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Τιμητική διάκριση 

Ο Παναγιώτης 

Καπετανέας

δεν είναι πια

μαζί μας
σελίδα 12

Το Μουσείο Μπενάκη 

Πούλησε τα οικοδομικά

τετράγωνα στη Βούλα
σελίδα 7

23 Χρόνια ΕΒΔΟΜΗ!
σελίδες 2, 3

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Μείωσε δημοτικά 
τέλη και φωτισμό!

σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Παρέμειναν ίδια 

τα δημοτικά τέλη!
σελίδα 6

Θέλω να πάψω ν’ ασχολούμαι με την κα-

ταθλιπτική πραγματικότητα της επικαιρό-

τητας.

Μια πραγματικότητα αποτρόπαια, σοκαρι-

στική και κουραστική, επιφορτισμένη

συχνά με τις ανθρώπινες μικρότητες.

Όμως, δεν μ’ αφήνουν τα γεγονότα.

Πώς να μείνεις αδιάφορος με τους αθρόους θα-

νάτους συνανθρώπων μας, με τα χιλιάδες κρού-

σματα στην Ελλάδα και των πολλών

εκατομμυρίων παγκοσμίως...

Πώς να μην εξοργιστείς με τα με-

σαιωνικά “όνειρα” και τις πρωτό-

γονες, αρπακτικές διαθέσεις ενός

επικίνδυνου και ενοχλητικού γεί-

τονα, που επιβεβαιώνει καθημε-

ρινά τους χαρακτηρισμούς μου,

ότι διακατέχεται από το “Ναπολε-

όντειο σύμπλεγμα”. Γεγονός επι-

κίνδυνο, που υποχρεώνει τους

ηγέτες της ευρύτερης και απώτερης περιοχής,

αν δεν θέλουν, χάριν των συμφερόντων τους και

των πολιτικο-στρατιωτικών τους επιδιώξεων, να

οδηγηθούμε σ’ ένα σύγχρονο Βατερλώ, του

Ερντογάν, βεβαίως, αλλά με πολλά θύματα των

εμπλεκόμενων λαών.            Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΟ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ
Ανάχωμα στη 

δημιουργική σκέψη

του Κώστα 
Βενετσάνου

H ιδιότητα του πολίτη δεν
είναι ετικέτα

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

3 ελικοδρόμιο, 

3 υπόγεια 

διαδρομή 

μέχρι το 

ξενοδοχείο

3 μέγιστη 

δόμηση 

4.700 τμ.!
σελίδα 3

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την

επέκταση της Μαρίνας Βουλιαγμένης
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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.

Και θυμηθείτε: Κανένας πλέον δεν είναι «μακριά».

Κανένας δεν είναι ασφαλής.

Από κοντά και το «εργαλείο», ο θρησκευτικός τυφλός

φανατισμός· ο φονταμενταλισμός. Η εκδικητική μι-

σαλλοδοξία!

Τα γεγονότα στη Γαλλία, παλαιότερα και πιο πρό-

σφατα, με τους αποκεφαλισμούς, τους σκοτωμούς και

τους τραυματισμούς είναι μια πρόγευση και είναι σε

βάρος όλων· και των αδελφών μουσουλμάνων.

Επιτέλους να τελειώνουμε με την πολιτικο-οικονομική

και διοικητική παρέμβαση των θρησκειών· ΟΛΩΝ.

O καθένας δικαιούται να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά, ο

καθένας! Δηλαδή και ο άλλος που δεν έχει τα δικά

σου «πιστεύω».

Η Διακήρυξη Διακιωμάτων του Ανθρώπου, του Οργα-

νισμού Ηνωμένων Εθνών, η Χάρτα ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων της Ε.Ε. κ.ά. κατοχυρώνουν αυτό το

δικαίωμα. Πρέπει όμως να υποχρεωθούν οι θρησκευ-

τικοί ηγέτες ΟΛΩΝ των δογμάτων σε κοινή διάσκεψη,

να διακηρύξουν αυτό που θα τους επιβάλλει η Παγκό-

σμια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ηγεσία:

Σε καμμιά περίπτωση ΔΕΝ γίνεται ανεκτό,

οποιοδήποτε δόγμα επικαλούμενο τις

δογματικές του παραδόσεις και αποφά-

σεις αρχιερατικών συνόδων, δεν γίνεται

ανεκτό, επαναλαμβάνω, να παραβιάζει τα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Όλων: Γυναικών, Παιδιών και Ανδρών.

Τέλος στην πρωτόγονη και μεσαιωνική βαρβαρότητα.

Τέλος στην επικυριαρχία της «εξ αποκαλύψεως» βε-

βαιότητας έναντι του επιστημονικού ορθολογισμού.

Πώς λοιπόν να τα προσπεράσω όλα αυτά “σφυρίζον-

τας” αδιάφορα.

Ο σεβασμός στην πίστη και τις λατρευτικές ή παρεμ-

φερείς εκδηλώσεις και αντιλήψεις των “άλλων” είναι

θέμα αγωγής και τελικά, αστικής διένεξης. Τίποτε

άλλο!

Κλείνουμε 23 χρόνια κυκλοφορίας

Όμως, ένας σημαντικός σταθμός για εμάς, ασήμαν-

τος, βέβαια, για την ανθρωπότητα, μας δίνει φαντά-

ζομαι το δικαίωμα αυτή την εβδομάδα να

παρεκλίνουμε.

Η ΕΒΔΟΜΗ που γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1997

κλείνει μ’ αυτό το φύλλο,  της 1ης Νοεμβρίου 2020,

εικοσιτρία χρόνια τακτικής και ανελλιπούς εβδομαδι-

αίας κυκλοφορίας!

Χίλιες εκατόν πενήντα τέσσερις εβδομάδες δημοσιο-

γραφικής παρουσίας

Ένας ανηφορικός, κακοτράχαλος δρόμος ενημέρω-

σης, κρίσεων, αδέσμευτων γνωμών, αγώνων, αντεγ-

κλήσεων, λαθών προφανώς, αντικειμενικότητας και

υπευθυνότητας.

Αποδοχής εξ αρχής, επικρότησης, αλλά και μικροπρε-

πούς, ύπουλης πολεμικής και ανταγωνιστικής επιθε-

τικότητας οικονομικών συμφερόντων. Ένας

μακρόχρονος ψυχοφθόρος και χρηματοβόρος, αλλά

νικηφόρος αγώνας που οδήγησε σταθερά στην ανα-

γνώριση και τέλος στην επιβράβευση (Ίδρυμα δημο-

σιογραφίας Μπότση), αλλά κυρίως στην αγάπη και

τον θαυμασμό των αναγνωστών μας. Αυτό μας δίνει

δύναμη και μας επιφορτίζει με επιπλέον ευθύνη αν-

ταπόκρισης στις προσδοκίες σας. 

Ένθερμοι συμπαραστάτες, οι σοβαροί, έγκυροι και

υπεύθυνοι συνεργάτες μας.

Ένα μικρό παράδειγμα υπευθυνότητας

Όταν στο αποκορύφωμα της μνημονιακής κρίσης,

πολλές ιστοσελίδες και μπλογκς αναφέρονταν σε

απόφθεγμα του Νίτσε πως «οι Έλληνες είναι οι ηνίο-
χοι του πολιτισμού μας και κάθε πολιτισμού», χωρίς

όμως να το τεκμηριώνουν, φλεγόμαστε να το αναμε-

ταδώσουμε, αλλά δεν το κάναμε προτού το επιβεβαι-

ώσει η έρευνά μας. Μετά από κοπιώδη έρευνα,

πληροφορηθήκαμε ότι το αναφέρει στη «Γένεση της
τραγωδίας».
Προμηθευθήκαμε το βιβλίο, το διαβάσαμε και διαπι-

στώσαμε ότι όντως το αναφέρει στο 14ο κεφάλαιο.

Τότε και μόνον τότε το δημοσιεύσαμε δίνοντάς του

την ανάλογη οφειλόμενη προβολή.

Ενίοτε στενοχωρούμε με την ευπρεπή και δίκαιη κρι-

τική μας, τους διαχειριστές της εξουσίας. Μα, εκείνη

που πρωτίστως κρίνεται είναι η εξουσία!

Αυτονόητο αλλά ανεπίδεκτο από τους λάτρεις του θυ-

μιάματος που αναπέμπουν οι κόλακες. Λυπούμαστε

αλλά δεν διαθέτουμε αυτό το ...ταλέντο.

Τέλος, για να κλείσω αυτό το επετειακό μου σημείωμα:

Για τα εικοστά τρίτα «γενέθλια» δεν κάνουμε ιδιαίτερο

εορτασμό για ευνοήτους λόγους (κορωνοϊούς κ.λπ.),

αλλά και το 23ο δεν είναι «στρογγυλός» αριθμός.

Ευελπιστούμε να το κάνουμε στα 25α γενέθλια, όταν

θα συμπληρώνουμε ένα τέταρτο του αιώνα!

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» απ’ όλους εμάς για την

αγάπη σας και την εκτίμησή σας.

Στη διπλανή σελίδα, δημοσιεύουμε ευχές αντιπροσω-

πευτικών, αιρετών, προσωπικοτήτων της περιοχής

μας.

To AΠOΤΡΟΠΑΙΟ
&

23 χρόνια ΕΒΔΟΜΗ
Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 6

1940, το Έπος της Πίνδου και ο

Β’ Παγκόσμιος πόλεμος
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Η άνοδος και η πτώση μιας “αυ-

τοκρατορίας”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Μαραθώνιος Γραμμάτων για τα αν-

θρώπινα δικαιώματα Σελ. 10

Αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες

περιοχές του Σαρωνικού Σελ. 13

Επιταχύνονται τα έργα αποχέτευ-

σης στην Παιανία Σελ. 14

Κρούσματα covid-19 στο Α΄Γυμνά-

σιο και στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 14

Στα δύσβατα μονομάτια του Δήμου

ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17

3η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο Δήμος Κρωπίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση του

Δήμου (ΚΕΔΚ) σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο

Κορωπίου, διοργανώνουν εθελοντική δράση αιμοδοσίας

την ερχόμενη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 εώς

19:00 στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Αν-

δρούτσου 5  πλησίον 3ου δημοτικού),

τηλέφωνο 2106627412!

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το νοσοκομείο

«Ερυθρός Σταύρος» και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

(ΕΚΕΑ). Η δράση με τίτλο «Προσφοράς Ζωής και Ελπίδας για

τον συνάνθρωπο» είναι πιο επίκαιρη από ποτέ στις συνθήκες

υγειονομικής κρίσης των τελευταίων μηνών και φυσικά πάν-

τοτε πολύ χρήσιμη πράξη με γνώμονα τον συνάνθρωπο!
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Γεώργιος Βλάχος
Βουλευτής Ν.Δ.

Για την επέτειο των 23 χρόνων κυκλο-

φορίας της εφημερίδας σας, θα ήθελα

να σας εκφράσω τις ειλικρινείς ευχές

μου για μακροημέρευση και ανάλογη

συνέχεια της μέχρι τώρα επιτυχημένης

πορείας σας.

Η ΕΒΔΟΜΗ, παρά την πληθώρα των

έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενη-

μέρωσης, κατάφερε όλα αυτά τα χρό-

νια, να εδραιωθεί ως ένα μέσο με τη

δική του ξεχωριστή συνεισφορά στην

ενημέρωση των πολιτών της Ανατολι-

κής Αττικής. Αφού εκφράσω τις ευχα-

ριστίες μου για τη μακρόχρονη

συνεργασία μας, να σας ευχηθώ να συ-

νεχίσετε με την ίδια συνέπεια και εγ-

κυρότητα, το πολύ αξιόλογο έργο που

επιτελείτε.

Αθανάσιος Αυγερινός
Αντιπεριφερειάρχης 

Ανατ. Αττικής

Με την ευκαιρία της επετείου της συμ-

πλήρωσης 23 χρόνων λειτουργίας της

εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ της Αττικής»,

εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια

για την σταθερά όλα αυτά τα χρόνια

έγκυρη και έγκαιρη εβδομαδιαία ενημέ-

ρωση στον τομέα τόσο των πολιτικών

ειδήσεων όσο και των πολιτιστικών γε-

γονότων που αφορούν την Αττική. Τέ-

τοια παραδείγματα υπηρετούν το

πραγματικό νόημα του λειτουργήματος

της δημοσιογραφίας.

Δημήτρης Κιούσης
Δήμαρχος Κρωπίας

«Η έκδοση μιας περιφερειακής εβδο-

μαδιαίας εφημερίδας γνώμης και πλη-

ροφόρησης όπως η Εβδόμη και η

συνεχής κυκλοφορία της για 23 χρόνια

είναι ήδη ένα επίτευγμα. Δεν έχουμε

πλέον πολλά παραδείγματα επιβίωσης

έντυπης εφημερίδας. 

Εύχομαι υγεία και χρόνια πολλά στους

συντελεστές έκδοσης της Εβδόμης. 

Η προτροπή όλων μας, είναι να συνε-

χίσετε το έργο της ενημέρωσης των

πολιτών των Δήμων  μας παρά τα εμ-

πόδια και τις δυσκολίες που παρουσιά-

ζονται. Το έχετε αποδείξει. Οι πολίτες

σας στηρίζουν».

Δημήτρης Δαβάκης
Επικεφαλής αντιπολίτευσης 

στο Δήμο ΒΒΒ

Η συμπλήρωση των 23 χρόνων κυκλοφο-

ρίας της «Εβδόμης» μας, συντελείται σε

μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για

την Πατρίδα μας, όσο και για τον Δήμο

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Έτσι, φωνές όπως αυτή της «Εβδό-

μης», μπροστά στις αναρρίθμητες προ-

κλήσεις και τους κινδύνους της εποχής

μας, έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία

και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να

ακούγονται με την ίδια ένταση και δι-

αύγεια.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ λοιπόν «Εβδόμη» και

καλή δύναμη στους αγώνες σου, για

μια ακηδεμόνευτη Ελλάδα για μια ακη-

δεμόνευτη Τοπική Αυτοδιοίκηση!

Ευχήθηκαν για τα 23α γενέθλιά μας

Με τις υπογραφές τριών συναρμοδίων

υπουργών, (Κοινή Υπουργική Απόφαση),

δόθηκε το πράσινο φως για την επέκταση

της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Με την ΚΥΑ που υπογράφουν οι Υπουρ-

γοί Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας Κωστής

Χατζηδάκης και Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού Λίνα Μενδώνη. αποφασίστηκε η

χωροθέτηση και εγκρίθηκαν οι περιβαλ-

λοντικοί όροι για τη μεγάλης κλίμακας

παρέμβαση στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Για το θέμα έχουμε γράψει, και έχουμε πα-

ρουσιάσει τα προβλήματα που θα δημιουρ-

γήσει η επέκταση της μαρίνας, αλλά και τις

ανησυχίες των κατοίκων για την υποβάθ-

μιση της Ακτής Βουλιαγμένης.

Αυτά όμως είναι δευτερεύοντα για τους

ταγούς της ανάπτυξης και προχωράνε.

Ίσως σε βάθος χρόνου να διαπιστώσουν

ότι ήταν λάθος αυτού του μεγέθους η

επέκταση, αλλά τότε θα είναι πολύ δύ-

σκολο να αναστρέψεις την περιβαλλον-

τική καταστροφή.

Στόχος τους είναι να δημιουργηθεί μια

σύγχρονη Μαρίνα, δυναμικότητας 59 θέ-

σεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής

μεγάλου μεγέθους (super και mega

yachts). Η επέκταση αυτού του μεγάλου

όγκου της Μαρίνας Βουλιαγμένης,  εν-

τάσσεται βέβαια στο πλαίσιο ανάπτυξης

της Αθηναϊκής Ριβιέρας, που όλοι οι “ρι-

βιερόπληκτοι” οραματίζονται.  

Ας δούμε τι  περιλαμβάνει η Μελέτη Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Η Μαρίνα βρίσκεται στη νοτιοανατολική

ακτή της χερσονήσου του Λαιμού Βου-

λιαγμένης. Περιλαμβάνει θαλάσσια ζώνη,

επιφάνειας 110 στρεμ. και χερσαία ζώνη,

συν. έκτασης 52 στρμ. Στη θαλάσσια

ζώνη προβλέπονται οι παρεμβάσεις:

- Ανακατασκευή και επέκταση του προσήνε-

μου μόλου.                  Συνέχεια στη σελ. 6

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι

επέκτασης της Μαρίνας Βουλιαγμένης
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“Το λαμπρό διαζύγιό μου”
της Τζεραλντίν Άρον

Στο “Από Μηχανής” Θέατρο επαναλαμβάνεται από

την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή,

Σάββατο και Κυριακή, η επιτυχία του καλοκαιριού,

«Το λαμπρό διαζύγιό μου», το πλέον αναγνωρι-

σμένο έργο της Τζεραλντίν Άρον με την Αλεξάνδρα

Παλαιολόγου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.

«Το λαμπρό διαζύγιό μου» έχει παιχτεί σε 28 χώρες,

έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία όπου και αν παί-

χτηκε και έχει αγαπηθεί όσο κανένας άλλος μονό-

λογος.
H Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας,

κινείται με ακρίβεια από το δάκρυ στο γέλιο και φωτίζει

με ειλικρίνεια όλες εκείνες τις κωμικές, τρυφερές, γλυ-

κόπικρες και δραματικές ψυχολογικές μεταπτώσεις

μιας καθημερινής ηρωίδας. Μιας γυναίκας που δεν δια-

φέρει από τις υπόλοιπες, η οποία όμως σε πείσμα όλων,

δεν σταματά να διεκδικεί το δικαίωμα στο όνειρο και

την ευτυχία.

Η Άντζελα, μια γυναίκα γύρω στα πενήντα και μητέρα
μιας έφηβης κόρης, δέχεται αίτηση διαζυγίου από τον
σύζυγό της ο οποίος προτιμά την αγκαλιά νεότερων
γυναικών. Εκτεθειμένη στη μοναξιά που δεν είναι δική
της επιλογή και με την κρίση της ηλικίας να της χτυπά
την πόρτα, η Άντζελα ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας
σε μια προσπάθεια να βρει το βηματισμό της μέσα στο
αναπάντεχο κενό της ζωής της.

«Η Τέχνη είναι Πορνεία»

Μετά το πετυχημένο αιρετικό Ουρλιαχτό του Γκίν-

σμπεργκ, ο Στέφανος Κακαβούλης επιστρέφει στην

μεγάλη του αγάπη, την ποίηση, στο Θέατρο 104, για

έξι παραστάσεις: 6/11, 7/11, 8/11, 13/11, 14/11 και

15/11. Στήνει μια παράσταση εμπνευσμένη από την

ποίηση του Καρόλου Μπωντλαίρ. Τίτλος της “Η
Τέχνη είναι Πορνεία”. Μια φράση που αναφέρεται

συχνά στα ημερολόγια του ποιητή. Αυτή τη φορά

μαζί του στη σκηνή ο μουσικός Μάνος Σαββάκης με

ήχους ηλεκτρικής κιθάρας. Hard και dark rock μελω-

δίες συνοδεύουν τον βαθιά αυτόν rock ποιητή.  

Πατριάρχης της σύγχρονης Ποίησης. Ο πρώτος κατα-

ραμένος. Η ζωή του ταυτίστηκε απόλυτα με το έργο

του. Δοσμένος στις ηδονές και στα πάθη τα οποία πλή-

ρωσε με φτώχεια και αρρώστιες. Λάτρης του Ιδανικού

και της Ομορφιάς που ξεπερνά το θάνατο. Η συλλογή

"Άνθη του Κακού" που πολεμήθηκε όσο καμία άλλη από

την κοινωνία της Γαλλίας του έδωσε αθανασία. Όλοι οι

μετέπειτα σπουδαίοι ποιητές πάτησαν πάνω του. Ο

Σαρτρ έγραψε γι' αυτόν βιβλίο εξυμνώντας το υψηλό

του πνεύμα.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, η πρε-

μιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης “Αττίκ, μια
ζωή χειροκροτήματα” του Άγγελου Ανδρεόπουλου

σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λικαόπουλου, στην Κεν-

τρική σκηνή του θεάτρου Βικτώρια. 

Τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων

λειτουργίας κλειστών χώρων.

Οι 30 θεατές, που κατάφεραν να μπούν στην αίθουσα,

λόγω του εποτρεπόμενου ορίου 30% πληρότητας,

συγκικήθηκαν ιδιαίτερα με την ανανεωμένη παρά-

σταση και τα τραγούδια του μεγάλου Έλληνα μου-

σουργού και αντάμειψαν τους ηθοποιούς με ένα

παρατεταμένο χειροκρότημα στο τέλος της παράστα-

σης. 

Η παράσταση συνεχίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή

στις 18 : 15 , έως τα τέλη Νοεμβρίου 

Αττίκ ο Δημήτρης Κίκλης

Παίζουν (αλφαβητικά) Γεωργία Αμπουράντυ, Κριστιάν

Κουλμπίντα, Αννίτα Μαυρομιχάλη, Κατερίνα Μοίρα,

Γιάννης Σιδηρόπουλος, Γωγώ Φάκου.

Θέατρο ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Μαγνησίας 5, Τηλέφωνο 210 8820008

Email : tsai2012saxara@gmail.com

Συνεχιζεται η προβολή

των πολιτιστικών εκδη-

λώσεων της Περιφέ-

ρειας, μέσω live

streaming, με τη συμμε-

τοχή καταξιωμένων καλ-

λιτεχνών.

Ειδικότερα το πρό-

γραμμα των ζωντανών

μεταδόσεων ολοκληρώ-

νεται την Τρίτη 3 Νοεμ-

βρίου και θα

προβάλλονται στο κανάλι

της Περιφέρειας στο

ΥouΤube, αφού με από-

φαση του Περιφερειάρχη

επελέγη η λύση της live

streaming προβολής

μέσω διαδικτύου. 

Παρακολουθήστε σε ζων-

τανή μετάδοση τις εκδη-

λώσεις στο link: 

https://www.youtube.co

m/embed/live_stream?c

hannel=UCJf8zh4FzNE-

hvGUZPt70cfw 

Όλες ξεκινούν 8.30 μ.μ.

38. ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ
ΤΗ ΣΟΠΡΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ ΖΑΝΝΗ

39. ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2020

20:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥ-
ΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΝΑ
ΑΛΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΙ-
ΚΙΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

40. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/11/2020

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙ-

ΝΕΙ», ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΤΑ-

ΛΙΑΝΗ

41. ΤΡΙΤΗ 03/11/2020

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΒΑΚΧΕΣ», ΤΟΥ ΕΥΡΙ-

ΠΙΔΗ ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΓΑΡΗ 

Εκδηλώσεις από την

Περιφέρεια Αττικής

“Αττίκ, μια ζωή χειροκροτήματα”

“Το Δάνειο”
του Τζόρντι Γκαλθεράν

Στο “Από Μηχανής” Θέατρο επαναλαμβάνεται από

την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη, Σάβ-

βατο και Κυριακή, μετά τα συνεχόμενα sold out και

την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το καλοκαίρι,

η ανατρεπτική κωμωδία του Τζόρντι Γκαλθεράν «Το
δάνειο», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά με τους

Σωτήρη Χατζάκη και Δημήτρη Μυλωνά. 

Ο Αντόνιο επιθυμεί διακαώς να λάβει ένα τραπεζικό
δάνειο όμως ως μοναδική εγγύηση έχει να επιδείξει…
το λόγο της τιμής του. Μπροστά στην επίμονη άρνηση
του διευθυντή της τράπεζας να εγκρίνει το πολυπό-
θητο δάνειο, ο επίδοξος αιτών απειλεί τον τραπεζίτη
ότι θα «αποπλανήσει» τη γυναίκα του αξιοποιώντας
την ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στο γυναικείο φύλο! 

Ξέφρενος ρυθμός, διασκεδαστικές ατάκες, ανατρο-

πές συνθέτουν μια απολαυστική κι επίκαιρη όσο

ποτέ κωμωδία που εμπνέεται από το υπαρξιακό

αδιέξοδο που γεννά η σύγχρονη χρηματοπιστωτική

κρίση ενώ με τρόπο καυστικό κλείνει το μάτι στην

«ευρηματικότητα» του ανθρώπου απέναντι στο

επείγον της επιβίωσης. 

«Το δάνειο» (2103) του σημαντικού σύγχρονου

Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Γκαλθεράν, έχει παι-

χτεί σε πολλές γλώσσες σημειώνοντας τεράστια

επιτυχία.

Τζωρτζίνα Καλέργη
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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

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

«Βεγγέρα»
Θοδωρής Κοτονιάς 

Κυριακή (μεσημέρι) 1, 8, 15, 22 & 29 Νοεμβρίου

Ο Θοδωρής Κοτονιάς, ο τραγουδοποιός,  μια από τις

μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, προ-

σκαλεί σε «Βεγγέρα» τις Κυριακές (μεσημέρι) του

Νοεμβρίου στην μουσική σκηνή «1002 Νύχτες» στου

Ψυρρή.

Μία συνάντηση σε ένα μουσικό "Παραμύθι" πάνω από

βουνά και θάλασσες για να θυμηθεί η καρδιά  όλα

όσα τον τελευταίο καιρό αναγκαστικά ξέχασε… Ερ-

μηνείες με ευαισθησία και δύναμη, σε τραγούδια του

που αγαπήσαμε παλιά και καινούργια  και άλλα δια-

λεγμένα της καρδιάς από τον χώρο της παράδοσης

και όχι μόνο….  

Νίκος Βερύκοκκος: κιθάρα

Μιχάλης Ατσάλης: βιολί

«1002 Νύχτες» Καραϊσκάκη 10 Αθήνα, 

Υμιυπαίθριος χώρος

Ωρα 14:00 | €7

Αρετή Κετιμέ 
Τρίο

Κυριακή 8, 15 &22 Νοεμβρίου

Το μουσικό τρίο παρουσιάζει ένα αναπάντεχο μου-

σικό πρόγραμμα στις “1002 Νύχτες”.

Η Αρετή Κετιμέ με δυο εξαιρετικούς δεξιοτέχνες σε

ένα ιδιαίτερο μουσικό συναπάντημα.

Αρετή Κετιμέ: φωνή

Μανώλης Κόττορος: βιολί, φωνή

Παναγιώτης Τσάκος: κιθάρα, φωνή

«1002 Νύχτες» Καραϊσκάκη 10 Αθήνα, 
Ωρα 20:00 | €6

«Φώτα Ερμητικά Σβηστά»

Η Θεατρική Ομάδα PROduction PROject, υπό την κα-

θοδήγηση της Θ.Ο. «Ρακοσυλλέκτες» παρουσιάζει τη

φαρσοκωμωδία «Φώτα Ερμητικά Σβηστά» στο θέα-

τρο Χώρος Τέχνης Ασωμάτων.

Ένα έργο σε διασκευή της Κωνσταντίνας Ρουμε-

λιώτη, βασισμένο στην κωμωδία του Peter Shaffer

«Black Comedy”, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μαυρά και

Κωνσταντίνας Ρουμελιώτη.

Τι συμβαίνει όταν το ψέμα μετατρέπεται σε αλήθεια; Πώς
το πλήρες σκοτάδι μπορεί να αποκαλύψει τα πραγματικά
μας πρόσωπα;
Τι μπορεί να συνδέει ένα φαντασμένο καλλιτέχνη, την φι-

λόδοξη μνηστή του, μια παπαδοκόρη, έναν πλούσιο συλλέ-
κτη έργων τέχνης, έναν εν αποστρατεία στρατηγό, έναν
μετανάστη, έναν ιδιότροπο αριστοκράτη και μια αδίστακτη
πρώην που κάνει ξανά την εμφάνισή της;
Ερωτικές ζήλιες, καυγάδες και ανατροπές, σε ένα διαμέρι-
σμα της Αγγλίας των 70’s, όπου τα μέλη της αναπάντεχης
παρέας ανακαλύπτουν τις σχέσεις τους...!

Διάρκεια: 90’

Ημερομηνία: Κυριακή 1/11 Δευτέρα 2/11, Τρίτη 3/11

στις 21:15.

Θέατρο Χώρος Τέχνης Ασωμάτων, Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο

Eισιτήρια: 10€ κανονικό, 8€ φοιτητικό, 5€ για ανέργους,

ΑΜΕΑ & ατέλειες

Προπώληση: ticketservices.gr και Public.gr

Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τ: 2118009838

«Τα Κινηματογραφικά»

Μια επιλογή από τις κορυφαίες συνθέσεις της για

τον κινηματογράφο, με τίτλο «Τα Κινηματογρα-
φικά», θα παρουσιάσει η Ελένη Καραΐνδρου σε μία

μοναδική συναυλία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος 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 κινη-

ματογραφικής ιστορίας, σχηματίζοντας ένα από τα

κορυφαία 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.

Εισιτήρια: 15, 10 και 5 ευρώ (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά στην ιστοσε-

λίδα της ticket services.

Oμήρου Ιλιάς 
στο ΚΠΙΣΝ

Στους ήρωες των μεγάλων μύθων και αφηγήσεων θα

εστιάσει η φετινή σειρά δραματοποιημένων αναλο-

γίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα

Λυγίζου, εξερευνώντας την εξέλιξη του ηρωικού

προτύπου από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Ξεκινώντας από εμβληματικές μορφές ηρώων των αρ-

χαίων χρόνων (Ορέστης, Αχιλλέας) και εξετάζοντας

στην πορεία χαρακτηριστικούς ήρωες της Αναγέννησης

και του ύστερου Διαφωτισμού, θα καταλήξουμε στους αν-

τιήρωες του σύγχρονου κόσμου, επιχειρώντας έτσι μια

ιδιόμορφη αφήγηση της ενηλικίωσης του ανθρώπου όπως

αυτή καθρεφτίζεται στις ιστορίες και τους μύθους του.

Με όχημα αρχετυπικά κείμενα μεγάλων ποιητών και συγ-

γραφέων θα παρακολουθήσουμε τη σταδιακή απεξάρ-

τηση των ηρώων από τους θεούς και τις μεγάλες

αφηγήσεις, και την επώδυνη προσγείωσή τους στο σύγ-

χρονο κόσμο. Εδώ όπου οι αντιήρωες παλεύουν με τη μα-

ταιότητα και την απελπισία βρίσκοντας διαφυγή είτε στην

ειρωνεία και τον κυνισμό είτε στην τρέλα και την από-

συρση. Ορφανοί πια από τιμωρούς και προστάτες, ψά-

χνουν με αγωνία να χαθούν μέσα σ’ ένα μύθο που θα

τους πει ποιο είναι το επόμενο βήμα και η επόμενη φράση

τους.

Ομήρου, Ιλιάς
Μάχη Παραποτάμιος και Έκτορος 

Αναίρεσις (Ραψωδίες Φ’ και X’)

Ύστερα από την πεισματική αποχή του από τον πόλεμο που
παραλίγο να οδηγήσει τους Αχαιούς σε συντριπτική ήττα,
ο Αχιλλέας, εξοργισμένος με το φόνο του πιστού του συν-
τρόφου, του Πάτροκλου, από τον Έκτορα, ορμά ξανά στη
μάχη, διψώντας για εκδίκηση. Οι Τρώες τρέπονται σε άτα-
κτη φυγή, καθώς ο Αχιλλέας τα βάζει στο διάβα του με
όλους, σκορπίζοντας τον τρόμο και το θάνατο. Μόνο ο
Έκτορας, παρά τις ικεσίες του πατέρα του, μένει έξω απ’
το κάστρο για να τον αντιμετωπίσει...

Κυριακή 08/11, 17.00 - ΦΑΡΟΣ 

Τιμή εισιτηρίου: 5€ 

ηλεκτρονικά στο site της Ticket Services 
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Παραμένουν ίδιες

οι τιμές στα τέλη 

καθαριότητας και

φωτισμού

Την αύξηση των τελών καθαριότη-

τας και φωτισμού συζήτησαν στο

Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου

ΒΒΒ (με τηλεδιάσκεψη) στις 26

Οκτωβρίου.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής

ήταν να παραμείνουν στις ίδιες

τιμές που είχαν και την προηγού-

μενη χρονιά και αυτό αποφασί-

στηκε.

Oι ισχύουσες τιμές ανά Δημοτική

Ενότητα στα τέλη καθαριότητας

και φωτισμού για το 2020 για μεν

τις κατοικίες είναι και στις τρεις η

ίδια τιμή, στις δε επιχειρήσεις δια-

φοροποιούνται όπως παρακάτω: 

ΒΑΡΗ:
α) Για οικίες, φιλανθρωπικά ή νοση-

λευτικά ιδρύματα συντελεστής 1,52

€/τ.μ.

β) Για επαγγελματικούς χώρους

συντελεστής 4,63€/τ.μ.

γ) Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτού-

μενων χώρων και στις τρεις ενότη-

τες 0,17€/τ.μ.

ΒΟΥΛΑ:

α) Για οικίες, φιλανθρωπικά ή νοση-

λευτικά ιδρύματα συντελεστής 1,52

€/τ.μ.

β) Για επαγγελματικούς χώρους

συντελεστής 3,81€/τ.μ.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:

α) Για οικίες, φιλανθρωπικά ή νοση-

λευτικά ιδρύματα συντελεστής 1,52

€/τ.μ.

β) Για επαγγελματικούς χώρους

συντελεστής 5,87€/τ.μ.

Οι τιμές ισχύουν και στις εκτος σχε-

δίου περιοχές, εφόσον παρέχονται

υπηρεσίες καθαριότητας. Οι δαπά-

νες καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-

σμού ανέρχονται σε 9.912.664, 24 €

όπως σημειώνεται στο προσχέδιο

του προϋπολογισμού για το 2021.

Στις χρεώσεις σε καθαριότητα και

φωτισμό λογίζονται πέραν των κα-

τοικιών και οι αποθήκες και τα γκα-

ράζ και οι ημιυπαίθριοι χώροι.

Επίσης οι κοινόχρηστοι χώροι, (εί-

σοδοι, κλιμακοστάσια, διάδρομοι,

πυλωτές κλπ.).

― Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων για τη λειτουρ-

γία του Αλιευτικού Καταφυγίου της

Βάρκιζας και τη νομιμοποίηση των

υφισταμένων λιμενικών εγκαταστά-

σεων.

― Συστήνεται Δημοτικό Λιμενικό

Ταμείο του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης με απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου αποτελώντας

αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του

(αρθ. 28, ν.2738/1999).

Οι πόροι του καθορίζονται από τη

νομοθεσία (ανταποδοτικά λιμενικά

τέλη κ.λπ.) και στελεχώνεται με τα-

κτικό και έκτακττο προσωπικό.

Εγκρίθηκε 

ο προϋπολογισμός 

για το 2021

Στο σύνολο των δαπανών το με-

γάλο κομμάτι πάει στις “αμοιβές

και έξοδα προσωπικού”, που ανέρ-

χεται στο 32%, ενώ το κομμάτι για

τα έργα που θα γίνουν στο Δήμο,

για την καλύτερη ποιότητα της

ζωής των δημοτών φτάνει το 19%.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒΝέα μείωση 

στα δημοτικά τέλη 

από το Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας κατανοώντας τη δεινή κατά-

σταση που έχουν περιέλθει οι πολίτες, με την

οικονομική κρίση και τώρα με τον κορωνοϊό,

αποφάσισε όχι μόνο να μην αυξήσει, όχι μόνο

να τα αφήσει στα ίδια επίπεδα, αλλά να μει-

ώσει κατά 10% τα δημοτικά τέλη των δημοτών

του.

Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο είχε πρά-

ξει και το 2018.

Είναι άξιον επαίνου, γιατί η Δημοτική Αρχή του

Δήμου Κρωπίας έχει ώτα ανοιχτά και ευαί-

σθητα.

Η διοίκηση του Δήμου Κρωπίας μετά από την

οριζόντια μείωση 10% σε όλες τις κατηγορίες

τιμολογίων που προέβη  το 2018, αποφάσισε

νέα μείωση δημοτικών τελών στο 10% (από

1.30 €  μειώνεται στο 1.17€) για τις οικίες, που

αφορά και τις εντός και τις εκτός σχεδίου πό-

λεως περιοχές σύμφωνα με πρόσφατη από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου

(19η Συνεδρίαση Δ.Σ Κρωπίας,13.10.2020).  

Η νέα τιμολόγηση θα ισχύσει από την

1.1.2021.

“Ιρλανδικές διαβάσεις” στη Βάρη

“Ιρλανδικές διαβάσεις” ενέκρινε το δημοτικό συμ-

βούλιο προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικές πινα-

κίδες σε ορισμένα σημεία της Βάρης.

Η πρόταση ήρθε από την Περιφέρεια Αττικής, η

οποία προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις εργασίες

τοποθέτησης.

Τί είναι όμως  οι “Ιρλανδικές διαβάσεις”; 

Ονομάζονται «ιρλανδικές διαβάσεις» κάποιες  πρό-

χειρες διαβάσεις που έγιναν για να εξυπηρετουνται

τα οχήματα, όπου χωρίς να υπάρχει γέφυρα πραγ-

ματοποιείται η διέλευση των αυτοκινήτων. Οι ιρλαν-

δικές διαβάσεις ΔΕΝ πρεπει να διασχίζονται όταν

ο καιρός είναι βροχερός ή όταν για οιοδήποτε λόγο

αρχίζει ο χειμαρρος να “φουσκώνει”.

Στη Βάρη έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές στην οδό Αι-

γαίου στο Κορμπι και αλλού

Οι περιοχές που ψηφίστηκαν από το Δ.Σ. είναι

Κόρμπι: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, οδός Δημη-

τσάκας και οδός Καστελίου.

Χέρωμα: οδός Ανδρέα Παπανδρέου, οδός Νυμφών

και οδός Καποδιστρίου.

Οδός Τριπτολέμου και Αιγαίου και Λογοθέτη και Αι-

γαίου.

Συνέχεια από τη σελ. 3

- Ανακατασκευή  των δυτικών πα-

ραλιακών κρηπιδωματικών και των

κρηπιδωμάτων του υπήνεμου

μόλου.

- Επέκταση του υπήνεμου μόλου.

- Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβο-

λίων.

- Βυθοκορήσεις για την εξασφά-

λιση του αναγκαίου ωφέλιμου βά-

θους.

- Διαμόρφωση πεδίου προσγεί-

ωσης/απογείωσης ελικοπτέρου

στο ακρομόλιο του προσήνεμου

μόλου.

Τα έργα που προγραμματίζονται

για τη χερσαία ζώνη περιλαμβά-

νουν παρεμβάσεις σε τρεις επιμέ-

ρους τομείς, αναλόγως προς τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός

εξ’ αυτών, ως εξής:

- Τομέας 1 (περιοχή προστασίας

και αποκατάστασης φυσικού το-

πίου).

- Τομέας 2 (περιοχή αστικού πρα-

σίνου).

Στον Τομέα 3 θα φιλοξενούνται οι

εγκαταστάσεις λειτουργικής εξυ-

πηρέτησης της Μαρίνας. Για το

συγκεκριμένο σημείο έχει σχεδια-

στεί η ανάπτυξη όλων των ανα-

γκαίων κτιριακών υποδομών,

μέγιστης δόμησης 4.700 τ.μ. Συγ-

κεκριμένα στον Τομέα 3 προγραμ-

ματίζονται τα εξής έργα:

- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος

χώρου των κτιρίων και της υπόλοι-

πης χερσαίας ζώνης.

- Αναδιάταξη του εσωτερικού οδι-

κού δικτύου και του συστήματος

στάθμευσης της μαρίνας, συμπερι-

λαμβανομένου υπόγειου χώρου

στάθμευσης, συνολικής επιφά-

νειας 8.000 τ.μ. περίπου.

- Κατασκευή σταθμού καυσίμων

και παραλαβής λυμάτων και ελαι-

ωδών καταλοίπων.

- Κατασκευή υπόγειας σύνδεσης,

αποκλειστικά για πεζούς και για

ελαφρά οχήματα, με το παρακεί-

μενο ξενοδοχειακό συγκρότημα

του Αστέρα.

Τονίζεται ότι η συνολική δόμηση στη

Μαρίνα δεν υπερβαίνει τα 4.800 τ.μ.

και ότι προβλέπεται η πλήρης ανα-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογι-

κών εγκαταστάσεων και δικτύων για

την εξυπηρέτηση των σκαφών τα

οποία θα ελλιμενίζονται στη Μαρίνα.

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι

επέκτασης της Μαρίνας Βουλιαγμένης
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Γράφαμε στο φύλλο μας (19.9.20) για τα 71

και πλέον στρέμματα που επιχειρεί να που-

λήσει το Μπενάκειο Ιδρυμα, [στο οποίο

έχουν προέλθει από τον Γ. Κόνιαρη με δια-

θήκη], σε εταρεία, προκειμένου να δημιουρ-

γήσει μία κλειστή πόλη μέσα στην πόλη της

Βούλας.

Πληροφορίες μάς λένε ότι η πώληση έγινε

τελικά, σε εταιρεία διεθνών συμφερόντων.

Η υπόθεση έχει ξεκινήσει από το 2007 όταν επιχεί-

ρησε το Μ.Μπενάκη να πουλήσει την έκταση, και

έκτοτε βρισκόταν στα δικαστήρια μέχρι το 2019 με

τον αγοραστή που ζητούσε την προκαταβολή του

πίσω, αφού τα ακίνητα δεν ήταν καθαρά. Δεν ήταν

απαλλαγμένα, δηλαδή, από διάφορα βάρη, όπως οι

διεκδικήσεις από μεριδιούχους.

Και το λέμε αυτό γιατί είχαν προσφύγει οι κληρονόμοι

Σταϊκόπουλου, διεκδικώντας το 50% επί του συνόλου

της περιουσίας του Κόνιαρη, ως ιδιοκτήτες.

Κι αυτό γιατί ο Περικλής Σταϊκόπουλος είχε ιδρύσει

εταιρεία με τον Σ. Κόνιαρη με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ-

ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Π. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ», με μονα-

δικούς εταίρους τον Περικλή Σταϊκόπουλο ως

“εμφανή” εταίρο και διαχειριστή, και τον Γεώργιο Κό-

νιαρη, δικηγόρο ως “αφανή” εταίρο, με ποσοστό συμ-

μετοχής για τον καθένα των εταίρων 50% και με

σκοπό αφενός την αγορά αγροτικών και οικοπεδικών

εκτάσεων και αφετέρου την επί κέρδει μεταπώληση

αυτών σε τρίτους. 

Πεθαίνοντας ο Π. Σταϊκόπουλος περιέρχεται η περι-

ουσία του στους κληρονόμους του.  

Πεθαίνοντας ο Κόνιαρης, εμφανίστηκε διαθήκη που

αφήνει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο

Μπενάκειο Ιδρυμα (Μ.Μπ), χωρίς κανένα βάρος.

Εκεί ξεκίνησαν το δικαστικό αγώνα οι κληρονόμοι

Σταϊκόπουλοι που είχαν (όπως διατείνοντο) το ήμισυ

μερίδιο των κληρονομημάτων, αφού είχαν εταιρεία

μαζί με τον Κόνιαρη.

Δικαστικό αγώνα ασκούσε και ο αγοραστής (Ε. Τίγ-

κας) για να του επιστρέψει το Μπενάκειο την προκα-

ταβολή, αφού η αγορά (το 2007) ματαιώθηκε εξαιτίας,

του ότι το ακίνητο δεν ήταν καθαρό, όπως είχε διαβε-

βαιώσει τον αγοραστή το Μπενάκειο Ιδρυμα.

Εχασε στο δικαστήριο το

Μουσείο Μπενάκη

Το πρωτόδικο δικαστήριο το έχασε το Μπενάκειο,

όσον αφορά τους Σταϊκόπουλους και προσέφυγε στο

Εφετείο. Αλλά και στο Εφετείο δεν δικαιώθηκε

(Εφ.Αθ. αρ. απ. 3254/2016).

Mε την παραπάνω απόφαση δικαιώνονται και οι κλη-

ρονόμοι Σταϊκόπουλου και ο “αγοραστής” Ε. Τίγκας

(το 2007) (Εφ.Αθ. αρ. απ. 3254/2016) και το Μπενά-

κειο υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή

που είχε δώσει (30 εκατομμύρια)  με τις νόμιμες προ-

σαυξήσεις.

Kαι άλλος μεριδιούχος!

Όμως στις στρεμματικές αυτές εκτάσεις υπάρχει και

άλλος μεριδιούχος, ο Ι. Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν

ικανοποιήθηκε, ή για να το πούμε πιο καθαρά αγνοή-

θηκε, από το Μπενάκειο Ιδρυμα(!)

Η παρουσία του Ι. Αλεξάνδρου, αποδεικνύεται μέσα

από τα δικαστικά έγγραφα που αναφέρεται συχνά,

όπως στην απόφαση του  Εφετείου, στη δικογραφία,

γράφει: «...εκτός από τους ως άνω εξ αδιαθέτου κλη-
ρονόμους του διαθέτη, ο Ιωάννης Αλεξάνδρου
άσκησε την από 13.6.2006 διεκδικητική αγωγή, με την
οποία ζητούσε  για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λό-
γους, να αναγνωριστεί κύριος δώδεκα (12) στρεμμά-
των επί της συνολικής έκτασης των επιδίκων
ακινήτων».

Για να μη μακρυγορούμε, με την απόφαση του Εφε-

τείου, αναγκάζεται το Μπενάκειο Ιδρυμα να αποκατα-

στήσει τους κληρονόμους του Σταϊκόπουλου και να

επιστρέψει την προκαταβολή στον αγοραστή του

2007, Ε. Τίγκα.

Έχασε και στον Αρειο Πάγο

το Μουσείο Μπενάκη

Παρ’ όλα αυτά το Μπενάκειο Ιδρυμα, δεν αποδέχθηκε

την απόφαση και προσέφυγε στον Αρειο Πάγο, όπου

η προσφυγή του απορρίφθηκε (Α.Π. αρ. 825/2019).

Έτσι αναγκάστηκε να έρθει σε εξωδικαστικό συμβι-

βασμό με τους κληρονόμους του Σταϊκόπουλου και

να τους δώσει αυτά που απαιτούσαν. Το ίδιο και με

τον αγοραστή, υποχρεούται να επιστρέψει την προ-

καταβολή με τους νόμιμους τόκους.

Πάλι όμως έμεινε απέξω ο μεριδιούχος Ι. Αλεξάν-

δρου, παρά το ότι και στη δικογραφία του Αρ. Πάγου

αναφέρεται: «...Επομένως η συμπεριφορά του εναγο-
μένου (Μπενάκειου) να εγγυηθεί ότι θα μεταβιβάσει
την κυριότητα των αναφερόμενων στο προσύμφωνο
ακινήτων ελεύθερων κάθε διεκδίκησης πλης αυτής
του Ιωάννη Αλεξάνδρου, συνιστά τουλάχιστον ελα-
φρά αμέλεια».

Και συνεχίζει ο Α.Π.:

«Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, εξέδωσε την προσβαλ-

λομένη απόφασή του, με την οποία δέχθηκε, κατ’ ου-

σίαν την έφεση, εξαφάνισε την απόφαση του

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ακολούθως δε δέχθηκε

εν μέρει την αγωγή της αναιρεσίβλητης και αναγνώ-

ρισε ότι το εναγόμενο οφείλει στην ενάγουσα.

Και παρακάτω: «...και κατά τη γνώμη που επικράτησε
στο δικαστήριο, το Εφετείο ορθώς ερμήνευσε και
εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 514 ΑΚ.».
[...] «Ειδικότερα, το Εφετειο με σαφήνει και πληρό-
τητα δέχθηκε ότι με τον όρο που περιελήφθη στο από
12.2.2008 προσύμφωνο, ότι τα επίδικα ακίνητα είναι
ελεύθερα από κάθε διεκδίκηση, συμφωνήθηκε η επί-
ταση της ευθύνης του εναγομένου Μουσείου, ώστε
να ευθύνεται αυτό για κάθε διεεκδίκη πλην της διεκ-
δίκησης του Ιωάννου Αελξάνδρου». 

Τέλος καταλήγει ο Αρειος Πάγος:
«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΑ ΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 9.2.2017 αίτηση του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος με την επωνυμία Μουσείο Μπενάκη
για αναίρεση της υπ. αρ. 3254/2016 αποφάσεως του
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του κατατεθέντος από το αι-
ρεσείον παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το αναιρεσείον στα δικαστικά έξοδα
της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίζει στο ποσό των
δύο χιλιάδων επτακοσίων ερώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 16 Απρι-
λίου 2019».

Μετά ταύτα αναρωτιώμαστε, έχει πουλήσει το Μπε-

νάκειο τα στρέμματα; Εχει κάνει οριστικό συμβόλαιο;

Εχει έρθει σε επαφή με τον Ι. Αλεξάνδρου για ικανο-

ποίησή του;

Θα γίνει η κλειστή πόλη;

Αντίστοιχα ο Δήμος ΒΒΒ, έχει πάρει απόφαση να ξε-

κινήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης των στρεμμάτων

αυτών για κοινόχρηστους χώρους και αθλητικές εγ-

καταστάσεις και συγχρόνως διαδικασία τροποποίησης

ρυμοτομικού.

Mε τι χρήματα θα

απαλλοτριώσει ο Δήμος ΒΒΒ

Άραγε από πού θα τα διεκδικήσει αυτά ο Δήμος;

από το νέο αγοραστή; Και με τι χρήματα θα τα

αποπληρώσει; 

Είναι ερωτήματα που βασανίζουν τους δημότες.

Διευκρίνιση: Όλα όσα αναφέρουμε στα δημοσιεύ-

ματά μας αυτά, προκύπτουν από τα πολυπληθή και

πολυσέλιδα στοιχεία και δικαστικά έγγραφα που

έχουν περιέλθει εις χείρας μας, και τα οποία μέχρι

στιγμής δεν έχουν αμφισβητηθεί από ουδέναν.

Αννα Μπουζιάνη

“Κτήμα Γ. Κόνιαρη”, Μουσείο Μπενάκη και  νέοι ιδιοκτήτες(;)
Μια “μπλεγμένη” ιστορία με πολλά ερωτηματικά



«Τα πεδία των  μαχών αποκαλύπτουν στον άνθρωπο την

παραφροσύνη και την απόγνωσή του. Η  δε νίκη τελικά

είναι μια χίμαιρα των τρελών και των φιλοσόφων.»  
(William Faulkner: ‘’The Sound and the Fury’’).    

Ο  Β΄  Παγκόσμιος πόλεμος για την Ελλάδα   άρχισε  στις

28  Οκτωβρίου του 1940. 

Αλλά για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο είχε ήδη αρ-

χίσει από την 1η  Σεπτεμβρίου  του 1939. Είχε αρχίσει με

την εισβολή του γερμανικού στρατού στην Πολωνία ως

αφορμή μετά από ένα σκηνοθετημένο επεισόδιο.

Στην εξέλιξη φάνηκε ότι  οι βλέψεις  του Χίτλερ ήταν  ο  δια-

μελισμός της Πολωνίας  και το λιμάνι της πόλης της  Ντάν-

τσιχ, με στόχο την πρόσβαση στη ανατολική Ρωσία.

Στον επιθυμητό  διαμελισμό της Πολωνίας έμπαινε και η

Μόσχα, η οποία εκτός των άλλων  μισούσε τη Βαρσοβία για

την υπεροψία που ανέκαθεν έδειχνε στην αμορφωσιά του

Ρώσου. (Φίοντορ Ντοστογιέφσκυ: “Χατζή Μουράτ”).   

Πριν ακόμα κλείσει η εβδομάδα, οι Γερμανοί πατούσαν μέσα

στη Βαρσοβία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά  στην πράξη επανέ-

λαβαν αυτό που είχε πει ο Κάτωνας για την Καρχηδόνα

«Varsovia  delenda est». Δηλαδή   η Βαρσοβία πρέπει να κα-

ταστραφεί ολοσχερώς - με εκκαθαρίσεις, όπερ και εγένετο.

(Norman Davies).

Την ίδια στιγμή, από την άλλη πόρτα εισέβαλαν και  οι

Ρώσοι, παίρνοντας την άλλη μισή και άρχισαν το “καθάρι-

σμα” των υπόπτων και των αντιφρονούντων. (Norman

Davies). Τότε φάνηκε καθαρά πως το παιχνίδι άρχιζε με τη

συμφωνία Ρίπεντροπ –Μολότωφ, στημένο από εχθρούς και

φίλους. 

Βρετανία και Γαλλία, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, αντι-

δρούν και στέλνουν στο Βερολίνο τελεσίγραφο πολέμου

(3/9/39). Ο πόλεμος σύντομα μεταφέρεται στη βορειοδυτική

μεριά της Ευρώπης, με την Γερμανία να κρίνει πως η Νορ-

βηγία είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο σουηδικό σί-

δηρομετάλλευμα. Με την κατάληψη δε της Δανίας, σε μόλις

24 ώρες ανοίγεται ο δρόμος για την απόβαση στο  Όσλο

και στα κομβικά λιμάνια της Νορβηγίας.

Ο χρόνος τρέχει, και πατάμε την 10η  Μαΐου 1939.

Για τη Δυτική Ευρώπη, ο  γερμανικός πέλεκυς ακάθεκτα κα-

τηφορίζει από τις αδιάβατες Αρδέννες. Τον δύσβατο αυτό

δρόμο, κατάλληλο για επίθεση  κανείς δεν τον περίμενε.

Επειδή στρατηγικά  είχε κριθεί απρόσιτος, είχε αφεθεί  σχε-

τικά ανοχύρωτος.  Το “απρόσιτον” όμως δεν ίσχυε για τα

θωρακισμένα τανκς τύπου Panzer του Γκουντέριαν και

Ρόμελ, τα οποια ακολουθούσαν πιστά το πρόγραμμα επίθε-

σης περνώντας από  τα δύσβατα αυτά μέρη. Αρχίζουν έτσι,

με  περίπατο από  Ολλανδία και Βέλγιο και απομονώνουν

από βορρά τις  συμμαχικές Δυνάμεις.

Τα γεγονότα από αυτή τη στιγμή, τρέχουν. Χιλιάδες Βρετανοί

στρατιώτες εγκλωβίζονται  ανάμεσα σε Δουνκέρκη και Καλαί.

Για να γλυτώσουν, καταβάλλεται προσπάθεια  ώστε με κάθε

ναυτικό πλεούμενο,  στρατιωτικό, πολιτικό ή μικρό-ιδιωτικό  να

φυγαδευτούν, και να διαβούν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα

της Μάγχης όπως - όπως, για να φτάσουν στο νησί τους. Κατά

τη μεταφορά, που γίνεται κάτω από τα πυρά των γερμανικών

αεροπλάνων, η εκατόμβη νεκρών στη θάλασσα  σκάβει λάκκο

σε υγρούς τάφους και ανοίγε τη δική της σελίδα στην  δραμα-

τική ιστορία του  Πολέμου. 

Στη φλεγόμενη θάλασσα της Μάγχης ο πόλεμος γράφει

“μια παράξενη νίκη σε μια μεγάλη ήττα”, διαβάζω σε κείμενο

του Σωτήρη Μπακανάκη σε σχετικό αφιέρωμα της “Ελευθε-

ροτυπίας” (1999).

Οι Γάλλοι, απαθείς πίσω από τη γραμμή “Μαζινό” με το δά-

χτυλο στη σκανδάλη  περιμένουν τον “βάρβαρο”, που  δεν

εμφανίζεται.

Ο γερμανικός στρατός τους, έχει παρακάμψει και με άρ-

ματα, τα ταχύτατα Πάντζερ «που γεμίζουν τις βενζίνες τους
από τα ντόπια πρατήρια  του δρόμου, χωρίς να πληρώσουν»
(Α. Τaylor: “The Second  World War”)   μπαίνουν από την

πίσω, την ανοιχτή πόρτα στο Παρίσι (14.6.40) . Προτού κλει-

στεί το δεκαήμερο ο Πεταίν, ο ήρωας  του Πρώτου Παγκο-

σμίου Πολέμου, την 22η του ίδιου μήνα υπογράφει βιαστικά

την συνθηκολόγηση. 

Αμέσως μετά και ο Ντούτσε σε έκφραση μιας δήθεν φασι-

στικής φιλοτιμίας  σε συμπαράσταση, μπαίνει στον πόλεμο

για τη δόξα και τη νομή της λείας από την  προσδοκώμενη

νίκη. Αρχίζει  η μάχη  της Αγγλίας (1.8.40 - 15 .9.40). Βομ-

βαρδίζεται το Λονδίνο. Ανθίσταται και οι Γερμανοί απογοη-

τεύονται. Στρέφονται ανατολικά. 

 Λοιπή Ευρώπη και Βαλκάνια εθελοντικά ή ακούσια πέφτουν

στα χέρια των Γερμανών, εκτός από εκείνη την κουκίδα

στο χάρτη που λέγεται Ελλάδα.

Αυτή η “κουκίδα” μάχεται στο πλευρό των Άγγλων. Για πα-

τρίδα, για ιδανικά, για πανάρχαιες αρχές που γράφονται

“ελευθερία και αξιοπρέπεια”. 

Μάχεται από την 28η  Οκτωβρίου του 1940, αφ’ ότου ο τότε

πρωθυπουργός  δέχθηκε  αιφνίδια εκείνο το επαίσχυντο νυ-

χτερινό τελεσίγραφο πολέμου με την εξ ίσου επαίσχυντη

ολιγόωρη προθεσμιακή λήξη για την έναρξη της επίθεσης.  

Αιφνίδια ειπώθηκε, αλλά στην πραγματικότητα αυτόν τον

πόλεμο, η Ελλάδα από τα γεγονότα που τρέχανε, τον ανέ-

μενε. Γι΄αυτό  και από έτους περίπου είχε προβεί στις δέ-

ουσες  προετοιμασίες για την άμυνά της.  

Ονειρευότανε ο Ντούτσε μάλιστα  στο δεκαπενθήμερο να

έχει ανέβει και  στο βράχο του  Παρθενώνα. Κάπως έτσι μας

τα έλεγε σε εκείνα τα παλιά χρόνια και ένας Πέρσης  «Θα
καταλάβω την Ελλάδα θα.. θα..» και κάποιος Σπαρτιάτης

απεσταλμένος θυμοσοφικά του είχε απαντήσει  «Αν… Αν».
Και εμείς “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”, «άσκυφτοι»,

ακούγαμε με υπερηφάνεια το «αι ημέτεραι δυνάμεις αμύ-
νονται υπέρ του πατρίου εδάφους» από  την τραγική φωνή

εκείνου του εκφωνητή  στο ραδιόφωνο. 

Έτσι ο περίπατος στην  ιστορική ημέρα του φθινοπώρου

του ’40, των 15 ημερών για  Αθήνα, για τον Ιταλό τουρίστα,

κατέληξε σε μια πικρή ουτοπία και εν πολλοίς φιάσκο. Προ-

τού κλείσει μήνας, ο ελληνικός στρατός είχε νικηφόρα ει-

σβάλλει σε βάθος εικοσιπέντε χιλιομέτρων μέσα στο

αλβανικο, φίλιο  προς τον  Ντούτσε, έδαφος και ύψωνε τη

γαλανόλευκη της “Νίκης” στην Κορυτσά.

Από το βιβλίο του Άγγελου Τερζάκη “Ελληνική Εποποιία,

1940 -1941” διαβάζω τη συμμετοχή του ξένου Τύπου στα

δοξαστικά ελληνικά επινίκια.  Στο Λονδίνο η “ηDaily Mail” σε

προμετωπίδα στην πρώτη της σελίδα έγραφε: «Ο ελληνικός
κόσμος και ο κόσμος ολόκληρος οφείλει συγχαρητήρια
στην Ελλάδα. Το γόητρο της Ιταλίας ουδέποτε  είχε κατα-
πέσει τόσο πολύ από τότε που ο Μουσολίνι πήρε στα χέρια
του την εξουσία». Στη δε Βουλή των Λόρδων  ο υπουργός

των Εξωτερικών Χάλιφαξ έλεγε: «Ποτέ άλλοτε κατά την
διάρκεια της μακράς ιστορίας, το όνομα της Ελλάδος δεν
εστάθη τόσον υψηλά και το όνομα της Ιταλίας εξέπεσε
τόσο χαμηλά». Και οι “Times ‘’ της Νέας Υόρκης: «Η Κορυ-
τσά θα αποτελέσει ίσως την αποφασιστική καμπή του πο-
λέμου». Χρυσωμένα χάπια θα μου πείτε για μια ανώμαλη

μελλοντική προσγείωση. 

Αυτά όμως είπανε, αυτά ειπώθηκαν, αυτοί στα κατοπινά

χρόνια γίνανε ρεζίλι με τα ειπωμένα τους.    

Αλλά σήμερα το άρθρο πρέπει να  προχωρήσει  επάνω στα

παγκόσμια πολεμικά γεγονότα που τότε τρέχανε. 

Η Τουρκία  εν τω μεταξύ, σταθερή και πιστή στο σκληρό παι-

χνίδι της διαπραγμάτευσης έχει καταφέρει να μείνει έξω

από την τραγικότητα του πολέμου, οπωσδήποτε όμως,

μετά τη νικηφόρο έκβαση του πολέμου, μέσα στην πίττα της

μοιρασιάς. 

Ο Αδόλφος  όπως ειπώθηκε εξακολουθεί να ρίχνει τα βέλη

του όλο και πιο ανατολικά. Στοχεύει Μόσχα και Στάλινγ-

κραντ. Γενική επίθεση, στο βορρά από Λετονία, Λιθουανία

προς Λένινγκραντ, στο κέντρο από Λευκορωσία προς

Μόσχα, στο νότο προς Ουκρανία και Κίεβο. Η Ρωσία τον πε-

ριμένει. Τον περιμένει σύσσωμη. «Τη Ρωσία δεν μπορείς να
την κατανοήσεις χρησιμοποιώντας την κοινή λογική», γρά-

φει ο ποιητής Tyuchev. Ιδιαίτερα μάλιστα αν είσαι  “δυτικός”

δεν σου φτάνει μια τυπική ανάλυση και όταν μιλάμε για τις

μάχες της  και τα δείνα των μαχητών της  πρέπει να την θε-

ωρείς απότρελη (Antony Beevor: “Stalingrad”).

Η τραγωδία των μαχών  εκείνων δεν μπορεί να δοθεί περι-

στασιακά χωρίς την καθολικότητα μιας συμβολικής σημα-

σίας μάχης, μέσα στο ιδεολογικά φορτισμένο κλίμα των

ψυχολογικών αντιπαραθέσεων.

Η μάχη στη Μόσχα στις 5 Δεκεμβρίου του 1941,  έβαλε σε

προβληματισμό τον κάθε  Γερμανό στρατιώτη.  Η  υπεράν-

θρωπη μάχη στο Στάλινγκραντ  τον Δεκέμβριο του 1942 άρ-

χισε να φέρνει σε καμπή  την εξέλιξη του Β΄ Παγκοσμίου

πολέμου.

Με  την  απόβαση  στη  Νορμανδία στις  6 Ιουνίου του 1944

αρχίζει ο πόλεμος να πλησιάζει προς το τέλος του. Στον Ει-

ρηνικό με τις βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι υπογρά-

φεται η λήξη του. 

Η δραματική αυλαία του Β΄Παγκόσμιου πολέμου, ενός πο-

λέμου που ο Τσώρτσιλ θυμοσοφικά είχε  βαφτίσει “Περιττό”,

κατέβηκε ντροπιασμένη για την ανθρώπινη κατάντια. Κατέ-

βηκε για να ξανανέβει στο μισητό όνομα Ψυχρός Πόλεμος.

Προτού σταματήσω όμως επανέρχομαι στη ιστορική μάχη

για την απόβαση στη Νορμανδία  που για εμάς, για την

ύπαρξη και συμμετοχή της Ελλάδας στην παγκόσμια σκα-

κιέρα των γεγονότων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η  Ελλάδα, αυτή κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη, με δύο

ελληνικές πολεμικές κορβέτες το Β.Π. Κριεζής  και Β.Π.

Τομπάζης, με 156  Έλληνες  πλήρωμα, κυβερνήτες, αξιω-

ματικούς και ναύτες, συμμετείχε ενεργά στη μάχη της από-

βασης.  Στο  πολεμικό “Κριεζής” ύπαρχος τότε ήταν ένας

νεαρός σημαιοφόρος που άκουγε στο όνομα Γρηγόριος

Παυλάκης. Τον Παυλάκη, με το βαθμό του αντιπλοιάρχου

τον είχα για ένα χρόνο γνωρίσει προσωπικά ως κυβερνήτη

του  αντιτορπιλικού Β.Π. Αδρίας, όπου  τότε μέσα σ’ αυτό

υπηρετούσα τη θητεία μου ως γιατρός με το βαθμό του επί-

κουρου σημαιοφόρου και έτρεφα μεγάλη εκτίμηση στο πρό-

σωπό του.

Χρόνια μετά, σε παγκόσμια γιορταστική εκδήλωση για την

ιστορική επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία και την τι-

μητική παρασημοφόρηση των ολίγων επιζώντων, μεταξύ

αυτών σε προχωρημένη πλέον ηλικία διακρινόταν με τα τι-

μώμενα  πρόσωπα ο υποναύαρχος εν αποστρατεία Γρηγό-

ριος Παυλάκης, ήδη κάτοχος του παράσημου του ιππότη

της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, αυτή “η κουκίδα” που

λέγεται Ελλάδα ζωντάνεψε και κατέδειξε την ίδια της την

ύπαρξη. Βραβεύτηκε συμβολικά  ο ακρογωνιαίος λίθος της

τιμής, της ανθρωπιάς και της αξιοπρέπειας και προπαντός

της θυσίας.

Αυτά για σήμερα.

Αλλά στο επόμενο άρθρο, οι μάχες αυτού του Μεγάλου πο-

λέμου, μέσα από τις ταινίες του κινηματογράφου. 
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γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

1940  Το Έπος της Πίνδου,

και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
- επετειακά σε γρήγορη  ανάμνηση 
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Ως πότε θα τους
χαϊδεύουμε

Όλοι είναι υπεύθυνοι, για τα γεγονότα στη Γαλλία.

Όλοι οι ηγέτες της Ε.Ε. έχουν συνευθύνη, με την

ανοχή ή την οβελτηρία απέναντι σε έναν σκοτεινό,

θρησκευτικό φανατισμό, που σκοτώνει, αποκεφαλίζει,

χωρίς ίχνος συναισθήματος προς τον άνθρωπο, κάτι

που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. 

Και μην ξεχνιόμαστε ότι η Ελλάδα έχει δεχθεί μεγάλο

αριθμό αλλοθρήσκων, με φανατισμένες αντιλήψεις

και πειθήνια όργανα σκοτεινών δυνάμεων.

Πτωχεύεις και γίνεσαι 

ενοικιαστής στο σπίτι σου!

Zούμε “τρελές” εποχές. Σε μια κοινωνία γονατισμένη

οικονομικά από το 2008 με τα μνηνόνια, και στη συ-

νέχεια με τον κορωνοϊό έρχεται ο νέος πτωχευτικός

νόμος για τους έχοντες αδυναμία να πληρώσουν (φό-

ρους, δίκτυα, ΕΝΦΙΑ και ότι άλλο θέλεις βάλε και

είναι πολλά) και και σου βγάζουν το σπίτι στο σφυρί

με συνοπτικές διαδικασίες. Πατ κιουτ πλειστηριασμοί

και βρίσκεσαι στο δρόμο.

Μπορείς βέβαια να γίνεις ...ενοικιαστής στο σπίτι σου

για δώδεκα χρόνια και αφού αποπληρώσεις το χρέος

σου να το ...αγοράσεις με την τιμή της αγοράς!

Τα ακούμε και δεν τα πιστεύουμε. Και εκείνο που τρε-

λαίνει τον κάθε πολίτη, είναι οι κόντρες μεταξύ των

βο(υ)λευτών και των κομμάτων, για το ποιος έφερε

“βαρύτερο” το νόμο, γιατί πλειστηριασμoύς φέρνουν

και τα δύο κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ) που κυβέρνησαν

και κυβερνούν. Για το πώς αυτός ο έρμος ο πολίτης,

που ξαφνικά βρίσκεται άνεργος, πεινασμένος και χρε-

ωμένος μέχρι το κεφάλι θα επιβιώσει κανέναν δεν

απασχολεί.

Περιμένουν τους βορειοευρωπαίους να γίνουν μόνι-

μοι κάτοικοι της Ελλάδας...

Να προσέξουν όμως. Γιατί όταν αυτό διογκωθεί, όταν

αυτοί οι ...λίγοι γίνουν πολύ και γίνονται θα ακολου-

θήσουν θύελες ανεξέλεγκτες...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Πολλές νομαδικές φυλές με καταγωγή από την Μογγολία και

την ΝΔ Σιβηρία, μετανάστευαν κατά κύματα καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του μεσαίωνα, κυρίως μεταξύ του έκτου και του ενδέκα-

του  αιώνα, οι οποίες μιλούσαν διάφορες διαλέκτους και όλες

προέρχονταν από την αρχαία τουρανική (τουρκική) γλώσσα,

που ανήκε στην ουραλο-αλταϊκή ομογλωσσία.

Oι ουραλο-αλταϊκές  φυλές περιελάμβαναν τα τουρανικά φύλα,

δηλαδή τα τουρκικά και  προέρχονταν από την κεντροανατολική

Ασία, ενώ οι φιννο-ουγγριανικές ή ουγγριτικές φυλές από την

κεντροδυτική Ασία, στις οποίες ανήκαν οι Κομάνοι ή Κουμάνοι

και οι Ούγγροι, που όσοι από εκείνους εγκαταστάθηκαν στην

Ευρώπη είναι οι σημερινοί Φιλανδοί που μιλάνε Ουγγρική διά-

λεκτο. Όλες εκείνες οι φυλές ήρθαν σε φιλικές ή εχθρικές επα-

φές  με το Βυζάντιο μέσα από δύο δρόμους α) των ρωσικών

στεπών από τη Β.Α.  Bαλκανική και β) της κεντρικής Ασίας από

την Εγγύς και την Μέση Ανατολή. Στα τουρανικά  φύλα ανήκαν

οι Πατζινάκοι ή Πατσινάκοι ή Πετσενέγγοι, οι οποίοι ζούσαν στα

Β.Δ.  Βαλκάνια, μεταξύ των Ούγγρων και των Βουλγάρων, όταν

αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Κωνσταντίνος ο Πορφυ-

ρογέννητος  (913-959)  και είχαν γίνει στενοί σύμμαχοι του Βυ-

ζαντίου μέχρι τον 13ο αιώνα.

Γύρω στα 960 οι Τουρανοί Οθωμανοί και οι Καραχανίδες

ασπάστηκαν το ορθόδοξο Ισλάμ των Σουνιτών, αντικαθιστών-

τας την πρώην θρησκεία τους που ήταν ο Σαμανισμός.-

Το 1040 οι Σελτζούκοι που ήταν Ογούζοι Τούρκοι και πήραν

το όνομα του ηγεμόνα τους του Σελτζούκ, νίκησαν τους περ-

σόφωνους λαούς του σημερινού Τουρκεστάν,  που αποτε-

λούνταν από φιλήσυχους και ανοχύρωτους κτηνοτρόφους

και εισέβαλαν στην Περσία, αλλά το 1042 ο Ταμερλάνος συ-

νέτριψε τους Οθωμανούς έξω από την Άγκυρα και οι Σελ-

τσούκοι περίμεναν να ηρεμήσουν τα πράγματα για να

επιτεθούν στο Βυζάντιο, οπότε το 1071 στη μάχη του Μαν-

τζικέρτ, νίκησαν τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ρωμανό Δ΄

Διογένη, γιατί οι  Τούρκοι Ούζοι και Πατζινάκοι που ήταν μι-

σθοφόροι των Βυζαντινών, εισχώρησαν στις τάξεις των αν-

τιπάλων, προσφέροντες τη νίκη στο Σελτζούκο Αλή Αρσλάν!  

Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα Τούρκικα φύλα είχαν ένα κοινό

χαρακτηριστικό. Περίμεναν μια αδύναμη στιγμή του αντιπά-

λου τους για να του επιτεθούν, διαλέγοντας  ανοχύρωτους

λαούς, που τους κατάσφαζαν αρπάζοντας όλα τα υπάρχοντά

τους, ενώ στρατολογούσαν τους σκλαβωμένους άντρες τους

ή τους ευνούχιζαν και τους χρησιμοποιούσαν για άλλους δι-

κούς τους απάνθρωπους σκοπούς!!

Οι Κουμάνοι ήταν συνεργάτες του Αλέξιου Α΄ και το 1091

συνέτριψαν ανατολικά του Έβρου τους Πατζινάκους, για να

εκδικηθούν την προδοσία τους με την εισχώρησή τους στο

στρατόπεδο των Σελτζούκων, όπου και τους χάρισαν την νίκη

στη μάχη του Μαντζικέρτ.

Το 1281-1326 δημιουργήθηκε από το γένος της ογουζικής

φυλής Καγί το  Οθωμανικό γένος, που πήρε το όνομά του,

από τον ηγεμόνα του, Γαζή Οσμάν ή Οθωμάν.

Το μικρό κράτος των Οθωμανών συνεχώς ενισχυόταν από τυ-

χοδιώκτες, άξεστους και αιμοβόρους,  Ισλαμιστές πολεμι-

στές από διάφορα μέρη, ταγμένους στον ιερό πόλεμο του

Ισλάμ το λεγόμενο τσιχάντ, αλλά κάτω από τον θρησκευτικό

φανατισμό ήταν επιμελώς κρυμμένο μόνο το συμφέρον με

σκοπό την απόσπαση λαφύρων και γαιών από το γειτονικό

Βυζάντιο δηλαδή από τον ελληνικό λαό του Βυζαντίου που

το βυζαντινό κράτος  τον είχε εγκαταλείψει στη τύχη του και

στις χατζάρες των εγκληματιών κατακτητών.

Ολόκληρος ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός άρχισε να

σφάζεται και τα σπίτια, οι εκκλησίες και όλα τα υπάρχοντά

του να λεηλατούνται ακατάπαυστα με αποτέλεσμα οι άλλοτε

ένδοξες και πλούσιες ελληνικές πόλεις να πέφτουν η μια

μετά την άλλη στα χέρια των αιμοδιψών βαρβάρων, όπως το

1302 η Πέργαμος, μετά ένα χρόνο η Έφεσος, το 1326 η Προ-

ύσα, το 1331 η Νίκαια και το 1337 η Νικομήδεια.  Και έφτασε

το 1415 που ο Μωάμεθ Α΄ περίμενε την κατάλληλη στιγμή

για να κατασπαράξει το θήραμά του που ήταν ο πλούτος της

Κωνσταντινούπολης και η ευκαιρία του δόθηκε μέσα από τις

πολιτικές ίντριγκες και τις θρησκευτικές αντιπαλότητες και

έριδες που είχαν οι Βυζαντινοί με την Δύση, και επιθυμούσαν

να δουν το φέσι του Τούρκου στην Πόλη, παρά την τιάρα του

Πάπα, οπότε άνοιξαν την Κερκόπορτα για να εισέλθει ο Οθω-

μανός κατακτητής στις 29 Μαϊου 1453  σε μια πόλη που ήδη

ψυχομαχούσε!

Η επιβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βασίστηκε σε βί-

αιους εξισλαμισμούς, σε μαζικές σφαγές, σε παιδομαζώματα

και στην τρομοκρατία!!

Η απειλή εδραιώθηκε με την μάχη του Μαντζικέρτ το 1071

και έφτασε μέχρι την εισβολή της Κύπρου, την προβοκάτσια

των Ιμίων και το καλοκαίρι του 2020, με τα γνωστά ευτρά-

πελα και με τα παιχνίδια να συνεχίζονται με τις ευλογίες των

συμμάχων μας!!!

Οι καταστροφές των προηγμένων πολιτισμών, που κατά κα-

νόνα βρίσκονταν ήδη σε αποσύνθεση όπως το αραβικό Χαλι-

φάτο, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κ.α. αποτελούσαν εύκολη

λεία για τους απολίτιστους, αιμοσταγείς και άρπαγες κατα-

κτητές εξ Ανατολών!

Οι Οθωμανοί ισχυρίστηκαν ότι έφτιαξαν αυτοκρατορία με την

υποδούλωση λαών υψηλού μορφωτικού και κοινωνικού επι-

πέδου, οι οποίοι παρουσίαζαν συμπτώματα κούρασης, γήρα-

τος και αποσύνθεσης, όπως ήταν οι Έλληνες, οι Άραβες, οι

Αιγύπτιοι κ.α., ενώ η επικαλούμενη αυτοκρατορία υπήρξε

πάντα δυσλειτουργική γιατί δεν είχε ούτε εμπειρία διακυβέρ-

νησης και οικονομικής οργάνωσης, ούτε γνώσεις,  ούτε πο-

λιτιστικά δικά της στοιχεία, ούτε δυνατότητα για μάθηση και

όλοι οι μορφωμένοι πολίτες της προέρχονταν από τους

σκλαβωμένους λαούς της!! 

Ήταν μια δουλοκτητική κοινωνία που ήταν πάντα μισητή από

τους λαούς, που είχε σκλαβώσει και τελικώς διαλύθηκε μέσα

από μια πρωτοφανή σειρά εθνικών επαναστάσεων  που κάτι

παρόμοιο δεν είχε συμβεί σε άλλη πολυεθνική αυτοκρατορία

στον κόσμο όπως ήταν η Αυστροουγγρική, η Ρωσική, η Αρα-

βική, η Κινεζική κ.α.

Μετά την οριστική διάλυση του οθωμανικού κράτους, το 1920

συγκροτήθηκε στα υπολείμματα του ελάσσονος τουρκικού

κράτους μια ψεύτικη σύγχρονη κοινωνία, της οποίας η δημι-

ουργία βασίστηκε και θεμελιώθηκε πάνω σε τρεις γενοκτο-

νίες,  που είναι των Αρμενίων,  των Ελλήνων,  και των

Ασσυροχαλδαίων, ενώ  διατηρεί ένα διαρκή μέχρι σήμερα

εσωτερικό πόλεμο με τους Κούρδους και έχει μη αναγνωρι-

σμένες τις μειονότητες των Αλεβιτών ή Αλεβίδων πού απο-

τελούνται από τα απομεινάρια διαφόρων λαών που

γλύτωσαν από τις σφαγές των κατακτητών και έχουν δημι-

ουργήσει ένα ξεχωριστό μόρφωμα πολλών εκατομμυρίων

ατόμων με διαφορετική κουλτούρα, θρησκεία, νοοτροπίες και

γενικώς με άλλες αντιλήψεις που καταπιέζονται και θεω-

ρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, χωρίς να τους δίνουν

την αυτονομία που ζητούν και περιμένουν και αυτοί όπως και

οι Κούρδοι την κατάλληλη στιγμή για να δικαιωθούν!!

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η πίεση προς την Ελλάδα

επανήλθε αφού προηγήθηκε η εκρίζωση των ελληνικών πλη-

θυσμών της Κωνσταντινούπολης,  της Ίμβρου και της Τενέδου,

η εισβολή στην Κύπρο, η αμφισβήτηση της κυριαρχίας στο Αι-

γαίο, η ανάμειξη στη Δυτική Θράκη πριν φθάσουμε  στο καλο-

καίρι του 2020 και στο αδιάντροπο ξεδίπλωμα  κάθε παράνομης

απαίτησης που δηλώνει πλήρη υποταγή της Ελλάδας!

Με θρησκευτικούς φανατισμούς και εθνικιστικές κορώνες

δεν γίνονται νεκραναστάσεις επιθυμιών που έχουν τελειώσει

ανεπιστρεπτί, ούτε λύνονται τα σοβαρά προβλήματα του δύ-

σμοιρου λαού τους και εκτός από το Γιουνανιστάν (Γιουνάν

= Ίωνας και σταν = στέκομαι, δηλαδή εκεί που στέκονται οι

Ίωνες = η Ελλάδα), να θυμούνται για το καλό τους και  την

ελληνική παροιμία του σοφού Σόλωνα που έλεγε: «Μηδένα
προ του τέλους μακάριζε»!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η άνοδος και η πτώση μιας «αυτοκρατορίας»!
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Τα μισά δάση της Γης
έχουν πια χαθεί!

Κάθε χρόνο κόβονται 15 δισεκατομμύρια

δέντρα - 476 κάθε δευτερόλεπτο. Τροπικά

δάση και ζούγκλες αποδεκατίζονται για να

πάρουν τη θέση τους ακόμα περισσότερα

μοσχάρια, φοινικέλαιο και σόγια. 

Αυτή τη στιγμή η ΕΕ εξετάζει ένα νέο νόμο που θα

απαγορεύει κάθε προϊόν που συνδέεται με την

αποψίλωση των δασών. Η αγορά της Ευρώπης

είναι τόσο τεράστια, που αν ο νόμος περάσει, μπο-

ρεί να αναγκάσει ακόμη και τις μεγαλύτερες πολυε-

θνικές να αλλάξουν, μεταμορφώνοντας έτσι το

παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων και βοηθώντας να

σωθούν τα δάση του πλανήτη μας. 

Η αποψίλωση ήταν τεράστιο πρόβλημα πριν μια δε-

καετία -- τώρα ο πλανήτης είναι σε κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης. Τα δάση μάς προσφέρουν οξυγόνο,

προστατεύουν το κλίμα και φιλοξενούν το 80% της

χερσαίας ζωής. Παρόλα αυτά κατακερματίζονται.

Η Γη έχει ανάγκη αυτό το νόμο -- ας τον στηρί-

ξουμε για να περάσει! 

Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο ψήφισμα. Θα λά-

βεις μέρος στην επίσημη διαβούλευση της ΕΕ.

Κάθε φωνή μετράει. Κάθε υπογραφή θα βοηθήσει

τους νομοθέτες να περάσουν τον πιο δυνατό νόμο

για την προστασία των δασών. Ας τους ξεκουφά-

νουμε. Υπόγραψε και διάδωσέ το παντού: 

Στηρίζω το νόμο για τα δάση 

https://secure.avaaz.org/campaign/el/eu_stop_defor-

estation_loc_pa/?aBKmndb&redirect=1&aBKmndb&f

bogname=%CE%91%CE%BD%CE%BD%CE%B1

Κάθε φθινόπωρο η Διεθνής Αμνηστία διοργανώνει  Παγ-

κόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων, τη μεγαλύτερη εκστρα-

τεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.

Έτσι και φέτος, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς

Αμνηστίας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τμήματα της

παγκοσμίως, καλεί το κοινό να προασπιστεί τα αν-

θρώπινα δικαιώματα, υπογράφοντας τις εκκλήσεις

και ζητώντας δικαιοσύνη για ανθρώπους που βιώνουν

παραβιάσεις.

Οι εκκλήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πα-

ραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητούν

από τις αρχές των υπεύθυνων χωρών να αναλάβουν

δράση για την απόδοση δικαιοσύνης και αποκατά-

στασης στα θύματα. Εδώ και 17 χρόνια που λαμβά-

νει χώρα αυτή η εκστρατεία, δεκάδες άνθρωποι

έχουν δικαιωθεί!

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άτομα από όλο

τον κόσμο υπογράφουν εκκλήσεις, γράφουν επιστο-

λές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, tweets,

αναρτήσεις στο Facebook και κάρτες για όσους/ες

δέχονται παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα

τους, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης εκστρατείας για

τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.

Φέτος, απευθύνουμε πέντε εκκλήσεις για την υπε-

ράσπιση ανθρώπων που έχουν δεχθεί κρατική βία,

απειλές ή και φυλακίσεις για το ακτιβιστικό τους

έργο.

Πιο συγκεκριμένα, σας καλούμε να λάβετε δράση

υπογράφοντας εκκλήσεις για:

Τον Khaled Drareni, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή

στην Αλγερία επειδή κάλυπτε δημοσιογραφικά τις

διαδηλώσεις του κινήματος Hirak.

Τον Gustavo Gatica, ο οποίος κατά τη διάρκεια δια-

δήλωσης στη Χιλή, πέρσι τον Νοέμβριο, δέχτηκε τις

σφαίρες της αστυνομίας μένοντας μόνιμα τυφλός.

Την Jani Silva, που δέχεται συνεχώς απειλές για τη

ζωή της λόγω της δράσης της για την προστασία του

οικοσυστήματος του Αμαζονίου και των δικαιωμάτων

των ιθαγενών χωρικών στην Κολομβία.

Τη Nassima al-Sada, η οποία βρίσκεται στη φυλακή

λόγω του έργου της ως υπερασπίστρια των δικαιω-

μάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία.

Τους υπερασπιστές/ριες της πορείας υπερηφάνειας

(Pride) του Πολυτεχνείου Metuστην Άγκυρα της

Τουρκίας, που βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με κατηγο-

ρίες λόγω της διοργάνωσης της πορείας τον Μάιο

του 2019 και του έργου τους υπέρ των δικαιωμάτων

των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Μια μόνο έκκληση που υπογράφεται από χιλιάδες

ανθρώπους σε όλον τον κόσμο μπορεί να αλλάξει τη

ζωή κάποιου/ας και να συμβάλει στην απόδοση δι-

καιοσύνης.

https://www.amnesty.gr/action/campaigns/23802/pa
gkosmios-marathonios-grammaton-2020

Η δύναμη της αλληλεγγύης έχει αποτέλεσμα! Αυτό
μας αποδεικνύει εδώ και 18 χρόνια η εκστρατεία
«Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων» (Write For
Rights) της Διεθνούς Αμνηστίας, η μεγαλύτερη παγ-
κόσμια εκστρατεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
στον κόσμο. Με την υπογραφή μιας μόνο έκκλησης
μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου. Και μπο-
ρούμε όλοι και όλες να συμβάλουμε σε αυτό!

Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Aπό τη Διεθνή Αμνηστία

― Παρατηρήσατε πόσο έξυπνα εισήγαγαν

φόρο για τον αέρα; αναπνοή με μάσκα 1, 2, 3

€... αναπνοή χωρίς μάσκα 160 €

Αποστάγματα facebook...
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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 . . .
Κοινωνικός Αρμαγεδώνας

Δημοσιεύουμε ένα κείμενο για το πώς θα

χάνεις το σπίτι σου και θα γίνεσαι ενοικια-

στής του, με το νέο νόμο περί πτωχεύσεως,

με απλά λόγια που είναι κατανοητά! 

Να το κάνω λιανά ??
Δεν μπορείς να πληρώσεις τις δόσεις του δανείου

σου; Πτωχεύεις. Ορίζεται σύνδικος και σου εκποιεί ό,τι

έχεις και δεν έχεις, κινητά και ακίνητα. Α’ κατοικία,

τώρα τέλος. Το σπίτι σου περνάει σε ένα fund, που

ονομάζεται -γλυκούλικα- «φορέας απόκτησης και επα-
ναμίσθωσης».

Πάμε τώρα στην περίπτωση που είσαι «ευάλωτος οφει-

λέτης», δηλαδή δεν έχεις στον ήλιο μοίρα. Μπορείς να

γίνεις ενοικιαστής στο σπίτι σου για 12 χρόνια, πλη-

ρώνοντας ενοίκιο στο fund που σου το πήρε! Αν καθυ-

στερήσεις τρία ενοίκια, έξωση!

Κι αν μετά τα 12 χρόνια θέλεις να επαναποκτήσεις το

σπίτι σου; Πληρώνεις ολόκληρη την εμπορική (όχι την

αντικειμενική!) αξία του ακινήτου σου στο fund, χωρίς

να αφαιρούνται από το ποσό τα ενοίκια που έδινες επί

12 χρόνια!

Κι αν βρεις χρήματα και θέλεις να επαναποκτήσεις το

σπίτι σου πριν περάσουν τα 12 χρόνια; Τότε πληρώνεις

ως ποινή όλα τα ενοίκια της 12ετίας!

Αντιλαμβάνεστε για τι μιλάμε; Για έναν κοινωνικό Αρμα-

γεδώνα. Με όλα τα συστημικά ΜΜΕ στο πλευρό του, με

όλο το χρήμα των Ολιγαρχών στην υπηρεσία του, με τη

μαζική ύπνωση ως εργαλείο, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του

Βολταίρου, του σπιτιού της μεσοτοιχίας με τον Χριστοφο-

ράκο και μερικών δεκάδων ακόμα πολυτελών ακινήτων,

σου παίρνει το ένα και μοναδικό σου σπίτι.

Νίκος Μωραΐτης f

Νεκρός εργάτης καθαριότητας

στο Δήμο Ωρωπού 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 
Αυξάνεται η «μαύρη» λίστα των θανατηφόρων εργατικών

ατυχημάτων - εγκλημάτων-στους Δήμους.

Νεκρός εργάτης καθαριότητας στο Δήμο Ωρωπού. 

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους θρηνούμε έναν ακόμη

νεκρό συνάδελφο στη διάρκεια της εργασίας του. Πρόκει-

ται για 46χρονο συνάδελφο,  εργαζόμενο στην υπηρεσία

καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού που είχε προληφθεί με

την προκήρυξη 3Κ.

Ο συνάδελφος, συνοδός απορριμματοφόρου, σκοτώθηκε

όταν στη διάρκεια περισυλλογής απορριμμάτων τα ξημε-

ρώματα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, για άγνωστους λόγους,

έπεσε από το πίσω σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου και

χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια

του αδικοχαμένου συναδέλφου.

Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στη διάρκεια

της εργασίας.

Δικαιοσύνη

και Φασισμός
Γράφει ο Manolis Fragakis

Στο εδώλιο δεν κάθισε ποτέ η

«Krupp» που τροφοδοτούσε όλη

την πολεμική μηχανή του Χίτλερ,

αλλά και που τα εργοστάσιά της

όλως περιέργως έμεναν ανέπαφα

όταν οι Αμερικάνοι ισοπέδωναν το

Έσσεν.

Στο εδώλιο δεν κάθισε η

«Deutsche Bank» που χρηματοδό-

τησε τη δημιουργία και λειτουργία

των ναζιστικών φούρνων του Αου-

σβιτς.

Στο εδώλιο δεν κάθισε η

«Siemens». που έλυνε και έδενε

επί φασίστα Μεταξά. Με πρόταση

και χρηματοδότηση του επικεφα-

λής της «Siemens» στην Αθήνα,

συγκροτήθηκαν τα Τάγματα Ασφα-

λείας ίο 1943.

Στο εδώλιο δεν κάθισαν οι βιομή-

χανοι, οι τραπεζίτες, οι οικονομι-

κοί στυλοβάτες του φασιστικού

καθεστώτος Μεταξά που όταν

μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα

παρέδωσε τους Έλληνες πολιτι-

κούς κρατούμενους στην Γκε-

στάπο για να μεταφερθούν στα

Νταχάου και στα Άουσβιτς.

Στο εδώλιο δεν κάθισαν οι 25 από

τους μεγαλύτερους βιομηχάνους

της Γερμανίας, αυτοί που το 1933

τροφοδότησαν το αποκαλούμενο

και «Ταμείο του Χίτλερ» με το

αστρονομικό για την εποχή ποσό

των 3 εκατ. μάρκων. Ήταν στις

εκλογές του '33 που οι Ναζί πήραν

το 44% των ψήφων.

Στο εδώλιο δεν κάθισε η ελβετική

«Τράπεζα Διεθνών Διακανονι-

σμών». Ο πρόεδρος της, ο τραπε-

ζίτης Σαχτ, ήταν ο υπουργός

Οικονομικών του Χίτλερ από το

1934.

Στο εδώλιο δεν κάθισε η «Φάρμ-

πεν» που κατασκεύασε το Κυκλώ-

νιο Β. Ήταν το αέριο που

χρησιμοποιήθηκε για την εξόν-

τωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρε-

ματόρια. Ένα από τα ονόματα με

τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η

«Φάρμπεν» είναι «Bayer»

Στο εδώλιο δεν κάθισαν οι 45 από

τους μεγαλύτερους Γερμανούς

βιομήχανους που στις επιχειρή-

σεις τους στέλνονταν για κατα-

ναγκαστική εργασία οι κρατούμε-

νοι από το Μαουτχάουζεν.

Στο εδώλιο δεν κάθισαν:

Η αμερικανική πολυεθνική «ΙΒΜ».

Η οργάνωση των 78 ναζιστικών

στρατοπέδων εξόντωσης έγινε με

τεχνολογία της «ΙΒΜ». Ο πρό-

εδρος της «ΙΒΜ», ο Τ. Watson, τι-

μήθηκε από το Γ’ Ράιχ με το

μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού

της Γερμανικής Τάξης του Αετού,

το 1937. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή

που μπορούσε να αποδώσει το να-

ζιστικό καθεστώς σε μη Γερμανό

πολίτη.

Η «Standard Oil». Η «Standard Oil»,

των συμφερόντων Ροκφέλερ, στη

διάρκεια του πολέμου, εκτός από

τους συμμάχους προμήθευε με

καύσιμα και τον Αξονα.

Η «General Motors». Χιλιάδες θω-

ρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά

και τανκς για τον γερμανικό

στρατό κατασκευάστηκαν από την

«General Motors». «Ό,τι συμφέρει

την «General Motors» συμφέρει

την Αμερική», έλεγε ο Αϊζενχά-

ουερ. Το αμερικανικό κράτος απο-

ζημίωσε με 33 εκατ. δολάρια την

«General Motors» για τις ζημιές

που υπέστησαν τα εργοστάσια της

σε Γερμανία και Αυστρία στον πό-

λεμο. Ήταν τα εργοστάσια που κα-

τασκεύαζαν τανκς για τον Χίτλερ.

Η «Ford». Το 1/3 των φορτηγών

της Βέρμαχτ το κατασκεύασε η

αμερικανική πολυεθνική «Ford». Οι

μισοί «εργαζόμενοι» της εταιρείας

ήταν σκλάβοι από στρατόπεδα

συγκέντρωσης. Ο πρόεδρος της

«Ford», ο «κύριος» Ford, το 1938

γιόρτασε τα 75α γενέθλιά του πα-

ραλαμβάνοντας από τους Γερμα-

νούς πρόξενους στο Ντιτρόιτ το

μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού

της Γερμανικής Τάξης του Αετού.

Η τράπεζα «UBC». Ήταν από τους

μεγαλύτερους χρηματοδότες του

ναζιστικού καθεστώτος. Πρόεδρος

της ήταν ο «κύριος» Πρέσκοτ

Μπους. Πατέρας και παππούς δυο

αμερικανών προέδρων.

Κανένα από τα στελέχη των εται-

ρειών δυτικών συμφερόντων δεν

τιμωρήθηκε μετά τον πόλεμο για

τις σχέσεις του με τον ναζισμό. Τα

αδικήματά τους παραγράφηκαν.

Το φρόντισε ο κύριος John Mc-

Cloy. Ήταν ο Ύπατος Αρμοστής

των ΗΠΑ στη Γερμανία μετά τον

πόλεμο. O McCloy ήταν από το

1947 ο πρόεδρος της Παγκόσμιας

Τράπεζας. Πριν ως νομικός εκπρο-

σωπούσε τα συμφέροντα των Ροκ-

φέλερ και της τράπεζας «Chase

Manhattan».

Ο κατάλογος είναι μακρύς και το

συμπέρασμα ασφαλές: Από το

εδώλιο λείπουν όλοι αυτοί που

είναι δίπλα, πίσω και κυρίως

πάνω από τους «Χίτλερ».

Λείπουν τα μονοπώλια και όλοι

αυτοί που κάνουν κουμάντο σε

ένα σύστημα που είτε με φασι-

σμό είτε χωρίς φασισμό, είτε

με κοινοβούλιο είτε χωρίς κοι-

νοβούλιο, έχει πάντα το ίδιο

όνομα.

Λέγεται καπιταλισμός.

(Από την «Ανάκριση», του Πέτερ Βάις*)

Δομικά, ηθικά, ιδεολογικά, είμαι

ποτισμένος με την γνώση πως

πρέπει να πατάξουμε τον φασισμό

με κάθε τρόπο, μα παράλληλα να

μην ξεχνούμε πώς η πρόταση απέ-

ναντι από τον φασισμό και τον να-

ζισμό είναι η ανθρωπιά.

Τιμή και δόξα στον καθένα που

βάζει το στήθος του απέναντι στον

φασισμό,

τιμή και δόξα στον καθέναν που

βάζει στο πιάτο μας ανθρωπιά και

αγάπη.

Κανένας πόλεμος ανάμεσα στους

λαούς.

Αναθεμα σε φασισμέ.

Manolis Fragakis

* O μεγάλος Γερμανός δραματουρ-

γός Πέτερ Βάις, παρακολούθησε

τη δίκη της Φραγκφούρτης (1963-

1964) για το Άουσβιτς, Στη δίκη

ανακρίθηκαν 22 ναζί και κατέθε-

σαν περισσότεροι από 360 μάρτυ-

ρες, εκ των οποίων οι 211 ήταν

επιζώντες των στρατοπέδων και

έγραψε το έργο “Ανάκριση” που

ανέβηκε σε πάρα πολλά θέατρα.



12 ΣΕΛΙΔΑ - 31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2020                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

Ο Παναγιώτης Καπετανέας, ο αγα-

πητός φίλος και  δήμαρχος του

πρώην Δήμου Βάρης, συμπλήρωσε

πρόωρα το βιολογικό του κύκλο

την Τρίτη  27 Οκτωβρίου 2020.

Ο αγαπητός και ειλικρινής φίλος

Παναγιώτης δεν είναι πια ανάμεσά

μας και η απώλειά του μας άφησε

ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η εφημερίδα μας, που τόσο αγά-

πησε και εκτίμησε, ακόμη κι όταν

τον κρίναμε αυστηρά, 

οι συντελεστές και οι συνεργάτες

μας εκφράζουν  τα βαθιά συλλυ-

πητήριά μας προς την αγαπημένη

του οικογένεια. Να τους παρηγο-

ρεί η ιδέα ότι η απώλεια του αγα-

πημένου τους προσώπου

συνοδεύεται από την αγάπη, την

εκτίμηση των δημοτών του και των

φίλων του.

Να τον θυμούνται ευχάριστα στις

καλύτερες στιγμές του.

Ο Παναγιώτης Καπετανέας, ήταν

οδοντίατρος και δήμαρχος Βάρης.

Με τα δημοτικά ασχολήθηκε, όταν

μετά από παρότρυνση ενεργών

πολιτών ηγήθηκε δημοτικής παρά-

ταξης και εξελέγη στην αντιπολί-

τευση του τότε Δήμου Βάρης. Το

2007 εξελέγη δήμαρχος Βάρης

και έβαλε ράντζο στο  Δήμο, δου-

λεύοντας νυχθημερόν για να αντι-

μετωπίσει τα προβλήματα του

δήμου. Mάλιστα το οδοντιατρείο

το παραχώρησε σε συνεργάτη του

για να αφοσιωθεί στο Δήμο.

Με την ενοποίηση δήμων “Νόμος

Καλλικράτη” και τη δημιουργία του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης συμμετείχε επικεφαλής παρά-

ταξης και εξελέγη στην

αντιπολίτευση (δήμαρχος εξε-

λέγη ο Γρ. Κασιδόκωστας). Είχε

προσπαθήσει τότε να ενώσει

όλες τις αντιμνημονιακές δυνά-

μεις σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο,

αλλά  δεν κατέστη δυνατό.

Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει: “Τα
προβλήματα της περιοχής είναι
μεγάλα και είναι ανάγκη να συ-
σπειρωθούν οι υγιείς δυνάμεις
γιατί έρχονται ...θύελλες”.
(απεδείχθη προφητικός!)

(ΕΒΔΟΜΗ, αρ.φ. 823-1.3.14)

Στις επόμενες εκλογές (2014)

δεν ασχολήθηκε, δήλωσε ότι

δεν θα είναι υποψήφιος στις

προσεχείς εκλογές, ούτε ως δή-

μαρχος ούτε ως σύμβουλος. Θα

παραμείνει όμως ενεργός πολίτης

και θα παρακολουθεί τα ζητήματα

της περιοχής από κοντά.

Με τη σύντροφό του και γιατρό

Αγγελική Ράπτη, δεν έλειψαν

ποτέ από τα κοινά της περιοχής. 

Η αγωνιστικότητα, η εργατικό-

τητα και η τιμιότητα του Πανα-

γιώτη Καπετανέα ας αποτελέσει

παράδειγμα για όλους μας.

Η οικογένεια της ΕΒΔΟΜΗΣ

Είπαν για την απώλεια του 

Παναγιώτη Καπετανέα 

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος

O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Η πόλη μας πενθεί
σήμερα την απώλεια ενός τίμιου υπηρέτη της. Ο Πα-
ναγιώτης Καπετανέας εκτέλεσε τα καθήκοντα του
με εντιμότητα, συνέπεια και εργατικότητα και η θη-
τεία του ήταν ιδιαίτερα ευεργετική για την πόλη. Εκ
μέρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκ-
φράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στους οι-
κείους του».

«Κυμα Ενωμενων Πολιτων»

Δημητρης Δαβακης

Απο σημερα ο δημος Βαρης-Βουλας-Βουλιαγμενης

μενει φτωχοτερος.

Ο τοσο προωρος θανατος του Παναγιωτη, βυθιζει

ολη την τοπικη κοινωνια σε θλιψη.

Ο Παναγιωτης  ηταν ο εντιμος Δημαρχος, ο εξαιρε-

τος επιστημονας, ο αρτιος Ανθρωπος.

Για μενα προσωπικα ηταν  ο ακεραιος Μανιατης,

που με  τιμουσε με την φιλια του  και με καλυπτε με

την ανιδιοτελη προσωπικότητά του και τον πραο

τροπο του.

Η σκεψη μας θα ειναι παντα κοντα του ειτε περνων-

τας απο την αγαπημενη του Λαγκαδα, ειτε απο το

δημαρχειο της Βαρης, ειτε απο τον τοπο κατοικιας

του, το Λαγονησι.

Βαθεια συλλυπητηρια στην σύζυγό του Αγγελικη και

στον μονακριβο γιο του Σωκράτη.

Ο ανιδιοτελης και διαφανής τροπος διοικησης του

Παναγιωτη, να ειναι παραδειγμα για ολους τους νε-

ωτερους Αυτοδιοικητικους.

Καλο ταξιδι καλε φιλε!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒΒ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

στον  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ

Ο Παναγιώτης Καπετανέας, διετέλεσε Δήμαρχος

Βάρης και Δημοτικός Σύμβουλος στον ενιαίο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.            

Άνθρωπος της προσφοράς και της συμμετοχής, με

ήθος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και γι αυτό

ιδιαίτερα αγαπητός από την τοπική κοινωνία.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για την προσφορά του σαν

αιρετού και πρωτίστως θα τον θυμόμαστε ως ένα

σπάνιο, σεμνό αγωνιστή, όπως ο ίδιος θα το επιθυ-

μούσε.

Τα θερμά συλλυπητήριά μας στους οικείους του.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Ματόπουλος θανος  

Εφυγε από τη ζωή 

ο Παναγιώτης Καπετανέας

«ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ, ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗ...»

Η είδηση το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, μάς γέ-

μισε θλίψη.  Ο Παναγιώτης Καπετανέας «έφυγε»...

«Η απώλεια μεγάλη. Από το 2011 έως το 2014 βρε-

θήκαμε μαζί , δίπλα δίπλα, στα έδρανα του δημοτικού

συμβουλίου, δίπλα στους αγώνες πάντοτε με γνώ-

μονα το συμφέρον των δημοτών.

Και μετά ήσουν πάλι, πάντα κοντά... 

Με την πολύτιμη συμβολή σου, την εμπειρία σου, τη στή-

ριξή σου και τις πάντα χρήσιμες συμβουλές σου... Με την

μαχητικότητα, την εντιμότητα και τη σεμνότητά σου... 

Όπως έκανες πάντα... Είτε ως Δήμαρχος είτε ως

ενεργός πολίτης.

Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης εκφράζω τα συλ-

λυπητήριά μας,  στη σύζυγό του Αγγελική και την οι-

κογένειά του. 

Καλό ταξίδι Δήμαρχε... Καλό ταξίδι καλέ μου φίλε και

συναγωνιστή Παναγιώτη...»

Κώστας Πασακυριάκος

Λαϊκή Συσπείρωση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Kλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού επισκέφθηκαν τις

καμένες περιοχές από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμέ-

νου να  διαπιστωθούν τα προβλήματα και να ξεκινήσουν  αντιπλημμυρικά έργα

(με αντιπλημμυρικά πλέγματα ή σαραζανέτια) στις ρεματιές των καμένων περιο-

χών. 

Τα έργα αυτά,  όπως μας ενημερώνουν θα ξεκινήσουν άμεσα, προκειμένου να

γίνει  ανάσχεση των φερτών υλικών από τις βροχοπτώσεις. 

Aντιπλημμυρικά έργα στις καμένες

περιοχές του Δήμου Σαρωνικού

Ολοκληρώνεται σταδιακά η

ανανέωση του στόλου οχημάτων

του Δήμου Κρωπίας

Παραδόθηκαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στο Δήμο Κρωπίας  για χρήση του

τομέα Καθαριότητας-Πρασίνου τα δύο νέα μεγάλα φορτηγά  (ανατρεπόμενα,).

Τα νέα οχήματα, πολύτιμα όπλα αντιμετώπισης της μάχης για καθαρή πόλη με

νέα ενεργά συστήματα και  πολιτικές ανακύκλωσης, αποτελούν μέρος του με-

γάλου προγράμματος ανανέωσης του στόλου οχημάτων, προϋπολογισμού

2.101.552 εκατομμυρίων ευρώ που αποφασίστηκε το 2017-2018 και υλοποιείται

σταδιακά.

Σε έμπρακτη ενέργεια πρόσθετης

υποστήριξης του αιτήματος των κα-

τοίκων του Αγ. Δημητρίου Κορωπίου

και του νομικού εκπροσώπου τους,

Δημητρίου Αβαρκιώτη για λήψη

ασφαλιστικών μέτρων κατά τοποθέ-

τησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας

προχώρησαν την Πέμπτη 29 Οκτω-

βρίου 2020, στο ειδικό Γραφείο Προ-

έδρου Ασφαλιστικών Μέτρων στα

Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων στην

Αθήνα, ο Δήμος Κρωπίας και ο

Δήμος Σαρωνικού με την παρουσία

των Δημάρχων, Δημήτρη Κιούση και

Πέτρου Φιλίππου αντίστοιχα, των νο-

μικών εκπροσώπων τους, Κωνσταντί-

νου Φανού και Σπυρίδωνος

Χρυσοφώτη, και του αντιδημάρχου

Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρω-

πίας, Θοδωρή Γρίβα.

Ειδικότερα, ο νομικός εκπρόσωπος

των κατοίκων Αγ. Δημητρίου, Δημή-

τριος Αβαρκιώτης, έλαβε τον λόγο

για την υπόθεση που εκπροσωπούσε

και κατόπιν τοποθετήθηκαν προς

υποστήριξή του, οι δικηγόροι Κρω-

πίας, Σαρωνικού και  ο Δήμαρχος

Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης. ΄Ασκη-

σαν προφορική παρέμβαση προς

υποστήριξη του αιτήματος προσωρι-

νής διαταγής που περιέχονταν στην

ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέ-

τρων των κατοίκων της περιοχής Αγ.

Δημητρίου. 

Ο Δήμος Κρωπίας έχει ήδη προσφύ-

γει με δική του πρωτοβουλία σε κα-

τάθεση αίτησης ασφαλιστικών

μέτρων και έχει λάβει ημερομηνία εκ-

δίκασης της αίτησής του για τον Φε-

βρουάριο του 2021.

Ασφαλιστικά μέτρα κατά της τοποθέτησης κεραίας στον Άγιο Δημήτριου Κορωπίου

κατέθεσαν κάτοικοι της περιοχής
Υποστηρικτή παρέμβαση από τους Δήμους Κρωπίας και Σαρωνικού

«Εν αναμονή της προσωρινής διαταγής, Κτίριο 4 Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων, Αθήνα,
29.10.2020»
Στην φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά): Θοδωρής Γρίβας αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας, Δημήτριος Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Αβαρκιώτης, δικηγόρος
κατοίκων Αγ. Δημητρίου Κορωπίου, Πέτρος Φιλίππου, Δήμαρχος Σαρωνικού, Σπυρίδωνας
Χρυσοφώτης, δικηγόρος Δήμου Σαρωνικού και Κωνσταντίνος Φανός, δικηγόρος Δήμου
Κρωπίας.



14 ΣΕΛΙΔΑ - 31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020                                                                                                                                                                                                 ΕΒΔΟΜΗ

Στη σύντομη αυτή θεωρητικο‐πολιτική παρέμβασή μου

θέλω να απαντήσω στο κριτικό σχόλιο της φίλης μου

Άννας Μπουζιάνη με τον τίτλο: «Ποιός πολίτης;» (δημο‐

σιεύθηκε στην ΕΒΔΟΜΗ, 24 Οκτωβρίου 2020, σελ. 9).

Υπενθυμίζω, ότι στο κείμενό μου υποστήριξα τη θέση:

«ότι αυτός που “αποφασίζει” είναι ο πολίτης στο δημο‐

κρατικό πλαίσιο του κράτους δικαίου» με αφορμή τα

προβλήματα ιδιοκτησίας που έχουν ανακύψει τα τελευ‐

ταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 3Β. Και η

Άννα Μπουζιάνη ορθώς αναρωτιέται: «ποιός πολίτης»,

όταν αυτός ο πολίτης (ο δημότης) αγνοείται από την το‐

πική ηγεσία …. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, τίθεται προς

θεωρητικο‐πολιτική διερεύνηση το πρόβλημα: ποιός
είναι ο πολίτης σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου,
δηλαδή σε ένα σύμπαν θεσμών που περιλαμβάνουν την

λειτουργία της αντιπροσωπευτικής αρχής, αλλά προπάν‐

των οργανώνονται στη βάση της δημοκρατικής αρχής. 

Η διάκριση ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική αρχή

(εκλογές για την ανάδειξη των κυβερνώντων σε εθνικό

και σε τοπικό επίπεδο) και την δημοκρατική αρχή, κατα‐

δεικνύει ότι από μόνη της η αντιπροσωπευτική διαδικα‐

σία, δεν επαρκεί για να χαρακτηρισθεί μία κοινωνία

δημοκρατική. Είναι απαραίτητο, να συμπληρώνεται από

την δημοκρατική αρχή, σύμφωνα με την οποία τα άτομα

αποκτούν την ιδιότητα του πολίτη στο πλαίσιο θεσμών,

όπως είναι το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, το

σύστημα δικαιωμάτων κ.α. Η συμμετοχή στις εκλογές

δεν καθιστά τα άτομα πολίτες. Μπορεί να αποκτά η κυ‐

βέρνηση ή η δημοτική αρχή την πολιτική νομιμοποίησή

της, αλλά ως τυπική συνθήκη, η αντιπροσώπευση δεν εγ‐

γυάται την δημοκρατία σε μία κοινωνία. Μπορούμε να

σκεφθούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη

σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα: πρόκειται για τη

Ρωσία του Πούτιν και την Τουρκία του Ερντογάν. Και

στις δύο αυτές κοινωνίες, ενώ διεξάγονται κανονικά οι

εκλογές (λειτουργεί η αντιπροσωπευτική αρχή) δεν αυ‐

τοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικά κράτη, αλλά είναι τα

κατεξοχήν απολυταρχικά καθεστώτα της σύγχρονης

εποχής. 

Τα άτομα, λοιπόν, σε μία σύγχρονη δημοκρατική κοινω‐

νία, δεν γίνονται πολίτες μόνον μέσω της αντιπροσωπευ‐

τικής διαδικασίας. Χρειάζεται να λειτουργήσει θεσμικά

και η δημοκρατική αρχή. Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο,

τότε μιλάμε για παθογένειες στην πολιτική και την δη‐

μοκρατία. Όταν λοιπόν υποστηρίζω, ότι ο πολίτης απο‐

φασίζει και πράττει, εννοώ όχι το άτομο ως ψηφοφόρος,

αλλά το άτομο που έχει ενταθεί και συμμετέχει σε όλους

τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η Hannah Arendt (η μεγα‐

λύτερη πολιτική φιλόσοφος της εποχής μας) γράφει: «Το
να πράττεις στην πιο γενική του έννοια σημαίνει να ανα-
λαμβάνεις πρωτοβουλία». Απόφαση και πράξη του πολίτη

για τα προβλήματα της κοινωνίας του, είναι το κριτήριο

για να χαρακτηρισθεί μία κοινωνία, μία κοινότητα, δη‐

μοκρατική. 

Η ιδιότητα του πολίτη (επομένως και του δημότη στο το‐

πικό πλαίσιο), δεν είναι μία ετικέτα που επικολλάται

πάνω στο άτομο. Είναι ένας συνεχής αγώνας για να απο‐

κτηθεί και να διατηρηθεί αυτή η θεσμική ταυτότητα.

Πάντοτε έχουμε να κάνουμε με «μαθησιακές διαδικα‐

σίες» στην οικογένεια, στη γειτονιά, στο σχολείο, στην

πόλη, το κράτος, που καλλιεργούν την ιδιότητα του πο‐

λίτη. Τα πεφωτισμένα αυτόνομα άτομα, είναι οι πολίτες.

Και αυτοί είναι οι εγγυητές της δημοκρατικής δόμησης

και λειτουργίας μίας κοινωνίας. 

Μία επιπλέον διευκρίνιση στη σχετική προβληματική

είναι η εξής: πολλοί από τους αναγνώστες (αναγνώ‐

στριες), ενδεχομένως και η φίλη μου Άννα Μπουζιάνη, να

με κατηγορήσουν ότι βλέπω τον κόσμο ιδεαλιστικά και

δεν αντιλαμβάνομαι, ότι οι πολίτες σήμερα είναι άβουλα

και παθητικά όντα μπροστά στις πανίσχυρες πολιτικές

ηγεσίες. Και όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ισχύει η

διάκριση ανάμεσα στο είναι και το δέον, ανάμεσα στην

πραγματικότητα και την κανονιστικότητα, αλλά η διά‐

κριση αυτή ούτε απόλυτη είναι ούτε και ρυθμιστική για

την κοινωνία μας. Η «ανθρώπινη κατάσταση» εμπεριέχει

ορθολογικά κανονιστικά στοιχεία στη δομή της και επο‐

μένως η κανονιστικότητα είναι η ίδια η ορθολογική

πραγματικότητα. Για να θυμηθούμε και πάλι την Hannah

Arendt: «οι άνθρωποι είναι νεόφερτοι στον κόσμο και αρ-
χάριοι εξαιτίας του γεγονότος της γέννησής τους, ωθούν-
ται, επομένως, προς την πράξη». 
Το συμπέρασμά μας είναι απλό: ή θα είμαστε πολίτες που

αποφασίζουν και πράττουν για τα προβλήματά τους (δη‐

μότες που αποφασίζουν και πράττουν στο τοπικό επίπεδο)

ή θα «μεταμορφωθούμε» σε άβουλα και παθητικά πλά‐

σματα που αναμένουν να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης

στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ».

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Η ιδιότητα του πολίτη δεν είναι ετικέτα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποι-

ήθηκε στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ πα-

ρουσία του Δημάρχου Παιανίας Ι.

Μάδη, του Αντιδημάρχου Παιανίας Ι.

Σαμωνά, - Ξύκη  του Αναπληρωτή Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ

Α. Τόσιου, της Β. Γενικής Διευθύν-

τριας Έργων Ανατολικής Αττικής Γ.

Στεφανάκου και του Γ.Ψυχαράκη,

νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου

εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ, καθώς και πα-

ρουσία τεχνικών στελεχών των

τριών μερών. Η συνάντηση πραγμα-

τοποιήθηκε, στο πλαίσιο των μικτών

συναντήσεων που πραγματοποιούν-

ται σε εβδομαδιαίο πλέον επίπεδο

για την αξιολόγηση και βέλτιστη δια-

χείριση της πορείας του έργου  απο-

χέτευσης στην περιοχή Γλυκών

Νερών και Φούρεσι του Δήμου Παι-

ανίας. 

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του

αποχετευτικού συστήματος στο Δη-

μοτικό Διαμέρισμα των Γλυκών

Νερών του Δήμου Παιανίας, όπου

βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ερ-

γασίες για την κατασκευή του Δι-

κτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων.

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, το

οποίο έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ

Α.Ε. και εκτελείται από την ανάδοχο

εταιρεία, καθώς ταυτόχρονα με την

κατασκευή των αγωγών του δικτύου

αποχέτευσης ακαθάρτων κατα-

σκευάζονται και όλες οι εξωτερικές

διακλαδώσεις για την σύνδεση των

ακινήτων με το νέο δίκτυο κατα-

στώντας το λειτουργικό μετά την

ολοκλήρωσή του.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι

κάτοικοι θα απαλλαγούν από τις δυ-

σμενείς συνέπειες των βόθρων (οι-

κονομικές, περιβαλλοντικές κ.α.)

ενώ παράλληλα ευρύτερα η περιοχή

θα αναβαθμιστεί προσδίδοντας ση-

μαντικές ωφέλειες.

Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε η

πρόοδος του έργου καθώς έχει  ήδη

κατασκευαστεί περισσότερο από το

80% του δικτύου αποχέτευσης στην

περιοχή των Γλυκών Νερών, ενώ πα-

ράλληλα προχωρά και η κατασκευή

του δικτύου στην περιοχή του Φού-

ρεσι. 

Eκτενής συζήτηση έγινε σχετικά με

τις ενέργειες για την επίσπευση των

έργων καθώς και για τη μείωση

όχλησης των πολιτών.  Ο Δήμαρχος

Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό που έως σή-
μερα ένα έργο τέτοιας έκτασης πα-
ραμένει εντός χρονοδιαγράμματος.
Σύντομα οι χρήστες θα απολαμβά-
νουν τα οφέλη του και η όχληση που
υπέστησαν θα ανήκει στο παρελθόν.
Μεταφέραμε τον προβληματισμό
που υπάρχει  με την έγκαιρη αποκα-
τάσταση του οδοστρώματος. Εξετά-
στηκαν δράσεις που θα παρέχουν
την απαραίτητη ενημέρωση στους
πολίτες ώστε να γνωρίζουν με ακρί-
βεια την εξέλιξη του έργου».

Κρούσματα covid-19

στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Αναστέλλεται η  λειτουργίαςτου Α1 τμήματος, του 1ου

Γυμνασίου Βούλας για 15 ημέρες με απόφαση της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης, μετά την εμφάνιση κρούσματος Covid – 19 σε

μαθητή στις 26.10.20. Οι μαθητές του τμήματος που

ανεστάλη η λειτουργία, θα παρακολουθούν τα μαθή-

ματα μέσω τηλεκπαίδευσης, έως και τις 4 Νοεμβρίου.

Από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε κρούσμα

στο 1ο Γυμνασίο της Βούλας, η Δημοτική Αρχή προ-

γραμμάτισε απολύμανση όλων των χώρων του σχο-

λείου, και σε συνεννόηση με τους καθηγητές και το

βοηθητικό προσωπικό που ήρθαν σε επαφή, προχώρη-

σαν σε μοριακό τεστ με έξοδα του Δήμου

Από τα τεστ προέκυψαν άλλα δύο κρούσματα στο Α2

τμήμα, το οποιο έκλεισε και αυτό για 15 ημέρες.

Θετικός και υπάλληλος 

του Δήμου

Θετικός σε κορωνοϊό διαγνώστηκε - μετά από εξέταση -

υπάλληλος των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου ΒΒΒ, ο

οποίος απουσίαζε επί μία εβδομάδα από την εργασία του.

Όλοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου γραφείου έχουν

τεθεί σε καραντίνα και έχουν κάνει μοριακό τεστ. Θα γίνει

απολύμανση σε όλους τους χώρους του Δημαρχείου.

Επιταχύνονται τα έργα αποχέτευσης στην

περιοχή των Γλυκών Νερών
Συνάντηση εργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ - Δήμου Παιανίας 
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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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Συνάντηση με εκπροσώπους φιλο-

ζωικών σωματείων είχε ο Υπ. Εσω-

τερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Συζητήθηκε η εφαρμογή του Ευρω-

παϊκού Κανονισμού ιχνηλασιμότη-

τας (Traces), όσον αφορά στη

μετακίνηση ζώων, που υιοθετούνται

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

σε συνέχεια ανοικτής επιστολής

(https://www.savethevoiceless.com/

alitheies-psemata/epistoli/) προς

την κυβέρνηση, την οποία συνυπέ-

γραψαν 190 φιλοζωικά σωματεία

της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ως εκπρόσωποι των φιλοζωικών

σωματείων συμμετείχαν οι κυρίες

Αρτεμισία Παπαγιαννοπούλου,

Σοφία Τζονίκη, Ελισάβετ Ηλιάκη,

Γαρυφαλλιά Γαλή και Βάλια Ορφα-

νίδου.

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους

φιλοζωικών σωματείων

Καταψήφιση του 

προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2021

Πρόταση Κύματος 

Ενωμένων Πολιτών

Σύμφωνα με τις δαπάνες που έχουμε καταψηφίσει

κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους και στις Οικ.

Επιτροπές, εισηγούμεθα την απομείωση των κάτωθι

δαπανών κ ποσών:

1. Από την δαπάνη φωτεινού διάκοσμου με κωδικό

εγγραφής 15-6691.011 και συνολικό ποσό 69.000€

την μείωση του ποσού κατά 39.000€

Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 της εισηγη-

τικής και από τις δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

με κωδικό 66. Το ποσό σε αυτή την κατηγορία είναι

2.279.927,67€

2. Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση δρά-

σεων υποστήριξης και ευαισθητοποίησης για το

πρόγραμμα "διαλογή στην πηγή" με κωδικό εγγρα-

φής 20-6142.014 και το ποσό 55.800€.

Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 κατηγορία

δαπανών αμοιβές αιρετών και τρίτων, κωδικός 61 και

από το συνολικό ποσό 1.276.893,48

3. Δαπάνη μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και

όπως έχει εγγραφεί  α) υπηρεσίες διάθεσης συστή-

ματος ηλεκτρικών αυτοκινήτων για αυτόματη μί-

σθωση 30-6142.006 και το ποσό 24.800€

β) ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης

μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 30-6142.007 και

το ποσό 1.000€ Και τα 2 ποσά αφαιρούνται από τον

πίνακα 2,4 της εισηγητικής, κωδικός 66 δαπάνες

προμήθειας αναλωσίμων.

4. Δαπάνη δημοτικής συγκοινωνίας 30-7421.001

και το ποσό των 140.000€ για το 2021. Το ποσό

αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 με κωδικό 74 μελέ-

τες, έρευνες και με συνολικό ποσό 873.227€

5. Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών και επι-

κίνδυνων δέντρων, εγγραφή  35-6233.001 και ποσό

για το 2021   349.981,21€.Το ποσό αφαιρείται από

τον πίνακα 2,4 με κωδικό 62 παροχές τρίτων κ συ-

νολικό ποσό 2.777.634,02€

Η πρότασή μας είναι το ποσό των 610.581,6€ που

απομειούται να κατανεμηθεί ως εξής:

500.000€ στο τεχνικό πρόγραμμα

110.581,6€ για την επιμέλεια των αδέσποτων ζώων

του δήμου μας

Θετικός διαγνώστηκε μετά από εξέταση κορω-

νοϊού υπάλληλος των διοικητικών υπηρεσιών

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο

οποίος απουσίαζε επί μία εβδομάδα από την ερ-

γασία του. Μόλις ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή

για το περιστατικό προέβει άμεσα σε όλα τα

μέτρα όπως προβλέπονται από τα πρωτόκολλα

του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα:

Όλοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου γρα-

φείου έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν κάνει

μοριακό τεστ.

Θα γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους του

Δημαρχείου.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξε-

τάσεων των υπολοίπων εργαζόμενων θα λη-

φθούν πρόσθετα μέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Έχουν ακολουθηθεί όλα τα προβλεπόμενα βή-

ματα ιχνηλάτησης πιθανών επαφών με το κρού-

σμα.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος ευχήθηκε στον εργαζό-

μενη ταχεία ανάρρωση και τόνισε για ακόμα μία

φορά πως απόλυτη προτεραιότητα του Δήμου

είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και για το

λόγω αυτό τηρούνται άμεσα και αποτελεσματικά

όχι μόνο όσα προβλέπει ο ΕΟΔΥ αλλά και όσα

πρόσθετα μέτρα κριθούν απαραίτητα.

Σεμινάρια 

Κοπτικής-Ραπτικής στη

Χρυσή Τομή Κερατέας

Η Χρυσή Τομή υλοποιεί για μια ακόμη χρονιά το σεμινάριο

Κοπτικής-Ραπτικής με εισηγήτρια τη Μάτα Σκούφου. Τα

μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δυο τμήματα, αρχά-

ριων και προχωρημένων. Στο τμήμα αρχαρίων θα διδαχ-

θούν βασικές αρχές ραπτικής, επιδιορθώσεις, κοπή και

ραφή φούστας με τεχνική burda. Στο τμήμα προχωρημέ-

νων θα μπορούν να ενταχθούν μόνο εκείνοι που έχουν πα-

ρακολουθήσει τον 1ο & 2ο κύκλο μαθημάτων.  

Το τμήμα προχωρημένων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2 Νο-

εμβρίου 2020 και  θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα

17:00-20:00 και το τμήμα αρχαρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη

3 Νοεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη

17:30-20:30 στο χώρο της Χρυσής Τομής (Λεωφ. Αθηνών-

Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας). Η διάρκεια του

σεμιναρίου θα είναι 3 μήνες (36 ώρες).

Πληροφορίες στο xrisi_tomi@hotmail.gr και καθημερινά

16:00-21:00 στα τηλ.: 6984912459 – 6984614675.

Θετικός σε κορωνοϊό υπάλληλος του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

η απουσία της στήλης την προηγούμενη εβδομάδα

οφείλεται στην ενδελεχή μελέτη των θεμάτων των

επιτροπών, που αποτελούσαν εξ άλλου μέρος της

ημερήσιας του Δ.Σ., πραγματοποιηθέν δια τηλεδια-

σκέψεως την Δευτέρα, 26-10. Επίσης, στην προετοι-

μασία προτάσεως περί των δαπανών του 2021, η

οποία ως αναμενόμενο, απερρίφθη ομού μετά της

υποβληθείσης εκ του κ. Πέτροβιτς (δημ. συμβούλου,

αντιπροέδρου ΔΣ και εξ ιδιότητος αρμοδίου, πολιτι-

κού μηχανικού) ανάλογης προτάσεως επί του τεχνι-

κού προγράμματος. Φευ.... αλίμονο.

Στις ερωτήσεις προ ημερησίας του αρχηγού μας, Δημ.

Δαβάκη και στις σχετικές απαντήσεις, η ενημέρωση

έχει ως εξής:

― Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

(ΑΚΤΗ) στη Βουλιαγμένη. Οι ερωτήσεις που θέσαμε

αφορούσαν στον τρόπο υπαγωγής του κτίσματος και

στα αναφερόμενα της διακήρυξης 460 τ.μ. περίπου,

και αν μέρος αυτού βρίσκεται εντός αιγιαλού! Επί-

σης, δεδομένου του υψηλού τιμήματος, θα είναι εφι-

κτό για τον μέσο δημότη να το επισκεφθεί;

Η αναμενόμενη απάντηση ήταν πως όλα έγιναν ωραία

και καλά, πως είναι ευτυχής για την εξέλιξη. Ανέλυσε

τα “χρώματα των παπαγαλιδίων!” (τί ήθελε να πει;...)

και διαβεβαίωσε πως η κοινόχρηστη παραλία παρα-

πλεύρως, δεν θα "θιχτεί"... Φυσικά, δεν υπήρξε απάν-

τηση στα ερωτήματα που θέσαμε. Να θυμίσουμε μόνο

στο δήμαρχο, ότι κατά τον ίδιο τρόπο κατέληξε, κον-

τινή στο σημείο παραλία, ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ ήδη από

τον χώρο των παρκαδόρων και η οποία όλως τυχαίως

"αξιοποιείται" από τους ίδιους επιχειρηματίες.

― Ερώτηση για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί το

θέμα των συνεδριάσεων των επιτροπών (Ο.Ε.,

Ε.Π.Ζ.), δεδομένου ότι αμφότερες είναι 9μελείς,

πέραν των απαραίτητων υπαλλήλων, εισηγητών, κ.λπ.

Στην παρούσα επισφαλή κατάσταση λόγω πανδημίας,

είναι αποδεκτό να συναθροίζονται τόσα άτομα στον

ίδιο χώρο; Εκπληκτοι ακούσαμε την απάντηση: "Μας
αρέσει η πολυφωνία"! Μόνο ως εμπαιγμό μπορούμε

να το εκλάβουμε... αφού στους 9 συμβούλους, οι 8

είναι δικοί του. Επίσης, ότι το προσωπικό δεν συμπε-

ριλαμβάνεται, βάσει του άρθρου 1, παρ.3, στην οδη-

γία για τα μέτρα...; Δηλαδή, οι υπάλληλοι δεν

υπολογίζονται και δεν προσμετρώνται ως άτομα;! (και

η ειρωνία, ότι σήμερα Παρασκευή διαπιστώθηκε κρού-

σμα υπαλλήλου στο Δήμο)!

― Σχετικώς με τα χρονίζοντα προβλήματα της Α’  και

Β’ πλαζ, των αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων, αν υπάρ-

χουν ή όχι, αν θα γίνουν και πότε, πληροφορηθήκαμε

ότι υπάρχει μελέτη (το έχουμε ξανακούσει αυτό!) που

οδεύει προς έγκριση και ούτε λίγο, ούτε πολύ οι μι-

σθωτές των πλαζ θ' ανακατασκευάσουν τους αγω-

γούς και θα επιλύσουν τα προβλήματα... Οι ίδιοι το

γνωρίζουν άραγε;

― Για το σημείο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

όπου παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα, έναντι Αγ. Ιωάν-

νου, Βούλα, ως και για την πιάτσα ταξί (επίσης "ξε-

χειλωμένη") η τοποθέτηση του δημάρχου ήταν

ασαφής. Είπε ότι, απαγορεύεται από τον ΚΟΚ και ότι

επιλαμβάνεται η δημοτική αστυνομία (τί να πρωτο-

προλάβει να κάνει...) και το θέμα θα λυθεί, όταν εφαρ-

μοστεί η ελεγχόμενη στάθμευση. Για όποιον δεν

κατάλαβε, νέα έξοδα μας περιμένουν....

Σε ό,τι αφορά το κολοσσιαίο θέμα της ΜΕΕΚΒ (Με-

τοχική Εταιρεία Κτήματος Βούλας) δια της μεθόδου

"απαντώ λέγοντας όσο το δυνατό λιγότερα από αυτά
που δεν με συμφέρουν", πληροφορηθήκαμε ότι έχει

βγει τελεσίδικη απόφαση πλέον για το ιδιοκτησιακό

καθεστώς (απέφυγε επιμελώς να το πει αλλά το εν-

νόησε) της έκτασης 3 στρεμ. περίπου στην περιοχή

"καζίνο", (λέτε να το δούμε κι αυτό;) απέναντι από το

πρώην Α.Τ. Βούλας επί της παραλιακής. Για την δέ-

σμευση των αποθεματικών του δήμου, 3,2 εκ. € από

τα διεκδικούμενα 13 εκ. € συνολική απαίτηση της

ΜΕΕΚΒ, απ' όσο καταλάβαμε, είπε πως η υπόθεση θα

ξαναδικαστεί στον Αρειο Πάγο.

Στην ημερήσια διάταξη και στο τεχνικό πρόγραμμα αί-

σθηση δημιούργησε η παρέμβαση του κ. Πέτροβιτς

αναφορικά  με την πραγματική διάθεση εκ μέρους της

διοίκησης ν' ακούσει μία άλλη πρόταση. Να θυμίσουμε

ότι ο εξ ιδιότητος αρμόδιος κ. Πέτροβιτς υπέβαλε

πρόταση (εκτός των άλλων) για το σύστημα γεωγρα-

φικών πληροφοριών (GIS),το οποίο κατά παραδοχή

του δημάρχου, λειτουργεί  ΜΕΡΙΚΩΣ στη Βούλα και

θα επεκταθεί στον υπόλοιπο δήμο. Επομένως η υφι-

στάμενη κατάσταση δεν καλύπτει ούτε το σύνολο του

δήμου, ούτε το εύρος των χώρων προς εντοπισμό... 

Για τον σταθμό μεταφόρτωσης και στην όχληση που

προκαλεί η μετακίνηση των δημοτικών οχημάτων

στους κατοίκους Πανοράματος, είπε πως είναι προ-

σωρινή... Μαντέψτε μετά την 3ετία (τόση είναι η προ-

σωρινή), ποιός θα υφίσταται την όχληση;

Ετοιμάζεται το σημείο Green Point στην παραχωρη-

θείσα έκταση των 32 στρεμ. μέρος της Σχολής Ευελ-

πίδων, όπου, όπως έχουμε ξαναγράψει, θα

δημιουργηθεί: Διαλογή στην Πηγή, Σταθμός μετα-

φόρτωσης, Συνεργείο του Δήμου, Χώρος στάθμευ-

σης των οχημάτων του δήμου, φορτηγων,

απορριμματοφόρων και ποιός ξέρει τί άλλο... Εύλογη

απορία: Τα 32 στρεμ. θα είναι εν τέλει αρκετά και σε

νόμιμα χοροθετημένη έκταση;

Τα δημοτικά τέλη και ο δημοτικός φόρος ειπώθηκε ότι

δεν παρουσιάζουν αύξηση. Αν όμως υπολογίσουμε το

+ 0,25% υπέρ σχολείων (πάγια αύξηση), το γεγονός

πως η Αποκεντρωμένη δεν δέχθηκε τις απομειώσεις

τελών σε 2 κατηγορίες (κατά δήλωση δημάρχου

πάντα) και πως, ως είπε ο κ. Πέτροβιτς στην παρέμ-

βασή του, δεν θα έπρεπε ο υπολογισμός των υπο-

γείων ή βοηθητικών χώρων, στεγασμένων ή μη, να

είναι ο ίδιος με αυτόν των κατοικιών, καταλήγουμε

πως οι τιμές δεν είναι και ΤΟΣΟ ίδιες....

Στα θέματα μελετών, τόσο της διευθέτησης του ρέ-

ματος Χερώματος, όσο και του Αλιευτικού Καταφυ-

γίου Βάρκιζας, ως επίσης και του ΣΒΑΚ (Σχέδιο

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) διαπιστώσαμε ότι:

1. Οι μελετητές χρησιμοποίησαν καλοπροαίρετα τα

στοιχεία που τους δόθηκαν από τον δήμο α) περί-

πτωση αριθμού θέσεων και δυναμικότητας ελλιμενι-

σμού. Το καταστατικό του δήμου αναφέρει 173

θέσεις, ενώ για το έτος 2019 η δυναμικότητα ήταν

147 με μία κενή. Υπολογίζουμε την αυξομείωση των

σκαφών λόγω μήκους αλλά η απόκλιση είναι μεγάλη

β) περίπτωση στοιχείων  για το ΣΒΑΚ και πιο συγκε-

κριμένα για την δημοτική συγκοινωνία_ από το έτος

2018 μέση ημερήσια επιβατική κίνηση, μπλε γραμμή

58, κόκκινη 60, ενώ το 162 (τοπική γραμμή) 300!

2.Διεφάνη "εκτεταμένη επίδραση" της διοίκησης επί

του έργου των μελετητών, καθώς στο έργο του Χε-

ρώματος υπήρχε πρόταση για τις 2 λεκάνες ανάσχε-

σης υδάτων ανοικτού τύπου με φυτεύσεις και

αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ η διοίκηση έδειξε να

έχει τοποθετηθεί από πριν εναντίον αυτής της προ-

τάσεως του μελετητή. Στις παρεμβάσεις που έκανε ο

κ. Πέτροβιτς, επεσήμανε, εκτός των λόγων για τους

οποίους τιθέμεθα υπέρ των ανοικτού τύπου ανασχέ-

σεων επίσης και την οικία επί της κοίτης του ρέματος,

που έδειχνε απαλλοτριούμενη. Επ' αυτού υποστηρίχ-

θηκε ότι έχει ήδη απαλλοτριωθεί. Κρατήστε κατά νου,

ότι μιλάμε για σύνολο έργων και πρωτίστως ότι, αν

δεν κατασκευαστεί άρτια η διευθέτηση του ρέματος

Κόρμπι, οποιοδήποτε έργο στην περιοχή θα είναι

δώρο-άδωρο. Πάντως το θέμα έκλεισε βιαστικά και

διεκόπη ο ομιλητής κ. Πέτροβιτς.

Θα κλείσουμε με μια λυπηρή είδηση· την κοπή ενός

ακόμη πεύκου με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας,

χωρίς όμως εισήγηση της υπηρεσίας Πρασίνου (όπως

ο προσφάτος ψηφισμένος Κανονισμός Πρασίνου προ-

βλέπει). Πρόκειται για υγιέστατο πεύκο που είχε την

ατυχία να φύεται σε μελλοντικό πεζόδρομο! Αφού

πέρασε ο οδοστρωτήρας, κυριολεκτικά και μεταφο-

ρικά, αποκαλύφθηκαν οι ρίζες του και αντί, όπως πρό-

τεινε ο Δ.Δαβάκης, να κατασκευαστεί μια

ζαρντινιέρα, άλλωστε πρόκειται για πεζόδρομο, να

εγκιβωτιστεί, επελέγη για πολλοστή φορά η ανάλ-

γητη λύση της κοπής... θλιβερό.

Με αυτή την πικρή γεύση και την υπενθύμιση της απα-

ραίτητης τήρησης των μέτρων, σας ευχόμαστε 

Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.
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Στη διάθεση των ενδιαφερομένων ειδικές

εφαρμογές και διευκρινιστικές απαντήσεις

για την επιδότηση μέσω του Προγράμματος

της Περιφέρειας Αττικής για την Ενίσχυση

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

λόγω Covid-19

Για την καλύτερη διευκόλυνση των μικρών και πολύ

μικρών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αξιοποι-

ήσουν το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής ύψους

200 εκ. € μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έχει εκ-

δοθεί ένα ειδικό πακέτο ερωτήσεων και απαντήσεων

για τους ενδιαφερόμενους, ενώ έχει αναπτυχθεί ένα

ειδικό σύστημα μέσω του οποίου δίνεται η δυνατό-

τητα στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν την βαθμολο-

γία τους εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 

Η κατάρτιση της παραπάνω εφαρμογής καθώς και του

πρώτου πακέτου των 33 ερωτήσεων και απαντήσεων

πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία της Διαχει-

ριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με την Ελ-

ληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ - ΕΦΕΠΑΕ)

που αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της

εν λόγω δράσης.

Παρακάτω ακολουθούν οι δύο δημοφιλέστερες ερω-

τήσεις με τις σχετικές απαντήσεις τους 

Ερώτηση: Η επιδότηση που θα χορηγηθεί σε όσους εγ-

κριθούν, επιστρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο; Απάν-

τηση είναι: «ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ επιστρέφεται»

Ερώτηση: Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;

Απάντηση: «ΟΧΙ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα

εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη)». 

Να σημειωθεί ότι η Πλατφόρμα του ειδικού Πληρο-

φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

για την υποβολή των προτάσεων (αιτήσεων) στο πρό-

γραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση Μι-

κρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν

από την πανδημία έχει ανοίξει από τις 23 Οκτωβρίου.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι

από 5.000€ – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των

αιτήσεων, που γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis, έχει ως καταλη-

κτική ημερομηνία τις 20/11/2020 και ώρα 15.00.

Με αφορμή τις σχετικές δράσεις ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε: «Στόχος μας είναι η
μεγαλύτερη διευκόλυνση και η αποτελεσματικότερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες και δράσεις στηρίζει έμπρακτα τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η περίοδος που διανύουμε
είναι ιδιαιτέρα κρίσιμη. Στην Περιφέρεια Αττικής αγω-
νιζόμαστε καθημερινά για να ανταποκριθούμε στις
υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. 

Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων μέσα από τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 αποτελεί ένα από τα μέτρα που υιοθε-
τούμε για να μπορέσουμε να τονώσουμε την αγορά
και να στηρίξουμε ένα μέρος των πληγέντων κλά-
δων. Δέσμευση μας είναι ότι δεν θα αφήσουμε καμία
μικρή επιχείρηση της Αττικής μόνη σε αυτή την υγει-
ονομική κρίση. Η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα τους». 

Διευκρινιστικές απαντήσεις για την επιδότηση

μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής
Δημοφιλέστερες ερωτήσεις με τις σχετικές απαντήσεις 

20PROC007546820
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Άλιμος, 27/10/2020
Αρ.Πρωτ. 26924

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 2/2020 - ΑΦ 36/2020
Α.Σ. 101587

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει της τιμής για την επιλογή
Αναδόχου  που θα αναλάβει έως
την 31/12/2020 με δικαίωμα παρά-
τασης έως τρεις (3) μήνες: «την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμο-
διότητας της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Αττικής & Νήσων που
υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα
της Περιφέρειας Αττικής για το
έτος 2020» συνολικού προϋπολογι-
σμού μέχρι του ποσού 187.900,00€
πλέον του ΦΠΑ (24%) ή μέχρι του
ποσού 232.996,00€ συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ (24%).
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΑΕΔ- Περι-
φερειακή Δ/νση Αττικής & Νήσων
2. Είδος σύμβασης: Προμήθεια
3. Το Έργο βαρύνει τον Προϋπολο-
γισμό του ΟΑΕΔ 

4. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμ-
βασης: προμήθεια πετρελαίου θέρ-
μανσης για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών του Οργα-
νισμού αρμοδιότητας της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Αττικής &
Νήσων που υπάγονται στη χωρική
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττι-
κής  για το έτος 2020
5. Συνολικός προϋπολογισμός:
232.996,00€   
6. Νόμισμα προσφερόμενης τιμής: Ευρώ  
7. Είδος διαδικασίας: «Ανοικτός δημό-
σιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός»
8. Κριτήριο Ανάθεσης: την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει της τιμής
10. Προθεσμία για την ηλεκτρονική
κατάθεση  των προσφορών: 
Α)  Έναρξη ημερομηνίας υποβολής
προσφορών:

27/10/2020 ημέρα Τρίτη
Β)  Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών:

11/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
ημέρα Τετάρτη
11. Ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής
διενέργειας του Διαγωνισμού: Η
αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολό-
γησης Αποτελεσμάτων Διαγωνι-
σμών της  Περιφερειακής Δ/νσης
του ΟΑΕΔ Αττικής & Νήσων  την
18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     29-10-2020
Αρ. Πρωτ.  16949.. 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 30μ3»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
37200,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 30μ3»,
προϋπολογισμού δαπάνης 37200,00
€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ 8/2019 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγω-
νισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του Ν.
4412/2016, το Ν.3463/2006, του Ν.

3852/2010 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  11η Νοεμβρίου 2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ –
09:30πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμό-
διο γραφείο του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ
2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μακράς Στοάς 15, 18531
Πληρ. Μπαλτά Α., Τηλ. 2144053358
Πειραιάς 19/10/2020
Αρ. Πρωτ. 48511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι η Χατζηαθανα-
σιου Μαρία - Μαγδαληνή του Μαρί-
νου και της Ελένης κάτοικος Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης -Δ.Ε. Βούλας
Αττικής, (οδός Σουλίου 48), εγγε-
γραμμένη στο Δημοτολόγιο του
Δήμου Πειραιά, έτος γεννήσεως 1982
και τόπο γεννήσεως Αθηναίων - Αττι-

κής, με την με αρ. πρωτ. 44488/18-09-
2020 αίτηση που υπέβαλε στο Τμήμα
Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Λη-
ξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
του Δήμου Πειραιά ζητάει την αλλαγή
Επωνύμου της από: 
«Χατζηαθανασίου» σε «Νομικού»
Παρακαλείται όποιος αντιτίθεται στην
ως άνω αλλαγή, να υποβάλλει στη Δι-
εύθυνση Διοίκησης του Τμήματος
Πρωτοκόλλου του Δήμου Πειραιά
εντός 15 ημερών από την κοινοποί-
ηση της ανακοίνσης αυτής στον ημε-
ρήσιο Πειραϊκό τύπο καθώς και στον
ημερήσιο τύπο Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης - Δ.Ε. Βούλας Αττικης,
όπου είναι ο τόπος κατοικίας της, τις
τυχούσες αντιρρήσεις του.

Ο Δήμαρχος
και με εντολή του

ο Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος
Αλέξανδρος Καμαρατος

Προμήθεια Εντύπων Καρτών

Ελέγχου Καυσαερίων

Στην ανάγκη άμεσης ρύθμισης του προβλήματος που έχει

δημιουργηθεί με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στις περι-

φέρειες της Προμήθειας Εντύπων Καρτών Ελέγχου Καυσα-

ερίων (Κ.Ε.Κ.) χωρίς την πρόβλεψη μεταφοράς πόρων,

αναφέρεται σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γ. Πατούλης. 

Στην επιστολή του επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι είναι

ανάγκη να πραγματοποιηθεί διαβούλευση, να προβλεφθεί

μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής, να αποτυπωθούν οι

τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας των Κ.Ε.Κ και επίσης να

υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη του σχετικού κόστους. 

Η Πρόταση της Περιφέρειας Αττικής 

Στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης προτείνει επιπλέον ως

εναλλακτική λύση την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαε-

ρίων από τα Κ.Τ.Ε.Ο (δημόσια και ιδιωτικά) με την μορφή

Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου που θα αφορά μόνο στον

έλεγχο των καυσαερίων, με την καταβολή του προβλεπό-

μενου από το νόμο τέλους, καθώς και την έκδοση Μηχανο-

γραφημένης Βεβαίωσης από τα εξουσιοδοτημένα

Συνεργεία, με την καταβολή του προβλεπόμενου από το

νόμο τέλους.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει ότι

είναι επιβεβλημένο να ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση με το

αυτοδιοικητικό όργανο των Περιφερειών της χώρας

(ΕΝ.Π.Ε.) προκειμένου να τροποποιηθεί το υφιστάμενο νο-

μοθετικό πλαίσιο.
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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

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

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

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΖΟΣ, του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

και της ΑΡΕΤΗΣ, το γένος ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, που

γεννήθηκε στην ΑΘΉΝΑ και κατοικεί στου ΠΑΛ-

ΛΗΝΗ Αττικής και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ,

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΖΙΩΡΗ,

που γεννήθηκε στην Άρτα Ηπείρου και κατοικεί

στην ΠΑΛΛΗΝΗ Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στο Δημαρχείο Γέρακα.

ΓΑΜΟΙ

“Ρύθμιση οφειλών και
παροχή 2ης ευκαιρίας”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργα-

νώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: “ΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ”, την Τε-

τάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00-15.00.

Χαιρετισμός:  Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών & Κεντρικής Ένω-

σης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Κεντρικός ομιλητής:  Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμμα-

τέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του

Υπουργείου Οικονομικών καθώς και  τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ

έχουν προσκληθεί για να παρουσιάσουν τους βασικούς άξο-

νες και τις καινοτομίες της “Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής

Δεύτερης Ευκαιρίας” και να απαντήσουν σε ερωτήσεις για:

- Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως

240 δόσεις

- Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών

& νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας

- Τις πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία

της 1ης κατοικίας

- Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων

Για να συμμετέχετε δηλώστε το, για να σας αποσταλεί ο

σχετικός σύνδεσμος.

Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Εμπορίου ΕΒΕΑ,

τηλ.:210-3627911 / 210-3382240, e-mail: domtrade@acci.gr

“Εξωση” των τουρκικών

Επιμελητηρίων από τα 

Ευρωεπιμελητήρια ζητάει 

ο πρόεδρος Κ. Μίχαλος

Τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων κατά της Τουρκίας από

τα Ευρωεπιμελητήρια εξαιτίας των προκλητικών και παρα-

βατικών συμπεριφορών της κυβέρνησης Ερντογάν που

έφθασαν μέχρι του σημείου να καλούν σε μποϊκοτάζ των

γαλλικών προϊόντων, ζητάει ο πρόεδρος της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχα-

λος. Σε επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο των Ευρωε-

πιμελητηρίων Leitl, ο K. Μίχαλος καλεί τα

Ευρωεπιμελητήρια να δράσουν, καθώς οι ενέργειες της

τουρκικής κυβέρνησης προκαλούν εκτός των άλλων και ση-

μαντικά οικονομικά προβλήματα, ενώ ζητεί την έκτακτη συ-

νεδρίαση της γενικής συνέλευσης των Ευρωεπιμελητηρίων

για την επανεξέταση του δικαιώματος των τουρκικών Επι-

μελητηρίων να συμμετέχουν στα Ευρωεπιμελητήρια.

Παράταση έως 30 Νοεμβρίου

η υποχρεωτική τηλεεργασία

στην Περιφέρεια Αττικής

Παρατείνεται η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και

προσωρινών μέτρων για την περιφέρεια Αττικής ως προς

την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας (της

υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των εργαζομένων

σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και του κλι-

μακωτού ωραρίου ανά μισή ώρα εντός διώρου κατά την

προσέλευση και την αποχώρησή τους), με Κοινή Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ),  άρθ. 235, ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

Κλειστά τα καταστήματα 

Κυριακή 1η Νοεμβρίου
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-

ναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρή-

σεις ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνον-

ται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της

διασποράς του Covid-19, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου,

(αρχή περιόδου ενδιάμεσων εκπτώσεων), όλα τα εμ-

πορικά καταστήματα της χώρας θα παραμείνουν

κλειστά. 

Οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, θα διαρκέ-

σουν έως και την 14η  του μήνα. 

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.

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
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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

Προχθές, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ήταν
η παγκόσμια ημέρα κατά της ψωρία
σης, όπως γράφοουμε στη διπλανή σε
λίδα.
Παίζει ρόλο η διατροφή στην ψωρίαση;
Ας δούμε τι γράφει η ΔιαιτολόγοςΔια
τροφολόγος, Ph.D.c Κωνσταντινα
Τσουτσουλοπουλου.

Αν και δεν υπάρχουν εμπεριστατωμέ
νες κατευθυντήριες οδηγίες όσον
αφορά στην υιοθέτηση κάποιας συγκε
κριμένης δίαιτας για την πρόληψη ή την
ανακούφιση των συμπτωμάτων της
ψωρίασης, φαίνεται ότι η επιλογή ή
αποφυγή ορισμένων τροφίμων ή θρε
πτικών συστατικών μπορεί να βοηθήσει
τόσο στις περιόδους έξαρσης όσο και
στις περιόδους ύφεσης της νόσου:

Ω3 λιπαρά οξέα
Τα ω3 έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.
Καθώς η ψωρίαση είναι μια φλεγμονώ
δης νόσος, έχει φανεί σε μελέτες ότι η
πρόσληψή ω3 λιπαρών οξέων μπορεί
να επιδράσει ευεργετικά στο ανοσοποι
ητικό σύστημα. Συνεπώς, φροντίστε να
καταναλώνετε τρόφιμα που είναι καλές
πηγές, όπως λιπαρά ψάρια (σολομός,
σαρδέλα, σκουμπρί, ρέγγα, τόνος, πέ
στροφα), όσπρια, ξηροί καρποί.
Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D αποτελεί συστατικό κά

ποιων δερματικών κρεμών που εφαρ
μόζονται τοπικά στις πάσχουσες περιο
χές, καθώς έχει φανεί ότι πιθανότατα
μειώνει το ταχύ ρυθμό ανάπτυξης των
δερματικών κυττάρων. Αν και χρειάζε
ται προσοχή ως προς την ποσότητα της
βιταμίνης D που λαμβάνεται, η πρόσ
ληψη της μέσω της τροφής φαίνεται ότι
αποτελεί την ασφαλέστερη οδό χορή
γησής της. Τροφές που είναι καλές
πηγές της βιταμίνης D είναι το μουρου
νέλαιο, τα λιπαρά ψάρια, ο κρόκος
αυγού, τρόφιμα εμπλουτισμένα με βι
ταμίνη D (π.χ. γαλακτοκομικά, δημη
τριακά πρωινού, κτλ).

Γλουτένη
Αν και δεν υπάρχουν εμπεριστατωμέ
νες μελέτες που να αποδεικνύουν ότι ο
αποκλεισμός της γλουτένης από τη δια
τροφή μπορεί να βοηθήσει στην ανα
κούφιση των συμπτωμάτων της
ψωρίασης, έχει φανεί ότι ορισμένοι πά
σχοντες ίσως βοηθηθούν από την υιο
θέτηση μιας διατροφής ελεύθερης σε

γλουτένη, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαί
σθητοι ως προς αυτό το θρεπτικό συ
στατικό. Χρειάζεται ωστόσο ιδιαίτερη
προσοχή πριν ξεκινήσετε να αποκλείετε
από τη διατροφή σας τη γλουτένη.
Φροντίστε πρώτα να το ελέγξετε με τη
βοήθεια του θεράποντα ιατρού σας.

Αλκοόλ
Το αλκοόλ έχει φανεί ότι μπορεί να πυ
ροδοτήσει περιόδους έξαρσης αν πά
σχετε από ψωρίαση, καθώς αυξάνει την
απελευθέρωση της ουσίας, ισταμίνης,
που επιδεινώνει τις αλλοιώσεις του
δέρματος.  

Ποιος ο ρόλος των συμπληρωμάτων
στην αντιμετώπιση της ψωρίασης;
Πολλοί πάσχοντες από ψωρίαση κατα
φεύγουν συνήθως στη λήψη συμπλη
ρωμάτων που περιέχουν ω3 λιπαρά
οξέα, βιταμίνη D, βιταμίνη B12 ή σελή
νιο, με σκοπό την ανακούφιση των συμ
πτωμάτων τους ή ακόμη και την
επιμήκυνση των περιόδων ύφεσης της
νόσου.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή επιστη
μονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν
ότι η λήψη των συγκεκριμένων συμ
πληρωμάτων είναι πράγματι αποτελε
σματική, με εξαίρεση τα ω3 λιπαρά
οξέα.
www.mednutrition.gr

Ο ρόλος της διατροφής στην ψωρίαση
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. . . γ ια την υγειά μας

29η Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Η ύπαρξη της ψωρίασης συνεπάγεται αλλα-
γές στην καθημερινότητα του ατόμου

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια δερματοπάθεια, κατά

βάσει άγνωστης αιτιολογίας, για την εμφάνιση της

οποίας εικάζεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο το γονι-

διακό μας προφίλ, καθώς και το ανοσοποιητικό μας σύ-

στημα. Κατά την ψωρίαση επιταχύνεται ο κύκλος ζωής

των δερματικών κυττάρων μας, με αποτέλεσμα τη συσ-

σώρευση τους στην επιφάνεια του δέρματος σε στοι-

βάδες. Η συγκεκριμένη δερματική πάθηση δεν

μεταδίδεται μέσω της επαφής με το δέρμα ή τα ρούχα

του πάσχοντος, ούτε είναι αποτέλεσμα κακής υγιεινής.

Υπάρχουν 6 τύποι ψωρίασης

1. Η κοινή ψωρίαση ή ψωρίαση κατά πλάκας

Είναι η συχνότερη μορφή την οποία εμφανίζουν το 80%

των πασχόντων. Χαρακτηρίζεται από ερυθρές, ξηρές

πλάκες στην επιφάνεια του δέρματος. Συνήθως εμφα-

νίζονται σε αγκώνες, γόνατα ή στο κρανίο. 

2. Η σταγονοειδής ψωρίαση

Είναι η δεύτερη, σε συχνότητα εμφάνισης, μορφή ψω-

ρίασης (18%), που μπορεί να την πυροδοτήσει κάποια

βακτηριακή λοίμωξη. Χαρακτηρίζεται από πολλές μι-

κρές, ερυθρές πλάκες σε μορφή σταγόνας, που εμφα-

νίζονται συνήθως στον κορμό, στα χέρια, στα πόδια.

3. Η ανάστροφη ψωρίαση

Χαρακτηρίζεται από λείες ερυθρές φλεγμονώδεις πλά-

κες στις μασχάλες, στη βουβωνική χώρα, κάτω από το

στήθος και γύρω από τα γεννητικά όργανα, που επιδει-

νώνονται μέσω της τριβής και του ιδρώτα. 

4. Η φλυκταινώδης ψωρίαση

Αποτελεί σπανιότερη μορφή ψωρίασης που χαρακτηρί-

ζεται από τη συχνή επανεμφάνιση πυωδών φουσκαλών

σε χέρια, πόδια,  επιφάνειες του δέρματος.

5. Η ερυθροδερμική ψωρίαση

Η πιο σπάνια μορφή ψωρίασης που χαρακτηρίζεται από

την εμφάνιση γενικευμένου εξανθήματος.

6. Η ψωριασική αρθρίτιδα (αρθροπαθητική ψωρίαση)

Χαρακτηρίζεται από τη  συνύπαρξη συμπτωμάτων αρ-

θρίτιδας (πρησμένες αρθρώσεις που πονούν).

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η κοινω-

νική αποστιγματοποίηση της νόσου, η ευαισθητοποίηση

της κοινής γνώμης, η προάσπιση των δικαιωμάτων και

η προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των

ανθρώπων, που τους συνδέει η κοινή νόσος, αποτελούν

βασικούς στόχους των ανθρώπων με ψωρίαση τόνισαν

οι ομιλητές κατά τη διάρκεια διαδικτυακής Συνέντευξης

Τύπου που οργάνωσε το Σωματείο Υποστήριξης  Αν-

θρώπων με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ», με αφορμή την Παγ-

κόσμια Ημέρα Ψωρίασης (29 Οκτωβρίου).  

«Νεότερα δεδομένα»,  επεσήμανε ο Παντελής Πανα-

γάκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Δντής ΕΣΥ,

Συντονιστής Ιατρείου Ψωρίασης Νοσοσκομείου “Α.Συγ-

γρός” «έχουν αλλάξει την αντίληψη ότι η ψωρίαση είναι

μία νόσος που εντοπίζεται μόνο στο δέρμα, στη διαπί-

στωση ότι  η ψωρίαση είναι μια συστηματική νόσος που

εκδηλώνεται και στο δέρμα.  Θα πρέπει να τονιστεί ότι

αν ασθενής  με ψωρίαση είναι θετικός σε COVID-19  ή

έχει συμπτώματα COVID-19, το International Psoriasis

Center  (IPC) συνιστά   τη διακοπή  των ανοσοκατα-

σταλτικών. Αυτή η σύσταση είναι σύμφωνη με τις Κα-

τευθυντήριες γραμμές τόσο από το AAD όσο και από

το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δερματολογίας (ΕΤΑ). Οι προ-

αναφερόμενες οδηγίες αναφέρουν ότι τα ανοσοκατα-

σταλτικά φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς λοίμωξης. Την τελική

απόφαση, βέβαια, για τη διακοπή ή όχι της θεραπείας

με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,  θα την πάρει ο ειδι-

κός ιατρός μετά από συζήτηση με τον ασθενή.  Ο ασθε-

νής δεν θα πρέπει να διακόπτει την θεραπεία του χωρίς

να έχει συμβουλευτεί τον γιατρό του. 

Μελέτες έχουν δείξει,  διευκρίνισε ο Π. Παναγάκης,

πως οι ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση έχουν

υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αρτηριακή υπέρ-

ταση, μεταβολικό σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη, καρ-

διαγγειακά νοσήματα και θρομβοεμβολικά επεισόδια. 

Ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση έχουν:

• 46% περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με το γε-

νικό πληθυσμό να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2

• 70% περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με  το γε-

νικό πληθυσμό, να πάθουν έμφραγμα και 

• 56% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν  εγκεφα-

λικό επεισόδιο

«Η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθε-
νών είναι άκρως σημαντική, γιατί η ψωρίαση συνεπάγε-

ται πολλές αλλαγές και διακυμάνσεις  στην

καθημερινότητα του ατόμου. Ανάλογα με την σοβαρό-

τητα και τα σημεία όπου εντοπίζεται η νόσος, καθημε-

ρινές δραστηριότητες μπορεί να περιοριστούν ή να

εγκαταλειφθούν, τουλάχιστον στις περιόδους των

εξάρσεων. Η ψωρίαση συνδέεται με μία σειρά από ψυ-

χοκοινωνικές επιπτώσεις, ικανές να επιβαρύνουν την

ποιότητα ζωής του ασθενούς. Το άτομο έρχεται αντι-

μέτωπο με την αβεβαιότητα των εξάρσεων και των υφέ-

σεων, την προσαρμογή της αγωγής του ανάλογα με το

στάδιο της νόσου και τις αλλαγές στην εικόνα του σώ-

ματός του. Όσον αφορά την κοινωνική ζωή, το στίγμα

και οι μύθοι που υπάρχουν γύρω από την φύση της ψω-

ρίασης είναι πιθανό να δυσκολέψουν τον ασθενή στις

κοινωνικές του συναναστροφές», τόνισε ο Πάνος

Κλαμπατσέας, Συνεργάτης του ΚΑΛΥΨΩ.

«Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των Ελλήνων που
δηλώνουν ότι πάσχουν από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα
έχει αυξηθεί. Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεί-
χνουν ότι τα περιστατικά χρόνιων παθήσεων αναμένε-
ται να αυξηθούν κι αυτό οφείλεται στην υποβάθμιση
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, στα χαμηλό-
τερα εισοδήματα, στη μικρότερη ζήτηση για ιατρικές
υπηρεσίες, στο αυξημένο άγχος και στην υιοθέτηση αν-
θυγιεινού τρόπου ζωής» τόνισε η Μαίρη Μικεδάκη, Γε-

νική Γραμματέας του ΚΑΛΥΨΩ.

«Στο ΚΑΛΥΨΩ υπάρχει μια διαρκής ενημέρωση και ψυ-
χολογική υποστήριξη των ανθρώπων με ψωρίαση.
Μέσα από τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί, οι ασθε-
νείς μπορούν να εκφραστούν άφοβα και δημιουργικά.
Το ΚΑΛΥΨΩ εγκαινιάζει  φετος και την ομάδα  δημι-
ουργικής διαδικτυακής έκφρασης, η οποία θα διεξάγε-
ται μία φορά το μήνα για ανθρώπους με ψωρίαση, απο
ολη την Ελλαδα. 

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ», είναι πανελλαδικός φορέας ενταγ-

μένος στα εθνικά μητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών κοι-

νωνικής φροντίδας και εθελοντικών ΜΗ.ΚΥ.Ο.  Ιδρύθηκε το

2004 με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και τη ψυχολογική υπο-

στήριξη των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. 

Τηλ. Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210 721 2002

www.kalipso.gr ,  e-mail: info@kalipso.gr

Η προάσπιση της υγείας των ασθενών με
ψωρίαση είναι αναφαίρετο δικαίωμα
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ΠΟΛΟ

Νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι
Βρίσκοντας περισσότερες λύσεις στο δεύτερο ημί-

χρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 11-6 της Βουλιαγ-

μένης στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής στην Α1.

Αλλα αποτελέσματα: ΝΟ Ρεθύμνου - Πανιώνιος 7-

11, ΑΝΟ Γλυφάδας - ΝΟ Λάρισας 17-9, Εθνικός - Νη-

ρέας Χαλανδρίου 13-9.

Πρώτη και αήττητη η Βουλιαγμένη

Εστω και δύσκολα, η Βουλιαγμένη διατήρησε το απόλυτο

στις νίκες στην Α1 πόλο ανδρών μετά και την 4η αγωνι-

στική και παρέμεινε μόνη 1η, νικώντας 8-7 τη Γλυφάδα στο

συνοικιακό ντέρμπι. Σαρωτικός ο Ολυμπιακός στην Κρήτη,

έσπασε το αήττητο των Χανίων (27-10), ενώ ο ΠΑΟΚ στο

Ποσειδώνιο «φρέναρε» το Περιστέρι (8-8). 

Αλλα αποτελέσματα: Εθνικός - ΟΥΚ Βόλου 8-12, Υδραϊκός

- ΝΟ Χίου 11-8, Πανιώνιος - Παλαιό Φάληρο 13-7, Απόλλων

Σμύρνης - ΑΕΚ 11-7.

Bαθμολογία: Βουλιαγμένη 12, Περιστέρι 10, ΝΟ Χανίων 9,

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

νιος 6, ΠΑΟΚ 4, Γλυφάδα 3, Εθνικός 3, ΝΟ Χίου 3, ΟΥΚ

Βόλου 3, Παλαιό Φάληρο 1, ΑΕΚ 1.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Εντυπωσιακός ο ΟΦ Ν. Ιωνίας

Με εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη συνέχισε στην 3η αγω-

νιστική της Α1 ο πρωτοπόρος του Α' ομίλου, ΟΦ Νέας Ιω-

νίας, που επικράτησε του Αθηναϊκού με 28-9. 

Σπουδαία νίκη ο Διομήδης

Η νίκη του Διομήδη Αργους με 34-25 επί του Ιωνικού Νέας

Φιλαδέλφειας, στην καθοριστική για την πρώτη τριάδα του

Α' ομίλου μεταξύ τους αναμέτρηση, ξεχώρισε στην 7η αγω-

νιστική της Premier χάντμπολ ανδρών, ενώ στον Β' όμιλο

«μίλησαν» οι έδρες.

VOLLEY LEAGUE

Ποδαρικό με «διπλό» για τον Ολυμπιακό

Με σπουδαίο «διπλό» στη δύσκολη έδρα του Ζηρίνειου ξε-

κίνησε ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2020/21 στη Volleyleague, νι-

κώντας την Κηφισιά με 3-1 σετ (21-25, 25-22, 21-25, 19-25)

στο κυριότερο ματς της 1ης αγωνιστικής.

Κατά τ' άλλα ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα εκτός έδρας τον Μί-

λωνα με 3-0 (21-25, 18-25, 14-25), ενώ με το ίδιο σκορ επι-

κράτησε ο Παναθηναϊκός εντός έδρας του ΟΦΗ (25-16,

25-14, 25-21). Στη Σύρο, ο Φοίνικας νίκησε τον Φίλιππο Βέ-

ροιας, πιο δύσκολα απ' όσο αναμενόταν, με 3-1 (25-20, 19-

25, 25-18, 25-17).

Nίκος Γεωργόπουλος

Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Ματιού (ΝΑΟΜΑ),

ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος και ο Διονύσιος Καλ-

πογιαννάκης κέρδισαν δύο χρυσά μετάλλια στο πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας laser 4.7

(16-17/10/20) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-

νίκη. Στους αγώνες, τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργά-

νωση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,

πήραν μέρος 96 σκάφη στα αγόρια και 60 στα κορί-

τσια.

Συνολικά διεξήχθησαν εφτά ιστιοδρομίες. Νικητής

στα αγόρια, αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος Παπαδόπου-

λος του ΝΑΟΜΑ. Στην κατηγορία U16 πρώτευσε ο

Διονύσης Καλπογιαννάκης, αθλητής επίσης του

ΝΑΟΜΑ.

Πανελλήνιες διακρίσεις στο πρωτάθλημα

ιστιοπλοΐας Laser 4.7

Απόλυτα ασφαλείς οι εγκαταστάσεις του

“Θορικός” Λαυρεωτικής
Κλειστό παραμένει το γήπεδο μπάσκετ του Δήμου Λαυρε-

ωτικής, μετά την εμφάνιση τριών κρουσμάτων covid-19

στους αθλητές της ομάδας Μπάσκετ  ΚΑΕ Λαύριο. Με την

εμφάνιση κρούσματος, το γήπεδο έκλεισε και πραγματο-

ποιήθηκαν εκτεταμένες απολυμάνσεις για covid-19 και στα

δύο κλειστά γυμναστήρια της δημοτικής ενότητας Λαυρίου

από το ΝΠΔΔ «Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής. Η δε

ομάδα Μπάσκετ ΚΑΕ Λαύριο ΔΕΝ έχει χρησιμοποιήσει τις

εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Λαυρίου.

Σύμφωνα με την  ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο  (23/10/20)

❝...ΟΛΗ η ομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή
(16/10/20) που τρία μέλη της βρέθηκαν θετικά, όχι μόνο
είναι σε αυστηρή επιτήρηση όπως ορίζουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ και του ΕΣΑΚΕ, αλλά απέ-
χει πλήρως και των προπονήσεων της.

Η αποχή από τις προπονήσεις και η αυστηρή επιτήρηση θα
συνεχιστεί για όλους, έως ότου γίνει επανάληψη των test
στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.❞

Διαβεβαιώνουμε ότι οι εγκαταστάσεις είναι απόλυτα ασφα-

λείς και συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Συνε-

χίζουμε με γνώμονα την προστασία της υγείας των

αθλητών, των εργαζομένων και των αθλούμενων στο κλει-

στό γυμναστήριο Λαυρίου.
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1
«Ανάσα» για ΑΕΚ, νέο σοκ για ΠΑΟ

Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε ομάδες της Super

League 1 οδήγησε σε νέες αναβολές αγώνων της πρώτης

κατηγορίας, με αποτέλεσμα να κουτσουρευτεί ακόμα πε-

ρισσότερο το ήδη λειψό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής.

Αναβλήθηκαν οι αγώνες ΑΕΛ - Αρη και Απόλλωνα Σμύρνης

- Λαμίας λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στους «κιτρινό-

μαυρους» και στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», ενώ το ίδιο είχε

γίνει και με το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού, λόγω των ευ-

ρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων.

Στα Γιάννενα η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ, επιστρέφον-

τας στις νίκες μετά από τρεις αγώνες και παίρνοντας μια

σημαντική ψυχολογική «ανάσα» ενόψει της συνέχειας. Σε

ένα ματς όπου πρωταγωνιστής αναδείχθηκε το σύστημα

VAR, η ΑΕΚ εμφανίστηκε ανεβασμένη και θα μπορούσε να

φτάσει και σε άλλα γκολ. Αρκέστηκε τελικά σε αυτό που

σημείωσε ο Ανσαριφάρντ στο 16' με εύστοχη εκτέλεση πέ-

ναλτι το οποίο υποδείχθηκε σε δεύτερο χρόνο από το VAR.

Από την πλευρά του ο ΠΑΣ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί

τις αδυναμίες της ΑΕΚ χτυπώντας από τα πλάγια και έχασε

κι αυτός ευκαιρίες, με πιο σημαντική το δοκάρι του Εραμού-

σπε (50'), ενώ πέτυχε και δύο γκολ με τους Παμλίδη και

Ελευθεριάδη, τα οποία όμως ακυρώθηκαν ως οφσάιντ.

Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα παραμένει ο Παναθηναϊκός,

που ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Βόλο στο ΟΑΚΑ, κάτι που ση-

ματοδότησε αρνητικό ρεκόρ βαθμών σε ξεκίνημα σεζόν για

τους «πράσινους». Αντίθετα ο Βόλος τα πηγαίνει περίφημα

και χάρη στην ισοπαλία που απέσπασε ανέβηκε 2ος στη

βαθμολογία.  

Στην Τρίπολη ο Αστέρας επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ (Μπαρά-

λες 73' πέναλτι), με τους Κρητικούς - που τελείωσαν τον

αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σελίμοβιτς στο

77' - να εκφράζουν παράπονα για τη διαιτησία. Στο Περι-

στέρι, τέλος, ο Ατρόμητος νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό (14'

Μανούσος πέναλτι, 78' Κωτσόπουλος).

Η βαθμολογία: Αρης (1) 13, Βόλος 11, Ολυμπιακός (2) 10,

ΑΕΚ (1) 10, Αστέρας Τρίπολης (1) 10, ΠΑΟΚ (1) 9, Ατρόμη-

τος 8, ΟΦΗ 6, ΠΑΣ Γιάννινα (1) 5, Απόλλων Σμύρνης (3) 3,

Παναθηναϊκός (1) 3, Παναιτωλικός 3, ΑΕΛ (2) 1, Λαμία (1)

1.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιστορική νίκη του Παναθηναϊκού

Η ιστορική νίκη του Παναθηναϊκού, που έσπασε το

μακρόχρονο αήττητο σερί του Ολυμπιακού (139 αγώ-

νων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) επικρατώντας με

62-61, ξεχώρισε στη 2η αγωνιστική. Αλλα αποτελέ-

σματα: Χανιάν - ΠΑΟΚ 74-64, ΠΑΣ Γιάννινα - Εσπερί-

δες Καλλιθέας 93-75, Δάφνη Αγίου Δημητρίου - Νίκη

Λευκάδας 66-72, Κρόνος Αγίου Δημητρίου - Ελευθε-

ρία Μοσχάτου 55-80, Σπόρτιγκ - ΕΦΑΟ Ζωγράφου 44-

67. Στην 1η θέση ισοβαθμούν με 4 βαθμούς οι

Ελευθερία Μοσχάτου, ΠΑΣ Γιάννινα και Χανιά.

ΒΟΛΕΪ
Πήρε το ντέρμπι ο Ολυμπιακός

Μετά από συναρπαστικό παιχνίδι στο κλειστό του

Ρέντη, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2

σετ στο ντέρμπι του Β' ομίλου για την 3η αγωνιστική

της Α1. Στα αξιοσημείωτα η νίκη με ανατροπή (από 0-

2 σετ) του ΑΟ Θήρας με 3-2 επί του μέχρι πρότινος

αήττητου Μαρκόπουλου. 

BASKET LEAGUE

Εκπληξη από το Μεσολόγγι στην πρεμιέρα

Η ιστορική πρώτη νίκη του Μεσολογγίου στη μεγάλη

κατηγορία, με 73-70 επί του Αρη στο Αγρίνιο χάρη σε

τρίποντο του Γκριν στα τελευταία δευτερόλεπτα,

ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην πρεμιέρα της

Basket League 2020/21. Στα αξιοσημείωτα της 1ης

αγωνιστικής και η επιβλητική νίκη του Ηρακλή στο

ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με 77-57 επί του ΠΑΟΚ.

Κατά τ' άλλα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός «τα χρειάστη-

καν» απέναντι σε θεωρητικά υποδεέστερους αντιπά-

λους και νίκησαν δύσκολα, η «Ενωση» 81-68 τον

Ιωνικό Νίκαιας εκτός έδρας και οι «πράσινοι» 69-60

τη Λάρισα εντός έδρας. Τα εύκολα δύσκολα έκανε το

Περιστέρι στην έδρα του μέχρι να νικήσει τον Κο-

λοσσό Ρόδου με 84-81, έχοντας ως πρωταγωνιστή

τον Μαυροκεφαλίδη (27 πόντοι). Τέλος, αναβλήθηκε

ο αγώνας ανάμεσα στο Λαύριο και τον Προμηθέα Πά-

τρας, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στους γηπεδού-

χους.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακοίνωση με αφορμή τις τελευταίες

εξελίξεις στη διαδικασία εγγραφής

των σωματείων στο Αθλητικό Μητρώο

της κυβέρνησης εξέδωσε το Τμήμα

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της

ΚΕ του ΚΚΕ. 

Σε αυτήν σχολιάζονται μεταξύ άλλων

τα όσα παρουσίασε τις τελευταίες

μέρες ο υφυπουργός Αθλητισμού σχε-

τικά με τη διαδικασία εγγραφής, κατη-

γορώντας ουσιαστικά τα ίδια τα

σωματεία για τις καθυστερήσεις αλλά

και για τη γενικότερη κατάσταση που

επικρατεί. Αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Για παραπάνω από έξι μήνες, από τον
Μάιο, οι άνθρωποι των αθλητικών σω-
ματείων τρέχουν σαν τρελοί για να
προλάβουν τις προθεσμίες και να συγ-
κεντρώσουν τα δικαιολογητικά που
απαιτούν η κυβέρνηση της ΝΔ και ο
υφυπουργός της, Λ. Αυγενάκης, προ-
κειμένου να εγγράφουν στο νέο μη-
τρώο. Αυτός ο μαραθώνιος δεν έχει
τελειώσει, αφού πολλές φορές είναι
αντιμέτωποι με γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες που τους καθυστερούν ιδιαί-
τερα σε περίοδο πανδημίας. Ολοι
αυτοί δεν είναι ούτε παράνομοι ούτε
βολεμένοι. Οπως παράνομοι δεν είναι
ούτε οι αθλητές, οι αγώνες και οι δια-
κρίσεις τους. Είναι εργαζόμενοι, συν-
ταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, που
εθελοντικά αφιερώνουν ώρες ατελεί-
ωτες, σπαταλούν κόπο και χρήμα προ-
κειμένου να μείνουν όρθια τα αθλητικά
σωματεία, τα οποία έχουν μείνει αβοή-
θητα από όλες τις κυβερνήσεις, και
από τη σημερινή της ΝΔ.
Τα σωματεία είναι αυτά που αναστενά-

ζουν για να πληρώσουν κάθε μήνα
τους εργαζόμενους, τους προπονητές,
να παρέχουν τα αυτονόητα στους
αθλητές, ρουχισμό και μετακίνηση για
τους αγώνες. Τα σωματεία είναι αυτά
που η ίδια η συμμετοχή των αθλητών
τους στο πρωτάθλημα τα κάνει
ενεργά, ζωντανά, με δικαίωμα λόγου
και ψήφου, κι ας τους λείπει ένα πιστο-
ποιητικό ή μια βεβαίωση».

Ερώτηση του ΚΚΕ για τα

προβλήματα στην εγγραφή

Για το ζήτημα των διαδικασιών στο

Αθλητικό Μητρώο ο βουλευτής του

ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης κατέθεσε

πρόσφατα Επίκαιρη Ερώτηση στη

Βουλή προς την υπουργό Πολιτισμού

και Αθλητισμού. Στην Ερώτηση μεταξύ

άλλων επισημαίνεται ότι οι καθυστερή-

σεις, ως αποτέλεσμα των περίπλοκων

διαδικασιών εγγραφής, δημιουργούν

επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη

οριακή κατάσταση στην οποία έχουν

περιέλθει τα σωματεία, με αφορμή και

την πανδημία.

Στις ομοσπονδίες και στα

σωματεία έριξε τις ευθύνες

ο Λ. Αυγενάκης

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της μέχρι

τώρα εφαρμογής της διαδικασίας εγ-

γραφής στο Αθλητικό Μητρώο, ο Λ.

Αυγενάκης προσπάθησε να εμφανίσει

μια εικόνα «χάους» για το οποίο δήθεν

ευθύνονται τα ίδια τα σωματεία και κυ-

ρίως οι ομοσπονδίες. Για άλλη μια

φορά απέφυγε να αναφερθεί στις τε-

ράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρ-

νησης της ΝΔ, όπως και όλων των

προηγούμενων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ),

για τα σοβαρά προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν τα σωματεία, τα οποία

στην πλειοψηφία τους υποχρεώνονται

να επιβιώνουν μέσα σε καταστάσεις

που ξεπερνούν τα όρια, μην έχοντας

να καλύψουν ούτε τα βασικά πάγια

έξοδα και φτάνοντας ένα βήμα πριν

από το λουκέτο. Αιτία γι' αυτά η πολι-

τική που εφαρμόζεται διαχρονικά στον

αθλητισμό, με τις κρατικές επιχορηγή-

σεις - ψίχουλα, διαρκώς μειούμενες, οι

οποίες έχουν οδηγήσει στο στραγγά-

λισμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού

και παράλληλα ανοίγουν το δρόμο για

την παράδοσή του στα επιχειρηματικά

συμφέροντα και τη μετατροπή της

άθλησης σε πολυτέλεια για λίγους,

εξαιτίας του κόστους.

Οσον αφορά τα στοιχεία για την εγ-

γραφή στο Αθλητικό Μητρώο που πα-

ρουσίασε ο υφυπουργός, από 2.161

σωματεία για τα οποία έχει ολοκληρω-

θεί ο έλεγχος με βάση τα αγωνιστικά

και οικονομικά κριτήρια του νόμου, τις

προϋποθέσεις εγγραφής πληρούν

μόλις 117 σωματεία, ποσοστό 5,41%. 

Ο υφυπουργός έκανε λόγο για «ατα-

ξία», «ανοργανωσιά» και «απειθαρ-

χία», υποδεικνύοντας ως υπεύθυνους

τους διοικούντες των ομοσπονδιών,

τους οποίους χαρακτήρισε «είτε συνέ-

νοχους, είτε βολεμένους, σε κάθε πε-

ρίπτωση απαράδεκτους».

Στις ομοσπονδίες και στα σωματεία έριξε

τις ευθύνες ο Λ. Αυγενάκης
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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


