάνι εθνικής σημασίας
που εξυπηρετεί ποικίλες δραστηριότητες. Η αξιοποί-
ησή του σε συνδυασμό με τα έργα που αναμένεται
να πραγματοποιηθούν σχετικά με τον προαστιακό και
το οδικό δίκτυο συμβάλλουν σημαντικά στην ανά-
πτυξη και την αναβάθμιση του Δήμου μας».

Εθελοντική προσφορά

στην Καρδίτσα

από το Νίκο Νανούρη

Την  Κοινωνική του ευαισθησία και αλληλεγγύη

έδειξε ο συμπολίτης μας, κάτοικος του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης και εκλεγμένος σύμβουλος

της Δ.Ε. Βουλιαγμένης,  Νικόλαος Νανούρης μετα-

βαίνοντας το Σαββατοκύριακο  που μας πέρασε στην

Καρδίτσα και τα ορεινά χωριά της για να προσφέρει

ό,τι μπορεί στους συμπολίτες μας, που από την μια

στιγμή στην άλλη έχασαν τις περιουσίες τους μετά

τις καταστροφικές πλημύρες της 18ης Σεπτεμβρίου

2020. 

Στην φωτογραφία με την  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Ευπαθών Ομάδων Καρ-

δίτσας  Ουρανία Σούφλα.

Ο Νικόλαος Δημ. Νανούρης MSc, είναι Οικονομολό-

γος - Περιφερειολόγος - Αναπληρωτής Διευθυντής

ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας

Βουλιαγμένης και  Αντιπρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. της

ΔΗΜ.Τ.Ο  ΝΔ  των 3Β



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Είνα γεγονός ότι η περιοχή του Δήμου ΒΒΒ δέχε-

ται ένα βομβαρδισμό από ξένα και δικά συμφέ-

ροντα που  σιγά σιγά αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία

της περιοχής. Κραυγαλέο παράδειγμα η χερσόνη-

σος του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. (Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών) Β.Β.Β.

κοινοποίησε ένα δελτίο Τύπου, που έχει ιδιίτερο εν-

διαφέρον για τα έργα και τις ημέρες αυτών που συμ-

βαίνουν στη Χερσόνησο όπου και τα ξενοδοχειακά

συγκροτήματα του Αστέρα.

Τη Χερσόνησο που πουλήθηκε “για ένα κομμάτι ψωμί”

που λέει ο λαός. Όσο ένα διαμέρισμα - περίπου - στη

Βουλιαγμένη και έχει ξεκνήσει την κατασκευή 13 πο-

λυτελών κατοικιών πολλών χιλιάδων τ.μ. εκάστη, εξα-

φανίζοντας αιωνόβια πεύκα και άλλα δέντρα.

Κάτι που θα έπρεπε η δημοτική Αρχή να έχει σημαν-

τικό λόγο, αλλά προτίμησε τα ανταποδοτικά για να

αναβαθμίσει (χαλάσει δηλαδή) την πλατεία της Βου-

λιαγμένης.

Και επειδή τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα - και

σωστά - για ένα κυπαρίσσι που αποφάσισε ο Δήμος

ΒΒΒ να κόψει για να επεκτείνει το γήπεδο, καλώ

όλους τους πολίτες να μελετήσουν το παρακάτω δελ-

τίο να δουν πώς η Χερσόνησος του Αστέρα θα κατα-

στεί κρανίου τόπος, μπετόν αρμέ, καλή ώρα όπως το

Πανόραμα της Βούλας (το πευκοριθές δάσος κατά

την εγκυκλοπαίδεια Πυρσός).

Γράφει λοιπόν τεκμηριωμένα με πάρα πολλά επισυ-

ναπτόμενα έγγραφα που δεν χωρούν αμφισβήτηση

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.

Αστέρας Βουλιαγμένης

Υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος και εγκλωβισμός

των αρχαιοτήτων

Οι εξελίξεις στην χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου της

Βουλιαγμένης και την σταδιακή μετατροπή της σε κλει-

στή γειτονιά με πολυτελείς κατοικίες,  που ξεκίνησε το

2013 συνεχίζονται. Έχοντας περάσει τρία χρόνια μετά

την οριστική έγκριση του σχεδίου που προέβλεπε την

πώληση σημαντικού μέρους της χερσονήσου και μακρό-

χρονη ενοικίαση της πλαζ και της μαρίνας, βρίσκεται σε

κομβικό σημείο για την επίτευξη των στόχων των “επεν-

δυτών” και αυτό γιατί:

Η επένδυση προέβλεπε την ανέγερση 13 πολυτελών

κατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα, με ταυτόχρονη ανά-

πτυξη και εκσυγχρονισμό της τουριστικής εγκατάστα-

σης, της μαρίνας και της πλαζ. Οι ‘’επενδυτές’’ ανέμεναν

ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών και η απόσβεση

των αρχικών κεφαλαίων θα προέρχονταν από την πώ-

ληση των οικοπέδων και των κατοικιών. Η τουριστική εγ-

κατάσταση θα αποτελούσε μια πιο μακροχρόνια

απόδοση και δόθηκε για διαχείριση σε έμπειρη εταιρία,

την  Four Seasons. Σήμερα τρία χρόνια μετά και ύστερα

από έντονες προσπάθειες για την πώληση των κατοι-

κιών  και δημοσιεύματα  που δημιουργούσαν κλίμα επεν-

δυτικής ευφορίας, μπόρεσαν να πουλήσουν με οριστικά

συμβόλαια μόνο δύο πολυτελείς κατοικίες. Η τουρι-

στική εγκατάσταση και η πλάζ παρουσιάζει αναλογικά

μηδαμινά έσοδα και σταθερά έξοδα. 

[...] Οι δύο κατοικίες, για τις οποίες ήδη εκδόθησαν οι

οικοδομικές άδειες, πωλήθηκαν σε δύο Κυπριακές  off

shores εταιρείες συμφερόντων ενός μεγαλοεπιχειρη-

ματία που προέρχεται από το εφοπλιστικό λόμπι και

στην Ελλάδα πληρεξούσιος και εκπρόσωπος τους είναι

η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ-

ΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., όλες με γραφεία στο

ίδιο κτήριο, στο Π. Φάληρο.

Με  την πώληση εκδόθησαν νέες οικοδομικές άδειες σε

αντικατάσταση των αρχικών στο όνομα των δύο νέων

ιδιοκτητών, δηλαδή των Κυπριακών  off shores.

Η πρώτη που είναι διπλοκατοικία έχει κατοικήσιμο χώρο

- δόμηση 2.227,36 τ.μ. και θα δομηθεί στο ιδιόκτητο οι-

κόπεδο  5747,51 τ.μ. (μεταβιβάστηκε με την 3673/17.7.2020

πράξη  της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Που-

λαντζά στην BANGARDER LIMITED GREEK BRANCH  Ε.Π.Ε.). 

Κόβονται 35 πεύκα και άλλα δέντρα

Για την ανέγερσή της απαιτείται, σύμφωνα με την οι-

κοδομική άδεια για την ιδιοκτησία Β.1-2 στην περιοχή

49.1-2 για διώροφη διπλοκατοικία, με α/α πράξης

88144/2019, η κοπή πολυετών πεύκων και λοιπών

δέντρων και η μεταγενέστερη φύτευση νέων δέν-

τρων, συγκεκριμένα:

Δέντρα πολυετή υφιστάμενα 41 - Δέντρα πολυετή

που κόβονται   35 - Δέντρα νέα φυτεύονται  53 

Η δεύτερη κατοικία έχει κατοικήσιμο χώρο - δόμηση

1.227,34 τ.μ. και θα δομηθεί στο ιδιόκτητο οικόπεδο

3618,74 τ.μ. (μεταβιβάστηκε με την 3673/17.7.2020 πράξη της

συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά στην

CREATICK LIMITED GREEK BRANCH Ε.Π.Ε.).

Κόβονται 81 πεύκα και άλλα δέντρα

Για την ανέγερσή της απαιτείται, σύμφωνα με την οικο-

δομική άδεια για την  ιδιοκτησία Β.3 στην περιοχή 49.3

για διώροφη κατοικία, με α/α πράξης 88140/2019, η

κοπή πολυετών πεύκων και λοιπών δέντρων και η με-

ταγενέστερη φύτευση νέων δέντρων, συγκεκριμένα:                             

Δέντρα πολυετή υφιστάμενα  95 - Δέντρα πολυετή που

κόβονται 81 - Δέντρα νέα φυτεύονται  81.

Οι επισημάνσεις της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  σχετικά με την

αλλοίωση του φυσικού και αρχαιολογικού περιβάλλον-

τος της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου Βουλιαγ-

μένης επιβεβαιώνονται όλο και περισσότερο με την

εξέλιξη της εφαρμογής του τελικού Ειδικού Σχεδίου

Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.).

[...] Ήδη οι εκτεταμένες παρεμβάσεις των γιγάντιων μη-

χανημάτων εκσκαφής πλήγωσαν ανεπανόρθωτα το φυ-

σικό ανάγλυφο και το δασικό πλούτο της πανέμορφης

χερσονήσου.

Εντύπωση, αλλά όχι έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι

η προβλεπόμενη αποδέσμευση του αναδεδειγμένου αρ-

χαιολογικού χώρου του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα

από την περιοχή ιδιοκτησίας του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.  βρίσκεται

ακόμη σε φάση μελέτης και αναβάλλεται η υλοποίησή

της για το μέλλον. 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Οι χιλιάδων τετραγωνικών κατοικίες 
καταστρέφουν έναν πνεύμονα πρασίνου
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Ἐξ Ἐρασιαληθοπαιδεύσεως*
ἄρχεσθαι

&
Δοξοματαιοσοφίας*

παύεσθαι

“ Γιατί είναι γεγονός πως η γνώση της Ιστορίας αποτελεί
την ομορφότερη πλευρά της Μόρφωσης: 
είναι το ΘΕΩΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ”.
(ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΣ ΚΟΜΕΝΙΟΣ, 1592-1670, Τσέχος φιλόσοφος, παιδαγω-
γός, θεολόγος και πατέρας της Σύγχρονης Εκπαίδευσης.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 17ου ΑΙΩΝΑ 

Ο Σάιμον Σόμεβιλ Λάουρι/Simon Somerville Laurie, Σκω-
τσέζος εκπαιδευτικός, 1829-1909, περιέγραψε τα σχολεία του
17ου αιώνα ως: “απελπιστικά ανοργάνωτα και βαρετά”. Και
ο Ιωάννης Κομένιος, ακόμη πιο δηκτικός, τα αποκαλούσε
“Σφαγεία του Νου”.

Σήμερα, ύστερα από τρεις αιώνες, στο α’ τέταρτο του 21ου
αιώνα, βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι ως προς την παραπάνω πε-
ριγραφή; Εμείς πιστεύουμε, χωρίς να γινόμαστε υπερβολικοί,
ότι ευρισκόμεθα ακόμη πιο πίσω, στο Μεσαίωνα!!!

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΕ-
ΝΙΟΥ από το έργο του “DIDACTΙCA MAGNA” (=”Mεγάλη
Διδακτική”/”The Great Didactic”) που εκδόθηκε  το 1657 στα

Λατινικά:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

“Για να κατανοήσετε κάτι, πρέπει πρωτίστως να αντιληφθείτε
γιατί και πώς αυτό το πράγμα, σε ό, τι αφορά καθένα από τα
επιμέρους στοιχεία του συνδέεται με κάτι άλλο, καθώς επίσης
πώς και σε ποιο βαθμό διαφέρει αυτό από τα άλλα παρόμοια
πράγματα”.
“Ορθά λέγεται ότι πρέπει να διαβάσουμε κάτι μια φορά για να
δούμε τι περιέχει֗ δεύτερη φορά για να το καταλάβουμε ֗ τρίτη
φορά, για να το αποτυπώσουμε στη μνήμη μας֗ την τέταρτη
φορά πρέπει να το επαναλάβουμε σιωπηλά για να διαπιστώ-
σουμε αν έχει γίνει κτήμα μας / το κατέχουμε πλήρως”.

“ ΜΟΝΟ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ 
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, 

ΝΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣ”
Και αυτό είναι, όπως αντιλαμβάνεσθε, επίπονο και επικίνδυνο
για τις εποχές τής αποπνευματοποίησης που ζούμε!

Το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα καλλιεργεί και διδάσκει στους
μαθητές το δόγμα:

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΑΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΣ!
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙΣ!

Ήτοι τη στείρα απομνημόνευση αντί για την ανάπτυξη της λο-
γικής σκέψης και κριτικής/αξιολογικής ικανότητας.

ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ,
ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ! ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΙ
ΑΝΔΡΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΝΑ
ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ,  ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥΣ! 

ΦΙΛΟ-ΠΟΙΜΗΝ: Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

“Δεινοκράτης μὲν καὶ ὅσοι τῶν Μεσσηνίων ἦσαν δυνατοὶ
χρήμασι, παρεκελεύοντο ἀποκτεῖναι Φιλοποίμενα֗ οἱ δὲ τοῦ
δήμου περιποιῆσαι τὰ μάλιστα εἶχον σπουδήν, πλέον τι ἢ

παντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πατέρα ὀνομάζοντες”.
(Παυσανίας, 110-180, Περιηγητής και Γεωγράφος, “Ελλάδος Περιήγησις”,

βιβλίο 8ο “ΑΡΚΑΔΙΚΑ” § 51,7)

(= Ο Δεινοκράτης ωστόσο και όσοι από τους Μεσσήνιους ήταν
πλούσιοι, προέτρεπαν να σκοτώσουν τον Φιλοποίμενα֗ οι Δη-
μοκρατικοί όμως κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον σώσουν,
αποκαλώντας τον κάτι περισσότερο από πατέρα ολοκλήρου της

Ελλάδας). 

Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

“καὶ ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο ἐς ἀνδρῶν ἀγαθῶν φορὰν ἔληξεν ἡ
Ἑλλάς. Μιλτιάδης μὲν γὰρ ὁ Κίμωνος τούς τε ἐς Μαραθῶνα
ἀποβάντας τῶν βαρβάρων κρατήσας μάχῃ καὶ τοῦ πρόσω
τὸν Μήδων ἐπισχὼν στόλον ἐγένετο εὐεργέτης πρῶτος
κοινῇ τῆς Ἑλλάδος, Φιλοποίμην δὲ ὁ Κραύγιδος ἔσχατος.” 
(Παυσανίας, 110-180, Περιηγητής και Γεωγράφος, “Ελλάδος Περιήγησις”,

βιβλίο 8ο “ΑΡΚΑΔΙΚΑ” § 52,1).

(= Μετά το θάνατο του Φιλοποίμενα έπαυσε πλέον η Ελλάς να
αναδεικνύει αξιόλογους και σπουδαίους ηγέτες. Ο Μιλτιάδης,
βέβαια, ο γιος του Κίμωνα, αφού νίκησε σε μάχη τους βάρβα-
ρους που αποβιβάστηκαν στο Μαραθώνα και αφού αναχαί-
τισε/αποσόβησε την περαιτέρω ναυτική εκστρατεία των
Περσών, κατέστη ο πρώτος ευεργέτης ολοκλήρου της Ελλάδας
και ο Φιλοποίμην, ο γιος του Κραύγιδος, υπήρξε ο έσχα-
τος…)

ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ 
ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ:

“τοῦδ’ ἀρετὰ καὶ δόξα καθ’ Ἑλλάδα, πολλὰ μὲν ἀλκαῖς,
πολλὰ δὲ καὶ βουλαῖς ἔργα πονησαμένου,
Ἀρκάδος αἰχμητᾶ Φιλοποίμενος, ᾧ μέγα κῦδος
ἕσπετ’ ἐνὶ πτολέμῳ δούρατος ἁγεμόνι.
μανύει δὲ τρόπαια τετυγμένα δισσὰ τυράννων
Σπάρτας: αὐξομέναν δ’ ἄρατο δουλοσύναν.
ὧν ἕνεκεν Τεγέα μεγαλόφρονα Κραύγιδος υἱόν
στᾶσεν, ἀμώμητον κράντορ’ ἐλευθερίας.”
(Παυσανίας, 110-180, Περιηγητής και Γεωγράφος, “Ελλάδος Περιήγησις”,

βιβλίο 8ο “ΑΡΚΑΔΙΚΑ” § 52,6,3)

(= Η δόξα και η αρετή αυτού του ανθρώπου εξακτινώθηκαν σ’
ολόκληρη την Ελλάδα, ο οποίος και με τη σωματική του ρώμη
πολλά, αλλά και με τη φρόνηση/σύνεσή του πολλά επετέλεσε
κατορθώματα, του Αρκάδα μαχητή Φιλοποίμενα, που μεγάλη
δόξα τον ακολούθησε στον πόλεμο ως επικεφαλής δορυμάχων
ανδρών. Αυτό επιμαρτυρούν τα δυο του στημένα τρόπαια κατά
των τυράννων της Σπάρτης֗  και έθεσε τέρμα στην αυξανόμενη
υποδούλωση. Για όλες του αυτές τις υπηρεσίες, η Τεγέα έστησε
τον ανδριάντα τού μεγαλόφρονα/γενναιόφρονα γιου του Κραύ-
γιδος, αψεγάδιαστου¹ ηγεμόνα/υπερασπιστή της ελευθερίας).

Η ελεγεία του Φιλοποίμενα ανοίγει ένα δίκαιο, έντιμο και
ηθικό μονοπάτι, αυτό της Αρετής, λέξη που συνδέεται με το
ἀρείων/ἀμείνων/ ἄριστος, ήτοι την ηθική ανωτερότητα/υπε-
ροχή, αλλά και την ιδιότητα του Ἂρεως, την πολεμική αν-
δρεία. Χρέος δικό μας είναι να τον αγκαλιάσουμε και να τον
φέρουμε πιο κοντά μας. Κομμάτι και της δικής μας ζωής,
αν βέβαια επιθυμούμε να γίνουμε ενάρετοι.

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΑ

«οὐ μὴν ἀλλὰ κομίσαντες αὐτὸν – τον Φιλοποίμενα - εἰς τὸν
καλούμενον Θησαυρόν², οἴκημα κατάγειον οὔτε πνεῦμα
λαμβάνον οὔτε φῶς ἔξωθεν οὔτε θύρας ἔχον, ἀλλὰ μεγάλῳ
λίθῳ προσαγομένῳ κατακλειόμενον, ἐνταῦθα κατέθεντο,
καὶ τὸν λίθον ἐπιρράξαντες ἄνδρας ἐνόπλους κύκλῳ περιέ-
στησαν».

(Πλούταρχος, 45-120, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, «ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ», §19,4,2).

(= Όπως και αν είναι, τον μετέφεραν στο Θησαυρό*, όπως τον
έλεγαν, ένα υπόγειο οίκημα που δεν έπαιρνε ούτε αέρα ούτε
φως απ’ έξω, ούτε και πόρτα είχε, αλλά σφραγιζόταν με μια με-
γάλη πέτρα που την κυλούσαν, εκεί τον ενέκλεισαν, και αφού
επέρριψαν/έκλεισαν με ορμή το άνοιγμα με την πέτρα, τοπο-
θέτησαν γύρω γύρω οπλισμένους φρουρούς).

ΕΝΑ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΟΥ ΕΚΡΥΒΕ ΕΝΑΝ
ΕΜΨΥΧΟ “ΘΗΣΑΥΡΟ”, ΤΟΝ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΑ, στον

αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Οι Αρχαιολογικές Ανακαλύψεις συχνά συνδέουν στενά τα ευρήματα
με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Ιστο-
ρικά γεγονότα των οποίων η αλήθεια αποδει-
κνύεται με ατράνταχτα και αδιάσειστα
στοιχεία. Κάποιες “μαγικές” στιγμές, που
μοιάζουν με βαθιά ρωγμή μέσα στο χρόνο. 
Το θησαυροφυλάκιο που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή 

ΠΩΣ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΑ

Ο καθηγητής αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης έφερε το καλο-
καίρι του 2008 στο φως αυτό το σπάνιο εύρημα. Πρόκειται για
έναν υπόγειο θάλαμο, ωραία κατασκευασμένο, διαστάσεων πε-
ρίπου 3 Χ 3 Χ 3 μέτρα, η άνω επιφάνεια του οποίου βρίσκεται
στην ίδια στάθμη με το έδαφος. Στο κέντρο του υπάρχει ένα
μεγάλο άνοιγμα που έκλεινε ερμητικά με ένα μεγάλο πέτρινο
σκέπασμα. Το θησαυροφυλάκιο χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή,
όπως αναφέρει ο Πολύβιος και περιγράφει ο Πλούταρχος στο
βίο του Φιλοποίμενα, στρατηγού της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Εκεί φυλάκισαν το 183 π.Χ. οι Μεσσήνιοι τον Μεγάλο Στρα-
τηγό των Μεγαλοπολιτών, τον οποίο συνέλαβαν αιχμάλωτο
κατά τη διάρκεια μάχης. Στη συνέχεια οδήγησαν τον γηραιό
στρατηγό για δημόσια έκθεση στο θέατρο της πόλης, όπου το
κοινό κραύγαζε για τη θανάτωσή του. Ο Φιλοποίμην βρέθηκε
φυλακισμένος σ’ αυτό ακριβώς το θησαυροφυλάκιο, το οποίο
πλέον ήταν σε αχρησία. Τη νύχτα, ένας δούλος σταλμένος από
τον Δεινοκράτη, το στρατηγό των Μεσσηνίων, τον δηλητη-
ρίασε, επισύροντας την μήνιν της Συμπολιτείας. Η είδηση της
δολοφονίας του υποχρέωσε τους Μεγαλοπολίτες να εισβάλουν
στη Μεσσήνη, όπου σκότωσαν τους υπαιτίους, και μόνον ο
Δεινοκράτης πρόφτασε να αυτοκτονήσει με το σπαθί του.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ, ΕΥΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΕΥΕΡ-
ΓΕΤΕΣ  ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ!

Ο Φιλοποίμην διατηρούσε ζωηρή στην ψυχή του την Ελλη-
νική Παράδοση και εργάστηκε μ’ όλες τις δυνάμεις του για
την Ανεξαρτησία της πατρίδας του. Διοργάνωσε τις δυνάμεις
της Αχαϊκής Συμπολιτείας, τον σημαντικότερο συνασπισμό των
Ελλήνων κατά τους χρόνους του και απέκτησε τη συμπάθεια
και τον θαυμασμό των συγχρόνων του. Είχε ως πρότυπό του
τον Επαμεινώνδα και προσπαθούσε να του μοιάσει στην απλό-
τητα της ζωής, στην ανιδιοτέλεια και στη στρατιωτική αρετή.
Οι προτομές του Πολυβίου και του Φιλοποίμενα που κοσμούν
το νέο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης μάς προσφέρουν μια χα-
ραμάδα ελπίδας και αισιοδοξίας. Αρκεί πρώτα να τους έχουμε
μελετήσει για να τους γνωρίζουμε.
Για τον Φιλοποίμενα ισχύει απόλυτα αυτό που έγραψε ο Αρι-
στοτέλης στα “Ηθικά Νικομάχειά” του, 1115α, 33:
“Ἀνδρεῖος ὁ περί τόν καλόν (=τόν μή αἰσχρόν) θάνατον
ἀδεής.” (=Είναι γενναίος αυτός ο οποίος δεν φοβάται τον
ωραίο, έντιμο θάνατο).

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΔΡΑΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΕΣ ΑΙΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ

ΑΔΑΕΙΣ, ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΟΙ!!!

Σας προσκαλώ το Σάββατο 17/10/20 και ώρα 11.00 στην
πλατεία της Πνευματικής Εστίας του Δήμου Βούλας,
Αγίου Ιωάννου 3, στην ομιλία μου με θέμα “Εθνική ταυτό-
τητα και εθνικά σύμβολα”.

――――――
* Ο έρωτας για την αληθινή, γνήσια, αυθεντική ανθρωπιστική Παιδεία.
* Η επιφανειακή, “κατ’ επίφαση”, επιπόλαια και ανώφελη, αστόχαστη και
άκριτη γνώση.
¹ Υπάρχει και γραφή ἀμωμήτου (σε γενική πτώση) = του πρωτεργάτη της
άσπιλης / άμεμπτης λευτεριάς (το επίθετο ἀμωμήτου αναφέρεται στο ου-
σιαστικό ἐλευθερίας).
² Θησαυρός παράγεται από το θέμα του ρήμ. τίθημι και το μέλλοντα θήσω
(=θέτω, τοποθετώ) + το αὖρον (λατ. aurum-i =ο χρυσός). Σήμαινε το μέρος
όπου  τοποθετούσαν/καταχώνιαζαν κάτι. Γι’ αυτό και τα καταχωνιασμένα
χρήματα τα ονόμασαν “θησαυρό”, και σήμερα η λέξη έχει πάρει τη γνωστή
μας σημασία.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Οι πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, σχετικά με το ιδιο‐

κτησιακό καθεστώς στην παράκτια ζώνη, η οποία εκτεί‐

νεται στην ευρύτερη περιοχή που λειτουργεί το καφενείο

με την επωνυμία: ΝΟΤΟΣ, είναι γνωστές. Για όσους δεν

τις γνωρίζουν, μπορούν να ενημερωθούν σχετικώς από

τα έγκυρα κείμενα ερευνητικής δημοσιογραφίας που

γράφει η Άννα Μπουζιάνη στην εφημερίδα: ΕΒΔΟΜΗ. 

Η δικαστική διένεξη σχετικά με την ιδιοκτησία σ’ αυτή

την παράκτια ζώνη, κράτησε περισσότερο από δέκα χρό‐

νια. Σήμερα οι ιδιώτες ιδιοκτήτες, κρατάνε στα χέρια

τους δικαστική απόφαση για «αναγκαστική εκτέλεση»

στο ταμείο του Δήμου 3Β. Και όσον αφορά στο ιδιοκτη‐

σιακό καθεστώς, η δικαστική εξουσία αποφάσισε ότι η

έκταση αυτή δεν είναι δημόσιο κτήμα αλλά ατομική ιδιο‐

κτησία. Φαντάζομαι, ότι έτσι καταγράφεται και στον

χάρτη του κτηματολογίου. 

Εάν τα δεδομένα έχουν έτσι όπως τα εκθέτω, τότε απαι‐

τείται να αναστοχασθούμε όλοι μας, δημοτική αρχή και

δημότες, πώς έχουν τα πράγματα σε πολιτικο‐ερμηνευ‐

τικό επίπεδο. Διευκρινίζω, ότι όσα γράφω, τα γράφω ως

δημότης στο Δήμο 3Β και ως πολίτης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Και οι σκέψεις μου έχουν ως κεντρικό

άξονα αυτό που στην πολιτική γλώσσα ονομάζεται: «δη‐

μόσιο συμφέρον». 

Πρώτα‐πρώτα μερικές εμπειρικές σκέψεις που κάνουμε

όλοι μας: δηλαδή εκεί που κολυμπάμε, εκεί που περπα‐

τάμε, εκεί που περνάμε ώρες ανεμελιάς και ξεκούρασης,

εκεί λοιπόν δεν θα γίνεται πια τίποτε απ’ όλα αυτά; Σύμ‐

φωνα με το Σύνταγμα, η ατομική ιδιοκτησία προστα‐

τεύεται και οι σχετικοί περιορισμοί της υπόκεινται σε νο‐

μικές ρυθμίσεις. Επειδή όμως δεν είμαι νομικός επιστή‐

μων (ούτε και νομομαθής, που θα έλεγε ο φίλος μου ο

Κώστας Βενετσάνος) αλλά πολιτικός φιλόσοφος, θα

ήθελα να τονίσω, ότι η διαφορά ανάμεσα σε μία εδαφική

έκταση που χαρακτηρίζεται: δημόσιο κτήμα και σε μία

άλλη που έχει αναγνωρισθεί: ατομική ιδιοκτησία σ’ ένα

συνταγματικό, δημοκρατικό κράτος δικαίου, είναι τερά‐

στια. 

Στην πρώτη περίπτωση ιδιοκτήτης είναι ο «λαός». Στη

συγκεκριμένη περίπτωση ιδιοκτήτης είναι όχι μόνον οι

δημότες του Δήμου 3Β, αλλά όλοι οι πολίτες της ΕΛΛΗ‐

ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Στη δεύτερη περίπτωση ιδιοκτή‐

της είναι ο ιδιώτης, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα της

κατοχής, της νομής και της διαχείρισης της ατομικής πε‐

ριουσίας του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ιδιοκτήτης

είναι η γνωστή εταιρεία, που ασκεί τα δικαιώματά της

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. 

Επειδή όμως δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε συλλογισμούς,

οι οποίοι μπορεί να διατυπώνονται σε λογική σειρά και

ειρμό, αλλά δεν μας οδηγούν σε ένα πολιτικό συμπέρα‐

σμα στο οποίο έχω καταλήξει, σπεύδω ευθύς αμέσως να

κάνω την πρότασή μου: η λύση στο πρόβλημα ιδιοκτη‐

σίας που έχει δημιουργηθεί δεν μπορεί παρά να είναι πο‐

λιτική. Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι θα πει αυτό, αφού

προηγουμένως διευκρινίσω, ότι σε συζητήσεις με νομι‐

κούς επιστήμονες, στους οποίους αναφέρω την πολιτική

πρότασή μου, αυτοί απαντούν ως εξής: άρα προτείνεις

την μέθοδο της απαλλοτρίωσης! 

Φίλοι αναγνώστες και φίλες αναγνώστριες, μπορεί να

εννοώ και αυτή την μέθοδο όταν μιλάω για πολιτική

λύση, αλλά πρωτίστως αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο

πολιτικός αναστοχασμός, η ίδια η σκέψη, η οποία λει‐

τουργεί κριτικά και τελικά δημιουργικά. Επισημαίνω για

μία ακόμη φορά: εκεί που χρόνια τώρα μεγαλώνουμε στο

δημόσιο χώρο, εκεί λοιπόν εγκαθίσταται «ατομική ιδιο‐

κτησία»; Πώς και γιατί συνέβη κάτι τέτοιο; 

Σ’ αυτό λοιπόν το στάδιο της θεωρητικο‐πολιτικής προ‐

ετοιμασίας μας για να αντιμετωπίσουμε το ιδιοκτησιακό

πρόβλημα που ανέκυψε στην παραλία της ΒΟΥΛΑΣ, δεν

προτείνω πράξεις ακτιβισμού, ούτε ενέργειες που ακυ‐

ρώνουν δικαστικές αποφάσεις. Προτείνω πολιτική λύση,

την οποία μπορεί να επεξεργασθεί μόνον η κυβερνητική

εξουσία και όχι η τοπική δομική αρχή. Γι’ αυτό όμως το

ζήτημα, στο επόμενο κείμενό μου. 

―――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης

στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ» 

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Πολιτική λύση για την 

παράκτια ζώνη στη Βούλα

του Xρίστου Κοντοβουνήσιου*

Σ
τις 8 Οκτωβρίου στη Στοκ-

χόλμη η Σουηδική Ακαδημία

ανακοίνωσε ότι το Νόμπελ λο-

γοτεχνίας για το 2020 απονεμήθηκε

στην ποιήτρια των ΗΠΑ, Λουίζ Γκλικ.

Κατά το σκεπτικό και τη λιτή ανακοί-

νωση της Ακαδημίας, η ποιήτρια τιμή-

θηκε ``για την αλάθητη ποιητική φωνή

της, η οποία μέσω της αυστηρής

ομορφιάς της μεταλλάσει την ατομική

της εμπειρία σε οικουμενική. Η ποίησή

της διαπνέεται από υψηλά νοήματα

και ανησυχίες, είναι σταθερή, άμεση

και εξωτερικεύεται με στίχους ισορ-

ροπημένους και διεισδυτικούς ``. Η

βράβευση της ποιήτριας προκάλεσε

και έκπληξη στους διεθνείς λογοτε-

χνικούς κύκλους καθώς η Λ.Γ δεν

είναι ευρέως γνωστή πέραν των ΗΠΑ.

Η βραβευθείσα γεννήθηκε το 1943

στη Νέα Υόρκη όπου έζησε, σπού-

δασε και εργάσθηκε ως καθηγήτρια

και σύμβουλος εκπαίδευσης για λογο-

τεχνικά προγράμματα σε πανεπιστή-

μια και κολλέγια. Εμφανίσθηκε στους

ποιητικούς κύκλους το 1968 και μέχρι

σήμερα έχει εκδώσει (12) ποιητικές

συλλογές και έχει συγγράψει πολλά

λογοτεχνικά δοκίμια και σχετικές

άλλες εργασίες. 

Τα ποιήματά της διαπνέονται από

τους προβληματισμούς που ταλανί-

ζουν τον άνθρωπο και τις σχέσεις των

ανθρώπων. Αναζητεί την οικουμενικό-

τητα μέσα από την ατομικότητα, την

επιθυμία, την προσοχή, την ευλογία

της φύσης, την ευεργετική μοναχικό-

τητα, την εκφραστική ψυχική γενναι-

οδωρία και με ό,τι άλλο την εμπνέει

και αυτοβιογραφείται ως σύγχρονη

γυναίκα.

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γε-

γονός ότι αντλεί ποιητική έμπνευση

από τους μύθους και ειδικότερα από

την ελληνική μυθολογία απ` την

οποία δανείσθηκε πολλά και έγραψε

τις συλλογές “ο θρίαμβος του Αχιλ-

λέα”, “Η άγρια Ίρις” και άλλα διά-

σπαρτα ποιήματα για την Ευρυδίκη,

την Περσεφόνη, τη Διδώ κ.α μυθολο-

γικά πρόσωπα.

Το ποιητικό και δοκιμιακό έργο της

Λουίζ Γκλικ έχει εκτιμηθεί δεόντως

και υψηλώς από τους κριτικούς στις

ΗΠΑ και η βραβευθείσα θεωρείται από

τα πλέον ισχυρά λογοτεχνικά κεφά-

λαια στην αντίπερα του Ατλαντικού

και τώρα όλου του κόσμου. 

Έχει τιμηθεί και με άλλα βραβεία

όπως με το Πούλιτζερ το 1993, το

Εθνικό Βραβείο Κριτικών το 2009, και

το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου το 2014.

Σήμερα ζει στο Κέιμπριτζ της Μασα-

χουσέτης και διδάσκει λογοτεχνία

στο πανεπιστήμιο Γέιλ.

―――――――――
* Ο Χρίστος Κοντοβουνήσιος είναι  π.

Πρέσβυς & Ποιητής 

Στην ποιήτρια Λουίζ Γκλικ

το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2020
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

πριν την καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την εβδομα-

διαία οικονομική επιτροπή, σας εξηγούμε ορισμένα

διαδικαστικά αυτής, που εν προκειμένω, έχουν ιδιαί-

τερη σημασία.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι οκτώ και ο

πρόεδρος εννέα. Τα δε αναπληρωματικά έξι. Γνωρίζετε

βέβαια πως το μοναδικό τακτικό μέλος της αντιπολί-

τευσης είναι η γράφουσα και αναπληρωματικό μέλος

από την ίδια παράταξη, το “Κύμα Ενωμένων Πολιτών -

Δ.Δαβάκης”, ο οποίος εκτελεί και χρέη αντιπροέδρου

Δ.Σ., ο κ. Πέτροβιτς. Όποτε απουσιάζει ο δήμαρχος,

που είναι και σε αυτή την επιτροπή πρόεδρος, τον ανα-

πληρώνει ο διορισμένος εκ των μελών και ο ίδιος

μέλος της επιτροπής. Για να υπάρξει απαρτία, πρέπει

να παρίστανται, ως ευνόητο,  5 μέλη συμπεριλαμβανο-

μένου του προέδρου. Επίσης, έχετε υπόψη, ότι για να

διεξαχθεί η επιτροπή (ως και η επιτροπή ποιότητας

ζωής) είναι αναγκαίο να παρευρίσκονται, η γραμμα-

τέας, ο γενικός γραμματέας και σχεδόν πάντα (καθως

το απαιτεί η φύση των θεμάτων) ο αντιδήμαρχος οικο-

νομικών. Ενίοτε κάποιοι εισηγητές, αναλόγως την πε-

ρίπτωση, συχνά όμως και ο διευθυντής οικονομικών

υπηρεσιών. 

Με όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι το να τηρηθεί το

μέτρο των 9 ατόμων, σύμφωνα με την οδηγία, καταλή-

γει μία δύσκολη υπόθεση.

Από την διεξαγωγή της προηγούμενης Οικ. Επιτροπής

εισηγηθήκαμε την πραγματοποίηση αυτής δια περιφο-

ράς, ως είχε γίνει κατά την περίοδο της καραντίνας.

Αυτή δε η εισήγησή μας έγινε αποδεκτή (ίσως και με

ανακούφιση) από κάποια άλλα μέλη. Στην ηλεκτρονική

ενημέρωσή μας για την επιτροπή αυτής της εβδομάδας

(14-10-2020) με λύπη διαπιστώσαμε ότι, όχι μόνο δεν

εισακουστήκαμε αλλά μεταφέρθηκε η ώρα διεξαγωγής

στις 8 το πρωί (αντί για τις 9). Τίθενται λοιπόν εύλογα

κάποια ερωτηματικά για το τί μεσολάβησε, πώς προτί-

θεται ο δήμαρχος ή για πόσο ακόμη, να εξαναγκάζει

καποια μέλη να παρίστανται, τα οποία εξάλλου ανή-

κουν σε ευπαθείς ομάδες... Όσο για εμάς... δεν πτο-

ούμεθα αλλά θεωρούμε ότι αυτή η τακτική ακροβατεί,

δηλαδή τα μέλη καταλήγουν να έρχονται κατόπιν ει-

δοποίησης για να είναι αριθμητικά εντός του επιτρε-

πτού; Στην περίπτωση δε που ένα μέλος ξεχαστεί και

έρθει.... δεν θέλουμε να εικάσουμε τί θα του συμβεί...

Εμείς απουσιάσαμε έχοντας βέβαια προετοιμάσει mail,

μήπως και ....εις μάτην.

Σας παραθέτουμε κάποια από τα θέματα:

― "Προμήθεια οικοδομικών υλικών". Σε αυτή την δα-

πάνη διαπιστώσαμε ότι από το αρχικό ποσό έως τα

ποσά προσφορών, υπάρχει ούτε λίγο ούτε πολύ αλλά

ακριβώς, κέρδος 86.572€.

― Ομοίως για την "προμήθεια μέσων ατομικής προστα-

σίας" και στις 2 υπολειπόμενες ομάδες, όφελος

27.223€.

Σύνολο 113.755 ευρώ, ποσό ικανό να καλύψει κάποιες

επείγουσες ανάγκες.

― Υπόγειοι κάδοι απο το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, επί

της αρχικής δαπάνης 217.000€ προσφερόμενη τιμή

216.070€ Υπερβολική δαπάνη για 3 συστήματα ΜΟΝΟ.

― "Προμήθεια κάδων αποκομιδής κ ανακύκλωσης και

ανταλλακτικά αυτών". Αυτή η δαπάνη είναι απολυτως

απαραίτητη, αλλά μεχρι αυτό το στάδιο του διαγωνι-

σμού,  οι προσφερόμενες τιμές παρουσιάζουν ελάχι-

στη έκπτωση. Να σημειώσουμε ότι αυτός ο

διαγωνισμός και περίληψη της προκύρηξής του, θα

έπρεπε να είχε δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, πρω-

τίστως στην “7η”, ώς διαπιστευμένη από τη Γ.Γ.Ενημέ-

ρωσης και έχουσα την έδρα στο Δήμο μας,  αλλά αυτό

δεν έγινε ποτέ.

― Οριστική παραλαβή του έργου "Κατασκευή ανελκυ-

στήρα στο Δημαρχείο". Δεν έχουμε καμία πληροφορία

σχετικώς π.χ. Ποιά είναι η τεχνική έκθεση, ποιό το κό-

στος, πότε άρχισε και πότε τελείωσε;

― Οριστική παραλαβή του έργου "Διαμόρφωση Περι-

βάλλοντος Χώρου & Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυ-

μναστηρίου Μηλαδέζας". Το κόστος των 16.490 € για

το είδος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, είναι

μεγάλο.

― "Παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο". Αφορά

αντίκρουση αγωγής για την υπόθεση Μετοχική Εται-

ρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ) εναν-

τίον Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η καταβολή

τόκων στην εταιρεία επί του κεφαλαίου των τόκων που

επιδικάστηκαν (απόφαση Εφετείου) και το ποσό (κε-

φαλαιοποιηθέντος τόκου) ανέρχεται σε 1.047.000

ευρώ.

Η θέση μας επί του θέματος έχει ως εξής:

Ουδεμία αντίρρηση έχουμε για τα νομικά βήματα που

πρέπει ν' ακολουθήσει ο δήμος σε αυτήν την υπόθεση.

Ομως τα τελευταία 8 χρόνια που έχει αναλάβει το

συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο δεν έχει ενημερω-

θεί, πέραν της δημοτικής αρχής και της νομικής υπη-

ρεσίας του δήμου, ουδεμία δημοτική παράταξη, ούτε

το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει ζητηθεί από τον επικε-

φαλής της παράταξής μας πλειστάκις αυτή η απολύ-

τως απαραίτητη ενημέρωση.

Με την υπενθύμιση της σχολαστικής τήρησης των μέ-

τρων, σας ευχόμαστε

Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης

έκανε πράξη την προαναγγελία ότι

θα ψηφιστεί αυστηρός νόμος για

την κακοποίηση των ζώων. Έτσι

στο πλαίσιο της προσπάθειας για

τη διασφάλιση της προστασίας και

ευζωίας των ζώων και με αφορμή

τα αυξανόμενα κρούσματα βάναυ-

σης κακοποίησης ζώων που παρα-

τηρήθηκαν το τελευταίο χρονικό

διάστημα σε διαφορετικές περιο-

χές της χώρας, προχωρά στη μετα-

τροπή του αδικήματος βασανισμού των

ζώων σε κακούργημα.

Ο Μ. Βορίδης υπογραμμίζει ότι πε-

ριστατικά βίας εις βάρος των ζώων

δεν έχουν θέση σε ένα ευνοού-

μενο κράτος και συνιστούν βαριά

προσβολή τόσο σε βάρος της πο-

λιτείας όσο και της ελληνικής κοι-

νωνίας, επισημαίνοντας παράλ-

ληλα ότι είναι επιτακτική η

ανάγκη αυστηροποίησης των

ποινών με στόχο την εξάλειψη

τέτοιου είδους απαράδεκτων

φαινομένων.

Μάλιστα, για το ζήτημα αυτό ο

Υπουργός πραγματοποίησε την

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου συνάν-

τηση με τον ακτιβιστή, γνωστό

για το έργο του κατά της κακο-

ποίησης ζώων και για την προ-

σπάθειά του να συστήσει - με τη

συνεργασία των Δήμων - παράρ-

τημα αστυνομίας ζώων, Παναγιώτη

Μήλα.

Aρνητικά τα τεστ για 

κορωνοιό στο προσωπικό

του Κέντρου Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών 

στο Δήμο Κρωπίας

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του Δ.Σ

της Κοινωφελούς Επιχείρησης, δημοτικού συμβού-

λου, Kωνσταντίνου Κωνσταντάρα, την Πέμπτη 8

Οκτωβρίου 2020, τα τεστ για τον κορωνοιό στο

προσωπικό των ΚΔΑΠ βγήκαν όλα αρνητικά.

Το ΚΔΑΠ εφαρμόζει, από την έναρξη των μαθημά-

των (5.10.2020), αυξημένα μέτρα προστασίας ερ-

γαζομένων και παιδιών με,  ολιγομελή τμήματα,

υποχρεωτική θερμομέτρηση, υποχρεωτική χρήση

μάσκας και όσα προβλέπονται στις οδηγίες της

Ελληνικής Πολιτείας για τα σχολεία και τα ΚΔΑΠ.

Kακούργημα το αδίκημα βασανισμού των ζώων 

με απόφαση του Υπ. Μάκη Βορίδη 
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O διεθνής φορέας αξιολόγησης

Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε τα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των

κορυφαίων παγκοσμίως στο πεδίο της

διοίκησης επιχειρήσεων για το 2021.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΠΜΣ «Επιχειρη-

ματικής Αναλυτικής» και «Μάρκετινγκ

και Επικοινωνίας» κατατάχθηκαν στην

51η+ θέση παγκοσμίως στα επιστημο-

νικά πεδία “Business Analytics” και “Mar-

keting” αντίστοιχα, ενώ το «ΠΜΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

κατατάχθηκε στην 99η θέση παγκο-

σμίως στο πεδίο “Finance”. Επιπλέον, το

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

πλήρους φοίτησης κατέλαβε τη θέση

111-120 παγκοσμίως και την 35η στην

Ευρώπη. 

Τα κριτήρια κατάταξης για τις προανα-

φερθείσες αξιολογήσεις είναι η φήμη

του Ιδρύματος στη διεθνή ακαδημαϊκή

κοινότητα (thought leadership), η προ-

οπτική απασχόλησης των αποφοίτων

(employability), η απόδοση της επένδυ-

σης των ΠΜΣ (return on investment), η

άποψη στελεχών μεγάλων επιχειρή-

σεων που συνεργάζονται με ΠΜΣ

(Alumni Outcomes) και τα ποσοστά γυ-

ναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και

ακαδημαϊκό προσωπικό των ΠΜΣ (Class

& Faculty Diversity).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προαναφερ-

θέντα ΠΜΣ του ΟΠΑ συγκέντρωσαν ση-

μαντικά υψηλότερη βαθμολογία από

τον παγκόσμιο μέσο όρο στα κριτήρια

σχετικά με την φήμη του Ιδρύματος

στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την προ-

οπτική απασχόλησης των αποφοίτων

και την θετική άποψη των στελεχών με-

γάλων επιχειρήσεων που συνεργάζον-

ται με το ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχε-

τικά με την κατάταξη των ΠΜΣ του

ΟΠΑ, επισκεφθείτε τους συνδέσμους:

https://www.topuniversities.com/mba-

rankings/2021 

και https://www.topuniversities.com/busi-

ness-masters-rankings/2021.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2020για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “ Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ» που εδρεύει στα Σπάτα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――Οι
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (athlspa1@yahoo.gr) ή
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟ-
ΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμ-
μένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
1. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση,   πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» και ειδικότερα στην τε-
λευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  
2. Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυ-
τεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.
3. Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ
272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης  «02.12.2019»).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «02.12.2019».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (athlspa1@yahoo.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η
ΑΡΤΕΜΙΣ», Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ.:19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπό-
ψιν κας Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. επικοινωνίας: 2106633290). 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περί-
πτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμ-
μένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και
στα παραρτήματα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.spata-artemis.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δη-
μοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
(www.spata-artemis.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δι-
κτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Δια-
δικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος Φύτρος Αντώνιος 

Παγκόσμια Αναγνώριση της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης 

του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΔΑΜ:20PROC007466923  2020-10-13
ΑΔΑ: Ψ66ΤΩΞΣ-2Ρ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πετρούπολη,  13 / 10 / 2020
Αρ. Πρωτ.:  14116

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.  O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό ανάδειξης αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
προϋπολογισμού 1.460.719,52 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
2.  CPV : 45222000-9,  45316100-6.
3.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:
608.820,83 €, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΑ: 202.159,24 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.:
145.976,41 €, Απρόβλεπτα:
143.543,47 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε
& Ο.Ε.: 77.499,66 €, ήτοι σύνολο:
1.177.999,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
4.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημε-
ρολογιακούς μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
5.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.petroupoli.gov.gr .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8
ημέρες πριν ήτοι έως την 21/10/ 2020,
η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέ-
χουν στη διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά,
το αργότερο έως 23/10/2020.
6.  Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα, ήτοι έως την 29/10/2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών από
την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει
την 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.
7.  Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν
λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά με βάση την τιμή, με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ. 2α του Ν.4412/2016.
8.  Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να
συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς
όπως Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ-
γεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην 2η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και Α2 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ενώ-
σεις οικονομικών φορέων με τις
προϋποθέσεις της παρ. 3 (β), που
είναι εγκατεστημένες σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας δύναται να συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ένωσης.
9.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση, από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 23.560 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
ήτοι μέχρι 28/08/2021. 
10.  Το έργο χρηματοδοτείται από το
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το ποσόν των
544.384,50 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Δήμου για το ποσόν των 916.335,02
€. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφι-
στάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2020 του Δήμου ως πολυετές,
με Κ.Α. 64-7332.0005. Το ποσό εγγρα-
φής για το Οικονομικό Έτος 2020
είναι 544.384,50 €, ποσό το οποίο κα-
λύπτεται από τη σχετική πίστωση του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. 
11.  Δεν προβλέπεται χορήγηση προ-
καταβολής στον ανάδοχο.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Πετρούπολης.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται
στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Αρι. Πρωτ. τ.τ. 34638

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι η Δάειρα - Μαρία Δανιηλίδη του Ευαγ-
γέλου και της Μαρίας κάτοικος Βούλας, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι, το έτος 2017 και είναι γραμμένη στα Δημο-
τολόγια του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Ν. Ατ-
τικής, με αύξ. αριθ. οικογ. Μερίδας 28388/4, με αίτηση των
γονέων του ζητήθηκε η αλλαγή (προσθήκη) του επωνύμου
της από “Δανιηλίδη” σε “Γλένη-Δανιηλίδη”.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμ-
φωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αν-
τιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη
δημοσίευση, στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρ-
χείου του Δήμου  Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κ. Κα-
ραμανλή 19, Τ.Κ. 16673 Βούλα.

Βούλα 08-10-2020
Ο αναπληρωτής Δημάρχου

Βασίλειος Παπαμιχαήλ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Οργανισμός Σπάτα 

«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Δήμου Σπάτων- Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/Σ 8 μήνες
Αρτέμιδος (ν. Αττικής) /ΣΤΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Τίτλος Σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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στα πεταχτά 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 ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες

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

βαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο

6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  52.26

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

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

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

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

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

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος

ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

Μαθήματα Γαλλικών

Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει μα-

θήματα σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων

σε μαθητές Δημοτικού στο χώρο σας. Το πρώτο μά-

θημα γνωριμίας θα είναι δωρεάν. 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί

μου 6979-776467.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Επιχειρήσεις των πληττόμενων κλάδων του τουρι-

σμού της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού,

του αθλητισμού και συγκεκριμένες δραστηριότητες

του λιανεμπορίου περιλαμβάνονται στους 83 κλά-

δους στους οποίους επιτρέπεται η μείωση του ενοι-

κίου κατόπιν συμφωνίας του εκμισθωτή με τον

μισθωτή για τον μήνα Οκτώβριο, με παράλληλη απο-

ζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα «χαμένα»

ενοίκια. 

Οι κλάδοι αυτοί καταγράφονται σε απόφαση του υφυ-

πουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά την εφαρμογή

της προαιρετικής μείωσης των ενοικίων για τον τρέ-

χοντα μήνα. Η προαιρετική μείωση του ενοικίου

ισχύει έως και τον Δεκέμβριο, ωστόσο κάθε μήνα θα

ανακοινώνονται οι ΚΑΔ τους οποίους αφορά.

Eιδικό Πρόγραμμα για

στήριξη μικρών & πολύ μικρών

επιχειρήσεων από την

Περιφέρεια Αττικής

Ενεργοποιήθηκε το ειδικό πρόγραμμα της Περιφέ-

ρειας Αττικής για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστη-

ριότητές τους λόγω covid.  Το πρόγραμμα προβλέπει

τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε όσους είδαν τις

δραστηριότητες να πλήττονται από τον κορονοϊό,

μέσω ειδικού προγράμματος 200 εκ. ευρώ του ΠΕΠ

Αττικής 2014-2020. Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι

από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και η περίοδος υπο-

βολής των αιτήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.ependyseis.gr/mis ξεκίνησε 12 Οκτωβρίου 2020

και έχει καταληκτική ημερομηνία 6/11/2020.

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής απέστειλε

ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-

νών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνει τον απο-

κλεισμό των μικρών επιχειρήσεων. Γράφει μεταξύ

άλλων: «Αναφέρομαι στις προϋποθέσεις που υπάρ-

χουν για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα των Πε-

ριφερειών, με χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

αλλά και αυτοαπασχολούμενους να μην έχουν τελικά

πρόσβαση σε αυτή την «ανάσα» ρευστότητας.  

Ευνοούνται κυρίως μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κάτι

που εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ελαχιστο-

ποιεί τις ελπίδες των μικρομεσαίων για ουσιαστική

στήριξη μέσω της χορήγησης κάποιου κεφαλαίου που

δεν θα χρειαστεί να το επιστρέψουν». 

Προθεσμία 80 ημερών για τα

“ορφανά” ακίνηστα στο Κτηματολόγιο

Περιθώριο 80 ημερών έχουν ιδιοκτήτες σε 298 περιο-

χές σε όλη τη χώρα προκειμένου να διεκδικήσουν δι-

καστικά 299.174 ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στο

Κτηματολόγιο. Διαφορετικά, την 31η Δεκεμβρίου

2020 χάνουν οριστικά κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δι-

καίωμα, και μετά οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προ-

σφύγουν στα δικαστήρια – αλλά μόνο για να

διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι για να

ανακτήσουν το ακίνητο.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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, τραπε-
ζάκι TV, Χαλιά.Άπαντα χειροποίητα, μασίφ ξύλο μαόνι

καφέ, σε άριστη κατάσταση.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 7.000 ευρώ

Ιδιώτης, σε διαμέρισμα, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης

Τηλ. 210 9334818 - 6972509050

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Αναλαμβάνω την Υποστήριξη στην Μελέτη παιδιών όλων

των βαθμίδων του Δημοτικού σε όλες τις περιοχές των Νο-

τίων Προαστίων στον χώρο σας. Το πρώτο μάθημα γνωρι-

μίας είναι δωρεάν. Για περαιτερω διευκρινήσεις

επικοινωνήστε μαζί μου στο 6979-776467
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Πανελλήνιο Συνέδριο (τo 6o) Ιαματικής
Ιατρικής, πραγματοποιήθηκε στα Κα
μένα Βούρλα με τη συνδιοργάνωση και
της Περιφέρειας Αττικής.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκλεκτοί εμ
πειρογνώμονες διεθνώς καταξιωμένοι,
με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση
στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
και εξελίξεις στην Ιαματική Ιατρική.
Στο Συνέδριο τονίνστηκε η ανάξη χάρα
ξης εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη
και ενίσχυση της Ιαματικού Τουρισμού.

«Η ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας
είναι εθνικό στοίχημα»

Ο Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού
λης έκανε παρέμβαση στο συνέδριο,
όπου στην ομιλία του εστίασε στη ση
μασία αναβίωσης του πνεύματος του
Ιπποκράτη τον πατέρα της Ιατρικής, ο
οποίος, όπως ανέφερε, καθιέρωσε τον
θερμαλισμό και τις ιαματικές θερα
πείες. 

«Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στο
εθνικό στοίχημα για την ανάπτυξη του
Τουρισμού Υγείας, ο καθένας από το
δικό του θεσμικό ρόλο» τόνισε και πρό
σθεσε πως η καθιέρωση της Ελλάδας
ως Ιαματικού Προορισμού στον Παγ

κόσμιο χάρτη παραμένει στο επίκεντρο
των προσπαθειών μας.
Τόνισε δε μεταξύ άλλων:
«Ο θερμαλισμός παραμένει στο επίκεν
τρο, όχι μόνον των σχεδίων για ανάταξη
του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας σε
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την
ίδια την δυνατότητα των θεραπειών
του θερμαλισμού να συνδράμουν στη
μάχη του ανθρώπινου οργανισμού και
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού για
ασθένειες όπως ο covid 19.
Στην κατεύθυνση αυτή έγινε έκκληση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαματικών
πηγών προς τον επιστημονικό κόσμο και
τους παράγοντες του Τουρισμού, να συ
νεργαστούν περισσότερο από ποτέ για
να αναγνωριστούν οι θεραπείες της
λουτροθεραπείας ως μια πραγματική
και πολύτιμη ειδικότητα της διεθνούς
ιατρικής, που θα συμβάλλει στην αν
θρώπινη ανοσία».

Σημείωσε δε ο Περιφερειάρχης πως
επιβάλλεται να αναδειχθούν οι ελληνι
κές ιαματικές πηγές, υπενθυμίζοντας
πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Ιαματικών Ιστορικών Λουτροπό
λεων, «η Ελλάδα κατέχει διεθνή ηγε
τικό ρόλο στο επίπεδο της εξέλιξης του
θερμαλισμού λόγω της ποιότητας και

του εκτεταμένου αριθμού των ιαματι
κών μας πηγών σε σχέση με τις υπόλοι
πες Ευρωπαϊκές χώρες. 
...Θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση
για να μη χάσουμε το τρένο της ανά
πτυξης του θεματικού τουρισμού».

Αναφερόμενος στη μετά πανδημίας
εποχή, επισήμανε  πως τα διεθνή δί
κτυα αναπροσαρμόζουν την στρατη
γική τους και ζητούν την συνδρομή των
επιστημόνων για να στρώσουν το χαλί
της ανάπτυξης του θερμαλισμού και
της Βιομηχανίας Ευεξίας γενικότερα, η
οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά
315 δισεκατομμύρια δολάρια την επό
μενη 4ετία, σύμφωνα με την πιο πρό
σφατη παγκόσμια ανάλυση που
συμπεριέλαβε στην αξιολόγηση την
πανδημική κρίση.

Σε αυτό το σημείο και επικαλούμενος
την υποτονική συμμετοχή της Ελλάδας
στις παγκόσμιες συνόδους της Ευεξίας
που πραγμοποιήθηκαν φέτος για τις ια
ματικές πηγές, υπογράμμισε πως η
χώρα μας θα πρέπει να διαμορφώσει
έναν στρατηγικό σχεδιασμό και να
είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να
μη χάσει το τρένο στην προσπάθεια κα
θιέρωσης της ως προορισμού ευεξίας.

Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής

H Ελλάδα Ιαματικός Προορισμός στον Παγκόσμιο χάρτη
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι ασθενείς με COVID-19 διατρέχουν αυξημένο κίν-

δυνο εμφάνισης δυνητικά θανατηφόρων θρόμβων αί-

ματος, ενώ στην ίδια κατηγορία ασθενών

διαπιστώνονται υψηλότερα ποσοστά καρδιακών προ-

σβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων, με βάση τα αυ-

ξανόμενα στοιχεία που έχουν  πλέον στα χέρια τους

οι ειδικοί σ’ όλον τον κόσμο, τόνισαν οι ομιλητές κατά

τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου με αφορμή την Παγ-

κόσμια Ημέρα Θρόμβωσης, (13 Οκτωβρίου), στην

οποία συμμετέχουν  20 επιστημονικές εταιρείες και

έχει  την Αρωγή και Στήριξη του  Υπουργείου Υγείας.   

«Ο ιός SARS-CoV – 2 όπως και ο ιός της γρίπης ει-
σέρχονται σε συμβάματα που αφορούν μηχανισμούς
φλεβοθρόμβωσης. Οι παρατηρήσεις των τελευταίων
μηνών έχουν καταδείξει τη σημασία της προφύλαξης
και της θεραπείας των ασθενών με λοίμωξη COVID
19, λαμβάνοντας υπόψιν θρομβωτικά επεισόδια τα
οποία παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της νόσησης.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η κατηγοριοποίηση των
ασθενών που θα τύχουν παρέμβασης με αντιπηκτική
αγωγή, γιατί η παρέμβαση αυτή όπως έχει φανεί σε
μελέτες αφορά κυρίως τους νοσηλευόμενους ασθε-
νείς» ανέφερε ο Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύ-

ρης, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος της

Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων  

«Για τους καρδιολόγους η θρόμβωση είναι πάντα συν-
δεδεμένη με το έμφραγμα, την πιο απειλητική για τη
ζωή θρομβωτική επιπλοκή μαζί με το εγκεφαλικό επει-
σόδιο. Προσπαθούμε οι ασθενείς μας να ρυθμίσουν
όσο το δυνατόν καλύτερα τους παράγοντες κινδύνου
τους, ώστε να μη φτάσουμε σε μία τέτοια στιγμή. Το
2020 προσέθεσε μία ακόμα αιτία για την καλή ρύθμιση
των παραγόντων κινδύνου, την COVID-19. Μία νόσος
που προκαλεί μέσα από τις πολλές επιβλαβείς δρά-
σεις του στο ανθρώπινο σώμα μία διάχυτη ενδοθηλί-
τιδα, μία φλεγμονή του ενδοθηλίου των αγγείων
δηλαδή, η οποία καταλήγει σε βλάβες στα αγγεία των
πνευμόνων, θρομβώσεις αυτών και βλάβη απευθείας
στον καρδιακό μυ. Η όσο το δυνατόν καλύτερη ρύθ-
μιση των παραγόντων κινδύνου και η απώλεια βάρους
μπορούν να μας βοηθήσουν να θωρακίσουμε καλύ-
τερα τον οργανισμό μας απέναντι σε αυτόν τον πα-
νούργο νέο εχθρό της υγείας μας, τόνισε ο Δημήτρης

Ρίχτερ, Καρδιολόγος. Δ/ντής της  Καρδιολογικής Κλι-

νικής  της Ευρωκλινικής Αθηνών και Πρόεδρος του

Ι.Μ.Ε.Θ.Α (Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη

Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή).

«1 στους 4 θανάτους παγκοσμίως οφείλεται στη
θρόμβωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στη Φλε-
βική Θρομβοεμβολική Νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται
από τη δημιουργία θρόμβων στις μεγάλες φλέβες των
άκρων, οι οποίοι μπορεί με την κυκλοφορία να μετα-
φερθούν και να αποφράξουν τα αγγεία των πνευμό-
νων, οδηγώντας στην πνευμονική εμβολή, μια πολύ
επικίνδυνη και πολύ συχνά θανατηφόρο νόσο», επε-

σήμανε ο  Αλέξανδρος Τσελέπης, Καθηγητής Βιοχη-

μείας - Κλινικής Χημείας του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων και Αντιπρόεδρος  του Ι.Μ.Ε.Θ.Α (Ινστιτού-

του Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την

Αντιθρομβωτική Αγωγή).  

«Η πανδημία της  COVID-19 δοκιμάζει διαρκώς τις αν-
τοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το υγειονο-
μικό προσωπικό έχει κληθεί να ανταπεξέλθει σε πολύ
δύσκολες συνθήκες. Εκτός από τις δομές του Ε.Σ.Υ.
η πανδημία δοκιμάζει και τα όρια σωματικής και ψυ-
χολογικής αντοχής γιατρών και νοσηλευτών που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή. Σωματικής μέσα από
πολύωρες βάρδιες και επαναλαμβανόμενες εφημε-
ρίες σε τμήματα Covid, αλλά και ψυχολογικής μέσα
από τη σύνδεση του υγειονομικού προσωπικού με
τους ασθενείς, αλλά και το φόβο μόλυνσης των ιδίων
ή και μετάδοσης του ιού στα δικά τους συγγενικά
πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υγειονομικό
προσωπικό στο Ε.Σ.Υ. της Ελλάδας έχει μια ιδιαίτερα
ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς τον ασθενή,
εστιάζοντας πρωτίστως στο ότι είναι άνθρωπος και
δίνοντας μεγάλη προσοχή και στην ψυχολογική του
κατάσταση, πέρα από την οργανική νόσο».

«Όσον αφορά στη χρήση της μάσκας» πολλά έχουν
ειπωθεί και πολλά έχουν αλλάξει από την έναρξη της
πανδημίας. Είναι γεγονός ότι σε περιόδους πανδη-
μίας η μάσκα αποτελούσε πάντα το κυρίαρχο και
αποτελεσματικότερο μέσο για την μη διάδοση του
ιού. Ωστόσο, φαίνεται ότι η χρήση της δεν είναι πάντα
τόσο εύκολη.
Το γεγονός ότι  η χρήση της μάσκας είναι υποχρεω-
τική και δεν υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης επι-
λογής μπορεί να δημιουργεί  έντονο αίσθημα
καταπάτησης μιας από τις βασικές μας ανάγκες, αυτή

της αυτονομίας. Πολλοί θεωρούν ότι με την επιβολή

χρήσης της ο άνθρωπος φιμώνεται και του στερείται το
δικαίωμά του να μιλάει και να διεκδικεί. Όλο αυτό έχει

σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημά-
των, όπως είναι ο θυμός, το άγχος και η ένταση και πολ-

λές φορές δημιουργούνται διαπληκτισμοί. 
Από την άλλη, συναισθήματα άγχους και θυμού μπο-
ρούν επίσης να μας δημιουργηθούν και από το γεγο-
νός ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δεν
φορούν μάσκα. Γνωρίζοντας πλέον την σημαντικό-
τητά της, μπορεί να μας αγχώσει το γεγονός ότι κά-
ποιος που βρίσκεται δίπλα μας δεν φοράει την μάσκα
του, » τόνισε ο Θάνος Ασκητής, Καθηγητής Ψυχια-

τρικής & Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής & Σε-

ξουαλικής Υγείας.

«Τελικά, μπορεί να δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε

τις πεποιθήσεις μας σχετικά με τις μάσκες, αλλά ίσως

έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τα ψυχολογικά εμ-

πόδια σχετικά με την χρήση του», κατέληξε ο Θ.

Ασκητής. 

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης 

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης έχει ως στόχο την

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για

τη θρόμβωση και τις επιπτώσεις της, με την πραγμα-

τοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευ-

θύνονται στο κοινό και στους Επαγγελματίες Υγείας.

Η ημερομηνία της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Θρόμ-

βωση, 13 Οκτωβρίου, επιλέχθηκε για να τιμήσει τα γε-

νέθλια του Γερμανού Ιατρού Rudolf Virchow, ο οποίος

περιέγραψε για πρώτη φορά το φαινόμενο της θρόμ-

βωσης και έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω διερεύ-

νηση της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου και

ιδιαίτερα της πνευμονικής εμβολής.

Aσθενείς με COVID19 διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης δυνητικά θανατηφόρων θρόμβων αίματος
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ RADIAL
4η η Καραχάλιου στην Ιστιοπλοΐα

Μια ανάσα από το βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Ιστιοπλοΐας στα σκάφη τύπου Laser Radial

βρέθηκε η Βασιλεία Καραχάλιου, η οποία κατέλαβε

τελικά την 4η θέση στη γενική βαθμολογία της διορ-

γάνωσης που έγινε στο Γκντανσκ της Πολωνίας. 

Η 24χρονη ιστιοπλόος είχε συνολικά 80 βαθμούς ποι-

νής, ουσιαστικά πληρώνοντας το μέτριο ξεκίνημά

της στις πρώτες ιστιοδρομίες, παρά την αντεπίθεση

στη συνέχεια που την έφερε εντός της πρώτης δε-

κάδας, δίνοντας μάχη για ένα μετάλλιο μέχρι και την

τελευταία ιστιοδρομία. 

Την πρωτιά κατέλαβε με σπουδαία ανατροπή στην

τελευταία κούρσα η Ολλανδή Μάριτ Μπουφμέστερ,

αφήνοντας 2η τη Δανή Ανε Μάρε Ρίντομ και 3η την

Πολωνή Αγκάτα Μπαρβίνσκ.

Νίκος Γεωργόπουλος

ΤΕΝΙΣ

ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ
Κυρίαρχος Ναδάλ

τίτλος για την Σβίατεκ

Τη δική του ιστορία στο τουρνουά Ρολάν Γκαρός στο Πα-

ρίσι συνεχίζει να γράφει ο Ισπανός τενίστας Ράφα

Ναδάλ, που για 5η συνεχόμενη φορά κατέκτησε το τρό-

παιο, νικώντας με 3-0 σετ (6-0, 6-2, 7-5) τον Σέρβο

Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του τουρνουά. Ο Ναδάλ

έφτασε τις 13 συνολικά κατακτήσεις στο Ρολάν Γκαρός,

που τον καθιστούν τον κορυφαίο σε χωμάτινο τερέν.

Εφτασε επίσης τα 20 τρόπαια σε τουρνουά Grand Slam,

περισσότερα από κάθε άλλον τενίστα.

Πρώτος τίτλος για Σβίατεκ

Πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση στην πρώτη

της παρουσία σε τελικό Grand Slam, η 19χρονη Πολωνή

Ιγκα Σβίατεκ κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός στο τουρνουά

των γυναικών, χωρίς μάλιστα να χάσει ούτε ένα σετ στην

πορεία της. Στον τελικό επικράτησε της Αμερικανίδας

Σοφία Κένιν με 2-0 σετ (6-4, 6-1).

Στους τελικούς ΑΤP ο Τσιτσιπάς

Οσο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, παρότι η φετινή του πορεία

στο Ρολάν Γκαρός σταμάτησε στα ημιτελικά, οι σπουδαίες

εμφανίσεις του τον ανέβασαν στο Νο 5 της παγκόσμιας κα-

τάταξης, μία θέση παραπάνω, ενώ παράλληλα του εξασφά-

λισαν τη συμμετοχή του στο τουρνουά ΑΤP Finals του

Λονδίνου, όπου διεκδικούν τον τίτλο οι 8 κορυφαίοι τενί-

στες της σεζόν.

Μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανέβηκε και η Μαρία

Σάκκαρη, παρότι δεν κατάφερε να περάσει στον 4ο γύρο

του τουρνουά, και έτσι βρίσκεται πλέον στο Νο 23.

Nίκος Γεωργόπουλος 

Πανελληνιονίκες αθλητές του ΝΑΟΒ 

στην κατηγορία Laser

Μεγάλη επιτυχία του Ναυτικού

Αθλητικού Ομίλου Βούλας κατά

την Πανελλήνια Πρόκριση για το

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιο-

πλοΐας κατηγορίας σκαφών  Opt-

mist που έλαβε χώρα στη Χαλκίδα

στις 10-12/10/20. 

Μετά από 3 αγωνιστικές ημέρες

και 9 φανταστικές κούρσες  ο

αθλητής Γιάννος Τουρνής, με την

καθοδήγηση του προπονητή του

Πάχου Παπαστεφάνου, κατάφερε

να τερματίσει στην 2η θέση της Γε-

νικής των Αγοριών και να εξασφα-

λίσει μία θέση στην Εθνική Ομάδα

Optimist. 

O Γιάννος μαζί με άλλους 3 αθλητές

και 3 αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν

την χώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα της κατηγορίας Optimist που

θα διεξαχθεί στην Σλοβενία από 18

έως 25 Οκτωβρίου 2020.

Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση

του Βασίλη Κουκούδη ο οποίος αν

και ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα

κατάφερε να τερματίσει 12ος κά-

νοντας πολύ καλές κούρσες την

δεύτερη και την τρίτη μέρα των

αγώνων.      

Στα κορίτσια τον ΝΑΟΒ εκπροσω-

πούσε η Δανάη Μιχάλαινα η οποία

τερμάτισε στην 22η θέση της Γενι-

κής τον Κοριτσιών.

Ε. ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ 

Χ. Μ. ΜΕΝΗ
Επίσης ο Ναυτικός Αθλητικός Όμι-

λος Βούλας έδωσε δυνατό παρών

και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

της κλάσης Laser Bug στις 9-

11/10/2020 που διοργάνωσε ο ΝΟ

Βουρκαριού Σαλαμίνας 

Με τη συμμετοχή 48 σκαφών, μετά

από 3 αγωνιστικές ημέρες  και 7

φανταστικές κούρσες  οι αθλητές

του ΝΑΟΒ Ευάγγελος Κουκούδης

και Χριστίνα Μαρία Μένη, με την

καθοδήγηση του προπονητή τους

Γεώργιου Φλωρίδη, κατάφεραν να

τερματίσουν στην 2η θέση της Γε-

νικής Κατάταξης των Εφήβων και

Κορασίδων εξασφαλίζοντας έτσι

μία θέση στο βάθρο του Πανελλη-

νίου Πρωταθλήματος Laser Bug.

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση  και

των δυο αθλητών διότι μετά από

πρόβλημα που προέκυψε με το

σκάφος στις 2 πρώτες κούρσες κα-

τάφεραν να ανατρέψουν το αποτέ-

λεσμα και να βρεθούν ο μεν

Ευάγγελος από την 7 θέση στην

δεύτερη με ισοβάθμια με τον

πρώτο αθλητή  και η Χριστίνα-

Μαρία από την τελευταία στην

δεύτερη θέση.     

O μεγάλος νικητής, Ισπανός τενίστας, Ράφα Ναδάλ.
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1

Φινάλε για Πογιάτος, 

συμφωνία με Μπόλονι

Τα άσχημα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της Super League

1 (2 ήττες, 1 ισοπαλία) και κυρίως η εικόνα που εμφάνισε η

ομάδα έφεραν πρόωρο «διαζύγιο» στη συνεργασία του Πα-

ναθηναϊκού με τον Ισπανό τεχνικό Ντάνι Πογιάτος, όπως

ανακοινώθηκε επίσημα χτες. Νέος τεχνικός της ομάδας

είναι ο Ρουμάνος Λάζλο Μπόλονι, που την σεζόν 2010 -

2011 είχε περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Υπήρξε επίσης

ενίσχυση στο έμψυχο δυναμικό, με την απόκτηση του Βρα-

ζιλιάνου μέσου Μαουρίτσιο, που έμεινε ελεύθερος από τον

ΠΑΟΚ. Τέλος, φέρεται ότι δρομολογούνται αλλαγές στον

Παναθηναϊκό και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς με τα νέα

δεδομένα θεωρείται επισφαλής η θέση του τεχνικού διευ-

θυντή, επίσης Ισπανού Τσάβι Ρόκα, του οποίου επιλογή

ήταν ο Πογιάτος.

Αναβάλλεται το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Την αναβολή του ντέρμπι της 6ης αγωνιστική μεταξύ ΠΑΟΚ

και Ολυμπιακού, όπως αναμενόταν, αποφάσισε η Λίγκα της

πρώτης κατηγορίας, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση

για το υπόλοιπο πρόγραμμα του 1ου γύρου του πρωταθλή-

ματος. Αιτία της αναβολής οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

των δύο ομάδων (του ΠΑΟΚ στο Europa League και του

Ολυμπιακού στο Champions League), που δημιούργησαν

διαδικαστικό (χρονικό) πρόβλημα στη διεξαγωγή του

αγώνα, βάσει των όσων ορίζει ο ΚΑΠ.

UEFA NATIONS LEAGUE
Παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική

Στην κορυφή του 3ου ομίλου της 3ης κατηγορίας του Na-

tions League, μαζί με τη Σλοβενία, παρέμεινε η Εθνική

ομάδα ποδοσφαίρου, μετά τη νίκη 2-0 επί της Μολδαβίας

στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ελ-

ληνική ομάδα έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και η Σλοβε-

νία, υπερτερώντας όμως στην ισοβαθμία. Παράλληλα

διατήρησε καλή ψυχολογία ενόψει της αναμέτρησης που

ακολουθεί, με αντίπαλο το Κόσοβο, και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Κόντρα στους Μολδαβούς η Εθνική ήταν καλύτερη σε γε-

νικές γραμμές, είχε την κατοχή, έχασε ευκαιρίες και κατά-

φερε να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των φιλοξενούμενων με

τα γκολ των Μπακασέτα (45'+, πέναλτι) και Μάνταλου (50').

Μόνη στιγμή που απειλήθηκε ήταν στο 87', όταν μετά από

λάθος της άμυνας η Μολδαβία κέρδισε πέναλτι, αλλά ο

Βλαχοδήμος απέκρουσε την εκτέλεση του Μιλιντσεάνου.

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος (69' Ρότα), Γιαννούλης,

Τζαβέλλας, Σβάρνας, Κουρμπέλης (83' Μπουχαλάκης),

Ζέκα, Λημνιός (76' Πέλκας), Μάνταλος (70' Φορτούνης),

Μπακασέτας, Παυλίδης (83' Φούντας).

Μολδαβία: Ναμάσκο, Αρμας, Πόσματς, Μούντρατς, Ρεάμ-

πτσιουκ, Πλάτιτσα, Τσότσιουτς, Ράτσα (66' Μαραντίτσι),

Καϊμάκοφ (46' Επουρεάνου), Ιονίτσα (76' Ράκου), Νικολαέ-

σκου (58' Μιλιντσεάνου).

Στο άλλο ματς του ομίλου: Σλοβενία - Κόσοβο 1-0. Η βαθ-

μολογία: Ελλάδα 7, Σλοβενία 7, Κόσοβο 1, Μολδαβία 1.

Αναβλήθηκε το Βιλερμπάν - ΠΑΟ
Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σημάδεψε το ξεκί-

νημα της πρώτης βδομάδας διπλών υποχρεώσεων για τη

νέα σεζόν της Ευρωλίγκας και μεταξύ άλλων επηρέασε τον

προγραμματισμένο για χτες  (14.10) αγώνα του Παναθηναϊ-

κού με τη Βιλερμπάν στην Γαλλία, ο οποίος αναβλήθηκε. Η

γηπεδούχος ομάδα, που ήδη πριν από τον αγώνα μετρούσε

πέντε κρούσματα σε παίκτες, δήλωσε αδυναμία να αγωνι-

στεί καθώς λίγο πριν από την έναρξη δύο ακόμα παίκτες εμ-

φάνισαν συμπτώματα πυρετού, με αποτέλεσμα να μην

μπορεί να συμπληρώσει οκτάδα.  

Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης,

που μετράει δύο κρούσματα και δεν ταξίδεψε στην Ισπανία.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε

και ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΜΑΝΙ 86-75
Φόρεσε τα καλά του... στο β΄

Μια ακόμα σημαντική νίκη μετά την επιτυχία στο ΟΑΚΑ (επί

του Παναθηναϊκού) πέτυχε (14.10.20) ο Ολυμπιακός που

επικράτησε της Αρμάνι στο ΣΕΦ με 86-75 για την 3η αγωνι-

στική της Euroleague. Ετσι, φθάνοντας στο 2-1 στις νίκες

...ρέφαρε την εντός έδρας αποτυχία στην πρεμιέρα (ήττα

από τη Ζαλγκίρις) ανεβαίνοντας και ψυχολογικά ενόψει της

δύσκολης αναμέτρησης με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ αύριο Πα-

ρασκευή.

Ξεπερνώντας τα προβλήματα του πρώτου μέρους οι «ερυ-

θρόλευκοι» έδειξαν σημαντική βελτίωση στην επανάληψη,

όπου κατάφεραν να ανοίξουν το δρόμο της νίκης χάρη σε

μια πολύ καλή τρίτη περίοδο. Πρωταγωνιστής στην επιτυχία

του Ολυμπιακού ήταν ο Σλούκας που παρά το γεγονός ότι

ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό τις τελευταίες μέρες

πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση κάνοντας double

double (17 πόντοι, 11 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χάρισον 16 (4), Λαρεντζάκης, Σπανούλης 5

(1), Σλούκας 17 (3), Μάρτιν 6 Βεζένκοβ 2, Πρίντεζης 16 (1),

Παπανικολάου 4, Τζένκινς 5 (1), Ελις 5, Μακ Κίσικ 10 (1)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Λε Ντέι 10 (1), Μορέτι, Μορασκίνι 2, Ρολ

16, Ροντρίγκεθ 18 (4), Ταρζούσκι 2, Ντιλέινι 5, Σιλντς 5,

Μπρουκς, Χάινς 8, Ντατόμε 9 (1)

ΟΜΑΔΕΣ - ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου και οι διαμαρτυρίες

Με τα κρούσματα κορονοϊού να αυξάνονται ραγδαία σε παί-

κτες και μέλη των ομάδων, τα προβλήματα που προκαλούν

οι συνέπειες δείχνουν να ρίχνουν βαριά σκιά στην Eu-

roleague και κυρίως στους διοργανωτές. Σημειώνεται πως

με βάση τα όσα ισχύουν κατά το ιατρικό πρωτόκολλο που

έχει θεσπιστεί πριν από την έναρξη της σεζόν, εάν μια

ομάδα δεν μπορέσει να συμπληρώσει οκταμελή αποστολή

για έναν αγώνα - ακόμα και με παίκτες της β΄ ομάδας -

χάνει το παιχνίδι με 20-0. Ωστόσο τα απανωτά περιστατικά

που υπήρξαν εντός της βδομάδας και η πρώτη εφαρμογή

του κανονισμού δεν δείχνουν να διαμορφώνουν τα πράγ-

ματα ιδανικά για τους διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται πως ήδη από πλευράς Λίγκας έχουν επικυ-

ρωθεί οι ήττες της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 20-0 στα

χαρτιά από Μπασκόνια και Βαλένθια για την 3η και την 4η

αγωνιστική καθώς η ρωσική ομάδα, χτυπημένη από τα

πολλά κρούσματα κορονοϊού, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει

στην Ισπανία. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και για

τη γαλλική Βιλερμπάν, ο αγώνας της οποίας με τον Πανα-

θηναϊκό για την 3η αγωνιστική ακυρώθηκε αφού δεν μπο-

ρούσε (λόγω κρουσμάτων) να παρατάξει οκτάδα. Το ίδιο

αναμένεται να συμβεί και για τον αγώνα της γαλλικής ομά-

δας με τον Ερυθρό Αστέρα για την 4η αγωνιστική αφού δεν

μπόρεσε να μεταβεί στο Βελιγράδι. Την ίδια στιγμή, προ-

βλήματα με κρούσματα κορονοϊού, έστω πιο περιορισμένα,

αντιμετωπίζουν και άλλες ομάδες (π.χ. Κίμκι, ΤΣΣΚΑ Μό-

σχας, Μπαρτσελόνα).

Οι πρώτες αναβολές αγώνων και οι ήττες στα χαρτιά έχουν

ξεσηκώσει αρκετές διαμαρτυρίες από παίκτες και προπονη-

τές ομάδων εναντίον του συγκεκριμένου κανονισμού, ζη-

τώντας από τους διοργανωτές να βρουν τρόπους

προκειμένου να αποφεύγεται η ήττα στα χαρτιά.  

SUPER LEAGUE 2

Για την 1/11 μετατέθηκε η έναρξη
Το θολό τοπίο που επικρατεί όσον αφορά τα τηλεοπτικά δι-

καιώματα οδήγησε σε εκ νέου μετάθεση της έναρξης της

Super League 2. Η Λίγκα της δεύτερης κατηγορίας βρίσκε-

ται τον τελευταίο καιρό σε συζητήσεις με την ΕΡΤ προκει-

μένου να λυθεί το ζήτημα, μέχρι σήμερα όμως δεν έχει

επιτευχθεί συμφωνία. Ετσι αποφασίστηκε η έναρξη του

πρωταθλήματος να μη γίνει στις 24 Οκτώβρη, όπως είχε

προγραμματιστεί, αλλά την 1η Νοέμβρη, με την ελπίδα

μέχρι τότε οι ΠΑΕ να έχουν στα χέρια τους οριστική συμ-

φωνία για τα τηλεοπτικά.  

FOOTBALL LEAGUE

Πρεμιέρα στις 7/11
Εξελίξεις είχαμε και στη Football League, μετά την τηλεδιά-

σκεψη του ΔΣ της διοργανώτριας αρχής. Αποφασίστηκε ότι

η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας θα

γίνει στις 7 Νοέμβρη, αφού παραμένει σε εκκρεμότητα η

προσφυγή της Νίκης Βόλου στο διαιτητικό δικαστήριο της

ΕΠΟ. Οι «κυανόλευκοι» ζητούν τον υποβιβασμό των τεσσά-

ρων τελευταίων ομάδων του πρωταθλήματος της προηγού-

μενης σεζόν, που διακόπηκε λόγω κορονοϊού, και τον μη

προβιβασμό της Σαντορίνης. Λόγω της κίνησης αυτής, οι

τέσσερις εμπλεκόμενες ομάδες - Καλαμάτα, Ασπρόπυργος,

Τρίγλια και Ιάλυσος - εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση κατά της

Νίκης. Να σημειωθεί τέλος ότι λόγω των δικαστικών εκκρε-

μοτήτων δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα στην τηλεδιά-

σκεψη, παρά μόνο ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης.

SUPER LEAGUE 1

Η επιστροφή των φιλάθλων ξανά στο τραπέζι

Το ενδεχόμενο της επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα

του ποδοσφαίρου (τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης κατη-

γορίας) τέθηκε για μια ακόμη φορά στο τραπέζι σε σχετική

σύσκεψη που έγινε στη ΓΓΑ. Σε αυτή συμμετείχαν ο υφυ-

πουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης, ο υφυπουργός Πολι-

τικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιάς, αντιπροσωπεία της Super

League 1 υπό τον πρόεδρο Λεωνίδα Μπουτσικάρη και εκ-

πρόσωποι των εταιρειών διάθεσης εισιτηρίων.

Από πλευράς διοργανώτριας αρχής κατατέθηκε φάκελος με

πρόταση για την επιστροφή ποσοστού επί των φιλάθλων

στις εξέδρες με αναλυτικές και λεπτομερείς προβλέψεις για

αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Από

τους δύο υφυπουργούς εκφράστηκε η πρόθεση για επι-

στροφή των φιλάθλων, χωρίς όμως έκπτωση στους κανόνες

ασφαλείας, και δόθηκε η υπόσχεση προς τους εκπροσώ-

πους της Super League 1 ότι θα κατατεθεί πρόταση στην

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, από

την οποία θα ζητηθεί να αποφανθεί σχετικά.

VOLLEYLEAGUE

Η κλήρωση της νέας σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 24

Οκτώβρη αλλά μια σειρά από ζητήματα να παραμένουν

ανοιχτά. 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει 

στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιού-
μενος ότι διδάσκει τους 
βασιλείς, εδίδαξε τους
λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, 

ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους

“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμε-

τρήματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβά-
ζονται όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 129, σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. 

Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέτοντας 

τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να διδαχθούν οι κάθε 

είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και οι λαοί, 

για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο

μέχρι τον Πρωθυπουργό και τους

Υπουργούς του. Αλλά και τον προ-

ϊστάμενο και τον εργοδότη - συχνά

πιο απόλυτο “ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η

πνευματική τροφή, η “διδασκαλία” θα

μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας ξανά

και ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλ-

λαγή, λέει: 

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα,
ακρογωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί
η οικοδόμηση μιας νέας αλλαγής»
(κεφ. 2, σελ. 71).

― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλά-

ξουν κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την πα-
θαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).

― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική και φορολογική στα-
θερότητα (κεφ. 3, σελ. 79).

― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους αν-
θρώπους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να
τους εκμηδενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες

μας). Όταν τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3,

σελ. 83)

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα-σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O O ΗΓΕΜΟΝΑΣΗΓΕΜΟΝΑΣ


