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

Τιμητική διάκριση 

Κλειστά λόγω Covid-19
τμήματα Β’ Λυκείου

Bούλας
σελίδα 7

Βανδαλισμοί σε

σχολεία της Βάρης
σελίδα 12

Αναστέλλεται η εκδίκαση ενστάσεων 

για Λαυρεωτική και Σαρωνίδα
Η ΟΜΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  

σελίδα 6

Κομίζω γλαύκα ες Αθήναις, ιδιαίτερα για τον επι-

χειρηματικό κόσμο, αλλά και τους άλλους «υπο-

ψιασμένους» πολίτες, ισχυριζόμενος, στο

παρόν άρθρο, και το αποκαλύπω εκ προοιμίου,

πως η δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένης

της πολιτικής ηγεσίας) αποτελεί σοβαρότατο

ανασχετικό παράγοντα της οικονομικής ανά-

πτυξης.

43 χρόνια από τη σκοπιά κυρίως των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων έχω διαμορφώσει την πε-

ποίθηση, τη βεβαιότητα μπορώ να πω, για τον

ανασχετικό και αποθαρρυντικό

ρόλο της δημόσιας Διοίκησης

(Δ.Δ.) απέναντι στην επιχειρημα-

τική δραστηριότητα· στο επιχει-

ρείν εν γένει.

Αυτό δικαιολογεί εν μέρει και την

έντονη τάση και επιθυμία εργα-

σιακής αποκατάταστασης(;) στον

δημόσιο υπαλληλικό τομέα, και

στις «επιτυχέστερες» των περι-

πτώσεων, στην πολιτική ηγεσία του δημοσίου:

(πολιτευτές – καταλαμβάνοντες συχνά κάποια

πόστα της Δ.Δ. - Βουλευτές, Υπουργοί, Περιφε-

ρειακοί, ΔΗΜΑΡΧΟΙ - και το τονίζω με έντονα κε-

φαλαία, γιατί οι τελευταίοι, με τις αρμοδιότητες

που τους έχουν μεταβιβαστεί (όχι με γνώμονα

την ενίσχυση της αποκεντρωμένης δημοκρατικής

Αυτοδιοίκησης) και ανάλογα με τον «αυταρχικό

χαρακτήρα»1 που διακρίνει τους Έλληνες σε με-

γάλο ποσοστό, ασχέτως ιδεολογίας και κομματι-

κής τοποθέτησης, Συνέχεια στη σελ. 2

Δημόσια ΔΙΟΙΚΗΣΗ
&

Οικονομική “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ενεργειακή Αναβάθμιση στο
δημοτικό φωτισμό  με LED

Βούλα και προβλήματα
ιδιοκτησίας

Θεόδωρος  Γεωργίου

σελίδα 8

Χωρίς έξοδα συντήρησης

από το Δήμο.

Ο Ανάδοχος, θα 

παρακολουθεί  και 

θα παρεμβαίνει, για την

αποκατάσταση 

κάθε βλάβης. Μέγιστος

χρόνος αποκατάστασης

72 ώρες!

σελίδα 6
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Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης
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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.

καθως και τη νοοτροπία του «ατσίδα» που θεωρεί

«εξυπνάδα» την επικράτηση έναντι των άλλων, «μη
ορρωδών προ ουδενός», που θεωρούν «εξυπνάδα»

την παρανομία, (επειδή οι πολίτες αγνοούν τους

νόμους και αποφεύγουν τα μπλεξίματα), και δεν

υφίσταται ουσιαστικά καμμία εποπτεία και ουσια-

στικός έλεγχος, για τους λόγους αυτούς λοιπόν

και άλλους, πολλοί Δήμαρχοι έχουν μετατραπεί σε

πραγματικούς «ηγεμονίσκους» με όλα τα ελαττώ-

ματα ενός ΗΓΕΜΟΝΑ και ισοδύναμα τουλάχιστον

οφελήματα, αν όχι και υπέρτερα σε ορισμένες πε-

ριοχές και αναλόγως βαθμού αυθαιρεσίας και θρά-

σους.

Αυταρχισμός, υποκρισία, αυθαιρεσία, παράκαμψη

τουλάχιστον της νομιμότητας από «παρερμηνεία»

ή λάθος, ίσως των υφισταμένων του, για να ξεπε-

ράσει, να παρακάμψη και τελικά ν’ αποφύγει την

περίπτωση του «δόλου» που καθιστά την «τυχόν»

παρανομία του ποινικά κολάσιμη, εκδικητικότητα,

είναι μερικά χαρακτηριστικά ελαττώματα, κακότη-

τες και μικροπρέπειες μερικών «μικρών» αρχολί-

παρων, που καταλαμβάνουν δυσανάλογα μεγάλα

και υπεύθυνα αξιώματα.

Όσον αφορά τον υπαλληλικό κλάδο της Δημόσιας

Διοίκησης, εκείνα που διακρίνουν αρκετά μεγάλο

μέρος του συνόλου και αναλόγως των περιστά-

σεων είναι η ευθυνοφοβία, η περιχαράκωση, η αν-

ταγωνιστική υπόσκαψη των συναδέλφων, αλλά και

η συντεχνιακή υποστήριξη, ο αυταρχισμός και ο

«σαδισμός» ακόμη προς συναλλασσόμενους πολί-

τες - που είναι ο άλλος τους εαυτός, το alter ego

τους – επιθετική συμπεριφορά, αδιαφορία και εν-

δεχομένως ιδιοτέλεια.

Είναι γνωστός, σε όσους διαθέτουν μνήμη, ο υπαι-

νιγμός αρμόδιου υπουργού, από τηλεοράσεως,

πως «...δεν γνωρίζω γιατί ορισμένοι εφοριακοί επι-
διώκουν με κάθε μέσον και με κάθε τρόπο, να με-
τατεθούν σε συγκεκριμένες εφορίες!».
Και σε Πολεοδομίες, να προσθέσω και να θυμηθώ

τον ακριβοπληρωμένο με «μαύρα» λογιστή μου

εφοριακό – για να ’χω το κεφάλι μου ήσυχο, πως

θα ’ναι σωστά τα φορολογικά μου στοιχεία: Όταν

πλέον είχαμε εξοικειωθεί του είπα: «Ρε συ...Αναξί-
μανδρε, τώρα που με γνώρισες και ξέρεις πως
ήτανε ειλικρινείς οι δηλώσεις μου, κι εσύ μου αύ-
ξησες το φόρο, τι έχεις να πεις;» Και ήρθε η απο-

στομωτική απάντηση: «Βρε κορόιδο, κάνουν
ειλικρινή δήλωση στην εφορία; Αφού ξέρουν πως
η εφορία θα τους τ’ αυξήσει, βάζουν λιγότερα. Κι
αφού η εφορία γνωρίζει πως βάζουν λιγότερα,
τους τ’ αυξάνει»! Έμεινα άναυδος. 

Τελικά, 150 χρόνια, τότε, από την επανάσταση, πα-

ραμένουμε σκλάβοι της τουρκικής νοοτροπίας.... Τα

γράφω τώρα που έχει παραγραφεί κάθε σχετικό

αδίκημα και ο λογιστής μου – εφοριακός έχει μετα-

πηδήσει, κατόπιν εξετάσεων, σε υπευθυνότερο πο-

λιτιακό κλάδο της Δ.Δ,. και έχει πλέον

συνταξιοδοτηθεί...

Αποφεύγω ν’ αναφερθώ στον Αυτοκράτορα Ιου-

λιανό, τον λεγόμενου Παραβάτη, που απέλυσε «εν

μία νυκτί» όλους τους υπαλλήλους του παλατιού

γιατί «...σ’ αυτό το πανεπιστήμιο της διαφθοράς,
και έντιμος να μπήκε κάποιος, «σάπισε» από τους
παλαιότερους διεφθαρμένους».
Κάθε υπάλληλος κάνει ότι σκαρφιστεί για να...εξα-

σφαλιστεί. Φανταστείτε ότι για ένταλμα πληρωμής

ενός μικροποσού δημοσίευσης, μας ζήτησαν βεβαί-

ωση ότι δεν οφείλουμε στο Ταμείο συντάξεως

...Μηχανικών!

Και παρανομούν οι υπάλληλοι καλυηπτόμενοι

δήθεν από τον μανδύα της ιεραρχίας!

«Είναι εντολή δημάρχου». Και αγνοεί το καθήκον

του να επισημάνει στον πολιτικό προϊστάμενό του

πως η εντολή του προσκρούει σε νομικές διατάξεις,

που οφείλει να γνωρίζει. Κι αν ο πολιτικός προϊστά-

μενος επιμένει, να του επισημάνει πως πρέπει να

του δώσει γραπτή εντολή. Δεν το κάνει όμως,

γιατί... ο Δήμαρχος θα τον αντικαταστήσει και θα

τον βάλει στην «μπούκα του κανονιού».

Τί να πω; Για τις μίζες και τα φακελάκια; Τα λέει ο

«Συνήγορος του Πολίτη» στις ετήσιες εκθέσεις του

και τις εύστοχες παρατηρήσεις του για τη δια-

φθορά.

Αν θες να κάνεις τη δουλειά σου, ιδιαίτερα σε δύ-

σκολες και χρονίζουσες υποθέσεις, πρέπει «να ευ-

χαριστήσεις» για την ...υπογραφή!

Τί να πω; Να πως ότι έχουμε προσφύγει τρεις (3)

φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά

άδικων αποφάσεων υπουργών, (ΠΑΣΟΚ & ΝΔ) για

την ικανοποίηση «ημετέρων» και μη νόμιμων, αλλά

ευτυχώς το δίκαιο επικράτησε και δικαιωθήκαμε!

Ο αγώνας μας δικαιώθηκε, αλλά χάσαμε τρεις χρο-

νιές έσοδα και πληρώσαμε δικηγόρους, γιατί βλέ-

πεις, τους δικηγόρους μας τους πληρώνουμε εμείς,

ενώ τα τερτίπια των Υπουργών, των Δημάρχων,

των υπαλλήλων τα πληρώνουμε πάλι εμείς όλοι,

δηλαδή ΕΣΕΙΣ.

Ένας δικηγόρος μάλιστα του αντιδίκου υπουργού,

μου συνέστησε να κάνουμε αγωγή κατά του δημο-

σίου και να ζητάμε ν’ αποζημιωθούμε.

― Ποιος θα πληρώσει, τον ρώτησα.

― Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, μου διευκρίνισε.

― Άσ’ το, είπα και τη χαρίσαμε τότε. Κάναμε

λάθος. Το μετανιώσαμε. Η ίδια γεναιοδωρία δεν θα

επαναληφθεί, γιατί βοηθήσαμε έτσι την ασυδοσία

και την ανευθυνότητα των κακών υπαλλήλων του

Δημοσίου.

Ναι, αλλά...

Γι’ αυτό τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, αποφεύγουν

να γίνουν επιχειρηματίες. Κορόιδα είναι; Εκτός και

προσαρμοστούν στο σύστημα. 

Γι’ αυτό γινόμαστε «γκαρσόνια», των (δυτικο) Ευ-
ρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι...
όπως πολύ εύστοχα γράφει ο Κωστής Παλαμάς.

――――――
1. Αυταρχικός χαρακτήρας: διακρίνει τους ανθρώπους μιας

κοινωνίας, ασχέτως μορφωτικού, επαγγελματικού ή κοινω-

νικού επιπέδου, που συμπεριφέρονται και αντιμετωπίζουν

δεσποτικά τους κατωτέρους τους, έστω και περιστασιακά,

ενώ αντιθέτως συμπεριφέρονται δουλοπρεπώς προς τους,

έστω και περιστασιακά ανωτέρους τους.

Δημόσια ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Το Μαρκόπουλο καλεί φοιτητές και

αθλητές στη βράβευση Σελ. 7

ΚΔΑΠ στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 7

Οι εθνικές εορτές
Γιώργος Μαρινάκης Σελ. 8

Οστά και οστεοπόρωση
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Το πείραμα του Μίλγκραμ: υπακο-

πής και υποταγής Σελ. 10

Το Λιμεναρχείο Μαρκοπούλου ευχα-

ριστεί τους εθελοντές Σελ. 12

Οι “Σιωπηλοί θηρευτές” Σελ. 14

Οι “Αντισυνταγματική εκτροπή η με-

ταφορά αρμοδιοτήτων στις Ο.Ε.” δη-

λώνει ο Γιάννης Σγουρός Σελ. 16

Δημοπρατήθηκε το “ΑΚΤΗ” Σελ. 17

Ο Δήμος ΒΒΒ συνεδριάζει Σελ. 17
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Ιστορία χωρίς όνομα

Το κρυφό πάθος της Πηνελόπης Δέλτα

για τον Ίωνα Δραγούμη

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο θυελλώδης έρωτας της Πηνελόπης Δέλτα και του

Ίωνα Δραγούμη, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Ιδρύ-

ματος Μιχάλης Κακογιάννης.  

Ο Τάσος Νούσιας, η Μπέτυ Λιβανού και η Μαρία Πα-

παφωτίου μοιράζονται δύο διαφορετικές εποχές της

σπουδαίας συγγραφέως και ιστορικής προσωπικότη-

τας, Πηνελόπης Δέλτα. Στη διανομή του έργου προ-

στίθεται φέτος και ο Νίκος Ορφανός, στον ρόλο του

Στέφανου Δέλτα.

Ίων Δραγούμης και Πηνελόπη Δέλτα. Μια ψυχή χωρισμένη
σε δύο σώματα. Ένας θαμμένος πόνος που δεν εκτονώ-
θηκε ποτέ. Δύο λυγμοί που συνορεύουν. Ο έρωτας και η
πατρίδα. Μια ιστορία ηδονής και οδύνης. Ο εμβληματικός
διπλωμάτης και η σπουδαία συγγραφέας σε μια νοερή ζωή
επιθυμίας, ονείρων, υψηλών ιδανικών, υψηλών δεσμεύ-
σεων, υψηλών οραμάτων.
Ιούνιος 1908 – Βιέννη/ Ο Ίων Δραγούμης βρίσκεται παρών
στην πλέον καθοριστική απόφαση που παίρνει για τη ζωή
της η Πηνελόπη Δέλτα.
Απρίλιος 1941 – Κηφισιά/ Ο Ίων Δραγούμης απών από την
ζωή της Πηνελόπης Δέλτα, αλλά πιο παρών από ποτέ.

Παίζουν:

Ίωνας Δραγούμης: Τάσος Νούσιας

Πηνελόπη Δέλτα: Μπέτυ Λιβανού

Νεαρή Πηνελόπη Δέλτα: Μαρία Παπαφωτίου

Στέφανος Δέλτα: Νίκος Ορφανός

Γιατρός Φρίντμαν: Αργύρης Γκαγκάνης

Γραμματέας Γιατρού: Στέλιος Γιαννακός

Μαριάνθη: Ανθή Φουντά

Μουσική εκτέλεση : Κώστας Λώλος

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη με Κυριακή από 21 Οκτωβρίου 
Προπώληση εισιτηρίων: μέσα από τις πλατφόρμες: www.viva.gr

www.ticketservices.gr

Μέσω τηλεφώνου: Artinfo 210 9213310 (Δευτέρα – Παρα-

σκευή 10.00-22.00)

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 ολοκλη-

ρώνεται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

και 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. 

Παρακολουθήστε σε ζωντανή με-

τάδοση τις εκδηλώσεις στο 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.

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
39. ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2020

20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ
ΤΗ ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥ-
ΡΙΚΙΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
40. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/11/2020

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΒΑΣΙ-

ΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ», ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΝΤΑΛΙΑΝΗ

41. ΤΡΙΤΗ 03/11/2020

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΒΑΚ-
ΧΕΣ», ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΕ ΣΚΗΝΟ-

ΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΓΑΡΗ 

Εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Αττικής

Ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελε-

στών κι ένας δυνατός θίασος πρω-

ταγωνιστών θα ζωντανέψουν την

ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταν-

τινούπολης στα μισά του περασμέ-

νου αιώνα.

Ο Άκης Δήμου, έγραψε κατά παραγ-

γελία των Θεατρικών Επιχειρήσεων

Τάγαρη ένα έργο, το οποίο σκιαγρα-

φεί το μύθο και τη νοσταλγία της

Πόλης της καρδιάς μας.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά τον

σκληρό Σεπτέμβριο του 1955, όταν

το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντι-

νούπολης βρέθηκε στο στόχαστρο

των επίσημων τουρκικών αρχών, με

συνέπεια την εξόντωσή του, το «Κά-

ποτε στο Βόσπορο» ανατρέχει στην

ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντι-

νούπολης και του τραγικού διωγμού

τους. Τη σκηνοθεσία και τη χορογρα-

φία υπογράφει η Σοφία Σπυράτου, η

οποία ετοιμάζει μια μουσικοθεατρική

παράσταση, όπου τα περίφημα γλέν-

τια της Πόλης, εναλλάσσονται με

την ποίηση και το δράμα του τόπου

και του χρόνου.

Λίγα λόγια για την πλοκή
Οι ήρωες του έργου έρχονται αντιμέ-

τωποι με το παρελθόν και το παρόν

τους, κάτω από τις απειλές του τουρ-

κικού κράτους, που θα οδηγήσουν τε-

λικά στα τραγικά γεγονότα της 1955

και τον αφανισμό των Ελλήνων της

Πόλης.

Οικογενειακά δράματα και πολιτικά

παιχνίδια, μυστικά και ψέματα, αντιπα-

λότητες και χωρισμοί, έρωτες και φι-

λοδοξίες, γέλια και δάκρυα, στο φόντο

μιας από τις τραγικότερες σελίδες της

νεότερης ελληνικής ιστορίας  που, σή-

μερα περισσότερο παρά ποτέ, οφεί-

λουμε να γνωρίζουμε και να

θυμόμαστε.

«Κάποτε στο Βόσπορο», μια μουσικο-

θεατρική παράσταση για τις ανοιχτές

πληγές εκείνης της Πόλης και των αν-

θρώπων της.

Από τις 6 Νοεμβρίου στo

Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, Αθήνα,

τηλ: 210 52 23 522/ 216 90 05 423

Κάθε Τετάρτη στις 7:00, Πέμπτη 8:00,

Παρασκευή 9:00, Σάββατο 5:00 και

9.00 και Κυριακή 5:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr

Κάποτε στο Βόσπορο
Μια παράσταση για την Πόλη της καρδιάς μας
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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 προγράμματος όπου θα διδά-

σκονται 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

Chronotopia

Το Chronotopia και το Layers of Street είναι δύο νέες

ενότητες στο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου,

που καλωσορίζουν στο πρόγραμμά του την ηλεκτρο-

νική μουσική και τη hip hop κουλτούρα. 

Παρότι αναγγέλθηκαν και οι δύο τον περασμένο

Μάρτιο, οι πρώτες δράσεις των δύο αυτών ενοτήτων

ξεκινούν τώρα, με δύο εργαστήρια στο πλαίσιο του

Open Plan. 

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου κλείνουν οι αιτήσεις για

το εργαστήριο "Αντηχήσεις/Echoes" του Κύκλου

Chronotopia. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν

οι αιτήσεις για το εργαστήριο χορού με τον Kader

Attou, που εντάσσεται στον Κύκλο Layers of Street. 

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 χώρουςτης Αθήνας. Το "Ποτάμι που ήθελε να

γυρίσει πίσω", έγραψε η στιχουργός Ελένη Φωτάκη, έν-

τυσαν μουσικά και ερμηνεύουν ζωντανά οι Φώτης Σιώτας

και Αναστάσιος Μισυρλής και αφηγείται η Ηρώ Μπέζου. 

Παραστάσεις  στο όμορφο αίθριο του Μορφωτικού

Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (24/10), στο ατμοσφαι-

ρικό Θεατράκι Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος

Ελληνισμού της Διασποράς (25/10). Ακολουθούν το

Αρχοντικό των Μπενιζέλων (1/11) και η Δημοτική

αγορά Κυψέλης (7/11).

Eίσοδος δωρεάν, με απαραίτητη έκδοση εισιτηρίου.

Μουσική βραδιά

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, η Eλληνοβραζιλιάνα συν-

θέτης και ερμηνεύτρια, Κατερίνα Πολέμη, θα παρου-

σιάσει/θα εμφανιστεί σε μια ιδιαίτερη παράσταση

ειδικά σχεδιασμένη για το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κι-

θάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα,

flugelhorn-φλικόρνο) θα παρουσιάσει χαρακτηριστι-

κές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για

το θέατρο και τον κινηματογράφο (Ευρυδίκη, Με-

γάλη Χίμαιρα, Μικρά Αγγλία, Γιούγκερμαν, Λυσι-

στράτη), μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της

και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τρα-

γούδια.

Σάββατο 24/10, 21.00

ΦΑΡΟΣ, Είσοδος: 5 ευρώ

Live streaming: snfcc.org/KaterinaPolemi, Facebook &

Youtube @SNFCC

«Τα Κινηματογραφικά»

Μια επιλογή από τις κορυφαίες συνθέσεις της για

τον κινηματογράφο, με τίτλο «Τα Κινηματογραφικά»,

θα παρουσιάσει η Ελένη Καραΐνδρου σε μία μονα-

δική συναυλία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-

ρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 20.30.

Στη συναυλία της στο ΚΠΙΣΝ, που πραγματοποιείται

χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

(ΙΣΝ), η συνθέτις θα παρουσιάσει τα μουσικά θέματα

από όλες τις συνεργασίες της με τον διεθνούς

φήμης Έλληνα δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Μαζί του έχει γράψει μέρος της παγκόσμιας κινημα-

τογραφικής ιστορίας, σχηματίζοντας ένα από τα κο-

ρυφαία δίδυμα της Έβδομης Τέχνης που έχει υμνηθεί

όσο λίγα  σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δυνατότητα παρακολούθησης της συναυλίας, θα

δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προ-

αγορά εισιτηρίου ηλεκτρονικά, ενώ οι υπόλοιποι θε-

ατές θα μπορούν να την παρακολουθήσουν στην

ιστοσελίδα www.snfcc.org/Cosmos_EleniKaraindrou,

στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Θεατρική Σκηνή Ενηλίκων

στη Νέα Μάκρη

Θεατρική Σκηνή Ενηλίκων έχει δημιουργήσει το Δη-

μοτικό Θέατρο Μαραθώνα, και είναι η ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ.

Η νέα τους προσπάθεια αγκαλιάστηκε ήδη από τους

θεατρόφιλους, γι’ αυτό καλούν: 

«Αν αγαπάτε κι εσείς το θέατρο και θέλετε να ασχο-

ληθειτε ερασιτεχνικά με αυτό, ελάτε στην παρέα μας.

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες:

📆Επόμενη συνάντηση προσεχή Πέμπτη  στις 6.30μμ

📆Τόπος συνάντησης: CINE ΑΛΙΚΗ (Πολιτιστικό &

Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης)

📆Πληροφορίες: Γιώργος Βράτσος (6932 464142) di-

motikotheatromarathona@gmail.com

Ενδιαφέρουσες Εκδηλώσεις στο Ι.Στ.Νιάρχος

Παιδική σκηνή στο θέατρο Φούρνος

“Το Αγόρι με τα Μπλε Μαλλιά”

Από 3 Οκτωβρίου έως 25 Απριλίου

Η παιδική σκηνή του θεάτρου “Φούρνος” ξεκινά και

πάλι και περιμένει τους μικρούς της φίλους  με ασφά-

λεια ,με τις τηρούμενες αποστάσεις και όλες τις προ-

βλεπόμενες υποδείξεις.

Οι παραστάσεις προσαρμόστηκαν και αυτές στα νέα

δεδομένα χωρίς να χάσουν όμως την μαγεία τους,

τον ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.

Ετσι λοιπόν τα έργα παραμένουν διαδραστικά με

διαφορετικό τρόπο, που επιτρέπει στα παιδιά να συμ-

μετέχουν αυτή τη φορά από την θέση τους χωρίς να

έρχονται σε επαφή με τους ηθοποιούς και τα αντικεί-

μενα της παράστασης.

“Το Αγόρι με τα Μπλε Μαλλιά”  

Κάθε Κυριακή στις 11:30 

Για παιδιά από 3 έως 6,5 ετών
Ο Άτρο, από το Ατρόμητος, είναι ένα καλοκάγαθο αγόρι.

Είναι πολύ γλυκός και έξυπνος αλλά είναι λίγο δειλός και

ντροπαλός και το γεγονός ότι έχει μπλε μαλλιά σε μία πόλη

που όλοι έχουν κόκκινα μαλλιά τον κάνει διαφορετικό. Ο

καλύτερος του φίλος είναι ο Μέρμπερ, που του είχε χαρίσει

η γιαγιά του όταν ήταν μωρό. Όταν ο Άτρο χάνει τον Μέρμ-

περ στο δάσος των Σχημάτων και των Χρωμάτων, αναγκά-

ζεται για να τον βρει να ξεπεράσει τους φόβους του. Μέσα

στο δάσος θα περάσει πολλές περιπέτειες αλλά θα γνωρί-

σει και πολλούς νέους φίλους που θα τον βοηθήσουν να

βρει τον Μέρμπερ. Μία παράσταση με πολύ τραγούδι για

αντιμετώπιση των φόβων, της διαφορετικότητας.

Παίζουν: Μιχάλης Ψαλίδας, Ευγενία Μαραγκού, Ματίνα Δη-

μητροπούλου

Διάρκεια παράστασης 55’ - Τιμή εισιτηρίου: 10€
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Αναστέλλεται η εκδίκαση
ενστάσεων του Κτηματολογίου 

για Λαυρεωτική και Σαρωνικό
έως τις 29/01/2021

Ο
Υφυπουργός Οικονομικών,

Απόστολος Βεσυρόπουλος,

έδωσε ο ίδιος, τη διαβεβαί-

ωση, στον βουλευτή Γ. Βλάχο, στο

Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη

Λουκά, ότι τη Δευτέρα 19/10/2020

κατατέθηκε Τροπολογία εκ μέρους

των Υπουργείων Οικονομικών

(Υπουργός: Χρ. Σταϊκούρας) και

Περιβάλλοντος (Υπουργός: Κ. Χα-

τζηδάκης) στο Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν)

του Υπουργείου Οικονομικών με

θέμα: «Ρύθμιση οφειλών και πα-
ροχή δεύτερης ευκαιρίας», με την

οποία θα αναστέλλονται έως τις

29/01/2021 οι εκδικάσεις των εν-

στάσεων της Κτηματικής Υπηρε-

σίας εναντίον ιδιωτών.                                                                                                                                                           

Ο Δήμος Λαυρεωτικής είχε προτεί-

νει την επέκταση του Νόμου

719/1977, όπως τροποποιήθηκε με

τον Ν. 1160/1981, (με τον οποίο

είχε δοθεί λύση στις ιδιοκτησίες

του πρώην Δήμου Κερατέας) και

στις υπόλοιπες περιοχές του

Δήμου Λαυρεωτικής  και σε περιο-

χές του Δήμου Σαρωνικού (Σαρω-

νίδα, κ.α.), όπως αυτές οι εκτάσεις

προσδιορίζονται στο τοπογραφικό

διάγραμμα- χάρτη Ντουράκη και

Δαναλάτου (Νοέμβριος 1969). 

Με την κατάθεση και ψήφιση της

παραπάνω Τροπολογίας δίνεται

άμεση λύση στο μεγάλο πρόβλημα

της διεκδίκησης των περιουσιών

συμπολιτών από την Κτηματική

Υπηρεσία του Δημοσίου, βάσει της

1151 απόφασης του Εφετείου Αθη-

νών του έτους 1872.                                                                              

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο ο βουλευτής Γ. Βλάχος είχε

καταθέσει τροπολογία, η οποία

απορρίφθηκε και γι’ αυτό ο Γ.Βλά-

χος επανήλθε με υπόμνημα στους

Υπουργούς Οικονομικών Χρ. Σταϊ-

κούρα και Περιβάλλοντος  Κ. Χα-

τζηδάκη, στο οποίο εξηγούσε την

αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης

του θέματος της εκδίκασης των εν-

στάσεων του Δημοσίου σε βάρος

ιδιοκτητών στους  Δήμους Λαυρε-

ωτικής και Σαρωνικού.  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Απ.

Βεσυρόπουλος, τον ενημέρωσε

και δεσμεύτηκε για λογαριασμό

και των δύο Υπουργείων, ότι την

19/10, θα κατατεθεί Τροπολογία, η

οποία θα ψηφιστεί στις 22/10.

Κατατέθηκε η τροπολογία

Πράγματι τη Δευτέρα 19 Οκτω-

βρίου κατατέθηκε,  η Υπουργική

τροπολογία 530-88/20.10.2020

«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας

του Υπουργείου Οικονομικών», η

οποία με το άρθρο 14, αναστέλλει

τις εκδικάσεις των ενστάσεων του

Δημοσίου σε βάρος ιδιοκτητών

των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρω-

νικού έως την 29/01/2021.

“Η προσπάθειά μας 
δεν τελείωσε” τονίζει 

ο Γ. Βλάχος

Ο βουλευτής Γ. Βλάχος, μετά την

εξέλιξη αυτή σημειώνει: «Η προ-
σπάθειά μας δεν τελείωσε. Στόχος
μας είναι, πολύ πριν τη λήξη της
αναστολής, να έρθει ρύθμιση ορι-
στικής επίλυσης του θέματος.
Για την ώρα συνεχίζουμε με
γνώση, και συνέπεια για την προ-
ώθηση του θέματος. 
Τα υπόλοιπα εν καιρώ».

Ο Β. Οικονόμου 

συγχαίρει

Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό

Οικονομικών κ Χρ. Σταϊκούρα γιατί

ανταποκρίθηκε στο αίτημα που κα-

τέθεσα με την υπ’ αριθμ 498 τρο-

πολογία μου στις 7-10-2020 για

την αναστολή της εκδίκασης των

ενστάσεων. 

H ομηρία συνεχίζεται

Καλώς κατατέθηκε η τροπολογία,

αλλά το θέμα παραπέμπτεται. Δεν

επιλύεται. Τουναντίον κρατάνε χι-

λιάδες ιδιοκτήτες σε ομηρία.

“Οι δημότες της Σαρωνίδας
απαιτούν άμεση και οριστική
επίλυση του ζητήματος των
περιουσιών τους”

Πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Κυριακή 18/10/20,

η προγραμματισμένη ενημερωτική συγκέντρωση του

Δήμου Σαρωνικού για το μείζον ζήτημα της διεκδίκησης

ιδιωτικών περιουσιών καθόλα νόμιμων από το Ελληνικό

Δημόσιο.

Στη συζήτηση, ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, αφού

ενημέρωσε για όλες τις έως τώρα πρωτοβουλίες (υπο-

μνήματα και επιστολές προς στους αρμόδιους υπουρ-

γούς, επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τους

αρχηγούς των κομμάτων), τόνισε: “Η αδικία αυτή
έπρεπε, όπως είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση, να έχει ήδη
επιλυθεί με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, προ-

κειμένου να τελειώσει επιτέλους η εύλογη αγωνία των
δημοτών μας. Η ανακόλουθη στάση της κυβέρνησης εν-
τείνει την ταλαιπωρία και παράλληλα επιβαρύνει οικο-
νομικά πολλά νοικοκυριά. Από τη μεριά μας
συμμεριζόμαστε πλήρως τη δύσκολη κατάσταση στην
οποία έχετε περιέλθει και αγωνιζόμαστε ώστε να λήξει
χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις αυτός ο παραλογι-
σμός. Αφού η τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής
Ανατολικής Αττικής Γ. Βλάχος απορρίφθηκε με κυβερ-
νητική ευθύνη, καλώ την κυβέρνηση με σοβαρότητα και
ταχύτητα να λύσει οριστικά το πρόβλημα κάνοντας
δεκτή τη συγκεκριμένη τροπολογία και όχι την πρόταση
για περαιτέρω αναστολή των εκδικάσεων, η οποία κρα-
τάει ομήρους τους κατοίκους της Σαρωνίδας”. 
Τον λόγο πήραν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι με αγα-

νάκτηση κατήγγειλαν την κυβερνητική ολιγωρία, υπο-

γραμμίζοντας ότι απαιτούν οριστική επίλυση του

προβλήματος και όχι ημίμετρα που τους κρατούν σε

διαρκή αγωνία και ομηρία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν οι

βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολιάκος και Νάσος

Αθανασίου, η βουλευτής του Μερα25 Μαρία Απατζίδη,

ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος

Σωφρόνης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

Χρήστος Τσιγαρίδας και Τάνια Γαλανοπούλου, οι

οποίοι παρόλες τις διαφοροποιήσεις τους συμφωνούν

ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα.

Η Δημοτική Αρχή δεσμεύθηκε να κάνει άμεσα επαφές

με τα αρμόδια υπουργεία για την οριστική διευθέτηση

του ζητήματος ώστε να σταματήσει η αγωνία των κα-

τοίκων για τις περιουσίες τους. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκεαπό τη  Δημοτική Αρχή

Σαρωνικού σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Σα-

ρωνίδας. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κάλεσμα συμμετοχής 

στη βράβευση 

φοιτητών και αθλητών 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας για 6η χρονιά,

στο πλαίσιο της βράβευσης των μαθητών που εισήχ-

θησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρόκειται να

συμπεριλάβει στους προς βράβευση καταλόγους και

τους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις

λυκειακές τους σπουδές, φοιτώντας σε λύκεια εκτός

των διοικητικών ορίων του Δήμου μας (ιδιωτικά, καλ-

λιτεχνικά, μουσικά, Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια

γειτονικών Δήμων κ.ά.), κατόπιν δικής τους αίτησης.

Επίσης, ο Δήμος μας θα τιμήσει για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά και τους αθλητές και τις αθλήτριες που

κατέκτησαν - σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο - χρυσό,

αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο σε Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα / Κύπελλο.

Παρακαλούμε τους γονείς ή τους ίδιους τους φοιτη-

τές, όπως και τους αθλητές που εμπίπτουν στις πα-

ραπάνω κατηγορίες, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο

Μαρκοπούλου, έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

2020, στο τηλ.: 22990 – 20141 (κα Νεφέλη Συρίγου)

και ηλεκτρονικά στο gt@markopoulo.gr, ώστε να δη-

λώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη βράβευσή

τους.

Λόγω των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για την αν-

τιμετώπιση της εξάπλωση του Covid-19, φέτος δεν

θα πραγματοποιηθεί τελετή, αλλά οι έπαινοι μαζί με

ένα βιβλίο - δώρο, θα παραδοθούν στους επιτυχόν-

τες, σε χρόνο και χώρο που θα σας κοινοποιηθεί με

νέα ενημέρωση.

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

Υπεγράφη στις 16 Οκτωρίου, στο

Δήμο Μαρκοπούλου, σύμβαση για

την αναβάθμιση του δημοτικού φω-

τισμού με τεχνολογία Led με τίτλο:

«Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτο-

ματοποίηση του Συστήματος Ηλε-

κτροφωτισμού Κοινόχρηστων

Χώρων και εφαρμογών Smart Cities,

με εξοικονόμηση ενέργειας στον

Δήμο Μαρκοπούλου».

Η υλοποίηση του έργου, με εγκατά-

σταση σχεδόν έξι (6) χιλιάδων, νέων

φωτιστικών  και λαμπτήρων LED,

πρόκειται να βελτιώσει κατακόρυφα

τον Φωτισμό, την καθημερινότητα

αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των

πολιτών σε Μαρκόπουλο και Πόρτο

Ράφτη, αλλά και να αναβαθμίσει την

ενεργειακή  απόδοση του Δήμου με

μείωση των εκπομπών διοξειδίου

του άνθρακα, τουλάχιστον 40%.

Μέσα από την Ενεργειακή Αναβάθ-

μιση εξασφαλίζεται η εγγυημένη

εξοικονόμηση ενέργειας ύψους άνω

του 77%, με την   εγκατάσταση

5.796  φωτιστικών τύπου LED και

όφελος 12ετίας για τον Δήμο, που

ανέρχεται άνω του ποσού των 2,5

εκατομμυρίων ευρώ συνολικά.

Το σύνολο της απαιτούμενης επέν-

δυσης είναι 100% αυτοχρηματοδο-

τούμενο, με ανάληψη ρίσκου

αποκλειστικά, από τον Ιδιωτικό

Τομέα, καθώς ο Δήμος Μαρκοπού-

λου, δε θα δαπανήσει νέους οικονο-

μικούς πόρους για την αντικατά-

σταση του συνόλου των φωτιστικών

σωμάτων. 

Η αποπληρωμή της επένδυσης, θα

γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής

Απόδοσης (ΣΕΑ), τμηματικά στη

12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον

Ανάδοχο, αποκλειστικά και

μόνο, εφόσον προηγείται πιστοποί-

ηση του αποτελέσματος από την Τε-

χνική Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης

του Ανεξάρτητου Συμβούλου και

εφόσον επιτυγχάνεται η εγγυημένη

εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Μαρκοπού-

λου, απαλλάσσεται από τα έξοδα

συντήρησης καθώς ο Ανάδοχος, θα

παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουρ-

γία της εγκατάστασης (σε πραγμα-

τικό χρόνο) και θα παρεμβαίνει

άμεσα, για την αποκατάσταση κάθε

βλάβης, με μέγιστο χρόνο αποκατά-

στασης τις 72 ώρες!

Παρόντες στην υπογραφή της σύμ-

βασης ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης, ο

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περι-

βάλλοντος & Ηλεκτροφωτισμού,

Ιωάννης Αϊδινιώτης και ο Αντιδή-

μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Υ.ΔΟΜ., Δημήτριος Κολιαβασίλης.

Κλειστά για 14 μέρες 

δύο τμήματα του 

Β’ Λυκείου Bούλας

Κλειστά θα παραμείνουν για 14 μέρες δύο  τμή-

ματα του Β΄ Λυκείου Βούλας λόγω ύπαρξης κρού-

σματος Covid – 19 σε μαθητή, έπειτα από απόφαση

που έλαβε σήμερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόφαση αφορά τα

τμήμα Β4 γενικής εκπαίδευσης και το Β Θετικό 2

Κατεύθυνσης και ελήφθη μετά την εκτίμηση κινδύ-

νου που διενεργήθηκε σήμερα, όταν διαπιστώθηκε

η ύπαρξη του κρούσματος. Από αύριο και μέχρι τις

29 Οκτωβρίου, οι μαθητές των τμημάτων που τίθεν-

ται σε αναστολή θα παρακολουθούν τα μαθήματα

τους με τηλεεκπαίδευση. 

Η Δημοτική Αρχή, προέβη άμεσα στην απολύμανση

όλων των χώρων του σχολείου και κάλεσε τους έξι

καθηγητές που είχαν επαφή με τα συγκεκριμένα

τμήματα καθώς και όλους τους εργάτες καθαριό-

τητας του σχολικού συγκροτήματος να κάνουν μο-

ριακό τεστ με έξοδα του Δήμου. 

Δραστηριότητες στο  Κέντρο

Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών του Δήμου BBB

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

του Δήμου BBB έχει ξεκινήσει κανονικά τις δρα-

στηριότητές του σε χώρο του 2ου Γυμνασίου Βού-

λας (Προόδου & Λ. Βουλιαγμένης, Βούλα) για την

περίοδο 2020-2021. Οι δραστηριότητες περιλαμβά-

νουν μουσικοκινητική αγωγή και θεατρικό παι-

χνίδι για τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο

και για τα παιδιά του Δημοτικού,  αθλητικές και

καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως θεατρική

αγωγή, κίνηση και ρυθμός, κινηματογράφος, πιάνο,

μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πινγκ πονγκ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

- Τις πρωινές ώρες στο 213 2019911 

- Από τις 14:00-20:00 στο 210 8955228
http://www.vvv.gov.gr/index.php/schools-education-and-

learning/kdap-kentro-dimiourgikis-apasxolisis-paidion

Ενεργειακή Αναβάθμιση στο δημοτικό φωτισμό 

του Δήμου Μαρκοπούλου με φωτιστικά  LED



Οι εθνικές εορτές

Γιώργος Μαρινάκης

Γεν. Γραμματέας Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Στην επερχόμενη εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου δεν

θα διεξαχθούν μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις,

λόγω της πανδημίας. Αυτό αποφασίστηκε σε μια κρίσιμη

περίοδο στην οποία προέχει η ανύψωση του εθνικού μας

φρονήματος για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας της

γειτονικής χώρας. Και με έκανε να αναλογιστώ ότι ενώ

από τα μαθητικά μας χρόνια όλοι παρακολουθούμε και

συμμετέχουμε κάθε χρόνο στις εθνικές μας εορτές, κά-

ποιοι λένε ότι γίνονται οι ίδιες εκδηλώσεις, οι ίδιες τυπο-

ποιημένες ομιλίες, καθώς και υπερβολικές, πολυέξοδες

και μιλιταριστικές παρελάσεις. Και φθάνουν να πουν ότι

όλα αυτά πρέπει να καταργηθούν γιατί δήθεν καλλιεργούν

«εθνικιστές» νοοτροπίες. Πιστεύω ότι όσοι τα λένε αυτά,

ή θέλουν να προωθήσουν κάποιες  στρεβλές  και  αντεθνι-

κές  ιδεολογίες ή το κάνουν από άγνοια, αφέλεια και απε-

ρισκεψία. 

Με τους κάθε είδους εθνομηδενιστές «ιδεολόγους» δεν

αξίζει να ασχοληθούμε, γιατί θα καταβαραθρωθούν αργά

ή γρήγορα από την κοινή γνώμη και την ιστορία, μέσα στο

βούρκο όπου εξοστρακίστηκαν οι διάφοροι Εφιάλτες και

οι δοσίλογοι. Για τους αφελείς και ανεγκέφαλους, έχω να

πω ότι δυστυχώς δεν διαθέτουν την απαραίτητη φαιά

ουσία και την κριτική σκέψη για να αντιληφθούν τη μεγάλη

σημασία των εθνικών εορτών. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι

εθνικές επέτειοι είναι εκδηλώσεις μνήμης και σεβασμού

προς τους προγόνους που αγωνίστηκαν ηρωικά, και με αυ-

ταπάρνηση έχυσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ζων-

τανοί και ελεύθεροι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι εθνικές

επέτειοι αναδεικνύουν φωτεινά παραδείγματα και πρό-

τυπα για μια αγωνιστική και ασυμβίβαστη στάση ζωής και

μας μεταδίδουν διαχρονικά και ζωτικά μηνύματα, όπως

είναι η προσήλωση στα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας και

της ειρήνης. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι οι εθνικές επέ-

τειοι τονίζουν την ανάγκη της εθνικής ομοψυχίας και συμ-

φιλίωσης, αλλά και το χρέος μας να ριχτούμε ενωμένοι

στο βωμό του εθνικού καθήκοντος, όταν οι περιστάσεις το

απαιτήσουν. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εορτασμός των εθνικών

επετείων όχι μόνο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε

χρόνο με την ίδια ένταση και συνέπεια, αλλά πρέπει να τε-

λείται με μια ευθύνη και δέος ισοδύναμα της θρησκευτικής

ευλάβειας. Και κατά τη διάρκεια αυτών των εορτών, οι

ψυχές όλων μας οφείλουν να πλημυρίζουν από μια βαθιά

ευγνωμοσύνη προς τους χιλιάδες ηρωικούς και μαρτυρι-

κούς προγόνους. 

Επανερχόμενος λοιπόν στην εθνική εορτή της 28ης Οκτω-

βρίου, η άποψη μου είναι ότι οι παρελάσεις θα μπορούσαν

να διεξαχθούν με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής

ασφάλειας ή θα μπορούσαν να διεξαχθούν χωρίς θεατές

με ηλεκτρονική μετάδοσή τους σε τηλεόραση και διαδί-

κτυο. Και δεν νομίζω ότι οι παρελάσεις θα ήταν πιο επικίν-

δυνες από τους τεράστιους συνωστισμούς που είχαμε στις

πρόσφατες πορείες και τις καταλήψεις των μαθητών.

Την κατανόηση και τον σεβασμό των εθνικών επετείων

πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσουμε κυρίως στη νεολαία

μας, η οποία μέσα σε αυτό το κλίμα της παγκοσμιοποί-

ησης, του αφελληνισμού, της κυριαρχίας του Εγώ και της

αποχαυνωτικής τεχνοδιασκέδασης, δεν προσλαμβάνει τα

απαραίτητα παραδείγματα, μηνύματα, διδάγματα και πρό-

τυπα από την εθνική μας ιστορία. Και έτσι, έχει αρχίσει να

χάνει την Εθνική της συνείδηση, να αποφεύγει την αγω-

νιστική αντιμετώπιση της ζωής, αλλά και να αγνοεί και να

απαξιώνει πολλές ανθρωπιστικές και ηθικές αξίες. Έχουμε

βιώσει πολλά απαράδεκτα φαινόμενα, όπως πριν μερικά

χρόνια κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής, δεκαπεντάχρονα

παιδιά με μαύρα περιβραχιόνια, γιουχάϊζαν, έβριζαν, μούν-

τζωναν, και απέστρεφαν επιδεικτικά το βλέμμα τους στους

επισήμους. Και δυστυχώς, κάποιοι ενήλικες τα  χειροκρο-

τούσαν. Διαμαρτυρίες σαφώς και μπορούν να κάνουν τα

παιδιά και οι ενήλικες, αλλά με συζήτηση και επιχειρήματα

και όχι με μούντζες και βρισιές σε μια εθνική εορτή. Γιατί

πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια συμπεριφοράς και κά-

ποιος σεβασμός στους εθνικούς θεσμούς. Και πρέπει να

αναλογιστούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τη χώρα

μας, θα πρέπει να παραμερίσουμε ό,τι μας χωρίζει και να

αναζητήσουμε ό,τι μας ενώνει.

Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι όλοι μας -και κυρίως η νεολαία-

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η προσωπική μας ευη-

μερία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κοινωνική και την

εθνική ευημερία. Και η εθνική ευημερία είναι άμεσα συν-

δεδεμένη με την εθνική ομοψυχία. Και τελικά, η εθνική

ομοψυχία καλλιεργείται με τη βαθιά γνώση και τη συχνή

ενθύμηση όλων των πτυχών της εθνικής μας ιστορίας,

μέσω των εθνικών εορτών. Γιατί η διατήρηση της εθνικής

μνήμης, μας δείχνει σε πόσο υψηλά επιτεύγματα μπο-

ρούμε να φθάσουμε όταν είμαστε ενωμένοι, αλλά και

πόσο χαμηλά μπορούμε να πέσουμε όταν είμαστε διχα-

σμένοι. Όμως το κύριο ερώτημα που παραμένει μετέωρο

και αναπάντητο, είναι το κατά πόσον σήμερα υπάρχουν οι

φωτισμένοι πολιτικοί, στρατιωτικοί και πνευματικοί ηγέ-

τες, οι οποίοι όταν χρειαστεί, θα εμπνεύσουν, θα ενώσουν

και θα οδηγήσουν το λαό σε νέους νικηφόρους αγώνες.
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Στην προηγούμενη πολιτική μου παρέμβαση απ’ αυτή

εδώ την στήλη (ΕΒΔΟΜΗ, 17 Οκτωβρίου) υποστήριξα,

ότι η λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην παράκτια

ζώνη της ΒΟΥΛΑΣ, μόνον πολιτική μπορεί να είναι. Επι‐

πλέον τόνισα, ότι εάν η πολιτική λύση, κατά τους κυβερ‐

νώντες, «μεταφράζεται» στη νομική μέθοδο της

απαλλοτρίωσης, αυτή η υπόθεση τότε ανατίθεται στην

ίδια την κεντρική κυβέρνηση του τόπου μας και δεν είναι

διοικητικό έργο του ΔΗΜΟΥ των 3Β. 

Όσοι αναγνώστες θυμούνται όπως και εγώ ως συγγρα‐

φέας, τόνισα κάτι ακόμη περισσότερο στο επίπεδο της

σκέψης και του αναστοχασμού. Η παράκτια ζώνη στη

ΒΟΥΛΑ από τη στιγμή, κατά την οποία ορίσθηκε ως «επί-
δικο αντικείμενο» ανάμεσα στο Δημόσιο και τους
ιδιώτες – ιδιοκτήτες, αυτό δεν είναι μόνον θέμα των δι‐

καστηρίων, ούτε καν θέμα πολιτικό. Είναι πρωτίστως
συνειδησιακό πρόβλημα της ίδιας της περιοχής της
ΒΟΥΛΑΣ. 
Κάθε τόπος, όπως συμβαίνει και με τα άτομα, έχει την

καταγωγή του, την ιστορική προέλευσή του. Από μία

πρόχειρη ματιά διαπιστώνει κανείς, ότι η ευρύτερη το‐

πογραφική περιοχή (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη κ.λπ.) ,

η οποία από διοικητικής απόψεως, ορίζεται ως ΔΗΜΟΣ

των 3Β, δεν έχει αποκτήσει ούτε σήμερα, κατά τον εικο‐

στό πρώτο αιώνα, ούτε ιδιοκτησιακά όρια, ούτε διοικη‐

τικο‐πολιτικές συνθήκες και πολύ περισσότερο ούτε και

συνειδησιακή λογική αυτοπροσδιορισμού. 

Με άλλα λόγια, υποστηρίζω ότι το προβληματικό
ιδιοκτησιακό καθεστώς στην παράκτια ζώνη της
ΒΟΥΛΑΣ δεν είναι πολιτικο‐διοικητικό ζήτημα, αλλά

ούτε και υπόθεση της δικαστικής εξουσίας. Είναι υπό‐

θεση της συνειδησιακής λογικής της πόλης που ονομά‐

ζεται: ΒΟΥΛΑ. 

Αυτή, λοιπόν, η πόλη, κατά την μεταπολεμική ιστορική

φάση εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας, «αποφάσισε» να

γίνει αστικό προάστιο της Αθήνας, πράγμα που σήμαινε

τότε, ότι θα έπρεπε να αποξενωθεί από τον εαυτό της.

Να γίνει ο «άλλος» για να επιβιώσει στην οικιστική και

αναπτυξιακή λαίλαπα του «εθνάρχη Καραμανλή». Το συ‐

νειδησιακό αποτέλεσμα ήταν να διαγράψει το αγροτικό‐

κτηνογραφικό παρελθόν της η Βούλα, για να ενταχθεί

στο οικιστικό πλαίσιο ανάπτυξης του Καραμανλισμού. 

Στις μέρες μας όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με

ιδιοκτησιακά καθεστώτα (όπως π.χ. είναι η παράκτια

ζώνη στη Βούλα, η διαμάχη του Ασκληπιείου με την Εκ‐

κλησία ή η υπόθεση με το Μπενάκειο, όπως και άλλα

πολλά) δεν μπορούν να επιλυθούν στα δικαστήρια. Η δι‐

καστική εξουσία είναι μία από τις ανεξάρτητες αρχές δη‐

μιουργίας του ελληνικού κράτους και της ελληνικής

κοινωνίας. Η δικαστική όμως εξουσία δεν είναι η «πρώτη

αρχή» σ’ ένα πολιτικό κράτος δικαίου. 

Το ερώτημα λοιπόν, είναι το εξής: ποιός αποφασίζει για

να επιλυθούν όλα τα επίδικα ζητήματα σχετικά με τα επι‐

μέρους καθεστώτα ιδιοκτησίας στη διοικητική περιοχή

του Δήμου 3Β; Σ’ αυτό το ερώτημα η απάντησή μου, ως

πολιτικού φιλοσόφου, είναι σαφής: αυτός που «αποφα-
σίζει» είναι μόνον ο πολίτης, ο δημότης, ο κάτοικος
στο δημοκρατικό πλαίσιο του κράτους δικαίου. 
Η τελευταία παρατήρησή μου αναφέρεται στο εξής πρό‐

βλημα: επιτέλους όλοι εμείς οι δημότες θα πρέπει να

«αποφασίσουμε» ότι όλα όσα κάνουμε, αφορούν στη δη‐

μιουργία του δημόσιου πνεύματος ή μήπως και εμείς
τροφοδοτούμε, με τις πράξεις ή τις παραλείψεις μας
τη γιγάντωση του καπιταλιστικού εμπορευτικού
πνεύματος στην περιοχή μας; 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης

στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ» .

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Βούλα και προβλήματα ιδιοκτησίας
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“Βρε χώνω εγώ την 
κεφάλα μου”...

Πόσες φορές έχω θυμηθεί τη φράση του καλού μας

ηθοποιού Κώστα Βουτσά, στις ελληνικές ταινίες:

“Bρε χώνω εγώ την κεφάλα μου”.
Αυτό έχει καταλάβει πολύ καλά ο Τούρκος και χώνει

λίγο - λίγο την κεφάλα του.

Εχουμε μία Κύπρο υπό τουρκική κατοχή και φωνά-

ζουμε να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την

Κύπρο. Κι έρχεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, μέλος

του ΟΗΕ και της ΕΕ,  Νίκος Αναστασιάδης και δίνει

επισήμως συγχαρητήρια στον τουρκοκύπριο Ερσίν

Τατάρ για την εκλογή του στην κατεχόμενη, από τα

τουρκικά στρατεύματα Βόρεια Κύπρο!!!

Δηλαδή αναγνωρίζει την κατοχή!!!

Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Αφερίμ, που λένε

και οι Τούρκοι. 

Ποιος πολίτης;
H ιστορία της εταιρείας ΜΕΕΚΒ στη Βούλα, εξελίσ-

σεται με οδυνηρές συνέπειες για το περιβάλλον της

πόλης, αφού η ΜΕΕΚΒ κέρδισε στα δικαστήρια το

ιδιοκτησιακό με το “τρελό” επιχείρημα της ιδιοχρη-

σίας, ενώ όλοι που κατοικούμε στην περιοχή πάνω

από 50 χρόνια τουλάχιστον, γνωρίζουμε ότι το κομ-

μάτι αυτό χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της

πόλης, ως κοινόχρηστο και ο τότε Δήμος Βούλας

είχε την διαχείρισή του “διανοία Κυρίου”.

Και τώρα τί κάνουμε;

Ο αγαπητός καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας Θεόδω-

ρος Γεωργίου, πετάει τη μπάλα στην εξέδρα για το τι

μέλει γενέσθαι, στο άρθρο του που φιλοξενείται πα-

ραπλεύρως, γράφοντας πως «αυτός που “αποφασί-
ζει” είναι μόνον ο πολίτης, ο δημότης, ο κάτοικος στο
δημοκρατικό πλαίσιο του κράτους δικαίου».
Και τίθεται το ερώτημα: πώς αποφασίζει ο πολίτης,

όταν αγνοείται από την τοπική ηγεσία του; Πώς απο-

φασίζει ο πολίτης όταν δεν καλείται να ενημερωθεί

σε ανοιχτές διαβουλεύσεις σε τόσο σοβαρά θέματα;

Πώς αποφασίζει ο πολίτης όταν για δεκαετίες οι δη-

μοτικές αρχές που το χειρίζονταν το “έκρυβαν” από

τον πολίτη;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Τα οστά που ονομάζονται και κόκκαλα, αποτελούν ιστούς,

οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε ζωντανούς οργανισμούς

με σκελετό, όπως είναι ο ανθρώπινος .

Η λέξη «ιστός», είναι ένας όρος της ιατρικής και της βιο-

λογίας και δηλώνει το σύνολο των κυττάρων, που έχουν

την ίδια κατασκευή και εκτελούν την ίδια λειτουργία σε

έναν οργανισμό και από την μορφολογία των κυττάρων και

τη λειτουργική αποστολή τους διακρίνονται  σε τέσσερα

είδη και αυτά είναι :  α)  ο επιθηλιακός, β) ο ερειστικός, γ)

ο μυϊκός και δ) ο νευρικός ιστός.

Ο ερειστικός ιστός περιλαμβάνει το σύνολο των οστών του

οργανισμού, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με την βοή-

θεια των αρθρώσεων και  σχηματίζουν τον σκελετό.

Η λέξη σκελετός προέρχεται από την ελληνική λέξη

«σκέλλω» που σημαίνει ξεραίνω, και στην προκειμένη πε-

ρίπτωση έχει την έννοια  του σκληρού και  του ζωντανού,

αφού ο σκελετός αποτελείται από οστά που είναι ζωντανοί

ιστοί και συμβάλλουν στην κίνηση του οργανισμού με την

συνεργασία των σκελετικών μυών, ενώ  αποτελούν αποθή-

κες αλάτων, κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου,  απαραίτητα

συστατικά για την σωστή λειτουργία του οργανισμού!

Τα οστά του ανθρώπινου σκελετού είναι πολύ ανθεκτικά,

γιατί  στηρίζουν τα μαλακά μόρια και προστατεύουν τα ευ-

παθή μέρη του οργανισμού, όπως είναι ο εγκέφαλος και τα

Κάποια  οστά έχουν σχήμα αυλού, με τρύπα στο κέντρο

τους, η οποία περιέχει  «τον μυελό των οστών» που διακρί-

νεται σε ερυθρό και κίτρινο χρωματισμό και παράγει τα ερυ-

θρά αιμοσφαίρια, τα οποία είναι βασικό συστατικό του

αίματος.

Τα οστά διακρίνονται ανάλογα με το σχήμα που έχουν 1ο)

σε επιμήκη, που είναι μακρόστενα και αυλοειδή και περιέ-

χουν τον μυελό των οστών,  2ο) σε βραχέα,  που είναι

κοντά, μικρά και ακανόνιστα με σπογγώδες περιεχόμενο,

3ο) σε  πλατέα, εκείνα που είναι πλατιά με δύο στρώματα

συμπαγούς οστού και ανάμεσα τους έχουν σπογγώδες

οστό,  και  4ο) στα  αεροφόρα, που περιέχουν αεροφόρες

κοιλότητες με επένδυση βλεννογόνου.- 

Όλα τα οστά αποτελούνται από ασβεστοποιημένες πρω-

τεϊνες που σχηματίζουν το «οστεοειδές», το οποίο αποτε-

λείται από κολλαγόνο και γλυκοπρωτεΐνες, που μπορούν

να δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες ασβεστίου.

Ολόκληρη η δομή των οστών είναι περίπλοκη και η  φυσιο-

λογική δομή εξασφαλίζει την υγεία των οστών και κατ επέ-

κταση την υγεία του οργανισμού!

Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να σπάσει κάποιο οστό,

οπότε λέμε ότι έχουμε «κάταγμα» και παρουσιάζεται κατα-

στροφή της μεσοκυττάριας ουσίας και των αιμοφόρων αγ-

γείων, τα οποία προκαλούν τοπική αιμορραγία και συσσώ-

ρευση πηγμένου αίματος, με νέκρωση των γειτονικών

οστεοκυττάρων και η ιατρική επέμβαση  είναι απαραίτητη

για να προσφέρει την απαιτούμενη θεραπεία για την επού-

λωση του τραύματος.

Η ταχύτητα της ίασης του κατάγματος εξαρτάται από την

απόσταση που έχουν μεταξύ τους τα τμήματα του σπασμέ-

νου οστού, την ηλικία του ατόμου και το είδος του οστού,

γιατί τα τραύματα στα άνω άκρα επουλώνονται πιο γρή-

γορα από  τα τραύματα που γίνονται στα κάτω άκρα.

Τα οστά σαν ζωντανά όργανα μπορεί να υποστούν διάφο-

ρες ασθένειες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα γίνει

αναφορά μόνο για τις αλλοιώσεις που υφίστανται τα οστά

από τη μείωση της οστικής μάζας, η οποία λέγεται «οστε-

οπόρωση».

Η οστεοπόρωση διακρίνεται σε πρωτοπαθή, της οποίας η

πιο συχνή μορφή είναι η μεταμηνοπαυσιακή  οστεοπόρωση,

η οποία εμφανίζεται στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

και σχετίζεται με την μείωση της παραγωγής των οιστρο-

γόνων στο γυναικείο οργανισμό και σε δευτεροπαθή, η

οποία αναπτύσσεται σε άτομα, που παρουσιάζουν ορισμέ-

νες παθήσεις, όπως είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός, η ρευ-

ματοειδής αρθρίτιδα κ.α. καθώς και σε ασθενείς που

κάνουν για πολλά χρόνια χρήση κορτιζόνης ή κάποιων

άλλων συγκεκριμένων φαρμάκων. 

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην οστεοπόρωση από

τους άνδρες και πρέπει να ακολουθούν ακριβώς τις συμ-

βουλές των ειδικών γιατρών και να μην παραλείπουν να κά-

νουν την εξέταση της οστικής μάζας, μιας διαδικασίας

εύκολης, ασφαλούς και  ανώδυνης, με την οποία μετριέται

η οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας στη σπονδυλική

στήλη και στο άνω άκρο του μηριαίου οστού και πρέπει να

γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ηλι-

κία του ατόμου και με την υπόδειξη του γιατρού.

Όσοι υποφέρουν από οστεοπόρωση, παρουσιάζουν εύκολα

κατάγματα στα οστά τους και δυστυχώς είναι πολλοί εκεί-

νοι που νοσούν και δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν κάνουν τις

απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, όταν συμπληρωθεί κά-

ποιο όριο της ηλικίας τους.

Τα αίτια τα οποία προκαλούν την ανάπτυξη της οστεοπό-

ρωσης είναι  το χαμηλό επίπεδο της κορυφαίας οστικής

μάζας, που αποκτά ένα άτομο στην ηλικία των 25 περίπου

ετών και η αυξημένη οστική απώλεια, που μπορεί να συμβεί

μετά την ηλικία των 45 – 50 ετών.-  

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η οστική απορρόφηση, η

οποία γίνεται από τα κύτταρα που λέγονται «οστεοκλά-

στες» και η οστική παραγωγή, η οποία γίνεται από τα κύτ-

ταρα που λέγονται «οστεοβλάστες» και έχει παρατηρηθεί

ότι στους άντρες η  φυσιολογική οστική απώλεια είναι μι-

κρότερη από αυτή των γυναικών, αλλά μετά τα 70 χρόνια

τους η φυσιολογική ετήσια οστική απώλεια βρίσκεται στο

ίδιο επίπεδο σε άνδρες και γυναίκες. 

Οι παράγοντες που δημιουργούν την οστεοπόρωση είναι

ως επί το πλείστον  «γενετικοί»,  δηλαδή το οικογενειακό

ιστορικό οστεοπόρωσης, το ιστορικό των καταγμάτων και

ιδιαίτερα των καταγμάτων του αυχένα και του μηριαίου

οστού στη μητέρα ή στον πατέρα και η πρόωρη εμμηνό-

παυση στις γυναίκες, δηλαδή πριν την ηλικία των 45 ετών,

καθώς και άλλοι λόγοι που τους εκτιμά ο ειδικός γιατρός.

Τη θεραπεία της οστεοπόρωσης μόνο ο γιατρός πρέπει να

υποδείξει και υπάρχουν πολλοί τρόποι, που περιλαμβάνουν

φαρμακευτική, διατροφική και σωματική αγωγή.

Με τη θεραπευτική προσέγγιση, επιτυγχάνουμε σταδιακά

την αναστροφή της εγκατεστημένης οστεοπενίας και οστε-

οπόρωσης και παρατηρούμε καλύτερα αποτελέσματα,  όσο

πιο νωρίς αρχίσουμε την θεραπεία και γι αυτό απαραίτητη

είναι η τακτική ιατρική  παρακολούθηση.

Αποφεύγουμε ή επιβραδύνουμε την οστεοπόρωση με τη

σωστή διατροφή και την άσκηση, όπως είναι η γυμναστική,

το κολύμπι, το περπάτημα, αλλά και με την έκθεση στον

ήλιο, τις ώρες που έχει χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας,

όπως είναι οι πρωινές και απογευματινές ώρες, γιατί η

ηλιακή ενέργεια βοηθάει τη δημιουργία της βιταμίνης D, η

οποία είναι απαραίτητη για τα γερά οστά.

Για την αποφυγή της οστεοπόρωσης, πρέπει να απέχουμε

από βλαβερές συνήθειες, όπως είναι  η συχνή χρήση οινο-

πνευματούχων ποτών, καπνού και άλλων ουσιών που προ-

καλούν εθισμό και να προσέχουμε το σωματικό μας βάρος

με την κατάλληλη διατροφή για να αποφύγουμε την παχυ-

σαρκία!

Αν λοιπόν βάλουμε «μέτρο» και « κατάλληλο προγραμμα-

τισμό»  στη ζωή μας και αν ακολουθήσουμε τις ιατρικές

συμβουλές, θα απαλλαγούμε από τα δεινά της οστεοπόρω-

σης, θα κερδίσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ιδίως στις

μεγάλες ηλικίες, που εκ των πραγμάτων παρουσιάζουν πε-

ρισσότερες  δυσκολίες, ενώ θα αφαιρέσουμε από τις οικο-

γένειές μας, αγωνία, κούραση και ένα μεγάλο οικονομικό

κόστος!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οστά και οστεοπόρωση
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μια τέτοια εικόνα περιγράφει ο

Θοδωρής Τσιμπίδης, Επίτιμος

ερευνητής Θαλάσσιας Προστα-

σίας, διευθυντής του «Αρχιπέλα-

γος», το οποίο μας ενεχείρισε και

έχει δημοσιεύσει και στην “Εφη-

μερίδα των Συντακτών”. και δη-

μοσιεύουμε απoσπάσματα.

Η ιστορία μιας καταστροφής 

Αναρωτηθήκαμε ποτέ πώς τα νησιά

μας μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπη-

καν από πρότυπα διαχείρισης και αυ-

τάρκειας σε απόλυτα εξαρτημένους

τόπους, χωρίς πρωτογενή παρα-

γωγή, αλλά και χωρίς πόσιμο νερό

τα περισσότερα από αυτά; 

Οσοι ζήσαμε στα νησιά τις δεκαετίες

του 1960-1970 ή και νωρίτερα, έστω

και σε νεαρή ηλικία, προλάβαμε να

βιώσουμε το τέλος της περιόδου της

πρότυπης αυτονομίας που για χιλιά-

δες χρόνια χαρακτήριζε το Αιγαίο.

Στο χωριό μου, στις Ράχες της Ικα-

ρίας, θυμάμαι ότι σε όλα τα σπίτια

φρόντιζαν κάθε εποχή να αποθη-

κεύουν ό,τι παρήγαγαν για να βιοπο-

ρίζονται οι άνθρωποι τους επόμενους

μήνες, έχοντας έτσι μια μορφή επάρ-

κειας και αυτονομίας.

Τα λίγα πράγματα που δεν παρήγαν

οι νησιώτες, όπως η ζάχαρη, το ρύζι,

ο καφές και η απαραίτητη κηροζίνη

για τις λάμπες, τα προμηθεύονταν

από τα λίγα καταστήματα που υπήρ-

χαν με τα λίγα χρήματα που διέθεταν

ή μέσω ανταλλαγής προϊόντων. Το

πλοίο από τον Πειραιά ερχόταν στο

νησί σποραδικά, όποτε το επέτρεπαν

οι καιρικές συνθήκες, και όπως είχε

ελάχιστους επιβάτες, αντίστοιχα

ελάχιστα ήταν και τα προϊόντα που

εκφορτώνονταν στο νησί, γιατί αντί-

στοιχα μικρές ήταν και οι ανάγκες

των ντόπιων.

Αντίστροφα, όταν το καράβι ταξίδευε

προς τον Πειραιά, ήταν σύνηθες να

αποστέλλονται πολλά διαφορετικά

παραγόμενα προϊόντα.

Για αιώνες, όλα τα νησιά βιοπορίζον-

ταν από την παραγωγή προϊόντων,

όχι μόνο για τοπική κατανάλωση

αλλά και για εξαγωγή. Τα μεγαλύ-

τερα νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος

και η Σάμος, ήταν για αιώνες σημαν-

τικοί τόποι παραγωγής και εξαγωγής

για κάθε λογής αγροτικά και κτηνο-

τροφικά προϊόντα, με σημαντικές μι-

κρές βιομηχανικές μονάδες (π.χ.

βυρσοδεψία, σαπωνοποιία).

Η Ικαρία εξήγε σταφίδα, το περίφημο

καϊσί (ποικιλία βερίκοκου), αμύγδαλα

και πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα.

Η Κύθνος μέχρι και τα τέλη της δε-

καετίας του 1970 παρήγε το επίσης

περίφημο θερμιώτικο κριθάρι, το

οποίο κάλυπτε το σύνολο της παρα-

γωγής της μπίρας ΦΙΞ, απασχολών-

τας την πλειονότητα των κατοίκων

του νησιού. Η Πάρος εξήγε μεγάλες

ποσότητες σιτηρών και η Νάξος πα-

τάτες, φρούτα και λαχανικά. Πολλά

νησιά εξήγαν και πρώτες ύλες (π.χ.

κάρβουνο, ασβέστη ή ορυκτό καολι-

νίτη – το βασικό συστατικό της πορ-

σελάνης).

Αντίστοιχη ήταν η πρωτογενής παρα-

γωγή και οι εξαγωγές διαφορετικών

προϊόντων

Τις προηγούμενες δεκαετίες ακόμα

και τα μικρά νησιά είχαν πλήρη επάρ-

κεια νερού. Αξιοποιούσαν τις πηγές

και τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ

υπήρχε συλλογή όμβριων υδάτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τότε, πολλές

φορές τα καράβια μπορεί να μην προ-

σέγγιζαν τα νησιά ακόμα και για πολ-

λές εβδομάδες, γεγονός όμως που

δεν επηρέαζε την επάρκεια σε

αγαθά και την καθημερινότητα των

νησιωτών.

Σήμερα όταν τα πλοία δεν προσεγγί-

ζουν τα νησιά λόγω παρατεταμένης

κακοκαιρίας ή απεργίας, χρειάζονται

μόνο 3 μέρες για να αδειάσουν τα

ράφια όλων των καταστημάτων, με

πρώτα βέβαια οι πολυεθνικές αλυσί-

δες σουπερμάρκετ που έχουν εγκα-

τασταθεί σχεδόν σε όλα τα νησιά.

Επειτα από 5-6 ημέρες τα πράγματα

γίνονται πολύ δύσκολα, καθώς υπάρ-

χει παντελής έλλειψη σε λαχανικά,

φρούτα και σχεδόν σε όλα τα είδη

τροφίμων, ενώ πλέον δεν υπάρχει

ούτε πόσιμο νερό, καθώς στα περισ-

σότερα νησιά οι κάτοικοι καταναλώ-

νουν σχεδόν αποκλειστικά νερό σε

πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης,

με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την

υγεία τους αλλά και το περιβάλλον. 

Στις 10-12 ημέρες λοιπόν που δεν

προσεγγίζουν τα πλοία, η επιβίωση

στα νησιά γίνεται πάρα πολύ δύ-

σκολη. Οι νησιώτες στερούνται

ακόμη και το αλάτι, που παλιότερα το

φέρναμε τα παιδιά στο σπίτι με τα

κουβαδάκια μας.

Από την αυτάρκεια στην εξάρτηση

Το ερώτημα λοιπόν είναι: Πώς μέσα

σε 40-50 χρόνια καταφέραμε να πε-

ράσουμε από την απόλυτη αυτάρκεια

στην απόλυτη εξάρτηση, απαξιώνον-

τας ένα σοφό σύστημα διαχείρισης

που θα έπρεπε να αποτελεί αντικεί-

μενο διδασκαλίας σε όλες τις περι-

βαλλοντικές σχολές του πλανήτη;

Πώς περάσαμε από την εποχή που

ανταλλάσσαμε προϊόντα και πολιτι-

σμό στο Αιγαίο, στο σήμερα, που τα

νησιά κατέληξαν να ανταλλάσσουν

μόνο απορρίμματα από τις ανοιχτές

χωματερές;

Η τουριστική επίσκεψη 
του μέλλοντος

Διεθνή Διαγωνισμο  προκηρύσσει το δημόσιο προκει-

μένου να αναδειχθεί, ο ανάδοχος που θα υλοποιήσει

την ηλεκτονική τρισδιάσταση προβολή του Κάστρου

της Μύρινας στη  Λήμνο, στα πλαίσια - λέει - «της
ανάσχεσης της συρρίκνωσης της παραγωγικής/ επι-
χειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυ-
στικότητας»...,

«Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία ενός
συστήματος εικονικής πραγματικότητας - εικονικού
Κάστρου, που θα αποτυπωθεί με όσο το δυνατό περισ-
σότερες λεπτομέρειες».

Όπως αντιλαμβανόμαστε, οδηγούμαστε σε ένα είδος

τουρισμού από την ...πολυθρόνα, μπαίνοντας στην

πύλη της πλατφόρμας και όχι στην πύλη του κάστρου!

Θα μου πείτε είναι επίσκεψη αυτή; Μπορεί να βλέπεις

και να ακούς περισσότερα πράγματα, αλλά είναι το

ίδιο να δρασκελίζεις την πύλη του κάστρου και να αγ-

γίζεις την πέτρα και το χόρτο, να οσμίζεσαι την ατμό-

σφαιρα και να “βλέπεις”, να αισθάνεσαι γύρω σου την

αύρα των ανθρώπων που έζησαν μέσα· να λειτουρ-

γούν όλες οι αισθήσεις, έτσι που να σε κάνουν να νιώ-

θεις ότι ζεις στην εποχή τους... ζωντανά όχι εικονικά.

Βέβαια, το Κάστρο της Μύρινας, που διατηρείται μέχρι

σήμερα είναι της εποχής της Ενετοκρατίας, το οποίο

χτίστηκε πάνω στο αρχαίο Κάστρο

Η Μύρινα πήρε το όνομά της από τη Μύρινα, κόρη του

βασιλιά της Ιωλκού Κρηθέα και συζύγου του πρώτου

βασιλιά της Λήμνου, του Θόαντα. Το σημερινό κάστρο

έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία ακρόπολη με κυκλώ-

πεια τείχη, πιθανότατα από τον 13ο αιώνα π.Χ.! 

Αυτά που χάνουμε

Οπως γράφουμε και δίπλα η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε πάρα πολλο
ύς τομείς, αλλά η παράλληλη απομάκρυνση από τη φύση και η ανε-
ξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη οδηγεί σε προβλήματα που ήδη αρχί-
ζουμε να βιώνουμε με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τα
πολλαπλά ακραία καιρικά φαινόμενα. Φαινόμενα που πριν 50 και 100
χρόνια δεν υπήρχαν στις περιχές που χτύπησαν - για παράδειγμα -
αυτό τον καιρό. Στην Εύβοια, στην Καρδίτσα, στην Πελοπόννησο, στο
Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην Κρήτη και και...

Ο προβλήτας γέμιζε με τσουβάλια γεμάτα
σταφίδα. Σήμερα είναι γεμάτος τραπεζο-
καθίσματα.
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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 . . .

“Θεωρώ την απόφαση 
του Δ.Σ των ΚΤΕΛ Αττικής,  
επιεικώς απαράδεκτη” 

H απόφαση των ΚΤΕΛ Αττικής,  να καταργήσει την έκ-

πτωση του  50% στα εισιτήρια των μαθητών  που κα-

τοικούν σε Δήμους της Ανατολικής Αττικής είναι

απολύτως καταδικαστέα και κατακριτέα.

Σε περίοδο απόλυτης Κρίσης, με τα Ελληνικά νοικο-

κυριά να  βρίσκονται οικονομικά στο «Μηδέν», με την

ανεργία να «καλπάζει»,  πάνω από το 20%, με μια ιδι-

αίτερη προβληματική τουριστική σαιζόν και με τον

COVID-19, να πιέζει συνεχώς την οικονομία όλης της

χώρας  και τα οικογενειακά εισοδήματα  να κατρακυ-

λούν συνεχώς προς τον  «κατήφορο», θεωρώ την

απόφαση του Δ.Σ των ΚΤΕΛ Αττικής,  επιεικώς απα-

ράδεκτη.

Δηλώνω  ΠΑΡΩΝ και αντίθετος,  σε αυτήν την απα-

ράδεκτη και χωρίς λογική απόφαση του Δ.Σ ΚΤΕΛ

ΑΤΤΤΙΚΗΣ και παρακαλώ πολύ,  όλα τα μέλη του Δ.Σ

να  αποσύρουν άμεσα την συγκεκριμένη απόφαση.

Στέκομαι συμπαραστάτης στους Γονείς και στους Μα-

θητές, καθώς και στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων

της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και ΔΗΛΩΝΩ

ΠΑΡΩΝ σε κάθε νόμιμη ένδειξη διαμαρτυρίας ,  στον

δίκαιο αγώνα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων

,της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής.

Φώτης Αλεξόπουλος

Μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Αττικής

Μέλος του ΙΝΚΑ/Γεν. Ομ. Καταναλωτών Ελλάδος

Μου πήρε καιρό πολύ, να σκεφθώ πώς, με τρόπο

εύληπτο και εναλλακτικό συνάμα, θα μπορούσα να

παρουσιάσω τους κινδύνους που ενέχουν οι κατα-

στάσεις – και περιστάσεις – ψέματος: από το πιο

απλό έως το πιο πεποικιλμένο, κατά τα φαινόμενα

και την προσωπική αντίληψη εκάστου εξ ημών πάν-

τοτε.

Κατέληξα, μετά από αναδρομή στα δικά μου παι-

δικά χρόνια, στις αρχές και τις αξίες που μας καλ-

λιέργησαν οι παιδαγωγοί των δεκαετιών του

ογδόντα και του ενενήντα – οι οποίοι, στη δική μου

σειρά, στη Νέα Ιωνία Αττικής, συνταξιοδοτήθηκαν

έως τις αρχές του δύο χιλιάδες – ότι, πέραν της

φυσικής ανθρώπινης ροπής στο ψέμα, ως εύκολη

λύση για το διαβατόν των εκάστοτε μικρών η μεγά-

λων δυσκολιών ή/και ανεπιθυμήτων καταστάσεων,

η ίδια η τάση είναι χαρακτηριστικό ανωριμότητας,

συντηρεί ατελείς ανθρώπινες σχέσεις και η χρήση

του ψέματος ως εργαλείου σε οποιαδήποτε εργα-

σία καθηλώνει τους συνδαιτημόνες σε νηπιακές κα-

ταστάσεις, ήτοι εξαρτήσεως από κάποιον άλλο,

τρίτο, που καλείται, με ρητό ή άρρητο τρόπο, να

ασφαλίζει τόσο τους θύτες όσο και τα θύματα.

Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, οι πόλεμοι και οι

μάχες, ακόμη κι αν ξεκινούν από ένα ψέμα, ανα-

πτύσσονται σε περιβάλλοντα επιθετικής – προς λύ-

τρωσιν των εμπλεκομένων - αλήθειας. Την ίδια

λογική διδάσκει και η αρχαία ελληνική γραμματεία,

μέσα από τις τριλογίες δραμάτων και κωμωδίας,

όπου το ψέμα αποκαλύπτεται και εξ αυτού καθαί-

ρονται οι συμμετέχοντες στα δρώμενα και η αλή-

θεια αποκαθίσταται, λειτουργώντας, ας μου

επιτραπεί ο όρος, αναπτυξιακά.

Το ίδιο διδάσκουν και τα μαθηματικά: η εξίσωση

διαψεύδει το αναληθές ή ανακριβές και οδηγεί σε

λύση μέσα από αλήθειες. Ήτοι, η επίλυση, οι διαδι-

κασίες σε άλλη ορολογία, στηρίζεται σε συλλογι-

σμούς που επιχειρούν να παραμερίσουν ή να

περιορίσουν το ψευδές, προκειμένου να διευκρινι-

σθεί η προβληματική του ζητήματος και να ανα-

πτυχθούν εκείνες οι ατραποί που θα δώσουν

ευκταία, ει δυνατόν, αποτελέσματα: σε κάθε περί-

πτωση, λυτρωτικά του αδιεξόδου που προξενούσε

το αγκάθι που έδωσε την αφορμή για περαιτέρω

σκέψεις.

Είναι πρακτικώς αδύνατον να αναπτυχθεί αποτελε-

σματική επικοινωνία εν μέσω συντηρήσεως ανωρί-

μων συγκοινωνούντων δοχείων: είτε αυτά

αφορούν τον άνθρωπο είτε αφορούν τις μηχανές.

Στη μεν πρώτη περίπτωση μιλούμε για καθήλωση

σε ηλικίες ανωριμότητας, στη δε δεύτερη χαρακτη-

ρίζονται ελαττωματικές οι μηχανές. Όσο δύσκολη

κι αν φαντάζει η πράξη του «η αλήθεια είναι απλή»,

η συνήθεια είναι αποκτητή. Και αποτελεί πάντοτε

κτήμα του ωριμότερου και τελειότερου οργανι-

σμού.

Βασιλεία Στ. Κατσάνη  

Πρoς τον Σύλλογον τον

φερόμενο με την 

ονομασία «ΥΠΑΤΙΑ»

Μετά λύπης μου, θα ήθελα να σας

δηλώσω ότι δεν θα έπρεπε να

χρησιμοποιείτε το ιερό όνομα της

Υπατίας της Φιλοσόφου, πέραν

από γραπτούς η άγραφους νό-

μους, έθιμον και ηθική, και σας

καλώ να αλλάξετε αμέσως το

όνομα του Συλλόγου σας.

Γνωρίζετε καλά τις σπουδές και

την σχέση μου με το όνομα και

την Φιλόσοφο Υπατία. Ίσως δεν

γνωρίζετε ότι η Υπατία αγιοποι-

ήθηκε από το Πατριαρχείο Αλε-

ξανδρείας και ότι εγώ μερίμνησα

για το Απολυτίκιον και την Εορτή

της. Όλα τα έχω κάνει γνωστά

ανά την Υφήλιον στο Διαδίκτυον,

σε Πανεπιστήμια, Συλλόγους, Εκ-

θέσεις, Μέσα Ενημέρωσης, Φίλμς

κλπ.

Από το έτος 1981 δημοσιεύτηκε

έρευνα και μελέτη μου στην ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΥΠΑΤΙΑ. Εκτός των δεκάδων δια-

λέξεων και ανακοινώσεών μου σε

Διεθνή Συνέδρια και Πανεπιστήμια

σπουδαιότερες των οποίων ήταν

στο Columbia University της Νέας

Υόρκης, κατοχύρωσα το όνομα με

την έκδοση του επιστημονικού πε-

ριοδικού μου με το όνομα «Η

ΥΠΑΤΙΑ» από το 1986, από τότε

για αρκετό καιρό δίδασκα για την

Φιλόσοφο, στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών σε υποχρεωτικό μάθημα.

Εσείς δεν έχετε τίποτα το κοινόν

με την Φιλόσοφο. Είναι περίεργο

να χρησιμοποιείτε το όνομά της

και ανίερον, γιατί υμνείτε τον

Τούρκο Σουλεϊμάν γνωστόν για

τους βιασμούς κοριτσιών και αγο-

ριών των Ελλήνων.

Θα μπορούσα να επικαλεσθώ δε-

κάδες, επί πλέον λόγους και να

σας καλέσω να αλλάξετε αμέσως

το όνομα του Συλλόγου σας, γιατί

εκτός των άλλων γίνεται σύγχυση

στην μικρή μας κοινωνία.

Με ειλικρίνεια,

Σταυρούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

«Δεν έχετε ηθικό δικαίωμα
να λέγεστε “Υπατία”»

ΤοΨέμα

Η Ενέργεια της Υστέρησης στην Ενηλικίωση
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Α΄ Λ/Τ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Την Tετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε

με επιτυχία εθελοντικός καθαρισμός στο Λιμένα

Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη κατά τη διάρκεια της

οποίας τηρήθηκαν όλα τα μέτρα περιορισμού της δια-

σποράς του κορωνοϊού  COVID -19. 

ΤΟ Κ.Λ.Ρ/ Α’ Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου εκφράζει

θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές για την πολύ-

τιμη βοήθεια και συνδρομή τους και συγκεκριμένα

στους: ΑΡΗ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΓΔΑΝΟ,

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, LUC LAKEMAN (BLUE

YARD HUB) με τις συεργάτιδές του KARLA

BROOKER (και ΑΝΤΗOUSA PAPADOPOULOU

(KALAMATA DIVE CENTER).

Είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι εθε-

λοντές που διέθεσαν κόπο, χρόνο και ενέργεια και

συνέβαλαν έμπρακτα στην προστασία του θαλάσσιου

περιβάλλοντος.

Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στο Δήμο Μαρκο-

πούλου, στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Αλλαγιάννη, στο

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ιδιαίτερα στον πρόεδρο

κ. Ευάγγελο Δημητρίου και τον κ. Παναγιώτη Κολια-

βασίλη ως αρωγούς στην εθελοντική αυτή δράση,

στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου

και στον υπεύθυνο κ. Χρήστο Χουχούλη, καθώς και

στον Πρόεδρο του Σωματείου επιχειρηματιών που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη

κ. Ιγνάτιο Κόντο.

Ευαισθητοποιημένοι όλοι οι συμμετέχοντες και σε

πνεύμα συνεργασίας κατόρθωσαν να αναδείξουν

συλλογικά την αξία της συμμετοχής και του εθελον-

τισμού, παράλληλα με την αγάπη και το σεβασμό τους

προς το περιβάλλον και τον τόπο μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Kαταγγελία

εξαπάτησης

Ανδρέα Ντούνη
Αντιδημάρχου Κρωπίας

«Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2020 προσήλθα στο Α.Τ Κο-
ρωπίου και κατήγγειλα δύο περιστατικά χρησιμοποί-
ησης  της ιδιότητάς μου  και του ονόματός μου από
άγνωστα πρόσωπα με σκοπό την εξαπάτηση επιχει-
ρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του

Κορωπίου για να τους αποσπάσουν χρήματα με την
πρόφαση αγοράς προϊόντων. 
Οι επιχειρηματίες αυτοί ευτυχώς δεν ενέδωσαν στις
απαιτήσεις αυτών των προσώπων και με ειδοποίησαν
άμεσα καθότι κατάλαβαν ότι πρόκειται περί απάτης.
Εφιστώ την προσοχή όλων και κυρίως των επιχειρη-
ματιών της πόλης μας να είναι πολύ προσεκτικοί σε
ανάλογες περιπτώσεις. 

Είναι καθήκον μου να γνωστοποιήσω δημοσίως τα
συμβάντα έτσι ώστε να εμποδίσουμε τη δράση αυτών
των ανθρώπων. Σήμερα επέλεξαν εμένα, αύριο μπο-
ρεί το όνομα κάποιου άλλου αιρετού συναδέλφου».

Ανδρέας Ντούνης

Αντιδήμαρχος Κρωπίας

Το Λιμεναρχείο 

Μαρκοπούλου 

ευχαριστεί τους 

εθελοντές για τον 

καθαρισμό του λιμανιού
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Οι “ταλιμπάν” που μπήκαν στα σχο-

λεία της Βάρης (ΕΠΑΛ και 1ο Γυ-

μνάσιο), προβληματίζουν ιδιαίτερα

για τη βιαιότητα της καταστροφής.

Η απουσία κάθε στίγματος συνείδη-

σης του σεβασμού της δημόσιας πε-

ριουσίας, της δικής μας δηλαδή

περιουσίας, την οποία πληρώνουμε

από φόρους, φόρους και ξανά φό-

ρους.

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η

ισοπέδωση προήλθε από μαθητές,

αλλά ούτε και από νέους ισοροπη-

μένους ανθρώπους που δεν σκέ-

φτηκαν ούτε μία στιγμή ότι “αύριο”

θα πρέπει να μπουν μαθητές σ’ αυ-

τούς τους χώρους που διαλύουν.

Προβάλλουμε εικόνες για να δείτε

την καταστροφή.

Αλλά ας δούμε τα γεγονότα
Το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτω-

βρίου, όπως ενημερωθήκαμε με δελτίο

τύπου του δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης, ομάδα αγνώστων ατόμων

εισέβαλε  στο ΕΠΑΛ και στο 1ο Γυμνά-

σιο Βάρης και προκάλεσαν απίστευτες

καταστροφές, καταστρέφοντας ό,τι

έβρισκαν μπροστά τους. Μηχανήματα,

πίνακες ενέργειας μέχρι και τοίχους!

Συγκεκριμένα, έριξαν χρώματα στους

τοίχους, στις πόρτες και στα πατώματα,

έγραψαν συνθήματα σε τοίχους και

θρανία, έριξαν χρώμα σε υπολογιστές

και το φωτοτυπικό του σχολείου, έσπα-

σαν και αφαίρεσαν από την θέση τους

παράθυρα, έριξαν βιβλία και σχολικές

φωτοτυπίες στο πάτωμα, κατέστρεψαν

τους πυροσβεστήρες ενώ στο Γυμνάσιο

προκάλεσαν φθορές με χρώμα στον

ηλεκτρικό πίνακα με αποτέλεσμα το

σχολείο να μην έχει ρεύμα.

Την επομένη Σάββατο 16/10 αντίστοιχο

περιστατικό συνέβη στο Λύκειο Βάρης

όπου άγνωστοι έσπασαν πολλούς υα-

λοπίνακες του σχολείου, εισέβαλαν

στον χώρο και προκάλεσαν εκτεταμέ-

νους βανδαλισμούς κυρίως ρίχνοντας

χρώματα στους χώρους του σχολείου.

Μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, ειδο-

ποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία και κλι-

μάκιο της Σήμανσης  μετέβη στο χώρο

και συνέλεξε αποτυπώματα και στοι-

χεία, ενώ έγινε μήνυση κατά αγνώστων.

Αμεσα ενεργοποιήθηκε και η Δημοτική

Αρχή με συνεργεία του Δήμου τα οποία

ξεκίνησαν  τις εργασίες καθαρισμού και

αποκατάστασης των ζημιών προκειμέ-

νου να ετοιμαστεί το σχολείο για να

λειτουργήσει κανονικά το πρωί της

Δευτέρας.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε

σχετικά: 

«Οι καταστροφές που προκλήθηκαν
στα σχολεία της πόλης μας προκαλούν
μόνο αισθήματα οργής και αγανάκτη-

σης σε όλους. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
θα συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει στο
έργο της Ελληνικής Αστυνομίας προ-
κειμένου να βρεθούν οι δράστες και να
τιμωρηθούν παραδειγματικά».

Προβληματίζουν οι καταστροφές σε σχολεία της Βάρης
Έσπασαν, ξήλωσαν, κατέστρεψαν ότι έβρισκαν μπροστά τους 

H καταστροφή του κεντρικού πίνακα παροχής ρεύματος.

Μηχανήματα σπασμένα, πεταμένα στις
βρύσες γεμάτα αφρό πυρόσβεσης!

Φωτοτυπικό πολλών χιλιάδων  ευρώ.
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Δ
εν ήταν πολλές ημέρες πριν, που καθόμασταν

δύο φίλοι από τα παλιά, δύο συμμαθητές στην

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, δύο απόστρατοι

πλέον Αντιναύαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, και συ-

ζητούσαμε για την τελευταία κρίση με την Τουρκία.

Πολλά ήταν αυτά που συζητήσαμε, αλλά εμένα με εν-

διέφερε να μάθω για τα υποβρύχια περισσότερο. Και

δεν υπήρχε πιο κατάλληλος από τον φίλο και συμμα-

θητή μου. Είχε υπηρετήσει στα υποβρύχια και είχε

διατελέσει τέσσερα χρόνια Κυβερνήτης υποβρυχίου.

Τώρα, απόστρατος πλέον, είναι ο Πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων. Τα είπαμε, αλλά δεν

μου έφτανε. «Πρέπει να τα μάθουν πιο πολλοί» του

είπα. «Γιατί δεν γράφεις κάτι, τουλάχιστον πως είναι
η ζωή μέσα σε ένα υποβρύχιο για τόσες πολλές
μέρες». 

Το σκέφτηκε για λίγο και τελικά μου υποσχέθηκε ότι

θα το κάνει. Και το έκανε. Είναι μεγάλη μου χαρά που

το μοιράζομαι με όσους θα το διαβάσουν. Σας το πα-

ραθέτω όπως ακριβώς το έγραψε:

ΟΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΘΗΡΕΥΤΕΣ

50 hμέρες κάτω από την επιφάνια της θάλασσας. Πως τις

πέρασαν τα πληρώματα των υποβρυχίων μας; Ξεκίνησαν

για τους τομείς περιπολίας τους στο Αιγαίο και την Αν. Με-

σόγειο, χωρίς να γνωρίζουν το πότε θα επιστρέψουν. Ξεκί-

νησαν για μια περιπολία που ήταν πολύ πιθανό να

εξελισσόταν σε πολεμική αντιπαράθεση με τους γείτονες,

«φίλους και συμμάχους» Τούρκους. Από την στιγμή που κα-

ταδύθηκαν, οι συνθήκες πλου δεν ήταν οι συνηθισμένες, οι

σχετικά χαλαρές που επικρατούν κατά τις ασκήσεις που

εκτελούν κατά την διάρκεια του χρόνου. Ήταν οι απόλυτα

“σφικτές”, ήταν αυτό που αναφέρεται ως “πλους υπό πολε-
μικές συνθήκες”. Αυτές οι συνθήκες απαιτούν απόλυτη προ-

σοχή στο πως θα κινηθείς, το πώς θα μιλήσεις, το πώς θα

λειτουργήσεις μέσα στο υποβρύχιο. 

Οι συνθήκες “πλου υπό πολεμικές συνθήκες”, προϋποθέ-

τουν μέτρα “αθορύβου πλου” και “άκρως αθορύβου πλου”.
Υποχρεώνουν το πλήρωμα σε ψιθυριστές συζητήσεις, πε-

ριορισμένες μετακινήσεις και υποχρεωτική κατάκλιση για

μείωση κατανάλωσης του οξυγόνου και αύξησης του διο-

ξειδίου του άνθρακα εντός του υποβρυχίου. Πλύσιμο, ξύρι-

σμα ξεχασμένα. Φαγητό, κυρίως ξηρά τροφή. Βάρδιες ανά

εξάωρο και μετά σιωπή. Τα ήξεραν όλα αυτά όλοι τους, τα

ήξεραν από τότε που πρωτοκατέβηκαν στα υποβρύχια. Ήξε-

ραν, για ποιο σκοπό έκαναν τόσες ασκήσεις, ήξεραν τι συν-

θήκες θα καλούνταν κάποτε να αντιμετωπίσουν.

Έτσι ξεκίνησαν τα υποβρύχιά μας. Το καθένα με τις διατα-

γές του, έφυγαν αθόρυβα όπως πάντα, αλλά αυτή την

φορά, για κάτι διαφορετικό. Γι’ αυτό που εκπαιδεύονταν

τόσα χρόνια, Την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας, την

απαγόρευση αμφισβήτησης του Εθνικού χώρου, την απο-

τροπή ή απόκρουση της όποιας εχθρικής ενέργειας κατά

της χώρας.   

Έπλευσαν στους τομείς περιπολίας τους, έκαναν τις απαι-

τούμενες βαθυθερμογραφικές παρατηρήσεις, καταδυόμενα

στο μέγιστο επιχειρησιακό βάθος (μεγαλύτερο των 250μ).

Οι Κυβερνήτες έκαναν τον αρχικό σχεδιασμό της περιπο-

λίας, έδωσαν τις οδηγίες που έκριναν στο πλήρωμα. Γνώρι-

ζαν ότι άρχιζε μια επίπονη και απαιτητική αποστολή. Ήταν

βέβαιοι ότι το πλήρωμά τους θα επιδείκνυε τον άριστο

επαγγελματισμό του, αποτέλεσμα σκληρής εκπαίδευσης.

Ήξεραν ότι θα αποδείκνυαν για μια ακόμη φορά, ότι είναι οι

καλύτεροι.

Οι ημέρες περνούσαν. Τα πληρώματα των “μαύρων πλοίων”,
εντόπιζαν και παρακολουθούσαν τα εχθρικά πλοία και υπο-

βρύχια, παραμένοντας παράλληλα ανεντόπιστα, παρά τις

συνεχείς προσπάθειες εντοπισμού των, από όλα τα μέσα

που διέθετε ο αντίπαλος. Όλες τις ημέρες, πλοία, υποβρύ-

χια, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και ηλεκτρονικού

πολέμου καθώς και ελικόπτερα της Τουρκίας, έψαχναν απε-

γνωσμένα τα ελληνικά υποβρύχια. Όσοι ξέρουμε από υπο-

βρύχιο πόλεμο, κατανοούμε ότι το να παραμείνει ένα

υποβρύχιο ανεντόπιστο, σε περιοχή που είναι υπό την συ-

νεχή επιτήρηση και έρευνα από τον αντίπαλο με τόσα μέσα,

για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι απόδειξη της ικα-

νότητας, της άριστης εκπαίδευσης και των ψυχικών αρετών

κάθε πληρώματος.  

Μέσα στο υποβρύχιο τα πάντα λειτουργούσαν σαν μια

άψογα ρυθμισμένη μηχανή. Δεν υπήρχε η αίσθηση εναλλα-

γής μέρας-νύχτας. Μόνο το ρολόι έδειχνε αυτήν την αλ-

λαγή. Ο μόνος που μπορούσε να δει το φως του ήλιου ή

του φεγγαριού, ήταν ο Κυβερνήτης, στις πολύ περιορισμέ-

νες περισκοπικές παρατηρήσεις, για να μη δίνει ευκαιρίες

εντοπισμού του υποβρυχίου του με τέτοιες “αδιακρισίες”
όπως λέγονται. Το μισό πλήρωμα (τοιχαρχία στην ναυτική

ορολογία) στην βάρδια του, εκτελεί τα καθήκοντά του με

ηρεμία αλλά και πλήρη επαγρύπνηση. Με συνθήκες “αθορύ-

βου πλου” και σε βάθος μεγαλύτερο των 100μ, ήταν υπεύ-

θυνοι για την ασφάλεια του πλοίου τους και των υπολοίπων

του πληρώματος. Το «ένας για όλους και όλοι για έναν»
είναι το μότο τους. Μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι ελέγχουν

συνεχώς τα μηχανήματα και τις συσκευές εξασφαλίζοντας

την καλή λειτουργεία τους και προλαμβάνοντας τυχόν βλά-

βες. Οι μηχανικοί είναι ακόμη αρμόδιοι για την σωστή “ζύ-
γιση” του υποβρυχίου εξασφαλίζοντας την “ουδέτερη
πλευστότητα, ενώ οι ηλεκτρολόγοι για την πρόωση και την

χωρητικότητα της συστοιχίας (μπαταρίας) του υποβρυχίου.

Οι πηδαλιούχοι με απαλές κινήσεις των χειριστηρίων, για

αποφυγή θορύβου, τηρούν την εκάστοτε διατασσόμενη πο-

ρεία και βάθος. Ο χειριστής της συσκευής Α/Υ, που είναι τα

“αυτιά” του υποβρυχίου, δίνει στην ομοχειρία επιθέσεων τα

στοιχεία κάθε επαφής.  Η ομοχειρία επιθέσεων, παρακολου-

θεί και υποτυπώνει όλους τους στόχους έχοντας τα συστή-

ματα διευθύνσεως βολής τορπιλών σε ετοιμότητα. Οι

τορπιλητές σε εγρήγορση για άνοιγμα των εξωτερικών πω-

μάτων των τορπιλοσωλήνων για εκτέλεση βολής αν απαι-

τηθεί. Οι αξιωματικοί ελέγχουν και επιβλέπουν όλες τις

ενέργειες, ενώ ο Κυβερνήτης έχει την συνολική ευθύνη για

τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και διαβίβαση διαταγών

στο πλήρωμά του. Η μοναχικότητά του, καθώς δεν εναλ-

λάσσεται με κανέναν στα καθήκοντά του, είναι εκκωφαν-

τική. Δεν έχει ώρα ανάπαυσης, ύπνου ή φαγητού. Πρέπει

να διαχειριστεί κατάλληλα τις σωματικές και ψυχικές δυνά-

μεις του, ώστε να είναι πάντα έτοιμος να δράσει και αντι-

δράσει άμεσα όποτε χρειαστεί. Η απόφαση για άνοδο σε

περισκοπικό βάθος για λήψη ή εκπομπή σημάτων από ή

προς την Διοίκηση Υποβρυχίων καθώς και για εκτέλεση

“αναπνευστήρα” για φόρτιση της συστοιχίας (και παράλ-

ληλη ανανέωση της ατμόσφαιρας εντός του υποβρυχίου)

είναι κάποια από τα θέματα που τον απασχολούν συνεχώς

και γνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν χωρίς να εκτεθεί το υπο-

βρύχιό του σε κίνδυνο εντοπισμού. Το ανεντόπιστο του

υποβρυχίου του, είναι το κύριο μέλημά του, ώστε η απο-

στολή του να στεφθεί με επιτυχία.

Και οι υπόλοιποι; Οι εκτός βάρδιας; Θα φάνε γρήγορα και

οι περισσότεροι θα ξαπλώσουν στο κρεβάτι που μοιράζονται

με άλλο ένα μέλος του πληρώματος που εκείνη την ώρα

έχει βάρδια. Το οξυγόνο είναι πολύτιμο για να το ξοδεύεις

για συζητήσεις ή άλλες δραστηριότητες. Από την ώρα που

ξεκίνησε η αποστολή τους έχουν ξεχάσει το πλύσιμο και το

ξύρισμα γιατί η περιορισμένη ποσότητα νερού στο υποβρύ-

χιο, απαιτεί λελογισμένη χρήση του. Μετά από κάποιες ημέ-

ρες ενεργοποιούνται οι συσκευές δέσμευσης διοξειδίου του

άνθρακα και εμπλουτισμού του αέρα με οξυγόνο, ώστε τα

επίπεδα και των δύο να βρίσκονται σε ανεκτά όρια. Οι αν-

θρώπινες όμως οσμές παραμένουν, αλλά και αυτό το υπο-

μένουν γιατί ξέρουν ότι η εκτέλεση “αναπνευστήρα” θα

γίνει, εφόσον η τακτική κατάσταση το επιτρέψει. Το ίδιο

ισχύει και για την εκδίωξη των λημμάτων του βόθρου και

των απορριμμάτων. Γι’ αυτό γίνονται με φειδώ και πάντα με

την έγκριση του Κυβερνήτου. Είναι θορυβώδεις διαδικασίες

που μπορεί να προδώσουν την θέση του υποβρυχίου. Εί-

παμε “πλους υπό πολεμικές συνθήκες”, που σημαίνει ότι δεν

ξέρεις αν ο εχθρός παραμονεύει δίπλα σου στα βάθη της

θάλασσας ή στην επιφάνεια ή στον αέρα. Πρέπει να είσαι

συνεχώς σε επιφυλακή, έχεις ή δεν έχεις βάρδια.

Ας φανταστούμε λίγο τους εαυτούς μας, μέσα στο σπίτι

μας, με ερμητικά κλειστά πόρτες και παράθυρα, να μη βλέ-

πουμε και να μην μας βλέπει ο ήλιος για μέρες, να τρώμε

ότι έχουμε προμηθευτεί χωρίς να ξέρουμε πόσο θα μεί-

νουμε κλεισμένοι, να μην επικοινωνούμε με κανέναν δικό

μας, να μην ξέρουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Χωρίς

άλλες αγωνίες ή έννοιες. Πόσοι θα το αντέχαμε; Αυτά τα

παιδιά, γιατί παιδιά μας είναι όλοι τους, το έκαναν και θα το

ξανακάνουν αν και όποτε χρειαστεί. 

Έτσι οι σιωπηλοί θηρευτές των βυθών, τα υποβρύχιά μας,

όπως αθόρυβα έφυγαν, ανεντόπιστα εξετέλεσαν την απο-

στολή τους μη αφήνοντας τα πληρώματα των Τουρκικών

πλοίων να νιώσουν ποτέ ασφαλή, αθόρυβα και γύρισαν.

Όλοι τους από τον Κυβερνήτη μέχρι τον τελευταίο υπαξιω-

ματικό, γύρισαν άπλυτοι, αξύριστοι, με χρώμα περίεργο από

την έλλειψη ήλιου, αλλά περήφανοι που εξετέλεσαν άριστα

την αποστολή τους. Δεν γύρισαν για να πάρουν “άδεια” και

να ξεκουραστούν. Και αυτό γιατί οι υποχρεώσεις τους για

την εκτέλεση της τρέχουσας εσωτερικής υπηρεσίας, την

συντήρηση του υλικού τους και την εκπαίδευσή τους, συνε-

χίζονται χωρίς διακοπή. 

Πράγματι, μόνο περηφάνια πρέπει να νιώθουν, μόνο με σε-

βασμό πρέπει να μιλάμε γι’ αυτούς. ΜΠΡΑΒΟ σε όλους

τους, από τον αρχαιότερο Κυβερνήτη μέχρι τον νεότερο

Υπαξιωματικό των πληρωμάτων των υποβρύχιων μας. Πολ-

λοί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι κατάφεραν,

όντας υπό πολεμικές συνθήκες, συνεχώς σε βάθη μεγαλύ-

τερα των 50 μέτρων. Όσοι ξέρουμε, μπορούμε να εκτιμή-

σουμε στον βαθμό που της αρμόζει αυτήν την επιτυχία και

να δώσουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους. Αι-

σθανόμαστε υπερήφανοι γιατί για μία ακόμη φορά επιβεβαί-

ωσαν ότι τον κάθε υποβρύχιο τον διακρίνει ο άριστος

επαγγελματισμός, τα ιδιαίτερα χαρίσματα και η τεράστια

ψυχική δύναμη.         

Π. Ραδίτσας ΠΝ

Αντιναύαρχος ε.α. 

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων

Π
ιστεύω ότι μέσα από αυτό το κείμενο, μπορούμε έστω

και στο ελάχιστο, να καταλάβουμε πως περνούν όλοι

αυτοί που υπηρετούν στα “μαύρα πλοία”, στους αθέα-

τους θηρευτές,  που αν και όποτε χρειαστεί μπορεί να γί-

νουν αθέατοι τιμωροί. Λέγοντας αυτά τα τελευταία λόγια

στο φίλο μου, με διέκοψε και μου είπε να σκεφτώ ότι μπορεί

να γίνουν και αθέατοι για πάντα, ξαφνικά. Πόση αλήθεια

Θεέ μου. Ας έχουν πάντα τον Άγιο Νικόλα μαζί τους.

Π. Μουντανέας ΠΝ

Αντιναύαρχος ε.α. 

ΟΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΘΗΡΕΥΤΕΣ

Όλες τις ημέρες, πλοία, υποβρύχια,

αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας

και ηλεκτρονικού πολέμου 

καθώς και ελικόπτερα της Τουρκίας,

έψαχναν απεγνωσμένα 

τα ελληνικά υποβρύχια!
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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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O τέως περιφερειάρχης Αττικής και νυν επι-

κεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτο-

διοίκηση Αττικής» στο Περιφερειακό

Συμβούλιο, Γ. Σγουρός «Καλεί την Κυβέρ-
νηση να σταματήσει τη νομοθετική αυθαι-
ρεσία σε βάρος των Δήμων και των
Περιφερειών».

Όπως σημειώνει ο Γ. Σγουρός η Κυβέρνηση

με αλλεπάλληλες νομοθετικές μεθοδεύσεις

από το καλοκαίρι του 2019 και μετά (Ν.

4623/2019, 4625/2019, 4635/2019,

4674/2020, και πρόσφατα  4735/2020) και με

πρόσχημα την κυβερνησιμότητα έχει μετα-

φέρει κρίσιμες αρμοδιότητες των Περιφε-

ρειακών Συμβουλίων στην Οικονομική

Επιτροπή με αποτέλεσμα το όργανο που

εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική

ψηφοφορία από τους πολίτες και στο οποίο

αποτυπώνεται η βούληση της λαϊκής ετυμη-

γορίας να έχει μετατραπεί σε όργανο δια-

κοσμητικού χαρακτήρα.

Αντίστροφη διαδρομή έχει ακολουθήσει η

ολιγομελής Οικονομική Επιτροπή - της

οποίας η εκπροσώπηση των παρατάξεων

δεν ακολουθεί αυτή του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου αφού πριμοδοτείται η πλειοψη-

φούσα παράταξη – που σταδιακά έχει

μετατραπεί σε πανίσχυρο όργανο αν και

σύμφωνα με τον νόμο ο χαρακτήρας της

είναι υποβοηθητικός του Περιφερειακού

Συμβουλίου.

Χαρακτηριστικό της αλλοίωσης της λει-

τουργίας των δύο οργάνων προκειμένου

να εξυπηρετηθούν προφανέστατα μικρο-

κομματικές αρμοδιότητες είναι ότι με την

αρχική διάταξη του άρθρου 176 του Ν.

3852/2010 (νόμος Καλλικράτη) η Οικονο-

μική Επιτροπή είχε μόλις 8 αρμοδιότητες,

το 2018 με τον νόμο του «Κλεισθένη» (Ν.

4555/2018) είχε 13 αρμοδιότητες και πλέον

με τον τελευταίο νόμο «έκτρωμα» του

Υπουργείου Εσωτερικών αριθμεί 22.  

“Γλάστρες” οι αιρετοί σύμβουλοι

Αποκορύφωμα των αντιδημοκρατικών και

αντισυνταγματικών μεθοδεύσεων είναι η

νέα πρωτοφανής πρόβλεψη του Ν.

4735/2020 ότι οι αρμοδιότητες της Οικονο-

μικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές (δη-

λαδή δεν μπορεί το Περιφερειακό

Συμβούλιο να αποφασίσει ότι θα λάβει το

ίδιο απόφαση για ένα κρίσιμο θέμα). Μάλι-

στα για να μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να

παραπέμπει ένα θέμα στο Περιφερειακό

Συμβούλιο θα πρέπει η απόφαση να είναι

ΟΜΟΦΩΝΗ. Για να μπορεί το Περιφερειακό

Συμβούλιο να μεταβιβάζει αρμοδιότητες

στην Οικονομική Επιτροπή αρκεί η απόφαση

να είναι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (!).

Τα ίδια και χειρότερα έχουν συμβεί και στον

Α΄ βαθμό αυτοδιοίκησης με τον «συσχετι-

σμό δυνάμεων» ανάμεσα στα Δημοτικά Συμ-

βούλια και τις Οικονομικές Επιτροπές να

έχει ανατραπεί πλήρως.

Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός επεσήμανε

ότι «Οι νομοθετικές παρεμβάσεις-μεθοδεύ-

σεις της Κυβέρνησης στη λειτουργία των

Δήμων και των Περιφερειών έχουν ξεπερά-
σει κάθε προηγούμενο, πλήττοντας ευθέως
τον πυρήνα της δημοκρατίας μας και το
Σύνταγμά μας, τις αρχές της αντιπροσώ-
πευσης και της αναλογικότητας. 
Παραβιάζουν ακόμα και τον Ευρωπαϊκό

Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας  που έχει κυρω-

θεί με νόμο του κράτους (Ν. 1850/1989) σύμ-

φωνα με τον οποίο η διοίκηση των τοπικών

υποθέσεων γίνεται από όργανα που αποτε-

λούνται από μέλη που εκλέγονται με ελεύ-

θερη, μυστική, ίση, άμεση και καθολική

ψηφοφορία. 

Απευθύνω έκκληση στην Κυβέρνηση και

στον Πρωθυπουργό να σταματήσουν τη νο-

μοθετική αυθαιρεσία και τον κατήφορο σε

βάρος των Δήμων και των Περιφερειών. Τα

εγκληματικά λάθη του παρελθόντος δεν

διορθώνονται με νέα λάθη. Η αυτοδιοίκηση

υπονομεύεται, η δημοκρατική λειτουργία

των οργάνων ναρκοθετείται».

Ισως ήρθε η ώρα να τηρήσουν οι κυβερνή-

σεις τις αποφάσεις τους και να ελέγξουν ορι-

σμένους αιρετούς της Τοπική Αυτοδιοίκηση

για την ασυδοσία που επικρατεί στον τρόπο

που αντιμετωπίζουν τον τοπικό Τύπο και τα

τοπικά ΜΜΕ γενικότερα.

Όποιο μέσο δεν χαϊδεύει κάποιους αιρε-

τούς, είναι αποδιοπομπαίο, με σκανδαλώ-

δεις παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό - ελπίζουμε - του “νοικοκυρέματος” ο

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Στ.Πέτσας, απέστειλε

Εγκύκλιο (ΑΠ: Ε/378/20.10.20, ΑΔΑ Ρ7Α246ΜΓΨ7-Ω6Χ),

στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, με θέμα

«Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνια-

κής προβολής έτους 2021 και υποβολής έκθεσης απο-

λογισμού των επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του

δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το έτος

2020», στην οποία αναφέρε-

ται η έννοια του επικοινωνια-

κού προγράμματος.

Συγκεκριμένα γράφει: «Επικοινωνιακά προγράμματα

είναι τα σύνολα των σχεδιασμένων και χρονικά καθορι-

σμένων επικοινωνιακών δράσεων των ως άνω φορέων,

με τα οποία διατίθενται υλικοί και ανθρώπινοι πόροι προς

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων

και τα οποία αφορούν:

α) στην ενημέρωση και πληροφόρηση των Ελλήνων πο-

λιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξε-

λίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν δη-

μόσιες πολιτικές,

β) στην προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό 

γ) στη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέ-

ρωσης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος

2 του Συντάγματος, και

δ) στην οργάνωση και υλοποίηση της κρατικής διαφήμι-

σης».

Όπως σημειώνει, «τα επικοινωνιακά προγράμματα κα-

ταρτίζονται και υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτω-

βρίου εκάστου έτους. Οι υπαγόμενοι Φορείς υποχρεούν-

ται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία

Επικοινωνίας & Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρ-

νησης να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό

πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των 30.000,00 ευρώ,

το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν.

Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η

κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε

Φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης

(έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Η συμμετοχή

των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατη-

γορία ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30%.

...

Τα υποβαλλόμενα προς έγκριση επικοινωνιακά προγράμ-

ματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τη σχετική έγκριση

του αρμοδίου, κατά περίπτωση, οργάνου του εκάστοτε

Φορέα.

...

Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσοστό

συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην κα-

τανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλ-

λεται στον υπόχρεο Φορέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο

με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμ-

πλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής

...

Επισημαίνεται ότι κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα

των Φορέων που υπάγονται στις ως άνω διατάξεις δεν

υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται,

εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η έγκριση της Γ.Γ. Επι-

κοινωνίας & Ενημέρωσης.

Υποχρέωση προγράμματος επικοινωνιακής

προβολής από τους ΟΤΑ

Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Πέτσα

Αντισυνταγματική εκτροπή συνιστά η

κατά κόρον μεταφορά αρμοδιοτήτων

στις Οικονομικές Επιτροπές της Τ.Α.

- Οι νομοθετικές παρεμβάσεις-μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στη
λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών έχουν ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο
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Καθαρισμός ρεμάτων 

από Εταιρεία αποφάσισε 

η Περιφέρεια Αττικής

Σύμβαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Γ. Πα-

τούλη και τεχνική εταιρεία για τον καθαρισμό των

ρεμάτων της Ανατ. Αττικής.

Τα έργα προϋπολογισμού 778.000 ευρώ, θα πρέπει

να έχουν ολοκληρωθεί σε προθεσμία 12 μηνών.

Με στόχο την επισταμένη παρακολούθηση της κατά-

στασης των ρεμάτων κυρίως αυτών που είναι σε

ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, επικαλέστηκε το

Παρατηρητήριο Καθαρισμού των Ρεμάτων που έχει

δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Γ.Πατούλη.

Ειδικότερα, μέσω του Παρατηρητηρίου ελέγχονται

σε καθημερινή βάση οι ρυθμοί υλοποίησης των

έργων και η κατάσταση των ρεμάτων, καθώς συγκεν-

τρώνονται συγκριτικά στοιχεία και φωτογραφικό

υλικό της εικόνας που έχουν τα ρέματα πριν αλλά

και μετά τις παρεμβάσεις. 

Επεξηγηματική τροπολογία κατέ-

θεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο

νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης, ξεκαθαρίζοντας ποιους

αφορά η τροπολογία του Ν. Κακλα-

μάνη με το αριθμό 67 του ν.

4735/2020 (Α’ 197), που έφερε με-

γάλη αναταραχή στο κοινό περί δι-

καίου αίσθημα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θε-

οδωρικάκος, επισημαίνει ότι, πλέον,

δεν μένει κανένα περιθώριο παρερ-

μηνειών ή σκιών και ότι πρόταγμα

κάθε κυβερνητικής νομοθετικής πα-

ρέμβασης είναι η διαφάνεια σε

όλους και όλα.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

«Άρθρο 68

Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67

του ν. 4735/2020

Η αληθής έννοια του άρθρου 67 του

ν. 4735/2020 (Α’ 197) καταλαμβάνει

αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις

που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρε-

σίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη

λήξη του προληπτικού ελέγχου και

οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες πριν την

πληρωμή τους από τους ΟΤΑ Α’ και

Β’ βαθμού, εκτός εάν τα πρόσωπα

που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής

του ανωτέρω άρθρου προκάλεσαν

δολίως τη θεώρησή τους ή εάν δια-

πιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατα-

σταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρε-

σιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-

σιονομικών Ελέγχων του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους».

Στην Αιτιολογική έκθεση αναφέρει

μεταξύ άλλων:
«...Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβο-

λίας, με την παρούσα ρύθμιση, ορίζε-

ται με τρόπο μη επιδεχόμενο καμίας

αμφισβήτησης ότι αφορά αποκλειστικά

και μόνο δαπάνες οι οποίες θεωρήθη-

καν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομι-

κού Ελέγχου και το Ελεγκτικό

Συνέδριο και κρίθηκαν νόμιμες πριν

την πληρωμή τους. Η αληθής έννοια

της ως άνω διάταξης συνίσταται στο

ότι, δεδομένου του τεκμηρίου νομιμό-

τητας της δαπάνης, όσον αφορά τόσο

τους αιρετούς, όσο και τους υπαλλή-

λους των Ο.Τ.Α. που έλαβαν μέρος

στη διαχειριστική διαδικασία διενέρ-

γειάς της, δεν γεννάται τυχόν δημο-

σιονομική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη

γι’ αυτήν καθεαυτήν την πληρωμή της

δαπάνης». 

Διορθωτική Τροπολογία Θεοδωρικάκου για

το “ξέπλυμα” αιρετών και υπαλλήλων Τ.Α.

Δημοπρατήθηκε το δημοτικό ακίνητο

στον κόλπο της Βουλιαγμένης με το

όνομα “ΑΚΤΗ” (20.10.20) με ένα ιδιαί-

τερα ακριβό τίμημα. Αρκετοί οι ενδια-

φερόμενοι και γνωστοί στα ΒΒΒ (Αφοί

Αγιοστρατίτη, Δράγνης, Κουσαθανάς,

Μωράκης και Ρέστης) αλλά τελικός

πλειοδότης αναδείχθηκαν οι Αφοί

Αγιοστρατίτη*.

Μεγάλα, δυσθεώρητα τα ποσά για ένα

κατάστημα εστίασης και σε εποχές δύ-

σκολες! Με τιμή εκκίνησης τις 100.000

€, τα “χτυπήματα” των συμμετεχόντων

ανέβασαν το ετήσιο μίσθωμα στις

305.000€!!! 

Το λέμε αυτό γιατί έχουμε το προ-

ηγούμενο με το “ΑΚΤΗ” το οποίο

άφησε τεράστιες οφειλές στο Δήμο

όπως και άλλα ακίνητα, παράδειγμα οι

καντίνες Καβουρίου. Ποσά εκατοντά-

δεων χιλιάδων ευρώ που τελικά πλη-

ρώνει ο δημότης, o οποίος με

μαθητικά “βήματα” εξωβελίζεται από

τις παραλίες με τις υπέρογκες χρεώ-

σεις στις ομπρελοξαπλώστες και την

επέκταση των επιχειρηματιών. 

Οσο για το αν θα παραμείνει ελεύθερη

η πρόσβαση στην παραλία και τα γρα-

φικά βαρκάκια στις δέστρες τους μένει

να το δούμε, γιατί ο δήμαρχος το έχει

δηλώσει σαφώς και πολλάκις ότι είναι

υπέρ της ανάπτυξης, της ακραίας ανά-

πτυξης θα λέγαμε, αφού  μέχρι και το

μώλο  μίσθωσε.

Για το καθεστώς αυτό των χρεών,

όσον αφορά το “Ακτή” η δημοτική πα-

ράταξη μειοψηφίας του Δήμου ΒΒΒ,

“Λαϊκή Συσπείρωση” με επικεφαλής

τον Κώστα Πασακυριάκο, θυμίζει μόνο

ορισμένα στοιχεία από τα πολλά που

έχουν (όπως σημειώνουν) στη διάθεσή

τους, τα οποία παρουσιάζουμε παρα-

κάτω:

“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”

Πολλά χρέη και ανείσπρατα

- Το 2011 τα χρέη του ΑΚΤΗ από την

μη πληρωμή των ετήσιων μισθωμάτων

των ετών 2009 - 2010 και 2010 - 2011,

ήταν 144.000 ευρώ.

- Τα συνολικά χρέη όσων εκμεταλλεύ-

τηκαν εμπορικά το ΑΚΤΗ μέχρι και το

2014, φτάνουν το ποσό των 197.000

ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις. Μέχρι

το Νοέμβρη του 2019 αυτό το ποσό με

τις προσαυξήσεις έφτασε το ποσό των

304.000 ευρώ.

- Από τα στοιχεία προκύπτει πως το

ΑΚΤΗ, εμφανίζεται να πληρώνει κά-

ποια μισθώματα και μάλιστα σεβαστών

ποσών, την περίοδο 2011- 2014, όταν

και πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ είναι ο κ.

Γιάννης Νιτερόπουλος, υποψήφιος με

τη Λαϊκή Συσπείρωση στις τελευταίες

εκλογές. 

- Σε συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ, το Νοέμ-

βριο του 2019, όταν η εκπρόσωπος της

“Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Έφη Λαγω-

νίκα, έθεσε το θέμα των χρεών του

ΑΚΤΗ, ο κύριος Δήμαρχος απάντησε

με τη φράση «ουκ αν λάβεις παρά του
μη έχοντος», προσθέτοντας πως οι

εταιρείες που ήταν μέτοχοι, είναι υπό

εκκαθάριση. Το ίδιο θέμα έθεσε στην

τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου, το Σεπτέμβρη και ο επικε-

φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώ-

στας Πασακυριάκος.

Αναμένουμε τις περαιτέρω ενέργειες

της Διοίκησης για το ποσό των χρεών

προς το δήμο και κατά συνέπεια τους

δημότες.

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης σχε-

τικά με τις παραχωρήσεις δημοτικών

ακινήτων, παραλιών και αιγιαλού είναι

γνωστή και έχει διατυπωθεί στο πα-

ρελθόν, με αφορμή τέτοιες παραχωρή-

σεις ή δημοπρασίες όπως του ΑΚΤΗ.

Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση αυτής της

περιουσίας θα έπρεπε να γίνεται από

τον ίδιο το δήμο, με κριτήριο τις ανάγ-

κες των δημοτών και επισκεπτών για

αναψυχή, να είναι προσβάσιμες στο

κοινό και να μην αποκλείεται η πρό-

σβαση στη θάλασσα που είναι αποτέ-

λεσμα του ιδιαίτερα υψηλού κόστους

για τη χρήση ομπρελών και ξαπλω-

στρών, να είναι προσβάσιμες για τα

ΑμεΑ, να λειτουργούν με εργαζόμε-

νους και εξειδικευμένο προσωπικό που

θα προσλαμβάνεται από το δήμο με

χρηματοδότηση από την κεντρική διοί-

κηση, και, τέλος, με ένα αντίτιμο, όπου

αυτό χρειάζεται, για τη χρήση και την

απαραίτητη συντήρηση των υποδομών.

――――

* Οι “Αφοί Αγιοστρατίτη” είναι επιχει-

ρηματίες με δραστηριότητα στη Βου-

λιαγμένη, (ξενοδοχείο Μάρτζι) και

πολύ πρόσφατα τον κόλπο Ζώσκα,

όπου έχουν φτιάξει το κατάστημα

“Κάρμπο”, με πολλαπλή επέκταση βε-

βαίως της προηγούμενης επιχείρησης.

Aννα Μπουζιάνη

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, συνεδριά-

ζει  στην 14η συνεδρίασή του, μέσω τηλεδιάσκε-

ψης, την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

15:30, με αρκετά και σοβαρά θέματα:

Επιλέγουμε:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τελών καθαριό-

τητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτού-

μενων και μη χώρων για το έτος 2021.

3. Λήψη απόφασης: α) για τον καθορισμό χώρων εξομοι-

ούμενων με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) και β) εκκίνηση

της διαδικασίας γνωμοδότησης και έγκριση της ΧΖΛ Αλι-

ευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για τη λειτουργία του

Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας και την Νομιμοποίηση

των Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων β) της Με-

λέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και γ) εκ-

κίνηση της Διαδικασίας υποβολής Έγκρισης της

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

5. Σύσταση Αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου.

6. Λήψη απόφασης για έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ

του έργου «Μελέτης Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέ-

ματος Χερώματος – Μηλαδέζας και Μελέτη Ομβρίων

στην περιοχή».

Επίσης μετά από 2 περίπου ώρες, 6 μ.μ. θα ξεκινήσει η

15η συνεδρίαση, (Ειδική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκε-

ψης επίσης) με μοναδικό θέμα την Έγκριση προϋπολο-

γισμού οικονομικού έτους 2021, του Δήμου.

Ιδιαίτερα σοβαρά τα θέματα για την πορεία του Δήμου

οικονομικά και τεχνικά έργα, αφού θα εγκριθούν τα έργα

που θα γίνουν στον επόμενο χρόνο και βεβαίως θα εγ-

κριθεί ο προϋπολογισμός των οικονομικών.

Μπορείτε να το παρακολουθήστε μέσα από το site του

Δήμου http://www.vvv.gov.gr/

Δημοπρατήθηκε το “Ακτή”

στη Βουλιαγμένη
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Πριν από λίγες Ημέρες, στις 8 - 9 Οκτώβρη, η κυβέρνηση

και ο αρμόδιος υφυπουργός Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης κα-

τέθεσαν τροπολογία στη Βουλή με την οποία δίνουν τη δυ-

νατότητα στους δήμους να χρηματοδοτούν τα αθλητικά

σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ). Κάτι που σφίγγει ακόμα πε-

ρισσότερο τον κλοιό για την εφαρμογή του πρόσφατα ψη-

φισμένου νέου αθλητικού νόμου, με την υποχρεωτικότητα

εγγραφής των σωματείων στο μητρώο της ΓΓΑ, καθώς θα

αποτελεί κριτήριο για την παραχώρηση γυμναστηρίων και

δημοτικών αθλητικών χώρων στους ερασιτεχνικούς συλ-

λόγους και από τους δήμους. Μα καλά, θα ισχυριστεί κά-

ποιος, πού βρίσκεται το «ύποπτο» αν τα σωματεία και με τη

«βούλα του νόμου» θα βρουν έναν ακόμα συμπαραστάτη

στο δύσκολο έργο τους;

Ολα τα προηγούμενα χρόνια οι σταδιακές περικοπές του

κρατικού προϋπολογισμού μέσω της ΓΓΑ και η μονομερής

προσήλωση στον πρωταθλητισμό, με σύνθημα «Ολα για το
ρεκόρ, όλα για το μετάλλιο», οδηγούσαν τα σωματεία στη

γειτονιά να στραφούν στο οικογενειακό εισόδημα προκει-

μένου να λειτουργούν τα τμήματά τους. 

Τα σωματεία επίσης διεκδικούσαν χρηματοδότηση τόσο

από τους δήμους όσο και από την «τοπική κοινωνία» (επι-

χειρηματίες) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους,

λειτουργώντας και ως πεδίο παραγοντισμού και ψηφοθη-

ρίας.

Τα τελευταία 10 χρόνια οι εκάστοτε κυβερνήσεις των μνη-

μονίων, αξιοποιώντας την καπιταλιστική κρίση, προχώρησαν

γρήγορα στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στο

χώρο του «ερασιτεχνικού» αθλητισμού. Αξιοποίησαν τόσο

την ήδη εδώ και καιρό χτισμένη εξοικείωση της λαϊκής οι-

κογένειας με την ανταποδοτικότητα, όσο και την εφαρμογή

των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην Τοπική Διοίκηση. 

Διαίρει και βασίλευε... Δήμος ή αθλητικό σωματείο

Τι έρχεται λοιπόν η συγκεκριμένη τροπολογία να επιβεβαι-

ώσει; Οτι το κεντρικό κράτος μεταφέρει άλλη μια αρμοδιό-

τητά του στους δήμους και κατά συνέπεια στις πλάτες του

λαού. Γιατί οι δήμοι από πού θα χρηματοδοτήσουν τα αθλη-

τικά σωματεία; Μα φυσικά από «ίδιους πόρους», δηλαδή

από την τοπική φορολογία που επιβάλλουν στους δημότες.

Ομως ας εξετάσουμε και την πείρα που έχει δημιουργήσει

η μετατροπή των πρώην Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (ΕΑΚ)

σε Δημοτικά (ΔΑΚ).

Ενα από τα προβλήματα που εντείνεται τα τελευταία 20

χρόνια, με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και με την αν-

ταποδοτική λειτουργία των Αθλητικών Κέντρων, είναι η σύγ-

κρουση ανάμεσα στα αθλητικά σωματεία και τους δήμους

για την αξιοποίηση των γηπέδων. Χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα αποτελούν παλαιότερες περιπτώσεις δήμων (π.χ. Βού-

λας - Βουλιαγμένης - Βάρης) που πέταξαν τα σωματεία έξω

από τα γήπεδα αμέσως μετά την κατάρτιση του προϋπολο-

γισμού. Στα κολυμβητήρια «πλακώνονται» τα τοπικά σωμα-

τεία για τις διαδρομές, που οι διοικήσεις των ΕΑΚ και οι

δήμοι νοικιάζουν σε τσουχτερές τιμές, ενώ οι ώρες κοινού

έχουν μειωθεί, ως εξαφανιστεί, π.χ. πριν από λίγα χρόνια

το «Παπαστράτειο» ζητούσε 85.000 ευρώ το χρόνο από τα

σωματεία. Πιο πρόσφατα, στην Αμαλιάδα το Νομικό Πρό-

σωπο Δημοσίου Δικαίου «Ο Ηλείος» ουσιαστικά επέβαλε

χαράτσι εισόδου στο Αθλητικό Κέντρο της πόλης, τοποθε-

τώντας ηλεκτρονικές πύλες - τα λεγόμενα τουρνικέ - στις

δύο εισόδους του Κέντρου και αναθέτοντας στα σωματεία

να εισπράττουν ένα επιπλέον ποσό και να το αποδίδουν στο

δήμο.

Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης είναι πολλά σωμα-

τεία να αναστείλουν τη δράση τους, άλλα να συγχωνευτούν

και να μετακυλούν το κόστος χρήσης στις πλάτες των

αθλουμένων και των οικογενειών τους. Η εξέλιξη αυτή επι-

βεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της συγκέντρωσης

της αθλητικής δραστηριότητας σε οργανισμούς των

δήμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική

δραστηριότητα.  

Παράδειγμα ο Δήμος ΒΒΒ που οργανώνει αθλητικά “event”,

ζητώντας - σε ορισμένα - συμμετοχή 50 ευρώ για κάθε

αθλητή. Ετσι, με τη νέα τροπολογία Αυγενάκη επιδιώκεται

και η παρέμβαση στις προσεχείς αρχαιρεσίες των αθλητι-

κών ομοσπονδιών, μέσα από τα «κανάλια» των αιρετών της

Τοπικής Διοίκησης, καθώς θα οξυνθούν οι εκβιασμοί και οι

αντιθέσεις ανάμεσα σε προέδρους - εκπροσώπους αθλητι-

κών σωματείων και δημάρχων για τους όρους εφαρμογής

της συγκεκριμένης διάταξης.

Η κατεύθυνση συρρίκνωσης στον αθλητισμό

Η κατεύθυνση να μειωθούν τα σωματεία δεν αποτελεί ελ-

ληνικό φαινόμενο, αλλά στρατηγική της ΕΕ που έχει ανα-

πτυχθεί σε όλα τα κράτη - μέλη μέσω της Λευκής Βίβλου

για τον Αθλητισμό. Εχει στόχο τη συγκέντρωση της «πίτας»

μικρών σωματείων, κυρίως της γειτονιάς, από μεγάλους

αθλητικούς οργανισμούς με επιχειρηματική δράση. Αξιο-

ποιεί τις χρόνιες παθογένειες - προϊόν του καπιταλιστικού

τρόπου ανάπτυξης και στον αθλητισμό, π.χ. την ύπαρξη

«μαϊμού» σωματείων, τις ανύπαρκτες εργασιακές σχέσεις,

το «μαύρο χρήμα» κ.ά. Ετσι λοιπόν το τελευταίο αθλητικό

νομοσχέδιο Αυγενάκη ήρθε για να πατήσει πάνω στην ήδη

διαμορφωμένη κατάσταση και να επισπεύσει τη διαδικασία

συγκεντροποίησης στο χώρο, με στόχο να διαμορφώσει πιο

ευδιάκριτα το «πεδίο» για τους επιχειρηματίες που ενδια-

φέρονται γι' αυτήν την τεράστια «πίτα» που είναι ο αθλητι-

σμός - εμπόρευμα

Η προσπάθεια αυτή βρίσκει υποστηρικτές σε όλα τα κόμ-

ματα πλην ΚΚΕ, αλλά και σε εκπροσώπους τους στις διοι-

κήσεις των αθλητικών σωματείων και των Δημοτικών

Συμβουλίων. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν οι «πρόνοιες» από

πλευράς αθλητικού νόμου Αυγενάκη για δημόσια ανάρτηση

του αθλητικού μητρώου, κατά συνέπεια πληροφοριών για

τη σύνθεση των ΔΣ των αθλητικών συλλόγων, των μελών

τους και τον αριθμό των αθλουμένων τους, που συμπληρώ-

νονται βέβαια με τις απαραίτητες προσθήκες για αφορολό-

γητο 20% σε δωρεές και χορηγίες.

Ο δρόμος αυτός χαράχτηκε χρόνια πριν

Ο αθλητισμός πουλιέται και αγοράζεται εδώ και χρόνια,

τόσο από τους δήμους όσο και από τα αθλητικά σωματεία,

αφού δεν υπάρχουν πόροι. Η κατεύθυνση που έδινε το 2011

το υπουργείο Πολιτισμού στις διοικήσεις των δήμων και των

ΕΑΚ αποδίδεται στα λόγια του τότε υφυπουργού Πολιτι-

σμού και Τουρισμού, Γιώργου Νικητιάδη, στη Βουλή: «Γή-

πεδα, στάδια, κολυμβητήρια; Να μάθουν να παράγουν και

χρήμα. Μπορούν να το παράξουνε. Εμείς πρέπει να δώ-

σουμε τις κατευθύνσεις, και σε κάθε περίπτωση αυτή είναι

η κατεύθυνση που δίνει και η ΕΕ». Με λίγα λόγια, ο αθλητι-

σμός είναι εμπόρευμα και είναι προσβάσιμο σε όποιον έχει

την οικονομική ευχέρεια.

Αντιμέτωποι με τις αντιφάσεις

Επομένως, ανεξάρτητα από προθέσεις και χωρίς καμία διά-

θεση να τσουβαλιαστούν οι χιλιάδες τίμιοι παράγοντες των

αθλητικών σωματείων, που προσφέρουν ανιδιοτελώς και με

τεράστιο προσωπικό κόστος όλα αυτά τα χρόνια, με παρα-

γοντισμούς και επιχειρηματίες, η αντικειμενική πραγματικό-

τητα που έχει διαμορφωθεί τους έχει φέρει μπροστά σε

αδιέξοδο. Από τη μία να μην μπορούν να λειτουργήσουν το

αθλητικό σωματείο, και από την άλλη οι χιλιάδες λαϊκές οι-

κογένειες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο δυσβά-

σταχτο κόστος της συμμετοχής σε ένα αθλητικό

πρόγραμμα.

Η εξέλιξη αυτή καταρρίπτει σαν χάρτινο πύργο την άποψη

που καλλιεργούσαν χρόνια οι ηγεσίες της ΓΓΑ, ότι ο «ερα-

σιτεχνικός» αθλητισμός μπορεί να συνυπάρχει πλάι στον

επαγγελματικό και να λειτουργεί εξίσου καλά, χωρίς κέρ-

δος. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ούτε μπορεί να υπάρ-

ξει ερασιτεχνικός αθλητισμός όσο υπάρχει η επιχειρηματική

δράση. O διαχωρισμός του αθλητισμού σε επαγγελματικό

και ερασιτεχνικό ή «μαζικό λαϊκό» λειτούργησε τελικά υπέρ

του πρώτου, δημιουργώντας αυταπάτες για την ισομερή συ-

νύπαρξή τους. Αν και η πίεση των κατακτήσεων του σοσια-

λισμού αλλά και του λαϊκού κινήματος αρχικά έδωσε

κάποιες παροχές (δεκαετία '80), στη συνέχεια έπαιξε το

ρόλο του «προθάλαμου», αφού με βάση τα κριτήρια της

αγοράς τροφοδοτούσε με αθλητές τον επαγγελματικό και

αυτό σε ορισμένα μόνο αθλήματα, που αποτελούσαν τη βιο-

μηχανία θεάματος, με τεράστια κέρδη.

Nίκος Γεωργόπουλος

διεθνής πολυνίκης αθλητής στίβου

Φοβού τους Δαναούς...

H προσπάθεια συρρίκνωσης στον «ερασιτεχνικό» 

αθλητισμό και η «γαλαντομία» της κυβέρνησης

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι ο Έκτορας Δανιηλίδης του Ευαγγέλου και της Μαρίας κά-
τοικος Βούλας, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο, το έτος 2015 και είναι
γραμμένος  στα Δημοτολόγια του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Ν. Ατ-
τικής, με αύξ. αριθ. οικογ. Μερίδας 28388/3, καθώς και στα Μητρώα Αρρένων
του Δήμου Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με αριθμό 44 και έτος γεννή-
σεως 2015, με αίτηση των γονέων του ζητήθηκε η αλλαγή (προσθήκη) του επω-
νύμου της από “Δανιηλίδης” σε “Γλένης-Δανιηλίδης”.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την
αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες από τη δημοσίευση, στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του
Δήμου  Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κ. Καραμανλή 19, Τ.Κ. 16673 Βούλα.

Βούλα 08-10-2020
Ο αναπληρωτής Δημάρχου

Βασίλειος Παπαμιχαήλ

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 Ευαγγέλου και της Μαρίας
κάτοικος Βούλας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 2017 και είναι γραμμένη
στα Δημοτολόγια του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, με
αύξ. αριθ. οικογ. Μερίδας 28388/4, με αίτηση των γονέων του ζητήθηκε η αλ-
λαγή (προσθήκη) του επωνύμου της από “Δανιηλίδη” σε “Γλένη-Δανιηλίδη”.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την
αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες από τη δημοσίευση, στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του
Δήμου  Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κ. Καραμανλή 19, Τ.Κ. 16673 Βούλα.

Βούλα 08-10-2020
Ο αναπληρωτής Δημάρχου

Βασίλειος Παπαμιχαήλ
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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

Στο Λαύριο το Data Center

της Microsoft

Στην άλλοτε λαμπρή βιομηχανία κλωστοϋφαντουρ-

γίας “Αιγαίον”, σε μία έκταση πάνω από 100 στρέμ-

ματα θα εγκατασταθεί το Data Center της Microsoft.

Το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, ανήκει στην οικο-

γένεια Λαναρά, έχει έκταση άνω των 100 στρεμμάτων

και βρίσκεται κοντά σε οικόπεδα αντίστοιχης έκτασης

τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν επίσης από τη

Microsoft για την ανέγερση “υποστηρικτικών” μονά-

δων, όπως αποθηκών και κατοικιών εργαζομένων. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη έκταση

αλλά και η περιοχή γενικότερα επιλέχθηκε για πολλούς

λόγους, μεταξύ των οποίων το ότι έχει καλές συνθήκες

απαγωγής της θερμότητας που δημιουργείται από την

λειτουργία των υποδομών μεγάλης υπολογιστικής

ισχύος, άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής

τάσης, αλλά και σύνδεση με οδικά, σιδηροδρομικά και

θαλάσσια δίκτυα. Στα “συν” ειναι επίσης το γεγονός ότι

το Λαύριο βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος

Βενιζέλος” αλλά και στην Αθήνα. 

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

ENOIKIAZETAI ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διατίθεται χώρος προς ενοικίαση ή πώληση στον κεντρικό

δρομό από Μαρκόπουλο προς Πόρτο Ράφτη, κοντά στο

Μαρκόπουλο με τεράστιο χώρο στάθμευσης. 

Πληροφορίες 6932444320 & 6976782784

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

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.

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

Συνεχίζονται οι 

εργασίες 

αποκατάστασης 

στη σήραγγα 

«Λουμπάρδα» 
(Τρύπες του Καραμανλή)

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχω-

ρούν οι εργασίες αποκατάστασης

των σοβαρών βλαβών που εντοπί-

στηκαν στη σήραγγα «Λουμπάρδα»

(Τρύπες του Καραμανλή).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που

είχε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης

από τη Διεύθυνση  Μητροπολιτικών

Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής

ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

αποκοπής του  επικίνδυνου βράχου

βάρους περίπου 100 τόνων από τη

σήραγγα Καραμανλή με κατεύθυνση

προς Σούνιο.

Οι εργασίες αποκόλλησης έγιναν με

τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διαδικα-

σία αποκόλλησης οι ενέργειες να

κλείσει άμεσα η σήραγγα ήταν ανα-

γκαίες καθώς το συγκεκριμένο

τμήμα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο.  

Τα συνεργεία έχουν ήδη φτάσει σε

απολύτως υγιές κομμάτι βράχου..

Συνεχίζεται η εκ περιτροπής κυκλο-

φορία με πρόσθετους φωτεινούς ση-

ματοδότες και κατάλληλη σήμανση.

Υπολογίζεται ότι σε μία περίπου

εβδομάδα  θα τελειώσουν οι εργα-

σίες στην εξωτερική σήραγγα   και

θα ξεκινήσουν  οι αντίστοιχες εργα-

σίες στην εσωτερική σήραγγα οι

οποίες υπολογίζεται να διαρκέσουν

περίπου 15 μέρες.

Με αφορμή τη σχετική ενημέρωση

που είχε ο Περιφερειάρχης Γ. Πα-

τούλης επισημαίνει: 

«Από την πρώτη στιγμή ενεργήσαμε

γρήγορα και αποτελεσματικά. Προ-

τεραιότητά μας είναι η ασφαλέστερη

μετακίνηση των πολιτών. Τα αρμόδια

συνεργεία της Περιφέρειας έχουν

προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέρ-

γειες για την άμεση αποκατάσταση

των ζημιών και τον περιορισμό της

ταλαιπωρίας των οδηγών». 

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια

των εργασιών λαμβάνονται όλα τα

αναγκαία μέτρα, ενώ χρησιμοποι-

ούνται συρμάτινα δίχτυα και συρμα-

τοκιβώτια όπου απαιτείται

προκειμένου να εξασφαλιστεί η

ομαλή διέλευση πεζών και να απο-

κλειστεί κάθε πιθανή κατάπτωση

βράχων.
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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

Στο πλαίσιο της επανάληψης του προ
γράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού και
του τραχήλου της μήτρας, που υλοποιεί
το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας  σε συ
νεργασία με το Δήμο Κρωπίας υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής προ
σφέρονται, στο Δημαρχείο Κρωπίας
δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και
τεστ Παπανικολάου.

Η ειδική αυτοκινούμενη μονάδα εξέτα
σης (Δημαρχείο Κρωπίας οδός Καραϊ
σκάκη) έχει αρχίσει την λειτουργία της
από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
και οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπο
ρούν να προγραμματίσουν το ραντε
βού τους, τις εργάσιμες ημέρες από
ώρα 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στο τη
λέφωνο 210662 32 40 (Δημοτικό – Κοι
νωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο). Οι
εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημε
ρινά εκτός ΣαββάτουΚυριακής. Τη
ρούνται τα αυστηρά μέτρα προστασίας
κατά της πανδημίας που ισχύουν σε
διαγνωστικά ιατρεία με βάση και την
γεωγραφική κατηγοριοποίηση κινδύ
νου, με υποχρεωτική μάσκα, υποχρεω
τική θερμομέτρηση και
προσδιορισμένος, ανά καθημερινή εξέ

ταση, αριθμός  προγραμματισμένων
ραντεβού.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι
η εξέταση όλων των γυναικών μόνιμων
κάτοικων Δήμου Κρωπίας, ηλικίας από
25 ετών και άνω με τεστ Παπανικολάου
και των γυναικών από 40 ετών και άνω
επιπροσθέτως με μαστογραφία. 

Είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες που
είχαν εξεταστεί το 2017 στο πλαίσιο του
προγράμματος καλό θα είναι να προ
σέλθουν και πάλι, προκειμένου να
υπάρχει συνέχεια στο αρχείο τους.
Αυτό δίνει την δυνατότητα σύγκρισης
με τις παλαιότερες εξετάσεις τους, εξα
σφαλίζοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, την
πλέον έγκυρη διάγνωση, την σωστή πα
ρακολούθηση (follow up) της κάθε γυ
ναίκας, καθώς και την απαιτούμενη
ασφάλεια που πρέπει να αισθάνεται
κάθε εξεταζόμενη με ένα άρτια ενημε

ρωμένο ιατρικό αρχείο της.

Η πρόληψη σώζει

Για να κατανοήσει ο καθένας μας πόσο
σημαντικός είναι ο έλεγχος,  αρκεί να
ρίξει μια ματιά στις προηγούμενες εξε
τάσεις που είχε κάνει ο Δήμος.
Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν
μετά την ολοκλήρωση της προηγούμε
νης εξέτασης  στον Δήμο Κρωπίας, το
2017, από τις 225 γυναίκες που εξετά
στηκαν με μαστογραφία, σε 32 βρέθη
καν μαστογραφικά ευρήματα και οι
γυναίκες αυτές κλήθηκαν για κλινική
εξέταση και περαιτέρω διερεύνηση με
επιπλέον εξετάσεις. Μία γυναίκα διε
γνώσθη με σοβαρό πρόβλημα που
έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης, και πα
ραπέμφθηκε για χειρουργική βιοψία. 
Οι γυναίκες οι οποίες τέθηκαν υπό την
διαρκή ιατρική παρακολούθηση του
Ιδρύματος, καθώς και εκείνες οι οποίες
αντιμετώπισαν άμεσα κι έγκαιρα το
πρόβλημά τους, διασφάλισαν την υγεία
τους κι έσωσαν τη ζωή τους. 
Οι εξετάσεις καθώς και ο επανέλεγχος
που τυχόν απαιτηθεί προσφέρονται,
όπως πάντα, εντελώς δωρεάν χάρις
στην χορηγία τού Ελληνικού Αντικαρκι
νικού Ινστιτούτου.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ  Εξέταση μαστού
στο Δήμο Κρωπίας
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. . . γ ια την υγειά μας

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά

της Τύφλωσης) είναι μια ετήσια

ημέρα ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης πάνω σε θέματα για

την καλύτερη υγεία των ματιών

και την προστασία της όρασης. 

Η ημέρα αυτή πραγματοποιείται

κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη

του Οκτωβρίου και αποτελεί

πρωτοβουλία της Διεθνούς Επι-

τροπής για την Πρόληψη της Τύ-

φλωσης (IAPB). Φέτος η

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά

της Τύφλωσης) πραγματοποι-

ήθηκε στις 8 Οκτωβρίου.

285 εκατομμύρια άτομα σε

όλο τον κόσμο έχουν σοβαρά

προβλήματα όρασης εκ των

οποίων 39 εκατομμύρια

άτομα έχουν χάσει τελείως

την όρασή τους. Στο 80% των

περιπτώσεων αυτών η απώ-

λεια της όρασης θα μπο-

ρούσε να είχε αποφευχθεί

To θέμα της φετινής ημέρας όρα-

σης έχει σχέση  με τα θέματα

φροντίδας των ματιών έτσι ώστε

όλοι, να έχουν πρόσβαση με την

καλή υγεία τους. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που

μπορείτε να κάνετε; 

Να εξετάσετε τα μάτια σας. Κοι-

τάξτε γύρω στην οικογένειά σας,

ειδικά για όσους είναι ευάλωτοι:

νέοι, παιδιά που πάνε σχολείο,

ηλικιωμένοι, διαβητικοί.

Η έγκαιρη διάγνωση και θερα-

πεία μπορεί να εμποδίσει την

απώλεια όρασης ή και να επανα-

φέρει μέρος της όρασης που

έχει χαθεί.

Στις χώρες του δυτικού κόσμου

οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας

είναι το συχνότερο αίτιο τύφλω-

σης

Τι είναι η ωχρά κηλίδα 

Η ωχρά κηλίδα είναι μία περιοχή

που εντοπίζεται στο πίσω μέρος

του ματιού στον αμφιβληστρο-

ειδή. Αυτό το σημείο είναι αυτό

ακριβώς που σε βοηθά να βλέ-

πεις τις λεπτομέρειες και να οδη-

γείς. Αν η ωχρά κηλίδα

υπολειτουργεί, παρουσιάζει δη-

λαδή κάποιου είδους εκφύλιση,

τότε η εικόνα που έχουμε μέσω

της όρασής μας είναι θολή ή πα-

ρουσιάζει παραμόρφωση. 

Η όραση ενός ατόμου με πάθηση

ωχράς κηλίδας επιδεινώνεται

στις κοντινές και στις μακρινές

αποστάσεις, κάνοντας την καθη-

μερινότητά του δύσκολη.

Οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας

δεν μπορούν να προκαλέσουν

πλήρη τύφλωση. Ο ασθενής συ-

νεχίζει να μπορεί να βλέπει κυ-

ρίως περιφερειακά, ωστόσο δεν

μπορεί να διακρίνει καθαρά λε-

πτομέρειες της εικόνας στην

κεντρική περιοχή.

Μια από τις συχνότερες παθή-

σεις είναι η εκφύλιση της ωχράς

κηλίδας, η οποία μπορεί να είναι

είτε ξηρή (ατροφική) είτε υγρή.

Επίσης, ο διαβήτης μπορεί να

επηρεάσει την ωχρά κηλίδα προ-

καλώντας οίδημα.

Αίτια και συμπτώματα 

παθήσεων της ωχράς κηλίδας

Η ηλικιακή εκφύλιση τείνει να

εμφανίζεται σε ηλικιωμένα

άτομα. Όσο μεγαλύτερη είναι η

ηλικία του ασθενούς τόσο μεγα-

λώνει και ο κίνδυνος εμφάνισης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η κλη-

ρονομικότητα. Τα άτομα που κα-

πνίζουν έχουν επίσης αυξημένο

κίνδυνο να εκδηλώσουν ηλικιακή

εκφύλιση στην ωχρά κηλίδα.

Η εκφύλιση μπορεί να είναι είτε

ξηρή είτε υγρή. Η ξηρή μορφή

προκαλεί σταδιακή μείωση της

όρασης.

Η υγρή μορφή αφορά σε μικρό-

τερη μερίδα ασθενών. Το σύμ-

πτωμα της θολής όρασης σε

αυτή τη μορφή εκδηλώνονται πιο

άμεσα και αιφνίδια. Οφείλεται

στην εμφάνιση νεοαγγείων

στον αμφιβληστροειδή. Από τα

αγγεία αυτά εκρέει υγρό ή ακόμη

και αίμα, θολώνοντας την όραση.

Διάγνωση και εξετάσεις

για ωχρά κηλίδα

Η διάγνωση της ηλικιακής εκφύ-

λισης και του οιδήματος της

ωχράς κηλίδας από διαβήτη ή

άλλη αιτιολογία επιτυγχάνεται

με κλινική εξέταση από τον αρ-

μόδιο γιατρό που είναι ο οφθαλ-

μίατρος και με απεικονιστικές

εξετάσεις.

Οφθαλμολογικές παθήσεις

και αιτίες απώλειας όρασης

Αυτοκτόνησε ένας νέος 

δραστήριος επιστήμων 

Δεν άντεξε το βάρος των

υποχρεώσεων

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι ο Δη-

μήτρης Καμπανάρος έθεσε τέρμα στην ζωή του. Δεν άν-

τεξε το βάρος των υποχρεώσεων που είχε αλλά και που

έρχονταν μετά την εύρεση των τριών θετικών κρουσμάτων

στο γηροκομείο του στον Αγ. Στέφανο. Είναι γεγονός ότι

από την προηγούμενη οικονομική κρίση υπήρχαν αρκετές

πιέσεις οικονομικές όπως και σε όλους τους αντίστοιχους

χώρους. 

Ο Δημήτρης που ήξερα και έτυχε παλαιότερα να συνεργα-

στώ μαζί του ήταν τελειομανής και ιδιαίτερα ευαίσθητος.

Αγαπούσε πολύ την δουλειά του και ίσως ήταν από τους

ελάχιστους που έκανε πράξη τις σπουδές του, στον χώρο

αφού είχε ειδικές σπουδές Γεροντολογίας σε ένα από τα

πιο γνωστά Πανεπιστήμια της Ευρώπης το Πανεπιστήμιο

της Χαϊδελβέργης, και έχοντας Μεταπτυχιακό (2001-2003)

και Διδακτορικό τίτλο σπουδών (2003-2006 – υποτροφία

του Κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης). 

Ήταν πολυγραφότατος και είχε για χρόνια προσφέρει τις

υπηρεσίες του και τις γνώσεις του στους Δήμους Ηλιούπο-

λης και Διονύσου. Μάλιστα είχε βραβευτεί  ο Δήμος Ηλι-

ούπολης με το Πανελλήνιο Βραβείο Ενεργού Γήρανσης και

Διαγενεακής Αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ήταν ταμίας της Πανελλήνιας Ένωσης των Μονάδων Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, medlabnews.gr  

Το γεγονός δημοσιοποίησε ο δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Κα-

λαφατέλης με ανάρτησή του:

«Με ανείπωτη θλίψη πληροφορήθηκα πριν από λίγο την τρα-
γική είδηση του θανάτου του συμπολίτη μας Δημήτρη Καμπα-
νάρου, ο οποίος υπήρξε ιδιοκτήτης της Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων «Νέα Θάλπη».
Δυστυχώς, ο αποβιώσας αφαίρεσε τη δική του ζωή, για αδιευ-
κρίνιστους ακόμη λόγους, ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε, πριν
από λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε το γεγονός ότι βρέθηκαν
θετικοί στον Covid-19 μία φιλοξενούμενη και δύο υπάλληλοι
της Μονάδας που διατηρούσε.
Ο Δ.Κ. υπήρξε ένα εξέχον μέλος της κοινωνίας του Δήμου Διο-
νύσου, άριστος επιχειρηματίας και διαπρεπής επιστήμονας, ιδι-
αίτερα αγαπητός από την τοπική μας κοινωνία. Θέλω να πω ότι
είμαι συγκλονισμένος από την τραγική είδηση.
Εκφράζω και εκ μέρους των συναδέλφων μου τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και την
αμέριστη στήριξή μας σε οτιδήποτε χρειαστούν».

σημείωση έκδοσης: από νεότερες πληροφορίες μαθαίνουμε

ότι και ο Δ. Καμπανάρος βρέθηκε θετικός στο covid-19.
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Συνεχίζει αήττητη η τριάδα

Χωρίς πρόβλημα η Βουλιαγμένη επικράτησε της νεοφώτι-

στης ΑΕΚ με 15-5 για την 3η αγωνιστική και συνέχισε το

αήττητό της στην Α1 ανδρών παραμένοντας στο ρετιρέ.

Μαζί της συγκάτοικοι στην κορυφή παρέμειναν Περιστέρι

και Χανιά μετά τις νίκες τους.

Για τα καλά δείχνει να έχει ξαναβρεί τον εαυτό του ο

Ολυμπιακός στην Α1 ανδρών του πόλο αφήνοντας πίσω

το σοκ της ήττας στην πρεμιέρα από τη Βουλιαγμένη, επι-

κρατώντας του Απόλλωνα Σμύρνης με 14-8.

Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης 14-8,

Γλυφάδα - ΠΑΟΚ 7-12, ΝΟ Χίου - Πανιώνιος 11-7, ΓΣ Πε-

ριστερίου - Εθνικός 11-9, Παλαιό Φάληρο - ΝΟ Χανίων 7-

8, ΟΥΚ Βόλου - Υδραϊκός 5-20, ΝΟ Βουλιαγμένης - ΑΕΚ

15-5.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Χανιά 9, Βουλιαγμένη 9, ΓΣ Περιστερίου

9, Ολυμπιακός 6, Απόλλων Σμύρνης 6, Υδραϊκός 6, Πανιώ-

νιος 3, ΠΑΟΚ 3, Γλυφάδα 3, Εθνικός 3, Χίος 3, Παλαιό Φά-

ληρο 1, ΑΕΚ 1, ΟΥΚ Βόλου 0.

N. Γεωργόπουλος

Σκάκι
Kαι πάλι νικητής

ο Κάρλσεν

Συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδια-

φέρον του σκακιστικού κόσμου το διε-

θνές τουρνουά που διεξάγεται αυτές

τις μέρες στη Νορβηγία (χώρα του νυν

παγκοσμίου πρωταθλητή). Οι 6 Γκραν

Μετρ που συμμετέχουν είναι οι: Κάρλ-

σεν (Νορβηγία, 2863), Καρουάνα

(ΗΠΑ, 2835), Αρονιάν (Αρμενία, 2773),

Ντούντα (Πολωνία, 2753), Φιρούζια

(υπό την αιγίδα της FIDE, 2728), Τάρι

(Νορβηγία, 2625). Το τουρνουά βρίσκε-

ται πλέον στον ένατο γύρο από τους

δέκα που είναι να διεξαχθούν.

Στον 5ο γύρο του τουρνουά ο Κάρλσεν

έχασε από τον νεαρό Πολωνό σκακι-

στή Ντούντα, ο οποίος με τη νίκη αυτή

κατάφερε να σταματήσει το ρεκόρ του

Κάρλσεν με τις 125 παρτίδες κλασικού

χρόνου χωρίς ήττα. Πέρα από το

τέλος στο σερί του, ο Κάρλσεν υποχώ-

ρησε στην 3η θέση της βαθμολογίας,

με τους Αρονιάν και Φιρούζια να σκαρ-

φαλώνουν στην 1η και 2η θέση νικών-

τας τους Καρουάνα και Τάρι

αντίστοιχα.

Οι ανακατατάξεις στη βαθμολογία, που

συνεχίστηκαν και στους επόμενους

γύρους, έδωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον στο τουρνουά. Στον 6ο γύρο ήταν

η σειρά του νεαρού Φιρούζια να σκαρ-

φαλώσει στην 1η θέση, μετά τη νίκη

του επί του Τάρι. Ο Κάρλσεν, αφού

πήρε τη ρεβάνς νικώντας τον Ντούντα,

ανέβηκε στη 2η θέση.

Στον 7ο γύρο η κατάταξη παρέμεινε ίδια,

μετά τις ισοπαλίες που σημείωσαν και οι

δύο πρωτοπόροι στις παρτίδες τους

εναντίον των Αρονιάν και Καρουάνα,

ενώ κατάφεραν αμφότεροι να επικρατή-

σουν των αντιπάλων τους στον «Αρμα-

γεδδώνα» και η μεταξύ τους διαφορά

παρέμεινε στον ένα βαθμό.

Ο 8ος γύρος ανακάτεψε ξανά τα πράγ-

ματα στην κορυφή. Ο Κάρλσεν μετά τη

νίκη του επί του συμπατριώτη του,

Τάρι, και τις ισοπαλίες στις άλλες δύο

σκακιέρες, κατάφερε να ανακτήσει την

1η θέση και να προηγηθεί του Φιρούζια

με έναν βαθμό.

Ο 9ος γύρος αποδείχθηκε καθοριστι-

κός για την πρωτιά του τουρνουά,

καθώς ο Φιρούζια αντιμετώπιζε τον

Κάρλσεν, με μόνο έναν γύρο να απο-

μένει για την ολοκλήρωση του τουρ-

νουά - όποιος σημείωνε θετικό

αποτέλεσμα θα ξέφευγε στη βαθμολο-

γία.

Η ικανότητα του παγκόσμιου πρωτα-

θλητή Κάρλσεν να κερδίζει αγώνες

«τη στιγμή που επιβάλλεται να κερδί-

σει» και μια σοβαρή αβλεψία του

νερού Φιρούζια σε πίεση χρόνου (είχε

12 δευτερόλεπτα στο ρολόι του), αλλά

σε ισόπαλο φινάλε πιονιών, έγειραν

την πλάστιγγα υπέρ του Κάρλσεν, που

ξέφυγε πια με τέσσερις βαθμούς δια-

φορά. Αναδείχθηκε λοιπόν νικητής

στο διεθνές τουρνουά της Νορβηγίας,

έναν γύρο πριν από την ολοκλήρωσή

του.

Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση

του 9ου γύρου:

1. Κάρλσεν - 19,5/28 - 2863

2. Φιρούζια - 15,5/29 - 2728

3. Αρονιάν - 14,5/29 - 2767

4. Καρουάνα - 14/29 - 2828

5. Ντούντα - 9,5/28,5 - 2757

6. Τάρι - 2,5/28 - 2633

https://norwaychess.no/en/

Η γυναικεία ομάδα του Άρη 2006 ξεκίνησε τις αγωνι-

στικές της υποχρεώσεις με 3 νίκες σε ισάριθμους

αγώνες για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγο-

ρίας.

1. Άρης Βούλας 2006 - Πανιώνιος ΑΟ Χίου 3-0

2. Άρης Βούλας 2006 - Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ 3-0

3. Άρης Βούλας 2006 - ΑΕ ΑΘΗΝΑ 3-1

Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετέχουν 9 ομάδες και διε-

ξάγεται σε δύο γύρους, ένας προς όλους.

Στη φωτογραφία οι αθλήτριες του Άρη 2006 μαζί με τον, γεμάτο

ικανοποίηση, προπονητή τους Γιάννη Κορδούτη: Ντανιέλα Γραμ-

ματοπούλου-Χρυσοπούλου, Γεωργία Χατζηλυγερούδη, Μαρία Κα-

λογιάννη και η Θάλεια Κορδούτη.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

Ξεκίνησε η γυναικεία ομάδα του Άρη Βούλας 2006 με νίκες  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7

2 χάλκινα μετάλλια τα Laser

του Ν.Ο.Β.

Ακόμα 2 μετάλλια προστίθενται στις διακρίσεις της ομάδας

Laser του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!

Τα μετάλλια κατακτήθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

4.7  που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 15 και 18 Οκτω-

βρίου.

Ο Ιάσωνας Βαλιαδης κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στην

κατηγορία U16 στα αγόρια, μεταξύ 91 σκαφών.

Το Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και η Υρώ Κουράβελου

στην κατηγορία U16 κοριτσιών ανάμεσα σε 59 σκάφη.

Τέλος, εξαιρετική παρουσία και δυνατή προσπάθεια έκαναν

ο Θάνος Κυφίδης που τερμάτησε 5ος U16, και ο Άρης Στα-

ματόπουλος που τερμάτισε 19ος.

Προπονητής τους ο Βαγγέλης Χειμώνας.
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1
Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός, 

μοιρασιά για τους «Δικεφάλους»

Η επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού, η ισοπαλία στο ντέρμπι

«Δικεφάλων» και η νέα νίκη του Αρη, που παραμένει 1ος,

ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην 5η αγωνιστική

της Super League 1.

Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός νίκησε 4-0 τον Ατρόμητο και

ετοιμάζεται με ιδανική ψυχολογία για την αναμέτρηση με

τη Μαρσέιγ στο πλαίσιο του Champions League. Η «συν-

ταγή» ήταν η γνωστή φέτος για τους «ερυθρόλευκους»:

Μετά από ένα άκαρπο πρώτο μέρος, κατά το οποίο πίεσαν

αλλά χωρίς ουσία, «ανέβασαν στροφές» στο δεύτερο ημί-

χρονο και εκμεταλλευόμενοι και το αριθμητικό τους πλεο-

νέκτημα (ο Ατρόμητος έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής

του Μάτιτς στο 25') έφτασαν στη νίκη με εμφατικό τρόπο. 

Στο ΟΑΚΑ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1, που βάσει της

εικόνας του αγώνα αφήνει ανικανοποίητους περισσότερο

τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι κυριάρχησαν σε όλο το

90λεπτο, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκειά του δεν κατάφε-

ραν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε ευκαιρίες. Αυτό

παραλίγο να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, που λόγω και των

πολλών απουσιών της περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο αλλά

κόντρα στη ροή του αγώνα κατάφερε να προηγηθεί με τον

Ανσαριφάρντ (24') και διατηρούσε το προβάδισμα μέχρι τα

τελευταία λεπτά. Ο ΠΑΟΚ όμως, που στο τελευταίο τέταρτο

γινόταν όλο και πιο επικίνδυνος, χάρη και στις αλλαγές του

Περέιρα (Μπίσεσβαρ, Σβιντέρσκι, Μουργκ), ισοφάρισε στο

89' με τον Μουργκ, ενώ στις καθυστερήσεις έχασε μεγάλη

ευκαιρία με τον Σβιντέρσκι για τη νίκη.

Στην κορυφή παρέμεινε ο Αρης, ο οποίος στο ουδέτερο γή-

πεδο των Ιωαννίνων - λόγω εργασιών στο «Κλεάνθης Βικε-

λίδης» - νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης με σκόρερ τον

Γκάμα στο 34'. Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης πραγ-

ματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημά τους εδώ και πολλά χρό-

νια, με 13 βαθμούς σε 5 αγώνες.

Εξαιρετικός αγώνας έγινε στο Ηράκλειο ανάμεσα στον

ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2

(Στούρτζιον 37', Μεγιάδο 77' - Καρλίτος 51', Μακέντα 94').

Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και έχασαν πολλές ευκαιρίες,

με κυριότερη το άστοχο πέναλτι του Μακέντα στο 54', πα-

ράλληλα όμως υπέπεσαν σε πολλά λάθη στην άμυνα, τα

οποία εκμεταλλεύτηκε ο ΟΦΗ και παραλίγο να πάρει τη

νίκη.  

Στη Λάρισα ο Αστέρας Τρίπολης μετά από σπουδαία εμφά-

νιση νίκησε 3-1 την ΑΕΛ, ενώ τους τρεις βαθμούς πήρε και

ο Βόλος στον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον ΠΑΣ

Γιάννινα, τον οποίο νίκησε 2-1 με ανατροπή. Τέλος Λαμία

και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι 0-0.

Η βαθμολογία: Αρης 13, Ολυμπιακός (1) 10, Βόλος 10,

ΠΑΟΚ 9, ΑΕΚ (1) 7, Αστέρας Τρίπολης (1) 7, ΟΦΗ 6, Απόλ-

λων Σμύρνης (3) 3, ΠΑΣ Γιάννινα (2) 2, Παναθηναϊκός (1) 2,

Παναιτωλικός 3, ΑΕΛ (1) 1, Λαμία 1.

(Σε παρένθεση οι αγώνες που χρωστάει η κάθε ομάδα)

Τα πλάνα του Μπόλονι για τον ΠΑΟ
Τα πλάνα του για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθη-

ναϊκού παρουσίασε ο νέος τεχνικός της ομάδας, Λάζλο

Μπόλονι, που παρουσιάστηκε χτες επίσημα από τους «πρά-

σινους». Ο Μπόλονι εμφανίστηκε απόλυτα ευχαριστημένος

για τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο χα-

ρακτήρισε ομάδα με μεγάλο μέγεθος και ιστορία, που εμ-

πνέει σεβασμό. Εδειξε να έχει άριστη γνώση της αγωνιστι-

κής εικόνας του «τριφυλλιού», δηλώνοντας μάλιστα

«σοκαρισμένος» από την έλλειψη αυτοπεποίθησης που δεί-

χνουν οι παίκτες στους μέχρι τώρα αγώνες του πρωταθλή-

ματος. 

ΠΑΟΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1

Στραβοπάτησε στην πρεμιέρα
Με εντός έδρας γκέλα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στους

ομίλους του Europa League ο ΠΑΟΚ, που χτες ήρθε ισόπα-

λος 1-1 με την Ομόνοια στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική

του 5ου ομίλου. Ετσι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεω-

ρούνταν στα μέτρα του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε

την ευκαιρία για ένα θετικό ξεκίνημα, αφήνοντας δύο πο-

λύτιμους βαθμούς. Βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν

το αρνητικό αποτέλεσμα ήταν η αμυντική λειτουργία του

ΠΑΟΚ, που επέτρεψε στην Ομόνοια να προηγηθεί, και για

άλλη μια φορά η αδυναμία των παικτών του να μετατρέ-

ψουν σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε από την κυπριακή ομάδα, η οποία

εκμεταλλευόμενη μια κακή αντίδραση στην άμυνα των γη-

πεδούχων άνοιξε το σκορ με τον Μποτεάκ στο 16'. Το 0-1

σόκαρε τους Θεσσαλονικείς, που άσκησαν έντονη πίεση

αλλά χωρίς να δημιουργήσουν αξιόλογες φάσεις μέχρι την

ανάπαυλα.

SUPER LEAGUE 2

FOOTBALL LEAGUE
Επαναφέρει το θέμα της έναρξης ο ΠΣΑΠ

Στο θέμα της αγωνιστικής απραξίας που συνεχίζεται για τις

κατηγορίες Super League 2 και Football League, μετά και τις

νέες αναβολές που υπήρξαν στις πρεμιέρες τους (για 1/11

και 7/11 αντίστοιχα), επανέρχεται με ανακοίνωσή του ο Πα-

νελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών. Πα-

ραθέτει συγκριτικά στοιχεία που αναδεικνύουν ότι οι

μικρότερες κατηγορίες ποδοσφαίρου έχουν αρχίσει σχεδόν

σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα, και αναφέρεται

στα προβλήματα που δημιουργούνται για πολλούς ποδο-

σφαιριστές των δύο κατηγοριών, αλλά και στους κινδύνους

που ελλοχεύουν από την καθυστερημένη έναρξη και το γε-

γονός ότι λόγω Euro υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο

για το φινάλε της σεζόν.

«Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και μπούμε τελικά στο γή-
πεδο, θα πρέπει ως τα μέσα του Μαΐου να ολοκληρωθεί η
χρονιά, αφού ακολουθεί η τελική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος», επισημάνει μεταξύ άλλων ο ΠΣΑΠ.

VOLLEYLEAGUE

Aποχώρησε ο Ηρακλής, 

αλλαγές από την ΕΣΑΠ
Νέα αναστάτωση στις τάξεις της Volleylague ανδρών, λίγες

ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της νέας

σεζόν (24 Οκτώβρη), προκαλεί η αποχώρηση του Ηρακλή

από το πρωτάθλημα. Στον «Γηραιό» δεν μπόρεσαν να βρουν

λύση στα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν το σύλ-

λογο, ενώ οι ελπίδες ότι θα βρίσκονταν επενδυτές αποδείχ-

θηκαν φρούδες.

Ο Ηρακλής πρόσφατα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πιστο-

ποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού

Αθλητισμού, λόγω οφειλών σε παλιούς παίκτες του. Πρό-

κειται για άλλη μια περίπτωση που αναδεικνύει τις συνέ-

πειες από τα επιχειρηματικά παιχνίδια συμφερόντων στον

εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, με μόνιμους χαμένους

τις ομάδες και τους φιλάθλους τους.

Αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το πρωτάθλημα της νέας

σεζόν αναμένεται να διεξαχθεί με 8 ομάδες, ενώ η ΕΣΑΠ

άλλαξε και τον τρόπο διεξαγωγής. Μετά την ολοκλήρωση

της κανονικής περιόδου (14 αγωνιστικές σε 2 γύρους) θα

σχηματιστούν δύο γκρουπ, στα οποία οι ομάδες θα μεταφέ-

ρουν τη βαθμολογία τους.

Στο ένα θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν

στις θέσεις 1 έως 4 και μετά από 6 αγωνιστικές θα αναδειχ-

θεί πρωταθλητής, ενώ στο άλλο θα πάρουν μέρος οι ομάδες

των θέσεων 5 έως 8, και αυτή που θα τερματίσει τελευταία

θα παίξει μπαράζ παραμονής με την 3η ομάδα της δεύτερης

κατηγορίας, της Pre League, οι δύο πρώτες ομάδες της

οποίας θα κερδίσουν απευθείας άνοδο στη Volleyleague.

Τέλος, η ΕΣΑΠ πραγματοποίησε νέα κλήρωση για το αγω-

νιστικό πρόγραμμα της σεζόν 2020 - 2021.

Λιγκ Καπ: Εκπληξη από τον Φοίνικα Σύρου
Με έκπληξη πρώτου μεγέθους ολοκληρώθηκε ο πρώτος

γύρος του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς», καθώς ο πρωταθλη-

τής Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διορ-

γάνωσης μετά την ήττα του από τον Φοίνικα Σύρου με 3-0

σετ (25-19, 26-24, 25-12) για τον 2ο όμιλο. Οι νησιώτες κα-

τέλαβαν την πρωτιά του ομίλου και προκρίθηκαν στα ημιτε-

λικά, όπως και οι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, που τερμάτισαν

στην 1η θέση σε 1ο και 3ο όμιλο αντίστοιχα, και ο Φίλιππος

Βέροιας ως καλύτερος 2ος (επίσης από τον 1ο όμιλο).  

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Αλλαξε την απόφαση για τις ήττες 

στα χαρτιά
Μετά τις διαμαρτυρίες που ξεσήκωσε η αρχική της από-

φαση για μηδενισμό (ήττα 20-0 στα χαρτιά) κάθε ομάδας η

οποία αδυνατεί να αγωνιστεί λόγω κρουσμάτων κορονοϊού,

η Ευρωλίγκα αναθεώρησε και ανακοίνωσε ότι στο εξής αν

ένας αγώνας δεν καθίσταται δυνατό να διεξαχθεί λόγω

πολλών κρουσμάτων, θα αναβάλλεται και θα ορίζεται νέα

ημερομηνία. Αυτή η διαδικασία θα ακολουθείται έως και

τρεις φορές εφόσον χρειαστεί, και σε περίπτωση που δεν

γίνεται εφικτό να βρεθεί ημερομηνία μετά την τρίτη φορά,

θα χάνει στα χαρτιά η ομάδα της οποίας οι απουσίες προ-

κάλεσαν την πρώτη αναβολή.

Τα νέα δεδομένα αλλάζουν πλέον την κατάσταση που είχε

διαμορφωθεί μέχρι τώρα,  καθώς η Ευρωλίγκα ανακάλεσε

τους μηδενισμούς των Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Βι-

λερμπάν, ενώ αναζητούνται νέες ημερομηνίες για τους εν

λόγω τέσσερις αγώνες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ιδανικό ξεκίνημα, «κλειδί» για τη συνέχεια

Στα ύψη βρίσκεται η ψυχολογία στον Ολυμπιακό μετά το

ιδανικό ξεκίνημα στους ομίλους του Champions League, με

τη νίκη 1-0 επί της Μαρσέιγ 1-0 στο Φάληρο για την 1η αγω-

νιστική του 3ου ομίλου. Νίκη με πολλαπλά οφέλη για τους

«ερυθρόλευκους», καθώς επιτεύχθηκε σε βάρος της μίας

από τις δύο βασικές τους αντιπάλους για το στόχο της 2ης

θέσης του ομίλου και της πρόκρισης στη συνέχεια της διορ-

γάνωσης, ενώ την ίδια ώρα η άλλη, η Πόρτο, γνώριζε την

ήττα με 3-1 από το φαβορί του ομίλου, τη Μάντσεστερ Σίτι. 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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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


