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Τιμητική διάκριση 

Σε ετοιμότητα το

ΣΟΠΠ για το χειμώνα
σελίδα 7

Δήμος Παλλήνης
Αναστολή και παράταση
πληρωμών - Απαλλαγή 

δημοτικών τελών
σελίδα 7

Νόμοι, Δικαστήρια, “Συνήγοροοι”, Επιθεωρητές,
ελεγκτές και εισπράκτορες

Και ξαφνικά, γίναμε μονοδιάστατοι

άνθρωποι! Δεν υπάρχει τίποτε

άλλο στα ενδιαφέροντά μας, λες.

Μόνο ο covid-19.

Όλα τ’ άλλα προβλήματα εξαφανί-

στηκαν...

Στην υγεία, δεν υπάρχουν καρκί-

νοι, καρδιές, νεφρά, γαστρεντε-

ρικά...

Στην οικονομία, μόνο σαν παρεπόμενη του κορω-

ναϊού,Ύφεση, φέτος 10%! Μόνο;

Το κλείσιμο επιχειρήσεων η “διασωληνωμένη”

επιχειρηματικότητα, που αν δεν “του κάτσεις” του

“γιατρού” σου τραβάει το σωληνάκι; Η διαφθορά;

Η κακοδιοίκηση; Τα εθνικά θέματα; 

Η ανεργία; τη συνηθίσαμε ή την “αντιμετωπί-

σαμε” με την... κινητικότητα των εργαζομένων.

Κινητικότητα γεωγραφική (σήμερα έχει δουλειά

στη Γερμανία, αύριο στη ...Λετονία) ή κλαδική

(είσαι πολιτικός μηχανικός και δουλεύεις σε κα-

φετέρια· έρχεται ο covid και πας “εθελοντής”, στο

...μεταναστευτικό!)

Μόνο η πανδημία, και ως εκ ταύτης και η υγει-

ονομική τρομοκρατία! Μόνο...

Μόνο που κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να σκα-

λίζουν την υφαλοκρηπίδα μας. Κάποιοι βρίσκουν

την ευκαιρία και τεμαχίζουν μια χώρα! 

Σήμερα την Αρμενία             Συνέχεια στη σελ. 2

O ιός, 
ο Μέγας ασθενής και

τα “γιατροσόφια”

Πανδημία: φυσική
κατάσταση ή
πολιτική 
συνθήκη

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 8

3 Είσοδος σήραγγας

μήκους 1400 μ. για να

μην πειραχθουν τα 

αρχαία που βρίσκονται

στην περιοχή.

3 Από τα διοικητικά

όρια Μαρκοπούλου 

κατευθύνεται 

στο Νότιο Ευβοϊκό.

σελίδα 12

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σημαντική εξέλιξη στην
αποχέτευση ακαθάρτων

του Δήμου Κρωπίας 
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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.

στο Λαγκόρνο Καραμπάχ, με το Αζερμπαϊτζάν και

την μάστιγα της ανατολικής Μεσογείου, την Τουρ-

κία που όλοι την χαϊδεύουν (Τραμπ, Πούτιν, Μέρκελ)

μέχρι που να θεριέψει και μετά θα ψάχνουν την

...υφαλοκρηπίδα τους - μας.

Κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία, “δοθείσης” με τα

κρούσματα, τους διασωληνωμένους, τους νεκρούς

να “περνάνε” τον αυταρχισμό τους, τον περιορισμό

των ελευθεριών μας, να “παρακάμπτουν” το Σύν-

ταγμα, να βγάζουν τ’ αποθυμένα τους, να εκπληρώ-

νουν τις υποχρεώσεις τους σ’ αυτούς που τους

ανέδειξαν! Παλιά, η μέθοδος. Πάντα βρίσκονται

“πρόθυμοι”, ιδεολογικά προετοιμασμένοι και εκπαι-

δευμένοι.

Γι’ αυτό κι εγώ δεν θ’ ασχοληθώ με την πανδημία.

Να ξεκαθαρίσω μόνο τη θέση μου: ο κορωναϊός είναι

προϊόν βιολογικού πολέμου που τους ξέφυγε, αλλά

είναι υπαρκτός. Συνωμοσία; Ναι, και δεν αποφεύγω

να το διατυπώσω με το φόβο να με χαρακτηρίσουν

κάποιοι καλοπροαίρετοι θετικιστές “συνωμοσιο-

λόγο”.

Όταν επιδιώκεις κάτι απεχθές δεν το διατυμπανί-

ζεις. Το αποκηρύσσεις, το καταδικάζεις, ακόμη κα-

λύτερα το γελοιοποιείς και... το διαπράττεις!

Εξ άλλου, ο βιολογικός πόλεμος κατά της ανθρωπό-

τητας - και όχι, ίσως, στοχευμένα κατά ορισμένων

πληθυσμών - είναι για το “καλό μας”! Για την αντιμε-

τώπηση της πληθυσμιακής έκρηξης· για τη μείωση

του ανθρώπινου πληθυσμού στα 500 εκατομμύρια,

από τα 7,6 δις που είναι σήμερα, για το “καλό” της

ανθρωπότητας και της φύσης1. Συνωμοσία, λοιπόν.

Ναι, αλλά ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ covid-19 υπάρχει και πρέ-

πει να τον αντιμετωπίσουμε. Πώς; Με διάλογο ειδι-

κών· και “ειδικοί” δεν είναι μόνο οι λοιμοξιολόγοι.

Είναι και οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι και

οι κοινωνικοί ψυχολόγοι και οι... πολιτικοί επιστήμο-

νες· όχι οι ιδιοτελείς πολιτικάντηδες. Και όλοι αυτοί

και άλλοι, σαν γνήσιοι επιστήμονες· ερευνητές και

λειτουργοί της αλήθειας! Όχι θεραπαινίδες της πο-

λιτικής των πολιτικών αρχηγών· όχι παραδουλεύ-

τρες των πολιτικών και ιδιοτελών επιδιώξεων ή και

ιδεοληψιών.

Ο “βαριά” μεγάλος Ασθενής,

Δημόσια Διοίκηση και 

τα “γιατροσόφια”

Στο προηγούμενο φύλλο μας, λέγαμε από τούτη

εδώ τη στήλη, αναφερόμενοι στην Ανεξάρτητη Αρχή

του Συνήγορου του Πολίτη, πως συμπεραίνουμε “ερ-

χόμενοι... από τον πλανήτη Αρη, “ότι για να υπάρχει

Συνήγορος πρέπει να υπάρχει κάποια διένεξη...»

Κάποιος ν’ αδικείται! Κι αυτός βέβαια, συνηθέστατα,

αν όχι πάντοτε, είναι ο πολίτης.

Θέλοντας να διερευνήσουμε περισσότερο το θέμα

της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς της Δημόσιας

Διοίκησης είδαμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη “ευαισθη-

σία”, να την πούμε, των πολιτειακών εξουσιών.

Έχουν επιστρατεύσει και εξοπλίσει με αρμοδιότητες

και δικαιοδοσίες σωρεία “σωμάτων” και ανεξάρτη-

των Αρχών: 

l Συνήγορος του ΠΟΛΙΤΗ, είναι αλήθεια ότι έχει

κάνει πολύ παραγωγική δουλειά. ΔΕΝ έχει κάνει

όμως τη δουλειά. Γιατί οι εξαρτημένες και ελεγχό-

μενες αρχές και τα υποκοριστικά τους συνεχίζουν

να κάνουν τη “δουλειά” τους όπως περίπου και επί

τουρκοκρατίας. Δεν λένε ν’ απαλλαγούν  από το

σχετικό σύνδρομο.

l Γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.)

l Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκη-

σης (ΣΕΕΔΔ)

l Σώμα Ελεγκτών Δημοσίων Εργων (ΣΕΔΕ)

l Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)

l Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Μεταφορών (ΣΕΕΜΕ)

l Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.

Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα “σώματα” και “σωματάρ-

χες” βεβαίως - βεβαίως που θα ‘ναι περήφανοι για

το έργο τους. Όμως, το αποτέλεσμα μετράει. Και το

αποτέλεσμα είναι ότι το θεριό θεριεύει και ο “ασθε-

νής” παραμένει... σθεναρός και ως προς την αποτε-

λεσματικότητα “διασωληνωμένος”. Γραφειοκρατία,

αυταρχισμός, πολυνομία - ανομία - κακοδιοίκηση,

διαφθορά.

Είναι αλήθεια πως τις τελευταίες τρεις - τέσσερις

δεκαετίες έχουν γίνει κάποια βήματα, τα οποία όμως

περιορίζονται σε τμήμα μόνο λειτουργών και υπαλ-

λήλων της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν χρειάζεται τεκμηρίωση, η οποία αναγκαστικά θα

περιοριζόταν σε περιπτωσιολογία ενώ η πληρότητα,

κι αν ακόμη ήταν δυνατή, θ’ απαιτούσε χρόνο, δυνα-

τότητα, χρήμα.

Αλλά, και πάλι δεν χρειάζεται.

Το πρόβλημα αποδεικνύεται από το πλήθος των “Σω-

μάτων” και των φορέων και των “Αρχών” καταπολέ-

μησής του. Για να υπάρξει μηχανικός Αυτοκινήτων,

πρέπει να υπάρχουν αυτοκίνητα. Για να υπάρξουν

ηλεκτρολόγοι, πρέπει να προϋπάρχει ηλεκτρισμός.

Για να υπάρχουν ελεγκτές και επιθεωρητές της κα-

κοδιοίκησης και της διαφθοράς πρέπει να προϋπάρ-

χει και το ένα και το άλλο.

Η παρούσα κυβέρνηση, από τις πρώτες της δράσεις,

ένα μήνα μετά την εκλογή της, τον Αύγουστο του

2019, ψηφίζει και εκδίδει νόμο (Ν. 4622/19 - ΦΕΚ

Α΄133/19) με τον οποίον ιδρύει μία νέα “Αρχή”, την

Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και στην οποία εν-

σωματώνει τις πέντε από τις προαναφερθείσες

καθώς και τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της

Διαφθοράς.

Διακηρυγμένος κύριος στόχος της Ε.Α.Δ.  είναι

«η μηδενική ανοχή στη διαφθορά και η ενί-

σχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών λογο-
δοσίας».

«Αποστολή της αρχής αφορά στο δημόσιο ήθος,
τις κοινωνικές αξίες και την ποιότητα της δη-
μοκρατίας μας». Μακάρι! απομένει να το δούμε

στην πράξη και σύντομα.

Για την ώρα πάντως, εκείνο που είδαμε, είναι μια

αστυνόμευση “παιδονομίας” με την επιβολή 136.000

ευρώ σε ελέγχους τήρησης των μέτρων, 

- Βεβαίωση διοικητικών προστίμων στις Δ.Ο.Υ.

261.600 € 

- πρόστιμα 162,550 € για μη τήρηση των περιοριστι-

κών μέτρων, που μάλλον αφορούν την “απείθεια”

των πολιτών!...

Πάντως, “εμβόλιο” αισιοδοξίας είναι η διακήρυξη της

Αρχής πως στόχος της είναι η “αλλαγή των προτύ-

πων και των αντιλήψεων για τη δημόσια ηθική και

ακεραιότητα. και ότι αποβλέπει στην «ανάγκη απο-
κατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς
τους θεσμούς». Ελπίζουμε οι προθέσεις ν’ αποδειχ-

θούν ως αποτελεσματικό φάρμακο, κι όχι σαν ένα

ακόμη γιατροσόφι.

_______

1. “Κατευθυντήριοι Λίθοι” (100 τόνων) της Τζόρτζια των ΗΠΑ,

Κοίτα “7η”, 4/4/2020 (www.ebdomi.com), Αρχείο 2020, φ. 1129)

και αναλυτικότερα: ΕΒΔΟΜΗ της 1/8/20 σελ. 16-17. 

O Mεγάλος Ασθενής
και τα γιατροσόφια

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
myKEPlive σε 96 ΟΤΑ Σελ. 6

Σουλτάνοι και γενίτσαροι
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εκτακτη Μονάδα κοινωνικής βοή-
θειας στο Δήμο Κρωπίας  Σελ. 7

Εκ Πεδαρτάσεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Ψήφισμα Δημάρχων για ανεμο-

γεννήτριες Σελ. 18
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Το έργο της ανάπλασης της πλατείας Νυμ-

φών που έχει απασχολήσει πολλάκις τους

κατοίκους της Βουλιαγμένης που βλέπουν

με προβληματισμό την “ανάπλαση”, αφού η

πλατεία ως έχει είναι γεμάτη πράσινο, αν-

θρώπινη και φιλική. Παρά ταύτα ο δήμαρχος

είναι αποφασισμένος να την “αναπλάσει” και

ήδη ξεκίνησε με προβλεπόμενο χρόνο παρά-

δοσης μέχρι τον Μάιο του 2021!

Ας δούμε τις δέκα πιο σημαντικές ερωτήσεις

των δημοτών, και τις 10 απαντήσεις εκ μέ-

ρους του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, όπως μας τις ενεχείρισε η ομάδα

#iloveVouliagmeni 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ:
1. Ποιο είναι το τελικό εγκεκριμένο σχέδιο που θα

εφαρμοσθεί για την ανάπλαση;

2. Θα κοπούν κάποια δέντρα;

3. Θα φυτευτούν κάποια άλλα;

4. Σε τι ποσοστό θα καλυφθεί η νέα πλατεία από τσι-

μεντένιες επιφάνειες και πλακόστρωτα;

5. Θα υπάρχει χώρος και πρόβλεψη για τραπεζοκα-

θίσματα ή θα απομακρυνθούν και αυτά που υπάρ-

χουν;

6. Τι άλλες μεταβολές θα γίνουν στον χώρο;

7. Θα υπάρξει επέκταση της πλατείας στο χώρο του

σημερινού Δημοτικού πάρκινγκ;

8. Πόσο θα στοιχίσει συνολικά το έργο;

9. Ποια είναι η εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότης

του έργου;

10. Πόσο διάστημα θα διαρκέσει το έργο;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ:

1. Το τελικό σχέδιο είναι το τελευταίο που είναι αναρ-

τημένο στη σειρά μελετών στην ιστοσελίδα του

Δήμου http://www.vvv.gov.gr/.../city-planning-and-delib-

erating το οποίο έχει συζητηθεί και εγκριθεί από το

Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνα απόφαση στις

7/5/2018

2. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο.

3. Αντιθέτως θα γίνει εκτενής φύτευση μεγάλων δέν-

τρων και συγκεκριμένα στην Πλατεία και το δημοτικό

παρκινγκ θα φυτευτούν τουλάχιστον 24-28 δένδρα

μεγάλης ανάπτυξης. 

Ενδεικτικά είδη:

Πλατάνια ύψους 7μ - Κυπαρίσσια ύψους 7-8μ

Κουκουναριές ύψους 6-7μ - Κουτσουπιές ύψ  7μ

Κέδροι ύψους 7 μ - Αριές ύψους 4μ και άλλα φυλλο-

βόλα και αειθαλή δένδρα με ελάχιστο ύψος 3,5 μ

Περίμετρος κορμού από 0,90 μ έως 1,30 μ.

Επίσης θάμνοι, καλλωπιστικά, αρωματικά και ποώδη

φυτά τουλάχιστον 1000 τεμ) 

Τέλος θα πραγματοποιηθεί εδαφοκάλυψη με φυσικό

χλοοτάπητα

4. τα μεγέθη της πλατείας, όπως είναι σήμερα και

όπως θα διαμορφωθεί.      

Σημερινή Πλατεία Νέα Πλατεία 

Μέγεθος 2.376 μ2      3.159 μ2

Σκληρές Επιφάνειες 1.475 μ2 1.096 μ2

Σκληρές επιφανειών 62% 34%

Μεγαλώνει η πλατεία κατά 25%

Μειώνονται οι σκληρές επιφάνειες κατά 28%

5. Δεν θα αναπτυχθεί κανένα τραπεζοκάθισμα επί

της νέας πλατείας, αντιθέτως τα 160 μ2 που κατα-

λαμβάνονται σήμερα για τη χρήση αυτή απομακρύ-

νονται και στο συγκεκριμένο κατάστημα θα διατεθούν

70μ2 (λιγότερα από τα μισά απ’ ότι διαθέτει σήμερα)

στο διάζωμα όπου υπάρχει το σημερινό πάρκινγκ για

την περιορισμένη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

6. Οι μεταβολές προκύπτουν από τη μελέτη, η πλα-

τεία γίνεται πιο πράσινη, με περισσότερα δέντρα και

θα αποτελεί στολίδι της περιοχής.

7. Η νέα πλατεία θα καταλάβει μέρος του πάνω διά-

ζωματος. σημερινού πάρκινγκ και θα γίνει κατά 783

μ2 μεγαλύτερη.

8. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε περί-

που 1 εκατ. ευρώ.

9. Χρηματοδοτείται περίπου κατά 50% από τον Αστέρα

Βουλιαγμένης στο πλαίσιο των ανταποδοτικών έργων

που εξασφάλισε ο Δήμος και κατά 50% από ίδιους πό-

ρους αξιοποιώντας τα έσοδα που εξασφάλισε ο Δήμος

από τις μισθώσεις δημοτικών ακινήτων.

10.  Υπολογίζεται πως σε περίπου 6,5 μήνες το έργο

θα έχει ολοκληρωθεί.

σημείωση: Εμείς, μένει να το δούμε. Γιατί συνήθως

άλλα βλέπεις στα χαρτιά και άλλα βλέπεις στην

πράξη. Και εκείνο που έχουμε διαπιστώσει στη μα-

κραίωνη διαδρομή μας, στο ρεπορτάζ για τους Δή-

μους, κάθε δήμαρχος που ανέρχεται στην εξουσία,

ξηλώνει τις πλατείες και τις ανακατασκευάζει, ανά-

λογα με την ιδεοληψία του καθενός!!!

Αννα Μπουζιάνη

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πλατεία Νυμφών
Οι κάτοικοι ρωτούν, ο δήμαρχος απαντά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

γύρω από την πλατεία

H Ποιότητα Ζωής, εγκρίνει επί της αρχής και εισηγείται

τροποποιήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη

με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγ-

μένη”, λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. πρωτ.

23951/19-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών και προτείνει την τροποποίηση της μελέτης όπως

παρακάτω:

1. Η οδός Ερμού να μετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφο-

ρίας διπλής κατεύθυνσης (άνοδος – κάθοδος) και θα με-

τατοπιστεί στα όρια του γειτνιάζοντος οικοδ. τετρ.

2. Η οδός Παντελεήμονος να ξεκινά από την οδό Ερμού

και να καταλήγει στην οδό Πανός με κατεύθυνση προς

την οδό Πανός.

3. Να μην τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης κυκλο-

φορίας οχημάτων στη συμβολή της οδού Πανός με τη

Λεωφόρο Αθηνάς, αλλά μόνο σηματοδότηση διέλευ-

σης πεζών (Πεζοφάναρο).

4. Η οδός Νυμφών να μετατραπεί σε πεζόδρομο πλά-

τους 3 μέτρων.

5. Να μελετηθεί η δυνατότητα δημιουργίας χώρου

στάθμευσης με προσδιορισμό των θέσεων υπό γωνία

45 μοίρες στο νότιο τμήμα της οδού Ιάσωνος από την

οδό Πανός έως την οδό Διός, εφόσον το εναπομείναν

πλάτος του πεζοδρομίου είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.

6. Να μελετηθεί η δυνατότητα διατήρησης στην ευρύτερη

περιοχή της υπό διαμόρφωση πλατείας, χώρος χρήσης τρα-

πεζοκαθισμάτων που δεν θα υπερβαίνει τα 140τμ που σή-

μερα χρησιμοποιούνται και δεν θα είναι μικρότερο των 70τμ.

7. Μετά τις νέες τροποποιήσεις το ισοζύγιο πρασίνου –

σκληρών επιφανειών θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον

κατά 5% από το υπάρχον σήμερα σε σχέση με την αύξηση

του 1% που προβλέπεται στην υπό συζήτηση μελέτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2017

σημείωση: Αν δεν έχουν κάνει τροποποιήσεις, ισχύουν οι

παραπάνω ρυθμίσεις.

Το πράσινο όπως βλέπετε δεν υπολείπεται από την υπάρχουσα πλατεία.
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(Dis)playing Attica

Συντονιστείτε, και κάθε Πέμπτη, στις 8 μ.μ. το

βράδυ στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της Ελ-

ληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και γίνετε κοινω-

νοί αυτής της μουσικής, ψηφιακής, εμπειρίας

από τους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής.

Οι συναυλίες θα προβάλλονται δωρεάν και θα

διαρκέσουν μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου 2020.  

To πρόγραμμα (Dis)playing Attica προσφέρουν

το Υπουργείο Εξωτερικών και η Περιφέρεια Ατ-

τικής . 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία της

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και εντάσσεται

στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της τρέ-

χουσας, εξάμηνης, Ελληνικής Προεδρίας του

Συμβουλίου της Ευρώπης, 

«Σκηνές Μάχης στην Υποκριτική Τέχνη» στον Μαραθώνα
Μια καινοτόμα πρόταση που θα δώσει

ανάσα στην επιχειρηματικότητα της

περιοχής συζητήθηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο Μαραθώνα (Τρίτη 10 Νοεμ-

βρίου), με πρόταση και εισήγηση του

Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας

Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού

Ευάγγελου Κυπαρίσση.

Όραμά του η καθιέρωση του Μαρα-

θώνα ως μοναδικού στα παγκόσμια

δεδομένα, μόνιμου τόπου έρευνας και

καινοτομίας στο χώρο των τεχνών και

του πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί ένα εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα διεθνούς εμβέ-

λειας, με θέμα: «Σκηνές μάχης στην
υποκριτική τέχνη», στην πόλη όπου ο

Μιλτιάδης νίκησε τον στρατό των Περ-

σών το 490 π.Χ. καθορίζοντας τη

μοίρα του δυτικού πολιτισμού. Η ιστο-

ρία κινείται από το παρελθόν προς το

μέλλον σε ένα χρονικό συνεχές που

συνδέει το 490 π.Χ. με την επανά-

σταση του 1821 και την τοπική ιστορία

με την δεύτερη μάχη του Μαραθώνα

το 1824 υπό τον οπλαρχηγό Γιάννη

Γκούρα.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί πιλοτικά

από τον προσεχή Ιούλιο και για 4 συ-

νεχή έτη, σε συνεργασία του Κέντρου

Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου του

Δήμου Μαραθώνος, με την  Αστική μη

κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυ-

μία «The Makings of the Αctor», με

σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της

πόλης του Μαραθώνα και την τόνωση

της επιχειρηματικότητας.  

Μια σειρά καλλιτεχνών με παγκόσμια

αναγνώριση στο αντικείμενο των πο-

λεμικών σκηνών και των σκηνών πλή-

θους, μέσα από διαλόγους, διαλέξεις,

εργαστήρια και παραστάσεις, θα εργα-

στεί για να εκπαιδεύσει επαγγελμα-

τίες του θέατρου και του κινηματογρά-

φου στην παραγωγή και οργάνωση

τέτοιων σκηνών. Το τελικό αποτέλε-

σμα θα είναι σε μορφή παράστασης

μιας μεγάλου εύρους σκηνής μάχης

με αναφορές στην μάχη του Μαρα-

θώνα και σε κινηματογραφική έκδοση

(version). Ο τόπος θα συγκεντρώσει τη

διεθνή καλλιτεχνική και εκπαιδευτική

κοινότητα του θεάτρου, του κινηματο-

γράφου και του χορού και θα προβλη-

θεί παγκοσμίως ως ιστορικός,

εκπαιδευτικός, πολιτιστικός προορι-

σμός με πολλαπλά οφέλη για την το-

πική κοινωνία και επιχειρηματικότητα.

Με τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού

συμμετεχόντων που θα διαμένουν και

θα επισιτίζονται στην πόλη μας, θα ενι-

σχύσουμε την οικονομική, επιχειρησιακή

και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής

μας. Η διοργάνωση θα συμβάλει στη μεί-

ωση της ανεργίας, θα προάγει τα κοινω-

νικά, πνευματικά και οικονομικά

συμφέροντα, ενισχύοντας παράλληλα

τα ενδιαφέροντα των δημοτών.  

Δημοτική Βιβλιοθήκη

ΝΠΔΔ Σφηττός 
Δανεισμός βιβλίων  

με παραγγελία 

Ο Δήμος Κορωπίου, κατανοώντας την ανάγκη

των συμπολιτών για διάβασμα κατά την διάρ-

κεια της καραντίνας, δίνουν την δυνατότητα

στα μέλη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορω-

πίου, παιδιά και ενήλικες, να κάνουν κράτηση

και παραγγελία των βιβλίων που επιθυμούν δια-

δικτυακά.

Στον σύνδεσμο https://koropilib.openabekt.gr/

ή στον ηλεκτρονικό κατάλογο της ιστοσελίδας

της Βιβλιοθήκης www.koropilib.gr, αναζητάτε

τους τίτλους των βιβλίων που επιθυμείτε. 

Στέλνετε e-mail: info@koropilib.gr. 

Δυνατότητα δανεισμού (4) βιβλία για ένα

μήνα.Μετά την επιστροφή τους τα βιβλία μπαί-

νουν σε καραντίνα για 72 ώρες. Η πλούσια συλ-

λογή της Βιβλιοθήκης μας με 35.000 τίτλους

βιβλίων σας περιμένει!

Το Μegaron Online επιστρέφει δυ-

ναμικά και διαδικτυακά, τον Νοέμ-

βριο, δίνοντάς μας την ευκαιρία να

παρακολουθήσουμε εξαιρετικές

μουσικές εκδηλώσεις σε δωρεάν

live streaming, με αναμετάδοση

από το Μέγαρο.

Αυτό τον μήνα, θα απολαύσουμε –

πάντα σε δωρεάν live streaming–

πέντε ακόμη συναυλίες ελληνικών

μουσικών συνόλων με διεθνή πορεία,

όπως οι Μουσικοί της Καμεράτας –

Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής,

το Εrgon Ensemble και το Εx Silen-

tio,αλλά και καταξιωμένων σολίστ

(Kωνσταντίνος Σφέτσας, Στέφανος

Θωμόπουλος, Δήμος Γκουνταρού-

λης, Νεκτάριος Καραντζής, Χρήστος

Γερμένογλου κ.ά.).

Oldies but Goldies

Στο Old Time Radio του Internet

Archive μπορείτε να ανακαλύψετε

και να ακούσετε παλιές ραδιοφω-

νικές εκπομπές στα αγγλικά (που

χρονολογούνται από το 1930).

Στο The Live Music Archive θα

βρείτε μαγνητοσκοπημένες συ-

ναυλίες μουσικών, όπως των

Grateful Dead ή των Smashing

Pumpkins.

Βραδιές όπερας από την

Metropolitan Opera της

Νέας Υόρκης 

Η Metropolitan Opera της Νέας

Υόρκης προσφέρει δωρεάν αναμε-

τάδοση σημαντικών παραστάσεών

της από τη συλλογή των HD πα-

ρουσιάσεων των τελευταίων 14

ετών, στα «Nightly Met Opera

Streams».

Όπερες όπως o Ορφέας και η Ευ-

ρυδίκη του Γκλουκ, η Σεμίραμις

του Ροσίνι, η Λουτσία ντι Λάμερ-

μουρ του Ντονιτσέττι, οι Βαλκυ-

ρίες του Βάγκνερ και η Λούλου

του Μπεργκ θα αναμεταδίδονται

κάθε βράδυ στις 7:30 (ώρα Νέας

Υόρκης) και θα παραμένουν διαθέ-

σιμες για 20 ώρες στην ιστοσελίδα

της Metropolitan Opera.

Ψηφιακή Αίθουσα Συναυ-

λιών από τη Φιλαρμονική

του Βερολίνου

Η Φιλαρμονική του Βερολίνου δια-

θέτει κάποια μαγνητοσκοπημένα

κονσέρτα δωρεάν στο Digital

Concert Hall της.

Εκεί θα βρείτε περισσότερα από

600 μαγνητοσκοπημένα κονσέρτα,

αλλά και bonus υλικό, ντοκιμαντέρ

για την ιστορία της ορχήστρας,

πορτρέτα των μελών της αλλά και

εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δωρεάν μουσικές εκδηλώσεις σε live

streaming εν μέσω καραντίνας
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Εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ

Διαμορφώνεται το πρόγραμμα λόγω περιορισμού

των εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο προσαρμογής για την

προστασία από τον κορωνοϊό.

H Kαμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της

Μουσικής - υπό τη διεύθυνση του Μάρκελλου

Χρυσικόπουλου - παρουσιάζει το έργο Cantus in

Μemoriam Benjamin Britten του Arvo Pärt κα τη

Συμφωνία αρ. 14 (έργο 135) του Dmitri Shostakovich.

Live streaming: 

snfcc.org/Cosmos_InMemoriam

Δευτέρα 30/11, 20.30
Στο πρώτο μέρος, θα παρουσιαστεί το έργο ”Can-

tus in Μemoriam Benjamin Britten” του σύγχρονου

Eσθονού δημιουργού Arvo Pärt (γενν. 1935) που

είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου Βρετα-

νού συνθέτη Benjamin Britten (1913-1976). Το έργο

γράφτηκε το 1977 ως μια ελεγεία για τον θάνατο

του μεγάλου μουσουργού τον οποίο ο Pärt θαύμαζε.

Πρόκειται για το δημοφιλέστερο έργο του Pärt που,

λόγω του υποβλητικού κινηματογραφικού του χα-

ρακτήρα, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα ως

μουσική επένδυση σε ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Το πρόγραμμα της συναυλίας συνεχίζεται με ένα

από τα πιο συγκλονιστικά συμφωνικά έργα του 20ού

αιώνα, τη συγκινητική Συμφωνία αρ. 14, (έργο 135)

του Dmitri Shostakovich (1906-1975).

O ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ έρχεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

για μια δυνατή συναυλία στο πλαίσιο της σειράς

Μusic Escapades, ερμηνεύοντας τραγούδια από όλη

την καλλιτεχνική του πορεία. 

Live streaming: snfcc.org/TafLathos 

Κυριακή 22/11, 21.00

Η Λέσχη Ανάγνωσης με συντονιστή τον συγ-

γραφέα Πάνο Τσίρο ανανεώνει το ραντεβού της

μέσω Zoom. Το βιβλίο του μήνα είναι Το ανθρώπινο

στίγμα.

Συμμετoχή με ηλεκτρονική προεγγραφή

Περισσότερα: snfcc.org/PhilipRoth

Δευτέρα 30/11, 18.30-20.30

Χριστουγεννιάτικος Κόσμος

στο ΚΠΙΣΝ 

Την 1η Δεκεμβρίου τα χριστουγεννιάτικα φώτα του

ΚΠΙΣΝ ανάβουν και έρχονται στις οθόνες σας ση-

ματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του Χριστουγεν-

νιάτικου Κόσμου. Στη φετινή εκδήλωση, που όλοι

θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από την

ασφάλεια του σπιτιού τους, οικοδεσπότης θα είναι

ο Φοίβος Δεληβοριάς σε μια online παράσταση εμ-

πνευσμένη από την πολυαγαπημένη «Ταράτσα του
Φοίβου» και ειδικά σχεδιασμένη για το ΚΠΙΣΝ. 

Ακολουθεί ένας μήνας γεμάτος χριστουγεννιάτικες

εμπειρίες.

Αντιστίξεις

Διαθέσιμο για θέαση έως

30 Νοεμβρίου 2020

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιά-

ζει το 2ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ

της, με τίτλο «Αντιστίξεις»*, σε

καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου

Κουμεντάκη, το οποίο φωτίζει τη

σχέση μεταξύ της λόγιας ελληνι-

κής μουσικής και της αρχιτεκτονι-

κής. 

Οι προβολές των βίντεο του Φεστι-

βάλ για θέαση θα είναι διαθέσιμες

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι

προβολές θα πραγματοποιούνται

από το nationalopera.gr, και μέσω

των σελίδων της ΕΛΣ σε Face-

book και YouTube, καθώς και από

τον ιστότοπο του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού digital-

culture.gov.gr. 

Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη

στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενί-

σχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέ-

φειας της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής.

Αρχιτεκτονική και μουσική είναι

δύο τέχνες που μοιράζονται

πολλά: την πρωτοκαθεδρία της

δομής, τη σημασία των σχημάτων,

των αντιθέσεων, των υφών και τη

βαθιά και άμεση επικοινωνία με

τον θεατή. Μέσα από τον διάλογο

των πρωταρχικών αυτών τεχνών,

εμβληματικά κτίρια της Αθήνας συ-

νομιλούν με σπουδαία έργα από το

ιστορικό απόθεμα της λόγιας ελ-

ληνικής μουσικής. Ξεκινώντας από

την Κρητική Αναγέννηση και φτά-

νοντας ως τις μέρες μας, έργα αρ-

χιτεκτονικής και μουσικής

ανάλογης τεχνοτροπίας και ιστο-

ρικής περιόδου αλληλοσυμπληρώ-

νονται προσφέροντας μια γόνιμη

εμπειρία στο κοινό. Απώτερος στό-

χος του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη

της μουσικής και αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς της χώρας μας,

καθώς η εικόνα των κτιρίων και οι

ήχοι των έργων θα συνυπάρχουν

αρμονικά και ισότιμα, διαδίδοντας

στο κοινό την ελληνική μουσική

και αρχιτεκτονική δημιουργία.

Τα γυρίσματα του Φεστιβάλ πραγμα-

τοποιήθηκαν σε κάποια από τα ση-

μαντικότερα αρχιτεκτονήματα της

Αθήνας, όπως ο Ναός Αγίων Απο-

στόλων στην Αρχαία Αγορά, η Γεν-

νάδειος Βιβλιοθήκη, το Γαλλικό

Ινστιτούτο, το Μικρό Χρηματιστή-

ριο, το Ωδείο Αθηνών και ο Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος

Βενιζέλος». Στους χώρους αυτούς,

σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες ερ-

μηνεύουν έργα των Λεονταρίτη,

Κωνσταντινίδη, Καλομοίρη, Ραβέλ,

Κουνάδη, Αδάμη, Δραγατάκη, Ξε-

νάκη, Χατζή, Παπαδάτου, Αλεξιάδη

κ.ά. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του

Φεστιβάλ υπογράφει ο Καλλιτεχνι-

κός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος

Κουμεντάκης.

2ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Μια «συνήχηση» της λόγιας ελληνικής μουσικής με τη δημόσια αρχιτεκτονική

Ποιος από τους ...ήντα και πάνω δεν έχει γνωρίσει το

θέατρο από το ραδιόφωνο! Το αξέχαστο “Θέατρο της

Δευτέρας”! Πόσες όμορφες στιγμές, με τη φαντασία να

αφήνεται και να “βλέπει” τους ηθοποιούς όπως ο καθέ-

νας τους φαντάζεται.

Το ραδιοφωνικό θέατρο είναι ένα είδος μαγικό. Μέσα

από το ραδιόφωνο, γνωρίσαμε τους μεγαλύτερους δρα-

ματουργούς του 20ού αιώνα με όχημα εμβληματικές

φωνές ηθοποιών υπό τη μπαγκέτα σημαντικών σκηνο-

θετών του Ελληνικού Θεάτρου. Παντρεύοντας τη σκη-

νική πράξη με τη μοναχική ακρόαση και τον θεατρικό

λόγο με τη φωνή, το θέατρο στο ραδιόφωνο έχει την

αρετή να υπερβαίνει περιορισμούς τόπου και χρόνου. 

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου λοιπόν δίνει νέα

πνοή στο ραδιοφωνικό θέατρο. Τον ερχόμενο Δεκέμ-

βριο, το Open Plan εμπλουτίζεται με το πρόγραμμα των

Radio Plays, μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ, σε

καλλιτεχνική σύλληψη της Κατερίνας Ευαγγελάτου.

Πέντε ξεχωριστοί δημιουργοί, καταξιωμένοι και ανερ-

χόμενοι, ο Γιάννης Χουβαρδάς, o Δημήτρης Καταλει-

φός, ο Αργύρης Ξάφης, η Μαρία Μαγκανάρη και ο

Γιώργος Κουτλής, αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία αντί-

στοιχων ραδιοφωνικών έργων, βασισμένων σε Ελληνικά

αστυνομικά διηγήματα, τα οποία ζωντανεύουν φωνές

αγαπημένων ηθοποιών απ’ όλες τις γενιές του Θεάτρου

μας. Ταυτόχρονα κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής

τζαζ σκηνής ερμηνεύουν συνθέσεις ειδικά γραμμένες

για τα έργα αυτά. 

Το πρόγραμμα των Radio Plays απαντά στην ανάγκη

στήριξης του σύγχρονου καλλιτεχνικού δυναμικού του

Ελληνικού Θεάτρου, που πλήττεται από την πανδημία. 

Τα Radio Plays θα μεταδίδονται από την ιστοσελίδα

του Φεστιβάλ με δωρεάν ακρόαση για όλους.

Ραδιοφωνικό Θέατρο και Αστυνομική Λογοτεχνία

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το νέο εγχεί-

ρημα συνδυάζει το ραδιοφωνικό θέατρο με την αστυνο-

μική λογοτεχνία και την τζαζ μουσική, δημιουργώντας

νέα ακουστικά έργα. Ανεξιχνίαστες δολοφονίες, ερω-

τικά πάθη και επαγγελματικές αντιζηλίες, εκβιασμοί και

οικονομικές δολοπλοκίες, ιδιόρρυθμοι ντεντέκτιβ και

ψυχολογικά ασταθείς ήρωες, γοητευτικές περσόνες

που κρύβουν αθέατες, σκοτεινές πλευρές. Όλα όσα

συνθέτουν το παζλ ενός κόσμου που ακροβατεί πάνω

στο καλό και στο κακό, ενός κόσμου περίπλοκου που

φωτίζεται δημιουργικά από την πένα πέντε ταλαντού-

χων Ελλήνων συγγραφέων. 

Radio Plays

Μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 
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myKEPlive σε 96 Δήμους

Τα ΚΕΠ  περνούν 

στην ψηφιακή εποχή

Σε 96 Δήμους της χώρας εφαρμόζεται μια ειδική

σύγχρονη πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης

και εξυπηρέτησης από υπαλλήλους των ΚΕΠ.

Από τους Δήμους της Ανατ. Αττικής είναι ο Δήμος

Λαυρεωτικής και ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος.

Και η γειτονική μας Γλυφάδα και Ηλιούπολη.

Στόχος του myKEPlive είναι η εξ αποστάσεως εξυ-

πηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων μέσω

βιντεοκλήσης από το κινητό ή τον υπολογιστή.

Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται ανήκουν σε

τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

• Πληροφόρηση – αίτηση

• Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

• Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία

• Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας

Συνδεθείτε με τους κωδικούς TAXISnet στο

mykeplive.gov.gr ή στο www.gov.gr στην κατηγορία

υπηρεσιών Πολίτης και Καθημερινότητα και εξυπη-

ρετηθείτε στα ΚΕΠ εξ αποστάσεως ακολουθώντας

τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε τη θεματική κατηγορία υπηρεσιών για

την οποία θέλετε να εξυπηρετηθείτε.

2. Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού σας.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ολοκληρώστε

την κράτηση.

4. Την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας συνδεθείτε

με βιντεοκλήση και εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο

του ΚΕΠ.

Ανοιχτά ως τις 5 μ.μ. 

Οι Εφορίες

Έως τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι ΔΟΥ

για το κοινό από τις 23 Νοεμβρίου. Ειδικότερα

για το κοινό, για τις προγραμματισμένες συναν-

τήσεις και μόνο και για τηλεφωνική εξυπηρέτηση,

θα είναι ανοικτές από τις 8 το πρωί έως και τις 5

το απόγευμα. 

Και για ταμειακές συναλλαγές από τις 8 το πρωί

ως και τις 3 το μεσημέρι. Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν

από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Μεταξύ

5 και 7 το απόγευμα θα εξυπηρετούνται μόνο

κλήσεις προς τη γραμματεία των ΔΟΥ για τον

προγραμματισμό των συναντήσεων. Υπενθυμίζε-

ται ότι το συναλλασόμενο κοινό προσέρχεται

στις ΔΟΥ μόνο με ραντεβού και εφόσον το αίτημά

του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

Ο Δήμος Σαρωνικού, από τους επτά παιδικούς

σταθμούς που διαθέτει, εκ των οποίων οι τέσ-

σερις λειτουργούσαν ήδη ως βρεφονηπιακοί

σταθμοί, μετά την εφαρμογή - και στον δήμο Σα-

ρωνικού από τη σχολική χρονιά 2020-2021 της

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευ-

σης, - προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες παρεμ-

βάσεις (κατασκευαστικά, αλλά και σε επίπεδο

επισκευών, εξοπλισμού και προσωπικού), μετα-

τρέποντας ουσιαστικά και τους υπόλοιπους

τρεις παιδικούς σταθμούς σε βρεφονηπιακούς.  

Οπως μας ενημερώνει, στην όλη προσπάθεια,

πολύτιμος αρωγός υπήρξε για ακόμα μια φορά

ο Αθανάσιος Μαρτίνος δια της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

ΑΜΚΕ – Κοινωφελές Ίδρυμα «Αθανάσιος & Μα-

ρίνα Μαρτίνου», στον οποίο ο Δήμαρχος Σαρω-

νικού Πέτρος Φιλίππου και η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνη για τη βρε-

φική – παιδική ανάπτυξη Δήμητρα Ράπτη εκ-

φράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες. 

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί στο Δήμο Σαρωνικού 

«Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία

των κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ

Α΄ και Β΄ βαθμού που κρίνεται

απαραίτητο να παραμείνουν σε

πλήρη λειτουργία», ανακοίνωσε με

την 75317/8.11.2020 Εγκύκλιο ο

Υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδω-

ρικάκος. 

Υπηρεσίες που πρέπει να παραμεί-

νουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια

της “καραντίνας”.

ΟΤΑ Α΄ βαθμού:

- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτρο-

φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευ-

σης (όπου οι υπηρεσίες αυτές

ασκούνται από νομικά πρόσωπα

ιδιωτικού δικαίου που έχουν συστα-

θεί γι’ αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως

ΔΕΥΑ, τα ανάλογα θα ισχύσουν και

για τα εν λόγω ΝΠΙΔ),

- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ια-

τρεία, Τμ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

- Δημοτικής Αστυνομίας 

- Ληξιαρχεία

- Τεχνικές Υπηρεσίες

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρε-

σίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδο-

σία, Εξόφληση Δαπανών)

- Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός

Ασφαλείας

ΟΤΑ Β΄ βαθμού

- Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπε-

ρίπτωση Υγειονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής)

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικής Προστασίας

- Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρε-

σίες (ιδίως Προμήθειών, Μισθοδο-

σία, Εξόφληση Δαπανών)

- Δι/νσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ

- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης

– Αποχέτευσης – Δ.Ε.Υ.Α.

- Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων  

- Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελ-

τιώσεων 

- Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελ-

τιώσεων  

Διευκρίνισε δε ο Υπουργός ότι όπου

οι παραπάνω υπηρεσίες ασκούνται

από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι-

καίου, ισχύουν τα ανάλογα και γι’

αυτούς.

* Με την πρόσφατη εγκύκλό του

(75317/8.11.2020) ο Υπουργός πα-

ραπέμπει στις δύο προηγούμενες

(του Μαρτίου 18926/18.3.2020 και

19244/22.3.2020).

Ρύθμιση χρεών

προς Δήμους

Θεοδωρικάκος: Ρύθμιση για 120 δό-
σεις στα χρέη ιδιωτών προς τους
Δήμους - Έργα 31,3 εκατ. ευρώ από
το «Αντώνης Τρίτσης» στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας

Με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής και της αλληλεγγύης, που

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για

την αντιμετώπιση της πανδημίας του

κορωνοϊού, ο υπουργός Εσωτερικών,

Τάκης Θεοδωρικάκος, φέρνει, εντός

των επόμενων ημερών, ρύθμιση για

όσους χρωστούν στους Δήμους, όπως

επισήμανε (20.11.20), στη Συνεδριακή,

διαδικτυακή, διάσκεψη των ΠΕΔ Δυτι-

κής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

«Προετοιμάζουμε ρύθμιση για όσους

χρωστούν στους Δήμους, για 120 δό-

σεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι

πολίτες, διότι επακόλουθο της κρίσης

από την πανδημία του κορωνοϊού είναι

και η άσχημη οικονομική κατάσταση

στα ελληνικά νοικοκυριά και στις οικο-

γένειες, τις οποίες πρέπει να στηρί-

ξουμε και να διευκολύνουμε και εμείς

στους Δήμους με όλες μας τις δυνά-

μεις», είπε χαρακτηριστικά ο T. Θεοδω-

ρικάκος.

Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών που πρέπει
να λειτουργούν πλήρως στο lockdown
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αναστολή και παράταση

πληρωμών – Απαλλαγές

από δημοτικά τέλη

Ο Δήμος Παλλήνης, συνεχίζει να στηρίζει εμπρά-

κτως τους δημότες και τους επιχειρηματίες του

Δήμου και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Όπως και στο προηγούμενο «lockdown», έτσι και

τώρα, ισχύουν τα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης

και στήριξης, τα οποία αποφασίστηκαν από το

Δημ. Σ., με εισήγηση του Δημάρχου, Θ.Ζούτσου.
Ισχύουν:

1. Άμεση αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων

για είσπραξη οφειλών, προς τον Δήμο.

2. Παράταση προθεσμίας εξόφλησης οφειλών, έως

ότου αρθούν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

3. Απαλλαγή όλων των οικογενειών από τα τρο-

φεία των βρεφονηπιακών σταθμών, για όσο διά-

στημα παραμένουν κλειστοί. 

4. Απαλλαγή όλων των επιχειρήσεων που τέθηκαν

σε υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας, από τέλη

καθαριότητας και φωτισμού, για την περίοδο που

δεν λειτουργούν.

5. Απαλλαγή όλων των επιχειρήσεων εστίασης,

από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%)

και από το τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων,

για όσο διάστημα είναι απαγορευμένη η χρήση τρα-

πεζοκαθισμάτων.

6. Μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων, θα συ-

νεχιστεί η δωρεάν παραχώρηση επιπλέον κοινό-

χρηστων χώρων, στις επιχειρήσεις εστίασης, άνευ

ανταλλάγματος.

7.  Επίσης, απαλλάσσονται από την καταβολή οι-

κονομικής συνδρομής, όσοι συμμετέχουν σε Αθλη-

τικά και Πολιτιστικά Προγράμματα της του Δήμου,

τα οποία δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν, μέσω

τηλεδιασκέψεων.

Σημειώνεται, ότι, ο υπολογισμός των τελών του

έτους 2020, για τις επιχειρήσεις, θα γίνει μετά το

τέλος εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, όταν θα

καταστεί εφικτός και ο προσδιορισμός του συνολι-

κού χρόνου που έμειναν εκτός λειτουργίας.

Για τη δεύτερη πανελλαδική αναστολή δραστηριοτή-

των (lockdown) για την αντιμετώπιση της πανδημίας

στην χώρα μας ο Δήμος Κρωπίας επανασυστήνει, με

εντολή Δημάρχου, ως έκτακτη επιτελική μονάδα την

Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη

διευρυμένων υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας στη

βάση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Η επιτελική μονάδα έχει την πολιτική εποπτεία του

Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και προέδρου

της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας Σπυρίδωνα Κόλλια

και του προέδρου του Δ.Σ της ΚΕΔΚ Κωνσταντίνου

Κωνσταντάρα με τα αντίστοιχα υπηρεσιακά στελέχη,

Κάλλια Κοτζιά και Νέστορα Αποστολόπουλου. Στο

πλαίσιο αυτό ενισχύεται η υπηρεσία με προσωπικό

άλλων τομέων του Δήμου.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί στις ακόλουθες

τηλεφωνικές γραμμές (Δευτέρα έως Παρασκευή) :

210-6026441, 210-6621126, 

210-6627412 (ώρες 08:00πμ-15:00) 

Ε-mail: koin.ypir.dkropias@gmail.com 

Στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται οι ηλικιω-

μένοι και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

του πληθυσμού του Δήμου, που δεν μπορούν και δεν

επιτρέπεται να μετακινηθούν. Το προσωπικό των υπη-

ρεσιών αξιολογεί το αίτημα και συνδράμει, στην συν-

ταγογράφηση, την αγορά φαρμάκων, τροφίμων,

παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, εξυπηρέτηση σε

επείγουσες συνδιαλλαγές κ.ά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Παρακαλούμε, όλους τους πολίτες για λελογισμένη

υποβολή αιτημάτων συνδρομής και εφόσον δεν

έχουν καμία δυνατότητα  οικογενειακής ή συγγενι-

κής υποστήριξης. 

Ο Δήμος Κρωπίας σε περίπτωση περαιτέρω ανάγκης

θα χρησιμοποιήσει την έκτακτη νομοθεσία για την

υποστήριξη των υπηρεσιών του προς τους πολίτες

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 

Σύσταση της Έκτακτης Επιτελικής Μονάδας

Κοινωνικής Βοήθειας στο Δήμο Κρωπίας

Σε ετοιμότητα το

ΣΟΠΠ για το χειμώνα

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής εν όψει της χειμερινής

περιόδου 2020-21 πραγματοποιήθηκε υπό

την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Θα-

νάση Αυγερινού, μετά από πρόσκλησή του

ως Προέδρου του Σ.Ο.Π.Π., μέσω τηλεδιά-

σκεψης.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν

στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου

2020 και στις δράσεις προετοιμασίας για

την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομέ-

νων και χιονοπτώσεων - παγετού κατά την

επερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Αυγερινός

έκανε έναν απολογισμό της δράσης και τα

αποτελέσματα της καλοκαιρινής περιόδου,

που ήταν θετική και γι’ αυτό ευχαρίστηκε

όλους τους εμπλεκόμενους.

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων της

χειμερινής περιόδου 2020-2021, ενημέ-

ρωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί

από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το σχέδιο

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας

πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική

ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», έχουν εκτελεστεί

και συνεχίζουν να εκτελούνται έργα και με-

λέτες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.

Ε. Ανατολικής Αττικής, για τον έλεγχο και

τον προληπτικό καθαρισμό των κοιτών των

ρεμάτων καθώς και των φρεατίων υδροσυλ-

λογής – συνδετήριων αγωγών στις οδούς

αρμοδιότητάς της. Πολλά αντιπλημμυρικά

έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ σε περί-

πτωση που τυχόν δεν επαρκούν τα μέσα

από τις υπάρχουσες εργολαβίες, θα επέμ-

βει η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Πε-

ριφέρειας μέσω του Μητρώου Ιδιωτικών

Μηχανημάτων. Επισημάνθηκε ότι η συντή-

ρηση των ρεμάτων της ορεινής υδρονομίας

ανήκει στην Περιφέρεια, ενώ η συντήρηση

του δικτύου ομβρίων υδάτων και οδών που

περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού και

συντήρησης των φρεατίων υδροσυλλογής,

ανήκει στο φορέα συντήρησης της οδού, με

εξαίρεση τα φρεάτια που ανήκουν σε Δή-

μους του δικτύου της πρώην Εταιρείας

Ύδρευσης Πρωτευούσης. 



8 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

Β
ρισκόμαστε σε μια ιστορική φάση στην εξέ‐

λιξη της ανθρώπινης κοινωνίας, κατά την

οποία ολόκληρο το πολιτικό και πολιτισμικό

σύστημα του διαφωτισμού καταρρέει. Και αυτό συμ‐

βαίνει όχι επειδή οι ιδέες τους διαφωτισμού είναι πα‐

ρωχημένες, αλλά επειδή οι πραγματολογικές

συνθήκες οδηγούν προς την πλήρη απαξίωσή τους.

Οι ιδέες του πολιτικού διαφωτισμού συνοψίζονται

στο δεσμευτικό – ορθολογικό και ερμηνευτικό

σχήμα: ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη. Εδώ και

δύο αιώνες (σχηματικά μετά το έτος: 1831 μέχρι σή‐

μερα: 2021) οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έζησαν και

εξακολουθούν να ζουν επικαλούμενες οι ίδιες τον

ρυθμιστικό ρόλο του Λόγου (Vernunft). Αλλά,

ωστόσο, η παγκόσμια ρύθμιση των πολιτικών πραγ‐

μάτων δεν υπακούει στον Λόγο. Όσο και εάν ο Hegel

υποστηρίζει ότι η ιστορική πορεία του ανθρώπου

ακολουθεί λογικά μονοπάτια, οι ίδιες οι ιστορικές

εξελίξεις τoν διαψεύδουν!

Αλλά ας εξετάσουμε με τη σειρά τα δικά μας πράγ‐

ματα, που ορίζονται από την πανδημία. Δύο είναι τα

μείζονα ζητήματα επί του προκειμένου: πρώτον, τί

σημαίνει «κορωνοϊός» όταν η ανθρώπινη κοινωνία

παραιτείται από την πολιτική δόμησή της για να τον

αντιμετωπίσει; Και δεύτερον, γιατί αυτή η προχωρη‐

μένη (στην ιστορική εξέλιξη της προόδου) σύγχρονη

κοινωνία δεν είχε προβλέψει και κατά συνέπεια δεν

είχε επεξεργασθεί, ένα στοιχειώδες δεσμικό πλαίσιο

άμυνας απέναντι στον ιό;

Εννοείται ότι μπροστά μας έχουμε δύο «πράγματα»:

πρώτον τον κορωνοϊό και δεύτερον την διαχείρισή

του. Για να αρθρωθούν και τα δύο αυτά «πράγματα»

(δηλ. τα φιλοσοφικά ζητήματα) ως κοινωνικά προ‐

βλήματα θα πρέπει να υπάρχουν υποκείμενα (δηλ.

πολιτικοί ή ακόμη και ειδικοί ικανοί γι’ αυτή τη δια‐

χείριση!)  Δεν υπάρχει τίποτε απ’ όλα αυτά!

Ο κορωνοϊός είναι για τον Έλληνα πολίτη μια υπό‐

θεση την οποία διαχειρίζεται η κυβέρνηση Μητσο‐

τάκη και τα συγγενή δημόσια μέσα επικοινωνίας ως

«φυσική ιστορία». Ως φυσικό φαινόμενο! Σ’ αυτήν

την περίπτωση, λοιπόν, η άμυνα απέναντι στον κο‐

ρωνοϊό, ο οποίος είναι φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί

παρά να είναι πανομοιότυπη με την μέθοδο άμυνας

απέναντι στους σεισμούς και τους καταποντισμούς!

Στην αλληλογραφία μου με τον κορυφαίο (στην Γερ‐

μανία και την Ελλάδα) ψυχαναλυτή Νίκο Τζαβάρα
έθεσα, εδώ και καιρό, το μείζον ζήτημα: από πού

προήλθε ο κορωνοϊός; Με τους όρους της διεθνούς

επιστημονικής κοινότητας, το μείζον ζήτημα της κα‐

ταγωγής του κορωνοϊού δεν τίθεται στο τραπέζι των

δημοκρατικών διαβουλεύσεων. Οπότε δύο είναι τα

θέματα προς εξέταση: γιατί η επιστημονική κοινό‐

τητα των ιατρών παραμένει εγκλωβισμένη στο «με‐

σαιωνικό καθεστώς» του αυτοπροσδιορισμού της

και δεν θέλει (δηλ. δεν εκφράζει τη βούληση) να επι‐

κοινωνήσει με τους πελάτες της; Το δεύτερο ζήτημα

αναφέρεται στον ίδιο τον αυτοπροσδιορισμό της ια‐

τρικής κοινότητας.

Κλείνοντας αυτή την θεωρητικο‐πολιτική παρέμ‐

βασή μου λέω τα εξής: πρώτον, η πανδημία δεν
είναι φυσικό φαινόμενο, και δεύτερον, ως πολι‐

τική κατάσταση στην περίπτωση της Ελλάδας η τε-
χνοκρατική διαχείρισή της (με επικεφαλής τον

Κυριάκο Μητσοτάκη) μας οδήγησε στην κοινω-
νική, την πολιτική και την οικονομική κατα-
στροφή.

――――――――

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης

στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ».

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Πανδημία: φυσική κατάσταση 

ή πολιτική συνθήκη;

«H πανδημία δεν είναι φυσικό
φαινόμενο. H τεχνοκρατική
διαχείρισή της μας οδήγησε
στην καταστροφή».

Η Γραμματεύς!
μικρή, απόπειρα χρονογραφήματος

Εργασία τυπική, κανονικώς περιγεγραμμένη, ένδυση

βάσει πρωτοκόλλου ή ελευθέρας βουλήσεως, σε

κάθε περίπτωση αποδεκτή παρά του αφεντικού. Ωρά-

ριο κυμαινόμενο, εκτάκτως σταθερό, συνήθως με

υπερωρίες, κατά βάσην στο γραφείο, ενίοτε και

εκτός. Προσθέστε σε αυτά τη συνοδεία, σε γεύματα

ή δείπνα εργασίας και άλλα, ευρέως αποδεκτά ως

κοινωνικά: ιδού η Γραμματεύς, ανά τους αιώνας.

Τα ίδια, καθ’ ημάς. Κι αν άλλαξαν τα πρόσωπα, μηδέ

εξαιρεσθείσας της παιδείας, οι σταθερές αξίες κτί-

ζουν την τιμή, κατά πως είθισται στην εποχή. Πρωί,

με λίγο βάψιμο, χαμόγελο στα χείλη, πρόσχαρη και

ευχάριστη, δυσάρεστη όπου δει. Γεύμα ολίγον, διαί-

της υγιεινής, η σιλουέτα υπόκειται σε έλεγχο παν-

τοίων: του εσωτερικού και εξωτερικού, βάσει

κανονισμού. Απόγευμα ελεύθερο, η αγορά ανοικτή:

τα δώρα ουκ ολίγα, αν ο σκοπός έχει επιβραβευθεί.

Και βράδυ μεθ’ αμάξης, εις κοινωνικάς εορτάς, τα

βλέμματα τραβάει, κι αλύγιστη περνά.

Στον 21ο, θα έλεγε κανείς, θα δούμε αλλαγές, της

ψηφιακής εποχής. Digital transformation ακούμε ολη-

μερίς, disruption στα γραφεία, πειράματα ολκής. Αλ-

λάξανε τα ήθη, ήρθαν τα κινητά, και χάνεται ο

χρόνος μέσα εις τα πολλά: αποστολές, τις λένε, ιμέιλ

αγγλικά, τον στόχο τον ξεχάσαν, πάνε και τα χαρτιά.

Βάλαν κι οι Γραμματίνες βαψίματα πολλά, απ’το πρωί

ως το βράδυ, τα χάνουν τα παιδιά. Γεμίσαν οι ατζέν-

τες, άστοχα ραντεβού, φύγαν τα παλλικάρια, και ψά-

χνουνε αλλού. Μα, πού; 

Ελλάδα, Ελλαδίτσα, του Ήλιου η πηγή, πού χάθηκε

το κάλλος, πού πήγε η αρετή; Κοιμούνται, θα μου

πουν, εκείνοι οι ποιητές, του χρόνου οι διαβάτες, κι

ας είναι σοφιστές. Σοφούς θέλουν να φτιάξουν, μα

θέλουν τους καιρούς, στο διάβα τους να έρθουν,

μπροστά να πορευθούν. Κι αν έρθει κι η αγάπη,

πολλά θε να φτιαχτούν, αιώνια, όπως πάντα, θαυμά-

σια του νου.

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

Στα 300 “Top Business Schools”

παγκοσμίως το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Eduniversal δημοσιο-

ποίησε τις 1.000 καλύτερες Σχολές Διοίκησης Επι-

χειρήσεων (Business Schools) από 154 χώρες για το

2020. Η εν λόγω κατάταξη αξιολογεί τα Business

Schools των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, λαμβάνον-

τας υπόψη τη διεθνή επιρροή και τη φήμη των εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων. 

Με τη χρήση των κριτηρίων αυτών επιτυγχάνεται η

κατάταξη των Business Schools των Πανεπιστημίων

σε 5 κατηγορίες διάκρισης. Η Σχολή Διοίκησης

Eπιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών έλαβε 4 αστέρια διάκρισης που το κατατάσσουν

στη 2η υψηλότερη κατηγορία ("4 Palmes League -

Top Business Schools"), καθώς και στα 300 καλύτερα

Business Schools του κόσμου! Η Σχολή Διοίκησης

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών ήταν το μόνο Business School Ελληνικού Πανε-

πιστημίου που κατατάχθηκε στην κατηγορία "4

Palmes" ανάμεσα σε διακεκριμένα Business Schools.
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Κωνσταντελλικά

“Βάριαλ” έχει γίνει στα κοινωνικά δίκτυα βιντεάκι την

εποχή του καλλικρατικού δήμου ΒΒΒ, με δήμαρχο τον

Γρηγόρη Κασιδόκωστα, που απευθύνεται στον νυν

δήμαρχο και τότε αντιπολίτευση, Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλο λέγοντάς του, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο

ότι πήγε: "με ραβασάκι από εργολάβο" και ότι "το
πράσινο δεν φέρνει φράγκο, αντίθετα θέλει να ξοδέ-
ψεις, ενώ με το τσιμέντο κονομάς!"

Και βέβαια το έχει δηλώσει και ο Γρ. Κωνσταντέλλος

όταν δήλωνε: «εγώ δεν είμαι ούτε για το βραχάκι
ούτε για το βατραχάκι». Επομένως οι δημότες - ιδιαί-

τερα εκείνοι που τον προτίμησαν - δεν πρέπει να πε-

ριμένουν κάτι διαφορετικό.

Μαύρη Παρασκευή!

Η μόδα της Μαύρης Παρασκευής που βλέπαμε κάτι

χρόνια πριν, στις ΗΠΑ, σκηνές απίστευτης ταπείνω-

σης του ανθρώπινου είδους, με τσαλαπατημένα κορ-

μιά για να αγοράσουν πρώτοι, ένα προϊόν, έχει έρθει

και στη χώρα μας.

Βέβαια οι μεγαλέμποροι την έχουν διαφημίσει δεόν-

τως προκειμένου να πουλήσουν ότι περισσεύει στο

κατάστημα και ο κόσμος “τσιμπάει”.

Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, είναι η μαύρη Παρα-

σκευή. Φέτος όμως είναι πραγματικά μαύρη για τους

εμπόρους που δεν θα είναι ανοιχτοί για να ξεπουλή-

σουν το εμπόρευμα.

“Εδώ Πολυτεχνείο”

Ήρθε και το “Εδώ Πολυτεχνείο”· φασαρίες, αν θα γιορ-

ταστεί ή όχι αν θα γίνουν πορείες ή όχι, λόγω κορωνοϊού

και τελικά για άλλη μια φορά πνίγηκε το κέντρο της

Αθήνας από τα χημικά που έριξαν με εντολή Χρυσο-

χοΐδη τα ΜΑΤ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές που

αγνόησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας(!).

Γκεμπελικές οι μέθοδοι. Παπαδοπουλικές “αποφασί-

ζομεν και διατάσσομεν”. Δεν πείθεις με τέτοιες μεθό-

δους σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η πανδημία.

Θα τους χειροκροτούσα, κόμματα και διαδηλωτές, αν

είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους και είχαν αντιδρά-

σεις για τις παρελάσεις στις εθνικές εορτές.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η λέξη σουλτάνος προέρχεται από την αραβική λέξη “sultah”,

που σημαίνει «εξουσία, δύναμη» και αποτελούσε τίτλο Ισλα-

μικού μονάρχη, με πολλές σημασίες και με διάφορους ρόλους

στην ιστορία!

Πριν επικρατήσει ο τίτλος του σουλτάνου, χρησιμοποιείτο ο

τίτλος του βασιλιά, που στα αραβικά ονομαζόταν malik, αλλά

με την εδραίωση της θρησκείας του Μωάμεθ, ο βασιλικός τίτ-

λος αντικαταστάθηκε με τον σουλτανικό τίτλο, στα ισλαμικά

καθεστώτα και συνδέθηκε με το πρόσωπο του Χαλίφη, του

οποίου η εξουσία ήταν κοσμική!

Μετά όμως την πολιτική κατάρρευση του χαλιφάτου, γεννή-

θηκαν τα μεταγενέστερα σουλτανάτα, στα οποία ο σουλτάνος

εκτελούσε καθήκοντα κυρίαρχου μονάρχη! 

Οι δυτικές χριστιανικές χώρες, κακώς είχαν συνταυτίσει τον

σουλτανικό τίτλο των Οθωμανών με τον αυτοκρατορικό τίτλο,

γιατί οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν  τη περσική λέξη  «Πατι-

σάχ», που σήμαινε «ο κύριος των βασιλέων» και στην οποία

απέδιδαν τον τίτλο του αυτοκράτορα!

Οι Οθωμανοί στο τίτλο του σουλτάνου αναγνώριζαν τον ανώ-

τερο ηγεμόνα τους  και τον  ίδιο τίτλο διατηρούσαν η μητέρα,

τα παιδιά και οι γυναίκες τους,  που όλοι μαζί  κατοικούσαν

στο Μεγάλο Σαράι, όπως έλεγαν το παλάτι, το οποίο συμπε-

ριελάμβανε και το χαρέμι του Σουλτάνου!

Το χαρέμι ήταν ένα σύνολο ωραίων νεαρών γυναικών, ενίοτε

όμως και αγοριών, τα λεγόμενα «Εντερούν», τα οποία αποτε-

λούνταν περίπου από χίλια εξισλαμισθέντα αγόρια, που προ-

έρχονταν από το παιδομάζωμα και λέγονταν γκουλεμά ή ιτς

ογλάνια (= εσωτερικό αγόρι), από όπου προήλθε η χείριστη

ελληνική βρυσιά «τσογλάνι»!! 

Τα αγόρια στα Εντερούν τα είχαν για να ικανοποιούν τις ορέ-

ξεις των αρσενοκοιτών, κίναιδων και παιδόφιλων σουλτάνων,

πού διοικούσαν επί αιώνες πολλές χώρες κάτω από απάνθρω-

πες συνθήκες μιας ανείπωτης σκληρής κατοχής!!!

Η λέξη χαρέμι προερχόταν από την αραβική haram,  αποτε-

λούσε μέρος της μωαμεθανικής θρησκείας και ήταν ένδειξη

πλούτου και χλιδής του Σουλτάνου, αλλά και άλλων αξιωμα-

τούχων όπως  του Βεζίρη, του Πασά κ.α.

Στο χαρέμι οι έγκλειστες γυναίκες ήταν σκλάβες από χριστια-

νικές χώρες και φυσικά υπήρχαν πολλές Ελληνίδες· συμβίω-

ναν μακριά από την υπόλοιπη κοινωνία, ζούσαν σε ειδικό

καθεστώς διοίκησης και ιεραρχίας, με αυστηρούς κανόνες και

πολλές ίντριγκες, με την επίβλεψη ευνούχων σκλάβων και η

παραμονή τους στο χαρέμι δεν διαρκούσε περισσότερο από 2

ή 3 μήνες, αφού οι ταλαιπωρίες άφηναν τα αποτυπώματά τους

στην εμφάνισή τους, οπότε τις πούλαγαν σαν σκλάβες με χα-

μηλή τιμή στα σκλαβοπάζαρα ή τις κρατούσαν για βαριές δου-

λειές στο χαρέμι ή τις «τσουβάλιαζαν» με βαριές πέτρες και

τις πέταγαν στη θάλασσα ή τις εγκατέλειπαν στη μαύρη μοίρα

τους.

Οι γυναίκες  του χαρεμιού έπαιρναν κατάλληλη εκπαίδευση,

ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν όλες τις ερωτικές απαι-

τήσεις και επιθυμίες του μεγάλου ηγεμόνα, άλλα ανελάμβα-

ναν και τον ψυχαγωγικό τομέα με μουσική και χορό και

συνήθως χόρευαν τους λεγόμενους ανατολίτικους χορούς,

που τους είχαν πάρει οι Οθωμανοί από τους Πέρσες και τους

Άραβες και εκείνοι από τους Ρωμαίους, που κι αυτοί τους

είχαν κλέψει από τους Έλληνες!!!

Οι χορευτικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν συνήθως το γνωστό

χορό της κοιλιάς ή  «τσιφτετέλι» που η λέξη σημαίνει «δύο

χορδές», γιατί η μουσική του χορού είναι δίχορδη, όπως ακρι-

βώς ήταν στην αρχαία ελληνική αποικία της αρκαδικής-δωρι-

κής Φρυγίας των Καβείρων, όπου ο χορός λεγόταν «χορός της

ευγονίας» και ήταν ιερός χορός αφιερωμένος στη μάνα Γη,

την Κυβέλη και αργότερα στη Δήμητρα. Χορευόταν μόνο από

γυναίκες, μακριά από αντρικά βλέμματα και η εκπαίδευση του

χορού άρχιζε από πολύ μικρή ηλικία και χάριζε στις γυναίκες

ωραίο σώμα και ανώδυνο τοκετό, αλλά οι Ρωμαίοι κατακτητές

προς εξευτελισμό κάθε ελληνικής ιερότητας και για δική τους

τέρψη, υποχρέωναν τις Ελληνίδες να χορεύουν μπροστά τους

το χορό της ευγονίας και έτσι έχασε την αρχική αξία και ιερό-

τητά του, αλλά και την καταγωγή του!

Η μητέρα του σουλτάνου διάλεγε συζύγους από τις γυναίκες

του χαρεμιού, πριν τις στειρώσουν με έναν απάνθρωπο τρόπο,

από κάποιες γριές του χαρεμιού, που εκτελούσαν χρέη μαιών

και γύριζαν τη θέση της μήτρας των γυναικών, και όποια άν-

τεχε τους πόνους και την αιμορραγία θα συνέχιζε να ζει την

βασανισμένη της ζωή!!

Πολλές γυναίκες σουλτάνων ήταν  Ελληνίδες και πολλοί

σουλτάνοι ήταν ελληνικής καταγωγής, όπως και πολλοί υψη-

λόβαθμοι αξιωματούχοι ήταν Έλληνες που είχαν αναγκαστεί

να αλλάξουν θρήσκευμα, όπως ήταν ο Μπαρμπαρόσα και ο

αδελφός του Ορούτς που ήταν παιδιά ενός γενίτσαρου και

μιας Ελληνίδας και σήμερα οι Τούρκοι τιμούν εκείνους τους

Έλληνες δίνοντας τα ονόματά τους σε κάποια πλοία που τα

διαφημίζουν σαν σεισμογραφικά!!

Κατά την οθωμανική κατοχή, που την ονόμαζαν οι αιμοσταγείς

δημιουργοί της «Οθωμανική αυτοκρατορία», κυβέρνησαν 36

σουλτάνοι, από τον ιδρυτή του οθωμανικού κρατιδίου, τον

Οσμάν Α΄ ή Οθωμάν, που ανήκε στη τουρκική φυλή των Ογού-

ζων ή Ογκούζ, την λεγόμενη Καγί, μέχρι το Α΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο, όποτε νικήθηκαν οι Κεντρικές Δυνάμεις,  με τις οποίες

είχε συμμαχήσει και μοιραία επήλθε η διάλυσή της!

Η διαδοχή των σουλτάνων δεν γινόταν από πατέρα σε γιο,

όπως στους βασιλείς, αλλά μετά από την ανάδειξη του ισχυ-

ρότερου γιου του σουλτάνου, που θα προέκυπτε από μια  αν-

ταγωνιστική αντιπαράθεση με τα άλλα του αδέλφια και όποιος

γλύτωνε, από τον αναίμακτο θάνατο, θα έπαιρνε τον θρόνο.

Δεν έπρεπε να τρέξει αίμα από τα παιδιά του Σουλτάνου όταν

τα σκότωναν, οπότε συνηθιζόταν ο θάνατος δια πνιγμού, που

τον αναλάμβαναν δήμιοι, με την υπόδειξη των αδελφών ή και

του ίδιου του σουλτάνου πατέρα, ενώ είχαν κόψει τις γλώσσες

των δημίων για να μη μπορούν να ομολογήσουν τις πράξεις

τους!! Αργότερα όμως τον θρόνο δεν τον διεκδικούσαν τα παι-

διά του σουλτάνου παρά μόνο οι συγγενείς του, οι περισσό-

τεροι των οποίων κατείχαν τοπικά αξιώματα!

Η πολιτική της εδραίωσης των Οθωμανών στηρίχθηκε σε μια

«αχαρακτήριστη» μέθοδο που βασιζόταν στη βίαιη αρπαγή μι-

κρών αγοριών 2 έως 8 χρόνων, από τις αγκαλιές των  σκλα-

βωμένων μανάδων τους,  μέχρι που άλλαξε ο τρόπος και

παρουσίαζαν οι πατεράδες τα αγόρια τους σε επιτροπή των

κατακτητών για να διαλέξουν τα καλύτερα και  να τα στρατο-

λογήσουν σε ειδικά στρατόπεδα σαν γενίτσαρους, που απο-

τελούσαν την αιχμή του δόρατος της Οθωμανικής κυριαρχίας

ή σαν ερωτικά ανθρώπινα αποκτήματα του Σουλτάνου ή σαν

ευνούχους επιστάτες των χαρεμιών ή σαν δούλους για βαριές

δουλειές ή  σαν δήμιους! Στα χρόνια του Μωάμεθ Β΄ οι γενί-

τσαροι αριθμούσαν γύρω στις 12.000, ενώ η μεγάλη επέκταση

του παιδομαζώματος είχε γίνει την εποχή του Γιαβούζ  Σουλ-

τάν Σελίμ Α΄(1512-1520),  ενώ  επί Σουλεϊμάν  είχαν ξεπερά-

σει τις 40.000 και αργότερα είχαν φτάσει τις 100.000. Η

μείωση του αριθμού των γενίτσαρων άρχισε όταν διαμαρτυ-

ρήθηκαν τα ανώτερα στρώματα της Οθωμανικής κοινωνίας,

γιατί όλες τις υψηλές θέσεις τις έπαιρναν οι Γενίτσαροι που

ανήκαν σε ξένες εθνότητες και οι περισσότεροι ήταν Έλληνες!

Οι ελληνικής καταγωγής γενίτσαροι θεωρούνταν από τους γο-

νείς και τους συγγενείς τους σαν πεθαμένα παιδιά τους και τα

πενθούσαν με νεκρώσιμες ακολουθίες στις εκκλησίες!

Υπήρξαν αμέτρητα  θλιβερά γεγονότα που οι γενίτσαροι σκό-

τωναν τους οικείους τους, αφού δεν τους γνώριζαν, ενώ

πολλά ήταν και τα συγκινητικά περιστατικά, που οι γενίτσαροι

αναγνώριζαν μέλη της οικογένειάς τους, ιδίως αδέλφια τους

και μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά με δάκρυα στα μάτια αλλη-

λοσκοτώνονταν για να μη τους σκοτώσουν οι κατακτητές, οι

οποίοι τους είχαν χωρίσει στη ζωή, αλλά δεν θα μπορούσαν

πλέον να τους χωρίσουν στο θάνατο!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σουλτάνοι και γενίτσαροι!
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αγαπάμε 
τα τετράποδα!

Ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών

(Ε.Σ.Π.Ι.) ανήκει στους  Μη Κυβερνητικούς Συλλό-

γους  και δημιουργήθηκε το 2006 από μια ομάδα

φίλων του αλόγου και της ιππασίας. Αφορμή στά-

θηκαν οι καταγγελίες για ζώα (άλογα, πόνυ, γαϊ-

δουράκια, μουλάρια) που ζούσαν σε άθλιες

συνθήκες. Αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο

Αθηνών το 2007 (2627/01.04.2007).

Η λειτουργία του ΕΣΠΙ αφορά ενέργειες όπως:

• Περισυλλογή και μεταφορά των ιπποειδών που

έχουν εγκαταλειφθεί, τραυματιστεί ή έχουν υπο-

στεί κακοποίηση κατόπιν καταγγελιών πολιτών

• Διάγνωση, θεραπεία και περιποίησηζώων μέχρι

την πλήρη αποκατάστασή τους

• Εύρεση των κατάλληλων οικογενειών που θα τα

υιοθετήσουν. 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Υπάρχει έκτακτη ανάγκη αυτή τη στιγμή να παραγ-

γείλουμε τροφή για τα 18 ζώα που φροντίζουμε

στον ΕΣΠΙ, έχουμε χόρτο για περίπου ακόμα 15

μέρες. Δυστυχώς έχουμε εξαντλήσει τους πόρους

μας για φέτος και αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε

σε αυτό το κόστος και δεν μας επιτρέπεται να επι-

βαρύνουμε τον προμηθευτή μας με επιπλέον.

Tηλ.: 22990 49227, Κιν: 6979 090 513

Email: info@greekhorseprotection.org

http://greekhorseprotection.org/donate/

3 Προσοχή: Πριν  λίγο πιάσανε στη γειτονιά

μου έναν ανώμαλο που κατέβαζε τη μάσκα του

και έδειχνε τη μύτη τους στους περαστικούς! 

3 Μάγκες, χθες πήρα εκδίκηση για όλους

τους άντρες...

Μου είπε η άλλη να κάνουμε sex... και της είπα

“έχω πονοκέφαλο, πονόλαιμο”...

3 Καταλάβατε τώρα γιατί κάθε Χριστούγεννα

έβαζαν στην ΤV το “μόνος στο σπίτι”. Μας

προετοίμαζαν!

Αποστάγματα facebook...

4 Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο επιτρέπον-

ται μόνο 9 στολίδια. Στη φάτνη θα βρίσκον-

ται ο Χριστούς και η Παναγία μόνο. Ο Ιωσήφ

και οι 3 μάγοι θα εισέρχονται ένας - ένας.

Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη δη-

μοσιότητα η νέα έκθεση της BirdLife

Ευρώπης που παρέχει μια εις βάθος

ανάλυση των παρεκκλίσεων σε οκτώ

κράτη μέλη της Ε.Ε.: Βουλγαρία, Φιν-

λανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία,

Μάλτα, Πολωνία και Ισπανία. Σημει-

ώνεται ότι η Ελλάδα δεν συμπεριλή-

φθηκε καθώς για το διάστημα

2010-2017 δεν είχε υποβάλει καμία τέ-

τοια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή.

Οι παρεκκλίσεις είναι εξαιρέσεις στη

νομοθεσία, όπου σε ειδικές καταστά-

σεις αφαιρείται το δίχτυ προστασίας

που  απολαμβάνουν τα είδη των που-

λιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της

Οδηγίας για τα Πουλιά της Ε.Ε. Αυτό

σημαίνει ότι σε πολύ συγκεκριμένες

περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι

κατασκευαστικές εργασίες, επιτρέπε-

ται η σκόπιμη καταστροφή ή ζημιά σε

φωλιές και αβγά, εφόσον όμως δεν

υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική

λύση. Δηλαδή, τέτοιες παρεκκλίσεις

από τις διατάξεις της νομοθεσίας για

την προστασία των πουλιών χορη-

γούνται μόνο όταν έχουν δοκιμαστεί

και αποτύχει όλες οι άλλες μη θανατη-

φόρες εναλλακτικές λύσεις για την

προστασία τους.

Η έρευνα της BirdLife αποκαλύπτει ότι

με 18 μόνο παρεκκλίσεις, με καθεμία

από αυτές να έχει ως αποτέλεσμα τον

θάνατο περισσότερων από 100.000

πουλιών, οι αριθμοί αυτοί φαίνεται να

αποτελούν σοβαρή υποτίμηση της

πραγματικής κλίμακας του προβλήμα-

τος. Η BirdLife έχει αποκαλύψει επα-

νειλημμένα προβλήματα και

ασυνέπειες όταν πρόκειται για την

υποβολή εκθέσεων. Συχνά τα Κράτη

Μέλη αποστέλλουν ελλιπείς ή σε κά-

ποιες περιπτώσεις δεν αποστέλλουν

ποτέ εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτε-

λεί, η Ελλάδα η οποία από το 2010

έως το 2017 δεν έστειλε καμία ανα-

φορά ως προς τις παρεκκλίσεις αν και

ήταν υποχρεωμένη. Η έλλειψη ακρι-

βούς αναφοράς από τα κράτη μέλη κα-

θιστά την εφαρμογή της κρίσιμης

νομοθεσίας για την προστασία των

πουλιών αστεία.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκ-

θεσης, η Barbara Herrero, Υπεύθυνη

Πολιτικής για τη Φύση της BirdLife Ευ-

ρώπης, δήλωσε: «Τα κράτη μέλη, κα-
ταχράζοντας την εξουσία τους να
χορηγούν παρεκκλίσεις που επιτρέ-
πουν τη θανάτωση των πουλιών, παρα-
βιάζουν τη νομοθεσία της Ε.Ε.,
επιτίθενται στη βιοποικιλότητα, εγκα-
ταλείπουν την προστασία και ευημε-
ρία των ζώων και γυρίζουν την πλάτη
τους στην επιστήμη που έχει αποφαν-
θεί γιατί τα πουλιά πρέπει να προστα-
τεύονται ανά πάσα στιγμή. Μπορεί η
Ε.Ε. να έχει θέσει νόμους για την προ-
στασία της φύσης, αλλά πρέπει να
τους επιβάλει εάν θέλει να αναστρέ-
ψει αυτήν την καταστροφική τάση».

Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη

Πολιτικής της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟ-

ΓΙΚΗΣ Εταιρείας, εταίρου της BirdLife,

σημειώνει ότι «οι εκθέσεις της Ελλά-
δας είναι τουλάχιστον ελλιπείς, αν όχι
προσχηματικές, καθώς αναφέρονται
ελάχιστες παρεκκλίσεις με τα περισ-
σότερα πεδία στη φόρμα συμπλήρω-
σης να είναι κενά».

Η πλήρης έκθεση της BirdLife στο:

https://www.birdlife.org/sites/default/file

s/birdl i fe-derogations-protect ion-

birds_report_online_0.pdf

Tα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπεύθυνα για τον

θάνατο πάνω από 14 εκατομμυρίων πουλιών
Προσχηματικά τα μέτρα...
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Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας
κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία,
χωρίς κανένα μέτρο για πανδημία

Η κατάσταση που ζούμε είναι πρωτόγνωρη για τις ζωές μας και
την υγεία μας, για τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες, για τις
ελευθερίες και τα δικαιώματα μας, για το δημόσιο σχολείο. Απέ-
ναντι στην εφιαλτική πραγματικότητα μεταβολής του πολιτεύμα-
τος σε αυταρχική κοινοβουλευτική δεσποτεία, καλούμαστε να
δώσουμε έναν διπλό αγώνα. Αγώνα για την υγεία και τη ζωή μας,
αγώνα για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες.

Η υπουργός Παιδείας έκλεισε βιαστικά μέσα σε ένα Σαββατοκύ-
ριακο τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Η έλλειψη σχεδίου σε όλα
τα επίπεδα είναι φανερή. Έτσι για δεύτερη φορά δεν προλάβαμε
να προετοιμάσουμε τους μικρούς μαθητές μας για τη μεταβατική
αυτή περίοδο που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Κι ενώ γίνεται
φανερή η αποτυχία της πολιτικής τους για τη διαχείριση της παν-
δημίας στα σχολεία αλλά και συνολικά, δεν έχουν το θάρρος να
αναλάβουν την παραμικρή ευθύνη. Με θράσος υποστηρίζουν
ακόμα και τώρα ότι στα σχολεία δεν μεταδίδεται ο ιός και ότι τα
κλείνουν για να μη συνωστίζονται οι γονείς. Και φυσικά λένε ψέ-
ματα. Αν το πρόβλημα ήταν ο συνωστισμός των γονιών, τότε γιατί
έκλεισαν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που οι γονείς δε συνωστίζον-
ται; Πάνω από 1.000 τμήματα και σχολεία μόνο στην Πρωτοβάθμια
έχουν κλείσει έως τώρα λόγω κρουσμάτων. Ποτέ δεν έκαναν μα-
ζικά τεστ για να αποκαλυφθεί η πραγματική διάδοση του ιού στα
σχολεία. Επιχειρούν με κάλπικα επιχειρήματα να καλύψουν ότι η
πολιτική απόφαση που πήραν να μη δώσουν ούτε ένα ευρώ προ-
κειμένου να διασφαλίσουν ασφαλείς όρους λειτουργίας των σχο-
λείων, οδήγησε σε αδιέξοδο και εν τέλει σε κλείσιμο των
σχολείων.

Οι εξελίξεις δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι όλες οι διεκδικήσεις
εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων (να μειωθούν οι μαθητές ανά
τάξη, να προσληφθεί επαρκές προσωπικό, να διασφαλιστούν οι
πόροι για τα κατάλληλα αναλώσιμα υλικά, να γίνουν μαζικά τεστ,
να υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας καθόλη τη διάρκεια
λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ήταν αναγκαίες και επιτακτι-
κές για την ασφαλή δια ζώσης λειτουργία των σχολείων και το
κλείσιμο τους αποτελεί ομολογία ενοχής.

Η κυβέρνηση, πιστή στο νεοφιλελεύθερο δόγμα και άρα στην
πολιτική του μηδενικού δημοσιονομικού κόστους, δεν έδωσε ούτε
ένα ευρώ για νέες ΜΕΘ, μόνιμους διορισμούς γιατρών και νοση-
λευτών, δεν πήρε μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού στα
ΜΜΜ ούτε για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων στους
χώρους δουλειάς. Τα καλοπληρωμένα ΜΜΕ είχαν φροντίσει να
διαμορφώσουν το έδαφος στην κοινωνία, αναμασώντας καθημε-
ρινά το αντιδραστικό δόγμα της «ατομικής ευθύνης», να κατασυ-
κοφαντήσουν τους νέους που «συνωστίζονται στις πλατείες», για
να συγκαλύψουν την πολιτική της εγκατάλειψης και της διάλυσης
του ΕΣΥ. Και αφού δεν πήραν κανένα μέτρο για την υγεία για την
προστασία του λαού, τα σχολεία κλείνουν μέσα σε μία μέρα, υπο-
χρεώνοντας τους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν το σχέδιο
τους για τη λεγόμενη «τηλεκπαίδευση», αποδεικνύοντας για άλλη
μία φορά ότι δεν έχουν καμία συναίσθηση της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας, των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των παιδιών, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Είναι φανερό ότι το
μόνο που τους νοιάζει είναι να ανακοινώνουν «ψηφιακές τάξεις»
και «ψηφιακά μαθήματα» κενά περιεχομένου, με μεγάλο αριθμό
μαθητών να είναι απόντες. Απέναντι στα μορφωτικά δικαιώματα
των μαθητών αντιτάσσουν το επικοινωνιακό τους προφίλ.

Η δήλωση του ΥΠΑΙΘ για υποχρεωτική σύγχρονη εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης σε τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά του νη-
πιαγωγείου, η ανατροπή του κανονικού ωρολογίου προγράμματος
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και η μεταφορά του από τις 14:00
έως τις 17:00, η υπερβολική έκθεση στην οθόνη των μικρών παι-
διών μια και το Υπουργείο τους προτρέπει να παρακολουθούν 9:00
με 14:00 την εκπαιδευτική τηλεόραση και μετά να «τηλεκπαι-
δεύονται», οι πρακτικές δυσκολίες που θα προκαλέσει ο τρόπος
που επιβάλλεται η  σύγχρονη την τηλεκπαίδευση στην καθημερι-
νότητα των οικογενειών, η αδυναμία μαθητών άλλα και εκπαιδευ-
τικών να έχουν την κατάλληλη  υλικοτεχνική υποδομή
αποδεικνύουν πόσο αδιαφορεί για την  εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα και πόσο επικίνδυνες είναι οι πολιτικές του.

Ωστόσο η νομιμοποίηση από την κυβέρνηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης δεν είναι ένα συμπληρωματικό μέσο που θα υποστη-
ρίζει έκτακτες καταστάσεις όπως η σημερινή. Ο στόχος είναι να
δημιουργηθεί ένα δεύτερο εκπαιδευτικό σύστημα πλάι στο παρα-
δοσιακό, ένα σχολείο επιλογής, το ψηφιακό σχολείο. Δεν είναι τί-
ποτα άλλο από ένα σχολείο οικονομικό και αποτελεσματικό, αφού
αυξάνει την αποδοτικότητα και μειώνει το κόστος, που θα παράγει
αποστειρωμένες δεξιότητες κατάρτισης στις ανάγκες των εργο-
δοτών και των ιδιωτικών συμφερόντων, θα κατηγοριοποιήσει σχο-

λεία και εκπαιδευτικούς με βάση το αν ακολούθησαν τις οδηγίες
του ή όχι ή θα καθιερώσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αντί
για προσλήψεις εκπαιδευτικών και θα φέρει την αναπαραγωγή των
ήδη οξυμένων ταξικών και κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλει-
σμών.

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε καλά τι πρέπει να κάνουμε, παρόλο
που το Υπουργείο εδώ και οχτώ μήνες δεν πρόλαβε να πραγμα-
τοποιήσει ούτε μία ώρα επιμόρφωσης, όπως δεν έφερε ούτε ένα
tablet ή laptop (που ψευδώς η υπουργός διατυμπανίζει ότι πρό-
σφερε) ούτε καν οι υπερμεγέθεις μάσκες έφτασαν για όλα τα σχο-
λεία. Θα σταθούμε για μία ακόμα φορά δίπλα στους μαθητές μας
αξιοποιώντας όλα τα μέσα, όπως κάναμε και τον περασμένο Μάρ-
τιο. Θα κρίνουμε τον παιδαγωγικό τρόπο και θα αποφασίσουμε
πώς θα διαμορφώσουμε το πλάνο του κάθε σχολείου, ώστε να
κρατήσουμε ανοιχτή την παιδαγωγική σχέση και την εκπαιδευτική
διαδικασία για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς. Δεν θα αφή-
σουμε κανένα παιδί πίσω. Θα σταθούμε δίπλα του και θα αγωνι-
στούμε ενάντια στην κυβέρνηση που δεν παίρνει κανένα μέτρο για
την ουσιαστική μορφωτική στήριξη των παιδιών.

Γνωρίζοντας λοιπόν καλά ότι η τηλεκπαίδευση διασύρει την εκ-
παιδευτική διαδικασία και βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες πα-
ραβιάζοντας κάθε παιδαγωγική αρχή με μία κάμερα ανοιχτή σε
όλα τα σπίτια των παιδιών, όπου οι γονείς θα βοηθούν αναγκα-
στικά τα μικρά παιδιά και όλοι θα παρακολουθούν όλους και επειδή
εμείς δεν είμαστε περαστικοί από την εκπαίδευση αλλά νιώθουμε
ευθύνη απέναντι στους μαθητές μας, απαιτούμε να στηριχτεί
άμεσα η Παιδεία και να ανοίξουν τα σχολεία με ασφαλείς όρους
για την υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να γίνουν δεκτά τα
αιτήματα της ΔΟΕ, της ΟΛΜΕ,των συλλόγων γονέων και των μα-
θητών.

Την περασμένη άνοιξη στηρίξαμε τους μαθητές μας με όποιο
μέσο και όποιο τρόπο επέλεξε κάθε εκπαιδευτικός. Έτσι και φέτος
θα τα καταφέρουμε, κόντρα στις επιταγές του Υπουργείου και της
Κυβέρνησης, διατηρώντας την παιδαγωγική σχέση ζωντανή αλλά
και ορθώνοντας το ανάστημά μας στις αντιεκπαιδευτικές και ανε-
φάρμοστες πολιτικές.

Βέλλη Ανθή
Πρόεδρος του ‘’Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης’’  και

Δημοτική  συμβούλος  με τη Ρ.Ι.Κ.Ι.Π.   Β.Β.Β

Αδυνατώ να πιστέψω!!...

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

Σχετικά με το πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα σου στο

Φύλλο της 14ης Νοεμ., δυσκολεύομαι να πιστέψω

ότι ένας δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος  μπο-

ρεί ηθελημένα να αγνοεί τους νόμους που τον

υποχρεώνουν να δημοσιεύει, ως Δήμος, τους δια-

γωνισμούς, προμήθειες, κ.α. δημοτικές πράξεις

στην πρώτη δημοτική εφημερίδα της Βούλας.   Αν,

και να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι να έχω δεί

στις σελίδες σου τέτοιες δημοσιεύσεις….  Πι-

στεύω ότι σύντομα, με τις πράξεις του, ο Δήμαρ-

χος/Δήμος θα διαψεύσει τους ισχυρισμούς σου.

Πάντα με εκτίμηση, αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

Τ. Τσιρακοπούλου
Τακτική αναγνώστρια σου

Τίμούν το μυρμήγκι στα Φάρσαλα

Συμφωνα με την παραδοση οι Μυρμιδονες δημιουρ-

γηθηκαν απο τον Δια, μεταμορφωνοντας σε ανθρω-

πους τα μυρμήγκια για να μην ειναι μονος του (στην

Αιγινα) ο γιος του Αίακος και χωρις υπηκόους. Συμ-

φωνα με αλλη παραδοση οι Μυρμιδόνες ηταν αρχαιος

πολεμικος λαος και ηταν υπήκοοι του Αχιλλεα που

πολεμησαν μαζι του εναντιον της Τροιας.

Πριν απο μερικους μηνες τους Μυρμιδόνες τους τι-

μησαν τα Φαρσαλα με το να τοποθετήσουν σε κυ-

κλικο κόμβο ενα τεραστιο μυρμήγκι το οποιο κραταει

μια ασπιδα των Μυρμιδόνων, η οποια φερει το γραμμα

Μ.

Τι να πω; ή στραβος ειναι ο γιαλος ή στραβα αρμενι-

ζουμε. Χαθηκε να βαλουν εναν ανδριαντα ενος Μυρ-

μιδονα, ή τιμουν την προελευση (απο τα μυρμήγκια)

του πολεμιστή Μυρμιδονα; Διοτι με αυτο το σκεπτικο

και εφοσον ολοι ειμαστε προιόντα ενωσης ωαριου

/σπερματοζωαριου, δεν εχει παρα να φτιαξουμε το

αγαλμα του Βουκεφάλα και ιππαστι να εχουμε ωαριο

και σπερματοζωαριο με πληρη πολεμικη εξαρτηση,

και η επιγραφη να λεει ...... Ο Μεγας Αλεξανδρος....

Παντως εμεις στα 3Β ειμαστε πολλοι τυχεροι με τους

ακροβατες, τα αλογα της Χιροσιμα, και τον ταυρο της

Παμπλονα. Υπαρχουν και αλλού πολυ προχώ τοπικοι

αρχοντες...              Ιωαννης Τσοβολος
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Μετά από αίτημα των κατοίκων του Δήμου Κρωπίας, που

αδημονούν να δουν το έργο της αποχέτευσης ολοκλη-

ρωμένο, μια που τα μεγάλα έργα δεν γίνονται στα όρια

του Δήμου Κρωπίας και δεν είναι ορατά, ο Δήμαρχος

Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης ενημερώνει για τα έργα

που υπολείπονται.  

Η διέλευση του αγωγού διάθεσης από τα διοικητικά όρια

του Μαρκοπούλου με κατεύθυνση τον Νότιο Ευβοϊκό

κόλπο επειδή διέρχεται από αρχαιολογική περιοχή και

προς αποφυγήν της, επιλέχθηκε η πιο σύντομη διαδρομή

με τη διάνοιξη σήραγγας μήκους 1400 περίπου μέτρων.

Η σήραγγα είναι πλέον πλήρως ολοκληρωμένη και ηλε-

κτροδοτημένη με τις κατάλληλες προδιαγραφές αγωγών

για τις ανάγκες του έργου.

H ενημέρωση αφορά τα έργα που εκτελούνται στη εί-

σοδο της σήραγγας. Για την ολοκλήρωση των συνοδευ-

τικών έργων απαιτούνται ακόμη τα εξής:

1. η σύνδεση του αγωγού από το ΚΕΛ (Βιολογικός Κα-

θαρισμός) με τον αγωγό της σήραγγας-περίπου 15-20μ-

με ειδικά τεμάχια σωλήνωσης

2. η διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση του απαλλοτριω-

μένου περιβάλλοντος χώρου

3. η δοκιμαστική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων

Επισημαίνεται ότι ο αγωγός διάθεσης μεταφέρει καθαρό

επεξεργασμένο νερό προς τη θάλασσα, τριτοβάθμιας

επεξεργασίας. «Η βούληση του Δήμου μας και της Δη-
μοτικής Αρχής είναι η επαναχρησιμοποίηση του επεξερ-
γασμένου νερού για τις ανάγκες της γεωργικής

άρδευσης», επεσήμανε ο δήμαρχος.

Έργα στο παραθαλάσσιο μέτωπο

Αυτή την περίοδο εκτελούνται έργα στο παραθαλάσσιο

μέτωπο για την συγκόλληση/πόντιση του υποθαλάσσιου

αγωγού μήκους 1χλμ διάθεσης των επεξεργασμένων (σε

τριτοβάθμιο επίπεδο) καθαρών νερών, στην περιοχή της

Χαμολιάς Μαρκοπούλου στο Νότιο Ευβοϊκό. 

Η πόντιση του αγωγού θα γίνει μεταξύ Φεβρουαρίου-

Απριλίου 2021, με την προϋπόθεση ότι θα επικρατούν ευ-

νοϊκές καιρικές συνθήκες. 

Το συνολικό έργο προβλέπεται να λειτουργήσει με την

ολοκλήρωση της εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγω-

γού και φυσικά με δοκιμαστική λειτουργία, τέλη του

2021.

Καθυστέρηση στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

(Κ.Ε.Λ) – Βιολογικού Καθαρισμού επέφερε και η ανα-

γκαία, χρονικά, τεχνική αξιολόγηση από την ΕΥΔΑΠ του

παραλιακού μετώπου καθότι  είναι φυσικό οι κάτοικοι,

της Αγίας Μαρίνας και Αγ.Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας

να απαιτούν και εκείνοι κεντρικό αποχετευτικό  δίκτυο

ακαθάρτων.

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση ο δήμαρχος Δημ. Κιού-

σης σημείωσε: «Τέλος, για το ζήτημα των συνδέσεων
αποχέτευσης στις οικίες ενημερώνουμε ότι οι συνδέσεις
έχουν φτάσει τις 70. Έχουν σταματήσει προσωρινά για
έναν και μόνον λόγο: περιμέναμε την νέα νομοθεσία
που επιτρέπει την χρηματοδότηση των συνδέσεων
χωρίς δαπάνη από τους δημότες μας. 
Άξιζε και αξίζει τον κόπο να περιμένουμε για ένα μικρό
χρονικό διάστημα ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δημότες
μας! Σε αυτές τις δύσκολες εποχές από τα μνημόνια,
την οικονομική δυσχέρεια και την πανδημία που ταλαι-
πωρούν οικονομικά και κοινωνικά τους δημότες αξιοποι-
ούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα προς όφελος των
δημοτών μας.
Είμαστε σίγουροι ότι οι δημότες εγκρίνουν την, κοινω-
νικά και οικονομικά σωστή, αναμονή μας!» 

Eίναι αλήθεια ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το μέγε-

θος του έργου που γίνεται. Πρωτόγνωρο για την κοινω-

νία των Μεσογείων, αλλά και της ελληνικής επικράτειας

θα έλεγα. Ένα έργο που θα ανακουφίσει τα Μεσόγεια με

ευεργετικά αποτελέσματα και στην ποιότητα των κατοί-

κων και στην καλλιέργεια.

Η είσοδος της σήραγγας στο  έργο αποχέτευσης ακαθάρ-
των Δήμου Κρωπίας!

Σημαντική εξέλιξη της αποχέτευσης

ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας
Είσοδος σήραγγας  μήκους 1.400μ 
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Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου φυσικού αε-

ρίου και στο «παλιό κέντρο» Παλλήνης, που αποτελεί

το μεγαλύτερο και πιο πυκνοκατοικημένο τμήμα της

δημοτικής ενότητας Παλλήνης, στο οποίο ζουν πάνω

από 25.000 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ έχει ολοκληρωθεί

το δίκτυο και στο παλιό κέντρο Γέρακα.

Ο τελευταίος σωλήνας «κούμπωσε» στην οδό Βάκ-

χου. Κάθε σπίτι και επιχείρηση του "παλιού κέντρου"

Παλλήνης, μπορεί πλέον να συνδεθεί με το δίκτυο

φυσικού αερίου, υποβάλλοντας αίτηση σύνδεσης.

Το έργο συνεχίζεται, με αμείωτο ρυθμό στις υπόλοι-

πες περιοχές του Δήμου.  

Η Διοίκηση του Δήμου Παλλήνης, υπό τον Δήμαρχο,

Θανάση Ζούτσο, βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συ-

νεργασία με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής,

για τον σχεδιασμό και νέων επεκτάσεων.

Σημαντικό στοιχείο, για την ταχύτερη επέκταση του δι-

κτύου φυσικού αερίου και σε άλλες περιοχές, αποτελεί

και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους κατοίκους.

Ο Δήμος προτρέπει τους κατοίκους να υπογράψουν

το αίτημα για επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου,

συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρούν στo:

http://webapps.chem.uoa.gr/fysiko_aerio/form.php.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική,

αλλά αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια του

Δήμου Παλλήνης, ώστε να διεκδικήσει ακόμη περισ-

σότερες επεκτάσεις του δικτύου φυσικού αερίου. 

Ολοκληρώθηκε το δίκτυο φυσικού αερίου στο

παλιό κέντρο 

Παλλήνης 

Διασφαλίστηκε η σύνδεση του συ-

νόλου του Δήμου Παλλήνης με

την αποχέτευση, μετά και την έγ-

κριση της τροποποίησης των περι-

βαλλοντικών όρων του ΕΕΛ

Παιανίας-Κορωπίου, από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

Η τροποποίηση έγινε κατόπιν ολο-

κληρωμένης πρότασης που υπέ-

βαλε ο Δήμος Παλλήνης,

προκειμένου οι περιοχές που βρίσκονται νότια της Πε-

ριφερειακής Υμηττού, να συνδεθούν με τον ήδη κατα-

σκευασμένο συλλεκτήρα ακαθάρτων της λεωφόρου

Λαυρίου και μέσω αυτού, με το υπό κατασκευή, ΕΕΛ

Παιανίας-Κορωπίου.

Πρόκειται για την Κάντζα, το Λεοντάριο, τον Άγιο Νικό-

λαο, την Κάτω Μπαλάνα, τις Εργατικές Κατοικίες Ι, ΙΙ,

ΙΙΙ και το Λουτρό.

Με την εξέλιξη αυτή, έγινε το

αναγκαίο βήμα για να προχωρή-

σει η σύνταξη των οριστικών με-

λετών του έργου. 

Υπενθυμίζεται ότι, όλες οι υπό-

λοιπες περιοχές του Δήμου, που

δεν έχουν σήμερα αποχετευτικό

δίκτυο, θα συνδεθούν με το ΚΕΛ

Ψυτάλλειας, μέσω του μεγάλου

έργου αποχέτευσης, προϋπολο-

γισμού 75 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εξασφάλισε ο

Δήμος Παλλήνης από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο διαγωνισμός του έργου, ο οποίος διενεργείται από

την ΕΥΔΑΠ, βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης και

σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και η νέα απόφαση του

ΣτΕ για τη δεύτερη προσφυγή υποψηφίου κατά του προ-

σωρινού μειοδότη.  

Στο δίκτυο αποχέτευσης Παιανίας - Κορωπίου

οι περιοχές του Δήμου Παλλήνης, κάτωθεν

της Λεωφ. Μαραθώνος
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Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΓΕΤΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Αν ο πολιτικός και στρατηγός Φιλοποίμην ο Μεγαλοπολίτης απο-
τελεί τον έσχατο των Αρχαίων Ελλήνων, ο διπλωμάτης και πρώ-
τος κυβερνήτης του Ανεξάρτητου Ελεύθερου Κράτους Ιωάννης
Καποδίστριας (1776-1831) πρέπει να λογίζεται ως  ο έσχατος των
Νεώτερων Ελλήνων, Και οι δύο αυτές προσωπικότητες θα έπρεπε
να προβάλλονται από την ελληνική πολιτεία, να διδάσκονται στα
σχολεία και να αποτελούν πρότυπα προς μίμηση για το ήθος τους,
τη δράση τους και το έργο τους. 
Εφέτος συμπληρώθηκαν 189 έτη από την ανοίκεια δολοφονία του
Ιωάννη Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831). Με τη δολοφονία
του δολοφονήθηκε και η ποθούμενη ιδέα της Ανεξαρτητοποί-
ησης του Ελληνικού Κράτους. Είναι πλέον καιρός να επαναδια-
κηρύξουμε, με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση,  την ακηδεμόνευτη/αδέσμευτη  και
απατρονάριστη Ανεξαρτησία μας.  
Ο αληθινός Ευπατρίδης/Ευεργέτης, που να αξίζει αυτό το χαρα-
κτηρισμό, ήτοι κατ’ αξίαν και όχι κατ΄όνομα , είναι ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας, ο οποίος στην αυτοβιογραφία του διατύπωσε
επιγραμματικά τη μείζονα εθνική πρόκληση που η Ελεύθερη πλέον
Ελλάδα έμελλε να αντιμετωπίσει τότε και έκτοτε, ως εξής: “Ως
Έλλην οφείλω μόνο εκείνην την Ελευθερίαν να επιθυμώ, ην οι
Έλληνες ήθελον αποκτήσει διά των ιδίων των δυνάμεων και διά
της προηγούμενης προόδου των εις τον Αληθή Πολιτισμόν…” Ο
Μεγάλος Έλληνας Πολιτικός θεωρούσε ότι ένας ΑΛΗΘΗΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ αποτελούσε μία από τις δυο θεμελιώδεις προϋποθέ-
σεις για την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και
για τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑΣ. Ενώ ο ΨΕΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με τον Κα-
ποδίστρια, αντιτίθεται στα ζωτικά εθνικά συμφέροντα της
Ελλάδας, αλλά επιπλέον απειλεί και αυτήν την επιβίωση του Ελ-
ληνικού Γένους, και επομένως δεν συνάδει με τη Μεγαλοσύνη των
Ελλήνων ως Οικουμενικού Έθνους. 

Η μαθητιώσα νεολαία θα μπορούσε να εμβαπτισθεί στον “ΑΛΗΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ” μόνο στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού συ-
στήματος Παιδείας, όχι απλώς Εκπαίδευσης. Τη διαφορά μεταξύ
Παιδείας και Εκπαίδευσης, ήτοι μεταξύ σφυρηλατήσεως ήθους
πολιτών και προσκτήσεως χρηστικών - τεχνικών γνώσεων αντί-
στοιχα, ο Ι. Καποδίστριας τη συνοψίζει επιγραμματικά σε επι-
στολή του στο στενό του συνεργάτη σε θέματα Παιδείας,
Κερκυραίο Ανδρέα Μουστοξύδη (1785-1860), ο οποίος διοργά-
νωσε τη Δημόσια Εκπαίδευση της Αίγινας, ως εξής: “Τα σχολεία
δεν είναι απλώς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά κυρίως φρον-

τιστήρια Ηθικής, Χριστιανικής και Εθνικής Αγωγής”.
Το ζητούμενο, κατά Ι. Καποδίστρια, είναι η διά της Παιδείας
Αγωγή των νέων της Ελλάδας σύμφωνα με τα Ελληνικά ήθη
και την Ελληνορθόδοξη Παράδοση. Θεωρούσε ότι οι όποιες τε-
χνικές γνώσεις είναι χρήσιμες ή και αναγκαίες, με την προϋπόθεση
όμως ότι η προτεραιότητα προσδίδεται στη διάπλαση Ήθους και
στη σφυρηλάτηση της Εθνικής Συνείδησης των νέων σύμφωνα
με την  Ελληνική Παράδοση, ήτοι με τα “Ήθη ημών¨, και όχι τα
ξενόφερτα “Ήθη άλλων”. Η εθνοενωτική λειτουργία της Παι-
δείας πραγματούται όταν η Εκπαίδευση των νέων συντελεί
στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους προς συγκριτική ανάλυση
και κριτική σκέψη επί τη βάσει των Αριστοτελικών κανόνων
της Λογικής σύμφωνα με τα κλασσικά πρότυπα. Τα θεμελιώδη
κλασσικά εκπαιδευτικά πρότυπα - ανάπτυξη του Λογικού - αποτε-
λούσαν τότε και έκτοτε τη μοναδική ασπίδα του Έθνους κατά δι-
χονοιών και εμφυλίων σπαραγμών, στους οποίους απειλείτο το
Έθνος να καταβυθιστεί ή και να καταβαραθρωθεί από εκάστοτε
“νεωτερικές” επιστημονικές ή ψευδοεπιστημονικές ξένες-δυτικο
γενείς-θεωρίες και “από τας κενάς των απάτας”.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ - 

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  - Ο ΠΑΤΕΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ / ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Ρομπέρ Σουμάν, 1886-1963, Γάλλος πολιτικός και διπλωμάτης,
υπουργός Εξωτερικών από το 1948 ως το 1952, θεωρείται - κατά
τη γνώμη μας εσφαλμένως - ο πρωτεργάτης της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Το “Σχέδιο Σουμάν” που υπέγραψε με τον οικονομικό
και πολιτικό σύμβουλο Ζαν Μονέ, 1888-1979, δημοσιεύτηκε στις
9 Μαῒου 1950, ημερομηνία που αναγράφεται ως η ληξιαρχική
πράξη γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη 18η Απριλίου του
1951 έξι κράτη, Γαλλία - Γερμανία - Ιταλία - Βέλγιο - Λουξεμ-
βούργο - Κάτω Χώρες, υπέγραψαν τη συμφωνία για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στο Πα-
ρίσι. Η Ευρώπη ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. 

Η γαλλογερμανική παραγωγή των πόρων αυτών από τις δυο ισχυ-
ρότερες χώρες της ηπείρου θα μπορούσε να αποτρέψει ένα νέο πό-
λεμο στο μέλλον. Η συνοικία στην οποία βρίσκονται οι έδρες
πολλών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλ-
λες θα έπρεπε να φέρει το όνομα του πρωτοπόρου και εμπνευστού
Ι. Καποδίστρια, και όχι του αντιγραφέα του. Η κοσμοθεωρία του
Ζαν Μονέ με το σύνθημα “Δεν κάνουμε συμμαχίες κρατών, ενώ-
νουμε ανθρώπους” παρέμεινε όμως απ’ ό,τι φαίνεται νεκρό γράμμα
και δεν έχει πραγματοποιηθεί - τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Η ιδέα
της Συμφιλιωμένης - Ενωμένης και Ισχυρής Ευρώπης παραμέ-
νει ένα απραγματοποίητο/άπιαστο όνειρο.

Είναι βέβαιο, πως αν η φωνή του Ι. Καποδίστρια γινόταν ακουστή
από τους συγχρόνους του “γερασμένους” και “βαρήκοους” πολιτι-
κούς, αν τους απεγνωσμένους αγώνες του προς αυτή την κατεύ-
θυνση - την ανάγκη ενοποίησης της Ευρώπης - δεν τους
τορπίλιζαν η αυστριακή και η αγγλική πολιτική, ασφαλώς η μοίρα
της Ευρώπης, γιατί όχι και του κόσμου, θα ήταν πολύ διαφορετική.
Ο Ι. Καποδίστριας έδωσε μια εντελώς άλλη διάσταση στην
άσκηση της πολιτικής. Μιας Πολιτικής με Π κεφαλαίο.

ΟΠΟΤΑΝ ΣΕ ΚΟΛΑΚΕΥΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΝΑ
ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ, 
ΟΠΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ
ΣΕ ΤΙΜΟΥΝ ΔΕΟΝΤΩΣ

Όταν τον επισκέφθηκε στο φτωχό και απέριττο “Κυβερνείο” ο αντι-
καποδιστριακός Γερμανός ιστορικός εβραϊκής καταγωγής Καρλ Μέν-
τελσον - Μπαρτόλντυ, 1838-1897, μελετητής της Ιστορίας της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αναγκάστηκε να ομολογήσει επι-
γραμματικά: “Ο μόνος στολισμός του κυβερνητικού “Μεγάρου”
ήταν ο λαμπρός ήλιος της Ελλάδας και η προς αυτόν απέραντη λα-
τρεία των Ελλήνων!”.

“Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται, είναι ο απόλυτα έντι-
μος άνθρωπος,  και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας.” Τάδε έφη ο
Κλέμενς φον Μέττερνιχ, 1773-1859, Αυστριακός διπλωμάτης στο
κέντρο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για τρεις δεκαετίες ως υπουρ-
γός Εξωτερικών της Αυστριακής Αυτοκρατορίας από το 1809, και
καγκελάριος από το 1821 μέχρις ότου οι φιλελεύθεροι επαναστάτες
του 1848 επέβαλαν την παραίτησή του. 

ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

“Η νίκη θα ‘ναι δική μας, αν βασιλεύση εις την ακαρδία μας θεός
ζηλότυπος μόνο το αίσθημα το ελληνικό - ο φιλήκοος των ξένων
είναι προδότης”(σε συνομιλία του με τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη
λίγο μετά τον ερχομό του).

“Πέφτουμε εμείς, το έργο μας για την πατρίδα μένει”.

Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΑΥΤΟΥ “ΔΙΑΒΟΛΟΙ”

Ο Ι. Καποδίστριας, κατά γενική αποδοχή, υπήρξε ο πρώτος διπλω-
μάτης και πολιτικός, ο οποίος διακήρυξε, ήδη απ’ τις πρώτες δε-
καετίες του 19ου αι. - του αιώνα της Απόλυτης Δεσποτείας και του
Αυταρχισμού των Μεγάλων Δυνάμεων - την επείγουσα ανάγκη
της Ενωμένης Ευρώπης, όπου και τα μικρά και ανίσχυρα κράτη
θα είχαν τη δυνατότητα να υψώνουν τη φωνή τους, να διεκδικούν
τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματά τους και να συνεργάζονται
επί ίσοις όροις με τα ισχυρά κράτη για την αντιμετώπιση και επί-
λυση των προβλημάτων τους.
Οι Πολιτικοί δεν είναι ποτέ άγιοι, ενάρετοι, ηθικοί, χρηστοί και έντι-
μοι, όσες αγνές προθέσεις, ευσεβείς πόθους και ανιδιοτελή κίνητρα
και αν έχουν. Πολιτική είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται κανείς την
κρατική εξουσία, και η εξουσία, ως γνωστόν, φθείρει και φθείρεται.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ το απόφθεγμα  του Βίαντα του Πριηνέα, ενός
από τους επτά σοφούς, “Αρχή άνδρα δείκνυσι” , που σημαίνει πως
η άσκηση της εξουσίας αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα του
ανθρώπου, την ψυχή, τα αισθήματα, τις ιδέες του, τις δυνατότητες και
τις ικανότητές του. Υπάρχει όμως ένας και μοναδικός Πολιτικός,
οποίος κέρδισε επάξια τον χαρακτηρισμό του Αγίου της  Πολιτικής.
Και αυτός ήταν ο πρώτος και έσχατος κυβερνήτης του Νεοσύστατου
Ελληνικού Κράτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πολιτευόμενος με
τον σταυρό στο χέρι, σταυρώνεται, ήτοι δολοφονείται, εκτελείται.
Πιστός στο καθήκον με απύθμενη εγκαρτέρηση, πρέσβευε: “Είμαι
αποφασισμένος να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου
Σταυρόν”.

Ο ΚΥΒΕΡΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ο Κωστής Παλαμάς, 1859-1943, τον αποκάλεσε “Κύβερνο¹”:
Κέρβερο και Τύραννο. Κέρβερο των Νόμων και του Χρέους. Τύ-
ραννο σαν τον Οιδίποδα, λύτη των αινιγμάτων, σταματητή των
συμφορών, ευεργέτη των καλών ανθρώπων, ηγεμόνα αγαπητό,
αλλά συνάμα και ήρωα - βασάνη (=μάρτυρα), που θα σταυρωθεί
στον δικό του κρανίου τόπο, ως νέος Προμηθέας ή Χριστός. Και
ο ένας και ο άλλος, απ’ την πολλή αγάπη για τους ανθρώπους,
είτε  αλυσοδένεται σ΄ ένα βράχο στον Καύκασο, είτε καρφώνεται
σ’ ένα σταυρό στην Ιουδαία. Και αν ο Μώμος (=Σύμβολο του
“λαού”) του Κώστα Βάρναλη αμφισβητεί και στους δυο το δι-
καίωμα και την αρμοδιότητα να θυσιάζονται για χάρη του, σήμερα
η βεβήλωση των ιερών και οσίων δεν αποτελεί κριτική, αλλά κα-
θεστώς.
Ο Ζαν Μορίς Κοκτώ (1889-1963), Γάλλος ποιητής, μυθιστοριο-
γράφος, θεατρικός συγγραφέας, δραματουργός, σκηνοθέτης, δια-
πίστωνε: “Οι ανδριάντες των Μεγάλων Ανθρώπων χτίζονται με
πέτρες που τους έριξαν ενώ ακόμα ζούσαν”.
Στη σύγχρονη Ελλάδα παρατηρείται ένα “ανώτερο” στάδιο εξέλιξης:
“Να ρίχνουμε ανάθεμα στο μνήμα του Μεγάλου Άνδρα, πέτρες που
πήραμε από τον ανδριάντα του”. Το σημερινό μου άρθρο αποσκοπεί
στο να δώσει ένα ράπισμα σ’ όλους εκείνους που βεβηλώνουν τις υπο-
θήκες των Μεγάλων Ανδρών.
“Του Καποδίστρια η ψυχή κι ο ίσκιος του Οδυσσέα /φιλιούνται
ταιριαστά/άμποτε από το ταίριασμα και το φίλημά τους/κάποιος
να γεννηθεί Πλάστης,/ απάνω απ’ τους γκρεμούς κι απάνω απ’
τους θανάτους./Με λόγο ή με σπαθί.                Κωστής Παλαμάς

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

============================

*Πεδάρτα(η) σις,-εως: παράγεται από το ρήμα πεδαρτάω-ῶ < ἡ πέδη,-ης=τα
δεσμά, ποδόδεσμα (μτφ.πνευματικά) + ἀρτάω-ῶ=κρέμομαι, δεσμεύομαι,
εξαρτώμαι. Πυθαγορική λέξη αντί του μεθαρμόζω=νουθετώ, συμβουλεύω,
επανορθώνω, λατ. admoneo, άρα πεδάρτα(η) σις,-εως = νουθεσία, συμβουλή,
παραίνεση,
1.Κύβερνος/Κυβερνήτης: παράγεται από το κυβερνάω-ῶ και αυτό από «τό τά
κύματα ἐρευνᾶν» : 
κυμ-έρευ (μ) νος ή κυμέρευνός τις ὢν = ο των κυμάτων ερευνητής/
ερευνών/εξετάζων/παρατηρών.
«Κύβερνος ἲδμων φεύξεται τρικυμίας» (Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός ο
Θεολόγος, 329-390, «ΗΘΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ», σελ.920,6) = ο έμπειρος
καραβοκύρης/καπετάνιος θα αποφύγει τις τρικυμίες, και όπως λέει ο θυμόσοφος
λαός «ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται».

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ πεδαρτάσεως*

ἄρχεσθαι
&

Ποδηγετήσεως 
παύεσθαι

Ο ανδριάντας του 

Καποδίστρια, 

έργο του

Λεωνίδα Δρόση,

«Ακταίον»,  

Ιόνιος Ακαδημία, 

Κέρκυρα.   
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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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Η εξαιρετική

σημασία του να

μεγαλώνουμε 

ψυχικά υγιή

παιδιά

Στην σημερινή εποχή των μεγάλων αλλαγών αλλά και

των καινούργιων απειλών για την καθημερινότητά

μας κάποιοι από εμάς καλούνται να μεγαλώσουν τα

παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλοί

αναρωτιούνται αν κάνουν το σωστό για το παιδί τους

και, αν οχι, πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν στον

ομολογουμένως απαιτητικό ρόλο τους ως γονείς. 

Κατ’αρχήν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε οτι δεν

υπάρχει ο τέλειος γονιός και δεν θα μας βοηθούσε να

βάλουμε τον πήχη τόσο ψηλά που μόνο και μόνο η

ιδέα του να τον φτάσουμε να μας προκαλεί κύμματα

άγχους. Το τέλειο είναι εχθρός του καλού και αυτό

που έχει ανάγκη το παιδί μας είναι να είμαστε αρκετά

καλοί ωστε να νιώθει την απαραίτητη αίσθηση ασφά-

λειας. Ξεχνάμε λοιπόν τα αυστηρά κριτήρια και κλεί-

νουμε τα αυτιά μας σε ανθρώπους που καυχιούνται

ότιτι τα κάνουν όλα σωστά ως γονείς, γιατί αυτό απλά

δεν είναι εφικτό.

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας στο μεγά-

λωμα του παδιού μας είναι να είμαστε παρόντες ψυχή

τε και σώματι. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει

να μεριμνήσουμε ώστε να περνάμε αρκετό χρόνο με

το παιδί μας έτσι ώστε να του δείχνουμε ενδιαφέρον

και παράλληλα να μαθαίνουμε τις ανάγκες που έχει

απο εμάς. Καθώς κανείς μας δεν έχει γεννηθεί μη-

τέρα ή πατέρας, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύ-

ξουμε μια σταθερή σχέση με το παιδί μας ώστε να

μπορέσουμε να μπούμε στο πετσί του ρόλου του

γονέα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για  να το πε-

τύχουμε αυτό από το να είμαστε παρόντες στην δια-

παιδαγώγησή του όσο περισσότερο μπορούμε.

Επιπλέον, μια σημαντική έννοια η οποία συνδέεται άρ-

ρηκτα με το υγιές μεγάλωμα των παιδιών είναι αυτή

του θεσπίσματος ορίων στη συμπεριφορά τους, ή αλ-

λιώς η διαδικασία υπόδειξης του τι τους επιτρέπεται

και τι τους απαγορεύεται. Για να μπούνε τα απαραί-

τητα όρια στο παιδί μας είναι σημαντικό σαν γονείς

να συμφωνούμε στο ποιά θα πρέπει να είναι αυτά. Με

τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε τα διπλά μηνύματα

που θα μπερδέψουν το παιδί μας και θα το κάνουν αν-

τιδραστικό προς οποιαδήποτε υπόδειξη.

Προφανώς και η θέσπιση ορίων δεν σημαίνει τον πε-

ριορισμό του παιδιού σε σημείο να απειληθεί η αί-

σθηση της ελευθερίας της έκφρασής του. Γι’ αυτό και

θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πού επι-

λέγουμε να μπούνε αυτά τα όρια και με ποιόν τρόπο.

Αρκεί να σκεφτούμε τις υγιείς αρχές και αξίες με τις

οποίες μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά και θεωρούμε

απαραίτητες για την εξέλιξη και του δικού μας παι-

διού. Για παράδειγμα, η ευγένεια είναι μια αξία που

μπορεί να ωφελήσει το παιδί μας, ενώ το να του απα-

γορεύουμε να λέει τη γνώμη του, αν δεν του ζητηθεί,

πιθανώς να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην πορεία

του προς την αυτονόμηση. 

Μπορεί κάποιες φορές να διστάζουμε να βάλουμε

όρια στα παιδιά μας για διάφορους λόγους, όπως

γιατι δεν θέλουμε να τα στενοχωρήσουμε ή γιατί θε-

ωρούμε πως έτσι θα τα αναταμείψουμε για την πρώ-

τερη πειθαρχία τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί

ακόμα να διστάζουμε γιατί το παιδί μας έχει λάβει διά-

γνωση κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής, όπως είναι

για παράδειγμα ο αυτισμός, και με τον τρόπο αυτό θε-

ωρούμε οτι του δείχνουμε την κατανόησή μας για τις

δυσκολίες που βιώνει. 

Καλό είναι να γνωρίζουμε οτι αυτό που θα καταφέ-

ρουμε τελικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το αντί-

θετο από αυτό που επιθυμούμε. Μπορεί μεν να

κάνουμε το παιδί μας να παραπονιέται λιγότερο, αλλά

κατα βάθος θα αισθανθεί μπερδεμένο και θα αναδυθεί

μέσα του το αίσθημα της ανασφάλειας. Τα παιδιά

πολλές φορές έχουν αντιδραστική συμπεριφορά για

να τεστάρουν τα δικά μας όρια και να δουν αν πραγ-

ματικά εννοούμε και πιστεύουμε αυτά που τους λέμε.

Αν δούνε οτι υποχωρούμε εύκολα θα κλονιστεί η ει-

κόνα που έχουν για εμάς και παράλληλα η εμπιστο-

σύνη τους. 

Η μακροπρόθεσμη επίδραση του κλονισμού της εμπι-

στοσύνης στα γονεϊκά πρότυπα θα τα κάνει δύσπιστα

ως ενήλικες και θα τα δυσκολέψει στη σύναψη υγιών

διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι σημαντικό να καταλά-

βουμε οτι τα παιδιά καθρεφτίζονται σ’ εμας και μας

χρησιμοποιούν για να αντλήσουν ταυτότητα, γι’ αυτό

και έχουν ανάγκη να τα αντιμετωπίζουμε με σταθε-

ρότητα. Αν καταλάβουν οτι τα όρια ισχύουν μόνο

κάτω από ορισμένες συνθήκες θα μάθουν να είναι χει-

ριστικά έτσι ώστε να πετυχαίνουν την παράκαμψη

των κανόνων που δεν τα βολεύουν. Οι συνέπειες ανά-

λογων συμπεριφορών στην ενήλικη ζωή μπορεί να

έχουν δυσμενή επίδραση στον τρόπο που σχετίζον-

ται.

Μια ακόμα παγίδα στην οποία πέφτουν συχνά οι γο-

νείς είναι η προβολή των προσδοκιών και των ονεί-

ρων τους στα παιδιά, καθώς και η συνακόλουθη

υπακοή των τελευταίων για να τους ικανοποιήσουν.

Πρόκειται για προσδοκίες που συνήθως προέρχονται

από το παρελθόν των γονέων όταν αυτοί για διάφο-

ρους λόγους δεν κατάφεραν να  εκπληρώσουν τις

επιθυμίες τους. Αυτή η ματαίωση τους αφήνει απω-

θημένα στο υποσυνείδητο τα οποία έρχονται ξανά

στην επιφάνεια του συνειδητού όταν γίνονται γονείς.

Βρίσκουν έτσι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντι-

σταθμίσουν τις δικές τους ανεκπλήρωτες επιθυμίες

μέσω των αντιπροσώπων τους, δηλαδή των παιδιών.

Το γεγονός οτι η διαδικασία προβολής δεν γίνεται συ-

νειδητά από τους γονείς δυσκολεύει την αναγνώριση

καθώς και την αποφυγή της. Έτσι, για παράδειγμα,

μπορεί μια μητέρα να ήθελε ως παιδί να ασχοληθεί με

τον χορό κι επειδή δεν κατάφερε ποτέ να εκπληρώσει

αυτή την επιθυμία να την προβάλει στην κόρη της.

Ακόμα και στην περίπτωση που η τελευταία δεν δείξει

διάθεση να ασχοληθεί με τον χορό η μητέρα πιθανώς

να συνεχίσει να την προτρέπει ώσπου τελικά να την

πείσει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι θα έχει πεισθεί να

ικανοποιήσει την επιθυμία της μητέρας της και δεν θα

έχει επαναπροσδιορίσει τα δικά της ενδιαφέροντα.

Με τον τρόπο αυτό άθελά μας μπλοκάρουμε την υγιή

ανάπτυξη των παιδιών μας και την επαφή με τις αλη-

θινές τους τάσεις και ενδιαφέροντα. Συμβάλλουμε

στην ανάπτυξη εκ μέρους τους μιας persona, ή ενός

ψευδούς εαυτού, που θα μάθει να συμπεριφέρεται με

γνώμονα την ικανοποίηση των επιθυμιών των άλλων

και όχι των ιδίων. Καλό είναι λοιπόν να μάθουμε να

αναγνωρίζουμε τα σημάδια ότι ίσως πιέζουμε παρα-

πάνω απ’ όσο θα έπρεπε το παιδί μας και να εμπι-

στευόμαστε περισσότερο την κρίση του, ιδιαίτερα

όταν πρόκειται για επιλογές που άπτονται των υπο-

κειμενικών του κριτηρίων.

Για να καταφέρουμε να αποφεύγουμε τις παγίδες

κατα το μεγάλωμα των παδιών, λοιπόν, πρέπει να μά-

θουμε να αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα της φύσης

τους και να παραιτηθούμε από τις υπερβολικές προσ-

δοκίες από αυτά. Άλλωστε, αυτό που μας ενδιαφέρει

πρωτίστως είναι να μάθουν να στηρίζονται στις δικές

τους δυνάμεις και να μην εξαρτώνται από την έξωθεν

βοήθεια. Γι’αυτό πρωταρχικό μας μέλημα θα πρέπει

να είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους τους οτι η βοή-

θειά μας δεν θα τους είναι για πάντα απαραίτητη και

ότι δεν αργεί η ώρα που θα μπορούν να διαχειρίζονται

τη ζωή τους από μόνα τους.

Είναι σημαντικό να μάθουν σιγά σιγά να βάζουν τα

δικά τους όρια χωρίς να φοβούνται οτι κάνοντάς το

θα απωλέσουν την ελευθερία των επιλογών τους. Θα

τους δώσουμε να καταλάβουν, μέσα από το δικό μας

παράδειγμα, ότι η πραγματική ελευθερία πάει χέρι -

χέρι με την υπευθυνότητα και ‘οτι αν κάποιες φορές

γινόμαστε αυστηροί είναι για το δικό τους καλό. Αρκεί

βέβαια να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αυστηρότητα,

για καλό σκοπό, από την ακαμψία που μπορεί να πη-

γάζει από δικά μας ψυχικά κενά και ανασφάλειες. 

Τέλος, θα μας ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό να μάθουμε

να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο προς εκμάθηση

κατα τη διαδικασία διαπαιδαγώγησης και να διορθώ-

νουμε τα λάθη μας στην πορεία της. Είναι προτιμό-

τερο να παραδεχτούμε το λάθος μας, ακόμα και

μπροστά στο παιδί μας, από το να το επαναλαμβά-

νουμε από φόβο μην εκτεθεί η ευαλωτότητά μας

μπροστά του. Κάνοντάς το θα του δώσουμε το παρά-

δειγμα ώστε να καταλάβει οτι κανείς δεν είναι τέλειος

και θα το βοηθήσουμε σιγά - σιγά να μας απομυθοποι-

ήσει.  Έτσι, θα καταφέρει και το ίδιο να αποτινάξει το

άγχος του κυνηγιού της τελειότητας και θα μάθει να

αποδέχεται και την δική του ατελή ανθρώπινη φύση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
alomva@gmail.com
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

η οικονομική επιτροπή στις 18-11-2020 διεξήχθη "δια

περιφοράς", καθώς, όπως ενημερωθήκαμε με ειδο-

ποίηση την προηγουμένη ημέρα, η νέα διάταξη (εγ-

κύκλιος 427/77440) από 13-11-2020 ήρθε να καλύψει,

να επιβεβαιώσει ή όπως θέλετε πείτε το, το ζήτημα

των συνεδριάσεων.

Υπήρχαν τρία θέματα εκτός ημερησίας, για τα οποία

ενημερωθήκαμε επίσης στις 13-11 και ακολούθως

επισημαίνουμε:

1) Μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης ξύλινων

στάσεων μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.Συ-

νολική δαπάνη 49.352€ και περιλαμβάνει 10 μεγάλες

στάσεις (τύπου Α) 4 μικρές (τύπου Β). Καλαίσθητες

και λειτουργικές, μιας και ακόμη και οι τύπου Β έχουν

άνοιγμα στο πλάι 1,15 εκατ. επομένως εξυπηρετούν-

ται και οι ευπαθείς ομάδες. Το υπερψηφίσαμε.

2) Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου. Η δαπάνη

μετά την έκπτωση είναι περίπου 600.000€ και ο ανά-

δοχος αιτείται επιπλέον χρόνο δύο μηνών, λόγω μετα-

τοπίσεως εγκαταστημένων δικτύων (ηλεκτρολογικά,

τηλεφωνίας κ.λπ.). Πρόκειται όμως για την 5η παρά-

ταση... Επιβεβαιώσαμε διαβάζοντας την εισήγηση,

όπως και τις προηγούμενες φορές, ότι η οδός Ναυα-

ρίνου στην τοποθεσία Λαθούριζα, ΔΕ Βάρης, προ-

βλέπεται να γίνει ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ.Υπερψηφίσαμε

ομοίως με την παρατήρηση να ολοκληρωθούν οι ερ-

γασίες εντός χρονοδιαγράμματος.

3)Επίσης υπερψηφίσαμε εξουσιοδότηση προς την τε-

χνική υπηρεσία για την υπαγωγή των κτιρίων (οικο-

νομική επιτροπή 11-11-2020) προς ενεργειακή

αναβάθμιση αλλά ζητήσαμε, κατόπιν υποδείξεως του

κ.Πέτροβιτς (πολιτικού μηχανικού θυμίζουμε) να μας

διευκρινίσουν, σύμφωνα με ποιό άρθρο του συγκε-

κριμένου νόμου θα γίνει η υπαγωγή.

Από τα θέματα της ημερησίας διάταξης σταχυολο-

γούμε τα εξής:

4 Σχετικά με την πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης

των εδαφοβελτιωτικών vita green κ vita green plus ση-

μειώνουμε ότι: 

• η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 3/12,

αφορά 10.000 σάκους των 50λίτρων ο καθένας και

επιπλέον δυνατότητα εκποίησης 6.000 σάκων...(;) Η

τιμή εκκίνησης ορίζεται στις 24.000€. 

Καταψηφίσαμε για τους κάτωθι λόγους:

Α. Θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανά-

μεσα στις δύο κατηγορίες εδαφοβελτιωτικών, αφού

το plus είναι εμπλουτισμένο, άρα έχει προσλαμβά-

νουσα αξία.

Β. Σύμφωνα με την έρευνα στην οποία προβήκαμε, η

τιμή πώλησης αυτών των εδαφοβελτιωτικών σε

σχέση με τα αντίστοιχα της αγοράς παρουσιάζει

πολύ μεγάλη διαφορά προς τα κάτω.

Γ. Στην εναρξη της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και

Πανεπιστημίου γι' αυτό το εγχείρημα, φάνηκε πως θα

υπήρχε ανταποδοτικότητα, αν και εφόσον η παραγό-

μενη ποσότητα θα διατίθετο δωρεάν στους δημότες.

4 Απόδοση λογαριασμού για "έξοδα μεταφοράς δω-

ρηθείσας συλλογής εκθεμάτων άγριας πανίδας". Το

ποσό παρακάτι ελάχιστο 2.500€ αλλά πλειάδα ερω-

τήσεων, μιας και το ένταλμα προπληρωμής είχε πε-

ράσει στα εκτός ημερησίας από οικονομική επιτροπή

κατά την οποία απουσιάζαμε. Ήταν εκείνη, όπου προ-

ετοίμαζοντας τα θέματα του ΔΣ, διαβάζαμε μελέτες,

ειδικές οικολογικές, περιβαντολλογικών επιπτώσεων,

διευθέτησης ρέματος, αλιευτικού καταφυγίου...  και

είχε τον ατελείωτο εκείνο το διάβασμα!

Γι' αυτό το θέμα λοιπόν, ρωτήσαμε:

― Πότε έγινε η μεταφορά των εκθεμάτων;

― Τί περιλαμβάνει η συλλογή; (αν είναι αυτό που

φανταζόμαστε, μάλλον μακάβριο...)

― Από πού έφυγε και πού μεταφέρθηκε;

Σημειωτέον, ότι στα εκτός ημερησίας σ’ εκείνη τη συ-

νεδρίαση υπήρχε και το θέμα της δωρεάς εκ μέρους

του Αστέρα, ως αντιστάθμισμα και προκειμένου για

την ανάπλαση της πλατείας Νυμφών, Βουλιαγμένη....

Κατόπιν δικής μας έγγραφης αίτησης προς ενημέ-

ρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων ελάβαμε προ-

φορική επιγραμματική απάντηση αλλά όχι γραπτή.

Το τελευταίο θέμα στο οποίο θ' αναφερθούμε και το

οποίο μας δημιούργησε έκπληξη και απορία είναι:

"Υποβολή προσθέτων λόγων σε ασκηθείσα έφεση"

― Δεν υπήρχε ουσιαστικά εισήγηση της νομικής υπη-

ρεσίας, αντιθέτως αναφέρετο: "να αποφασίσετε".

(Δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή).

― Δεν αναφέροντο οι πρόσθετοι λόγοι, τους οποί-

ους επικαλείτο.

― Δεν υπήρχε σαφές ή δηλούμενο οικονομικό αντι-

κείμενο, επομένως αυτή η επιτροπή είναι αναρμόδια.

Ως ευνόητο, και για τους παραπάνω λόγους, δεν

μπορούμε να εκφράσουμε καμία άποψη, καταψηφί-

ζουμε, όχι μόνο για την έλλειψη ενημέρωσης, αλλά

και για την συνεχή υποβάθμιση του ρόλου της αντι-

πολίτευσης από την παρούσα διοίκηση.

Και ενώ, προσπαθούμε ακόμη να διαχειριστούμε τα

"απόνερα" της προηγούμενης δύσκολης περιόδου,

ευρισκόμενοι εν τούτοις και δυστυχώς στη δίνη της

νέας λαίλαλας και των καινών φαινομένων που περι-

γράφουν μια ζοφερή πραγματικότητα παγκοσμίως.

Διακρίνουμε αμυδρά ελπίδα στον ορίζοντα... Ευχό-

μαστε η αποκατάσταση να γίνει σύντομα και εν τω

μέτρω του δυνατού, ανώδυνα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στην ανάγκη πίστης εφαρμογής των

διατάξεων για την προστασία των ζώων

συντροφιάς συμφώνησαν ο ΥπΑΑΤ, Μ.

Βορίδης και ο Εισαγγελέας του Αρείου

Πάγου,  Βασίλειος Πλιώτας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, στο πλαίσιο των συντονισμέ-

νων και εντατικών προσπαθειών που

καταβάλλει το Υπουργείο για τη δημι-

ουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρω-

μένου νομικού πλαισίου με στόχο τη

διασφάλιση της προστασίας των ζώων,

συναντήθηκε (18/11/20) με τον Εισαγ-

γελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο

Πλιώτα στο γραφείο του Εισαγγελέα

στον Άρειο Πάγο.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και

ουσίας συμφώνησαν στην ανάγκη της

πιστής εφαρμογής των προβλεπόμε-

νων διατάξεων με τις οποίες κατοχυρώ-

νονται τα δικαιώματα των ζώων.

Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή ο Β.

Πλιώτας διαβεβαίωσε τον Μ. Βορίδη ότι

θα παρακινήσει τους αρμόδιους δικα-

στικούς λειτουργούς να χρησιμοποι-

ήσουν τη Βάση Δεδομένων Ζώων

Συντροφιάς η οποία έχει δημιουργηθεί

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό

διευκολύνονται οι αρμόδιες δικαστικές

Αρχές στην άντληση των απαραίτητων

στοιχείων για την ταυτοποίηση των

ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς καθώς και

σε περαιτέρω στοιχεία που μπορούν να

συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελε-

σματικότερη άσκηση του έργου τους

για την αντιμετώπιση του φαινομένου

εγκατάλειψης, κακοποίησης, βασανι-

σμού καθώς και παράνομης διακίνησης

και εμπορίας των ζώων συντροφιάς.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η αντι-

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρμό-

δια για ζητήματα κακοποίησης και βα-

σανισμού των ζώων, Όλγα Σμυρλή.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του

Υπουργού, κατόπιν συνεννοήσεως με

το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διασύνδεση

της Βάσης Δεδομένων Ζώων Συντρο-

φιάς του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων με το πληροφοριακό σύ-

στημα της Ελληνικής Αστυνομίας για

την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών ζώων

συντροφιάς.

Οι παραπάνω κινήσεις έρχονται σε συ-

νέχεια της τροπολογίας του Υπουργού

με την οποία μετατράπηκε το αδίκημα

βασανισμού των ζώων σε κακούργημα

με την ψήφιση της από το σύνολο των

κομμάτων της Βουλής.

Ανάγκη πίστης εφαρμογής των διατάξεων για

προστασία των ζώων



Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) για

τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019

https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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Επιταχύνονται οι ρυθμοί ολοκλήρω-

σης της μελέτης για την αντιπλημ-

μυρική προστασία της ευρύτερης

περιοχής του παλαιού οικισμού

Αχαρνών και την κατασκευή δεξα-

μενών ανάσχεσης, ύψους 134.000

ευρώ.

Σε σχετική συνάντηση που είχε ο

Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με τον

εκπρόσωπο του μελετητικού σχήμα-

τος, παρουσία της Ε. Κοσμίδη, επι-

σήμανε πως τα έργα αντιπλημμυρι-

κής προστασίας αποτελούν ύψιστη

προτεραιότητα για τη διοίκηση της

Περιφέρειας, καθώς πρόκειται για

ζητήματα που σχετίζονται με την

προστασία της ζωής και των περιου-

σιών των πολιτών. Σ΄αυτό το πλαί-

σιο ζήτησε επιτάχυνση των ρυθμών,

όσο είναι δυνατόν και καμία χρονο-

τριβή στα χρονοδιαγράμματα που

έχουν οριστεί.

Η μελέτη αφορά την κατασκευή δι-

κτύου ομβρίων και χυτών αγωγών

σε ένα μεγάλο μέρος του κεντρικού

τομέα της πόλης, καθώς και την κα-

τασκευή δεξαμενών ανάσχεσης

πριν την τελική εκβολή των συλλε-

κτήρων στο ρέμα Εσχατιάς. 

Ταυτόχρονα η δεύτερη μελέτη που

αφορά την συμπλήρωση της αντι-

πλημμυρικής προστασίας της υπό-

λοιπης περιοχής του παλαιού

Μενιδίου με την κατασκευή δικτύου

ομβρίων και χυτών αγωγών, καθώς

και την κατασκευή δεξαμενών ανά-

σχεσης πριν την τελική εκβολή των

συλλεκτήρων στο ρέμα Εσχατιάς,

είναι σε φάση δημοπράτησης.

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
«Ψήφισμα του Δικτύου Δημάρχων κατά των Ανεμογεννητριών- Συντονισμός δράσης»

Το Δίκτυο Δημάρχων κατά των ανεμογεννητριών αποτελεί-

ται από δημάρχους όλης της Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν

πρόβλημα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους Δήμους

τους, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη μετά από πρωτοβουλία

του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου και εξέδωσε το

ακόλουθο ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δίκτυο Δημάρχων κατά των ανεμογεννητριών διευρύνει

διαρκώς τη δυναμικότητά του με τη συμμετοχή δημάρχων

από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αντιμετωπίζουμε την απειλή

της εκτεταμένης εγκατάστασης γιγαντιαίων ανεμογεννη-

τριών στα νησιά και στους σημαντικούς ορεινούς όγκους.

Όλοι εμείς, πραγματοποιήσαμε την Τρίτη 10/11 τηλεδιά-

σκεψη με τη συμμετοχή και τη στήριξη του Προέδρου της

ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, συμφωνώντας καταρχήν

ότι είναι αναγκαίος, μέσα στο περιβάλλον του φαινομένου

της κλιματικής αλλαγής, ένας εθνικός ενεργειακός σχεδια-

σμός που θα αξιοποιεί τις ΑΠΕ στο σύνολό τους, και όχι

μια πολιτική προσανατολισμένη σχεδόν αποκλειστικά στις

ανεμογεννήτριες και στα ηλιακά panels.

Θεωρούμε όμως ότι η κεντρική διοίκηση προχώρησε στην

ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών

χωρίς ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική που να βασί-

ζεται στις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες και σε έναν

ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό, στην προστασία των

ιδιαίτερων ταυτοτικών μας χαρακτηριστικών και στην οικο-

νομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα των

Δήμων μας.

Επιπλέον, αυτές οι αποσπασματικές, ανορθολογικές και με-

γάλης κλίμακας παρεμβάσεις επιχειρήθηκαν ή επιχειρούν-

ται στους Δήμους μας, αγνοώντας ή και καταστρατηγώντας

αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, χωρίς να προηγηθεί

οποιαδήποτε διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές, τους φο-

ρείς και τους δημότες, και εξαναγκάζοντας τις τοπικές κοι-

νωνίες να συναινέσουν και πολλές φορές να

συμμορφωθούν σε επιλογές με βαρύ οικονομικό, κοινω-

νικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι για να αρθεί το σημερινό

αδιέξοδο, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί ένα γόνιμο έδα-

φος εποικοδομητικού διαλόγου, μεταξύ Δήμων και κεντρι-

κής διοίκησης, ώστε σε περιβάλλον διαφάνειας και

δημοκρατίας να αναζητηθούν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες

προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο πρόταγμα είναι η εκπόνηση ενός

ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα συγ-

κροτήσει μια δομημένη και ολοκληρωμένη εθνική ενεργειακή

στρατηγική, σε συνεργασία με τους Δήμους της Χώρας, λαμ-

βάνοντας υπόψη και τις εξής κρίσιμες παραμέτρους:

― Τα ειδικά ιστορικά, πολιτισμικά και αισθητικά χαρακτηρι-

στικά των τοπίων των Δήμων μας

― Τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών μας, από τις οποίες

πολλές είναι υπερκορεσμένες

― Το ισοζύγιο μεταξύ μικρού ενεργειακού οφέλους και με-

γάλης περιβαλλοντικής καταστροφής

Το δίκτυο των Δημάρχων αποτελεί μια αυτοτελή οντότητα,

έξω και πέρα από κομματικές περιχαρακώσεις, με σαφή

στόχο και προσανατολισμό την αποτροπή της ανεξέλεγ-

κτης, άναρχης και υπερμεγέθους εγκατάστασης ανεμογεν-

νητριών στους Δήμους μας, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία

προκειμένου να προστατεύσουμε την υπεραξία των τόπων

μας, να συνεισφέρουμε στη σύνταξη μιας περιβαλλοντικά

βιώσιμης πρότασης, να διασυνδεθούμε μεταξύ μας και με

το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, να συντονίσουμε τις δράσεις μας και

τελικά να διασυνδέσουμε τις κυρίαρχες βουλήσεις των το-

πικών μας κοινωνιών. 

Το παρόν ψήφισμα θα επιδοθεί στον υπουργό Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, με τον οποίο θα επι-

διώξουμε άμεσα συνάντηση προκειμένου να του εκθέσουμε

τις θέσεις μας.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πέτρος Φιλίππου, 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δημήτριος Λουκάς, ΑΓΡΑΦΩΝ Αλέξανδρος

Καρδαμπίκης, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Παναγιώτης Νάνος,

ΣΚΥΡΟΥ Νικόλαος Μαυρίκος, ΤΗΝΟΥ Ιωάννης Σιώτος, ΑΝ-

ΔΡΟΥ Δημήτριος Λοτσάρης, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥ-

ΜΝΗΣ Ιωάννης Ταταράκης, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Νικόλαος

Κομηνέας, ΜΗΛΟΥ Εμμανουήλ Μικέλης, ΝΑΞΟΥ Δημήτριος

Λιανός, ΠΑΡΟΥ Μάρκος Κωβαίος, ΣΙΚΙΝΟΥ Βασίλειος Μα-

ράκης, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ευθαλία Παπαδοπούλου, ΑΜΟΡ-

ΓΟΥ Ελευθέριος Καραΐσκος, ΜΕΤΕΩΡΩΝ Θεόδωρος

Αλέκος, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Μιχαήλ Μιτζίκος, ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αν-

δρέας Στεργίου, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Βασίλειος Τσιάκος, ΑΝΑΦΗΣ

Ιάκωβος Ρούσσος, ΙΟΥ Γκίκας Γκίκας, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Βλά-

σης Σιώτος, ΚΥΘΗΡΩΝ Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Γεώργιος Ψάθας, ΣΑΜΗΣ Γεράσιμος Μονιάς

Νέτης, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Νικόλαος Γαλατούμος, ΜΟΝΕΜΒΑ-

ΣΙΑΣ Ηρακλής Τριχείλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 54/2020
Παλλήνη 20/11/2020
Αρ. πρωτ.: 1116

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ-
ΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗΣ», προϋπολογισμού
69.275,08ευρώ με το Φ.Π.Α 24%.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εγ-
κατάσταση, παραμετροποίηση και
λειτουργία διαδικτυακής εφαρμογής
για τη διαχείριση των Αθλητικών και
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της
Επιχείρησης, η προμήθεια κατάλλη-
λου εξοπλισμού για τον έλεγχο εισό-
δου των αθλουμένων και η σύνδεση
μεταξύ τους για την επίτευξη των
ελεγχόμενης πρόσβασης. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-

σονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 42961100-1
(Σύστημα ελέγχου εισόδου) και
48219300-9 (Πακέτα λογισμικού
διαχείρισης)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, τη 1η
Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη   και  ώρα
10.30 έως 11.00 π.μ., ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης. 
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας

τoυ ευρύτερου παλαιού οικισμού Αχαρνών
Eπιταχύνονται οι ρυθμοί
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στα πεταχτά ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

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. Δια-

θέτει 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 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

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

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.

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

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Εως 30/11 η προθεσμία για την 

επιστρεπτέα προκαταβαολή
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020) η απόφαση
σχετικά με τη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμ-
βριο και Οκτώβριο 2020. Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι τις
30 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν αιτήσεις στην
πλατφόρμα MyBusinessSupport, αυτοαπασχολούμενοι και επι-
χειρήσεις, προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω
του τέταρτου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Από
τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι, το 50% δεν επιστρέφεται
στο Δημόσιο.  Η  νέα Επιστρεπτέα αφορά πληττόμενους βάσει
στοιχείων τζίρου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ( με
βάση ενεργό ΚΑΔ στις 5/11/2020) και να μην έχουν μπει σε
αδράνεια ή σε πτώχευση.

«Ψηφιακή Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης  με Ραντεβού» 

στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης

Βορίδης στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το

Υπουργείο για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου του

κορωνοϊού και με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των υπη-

ρεσιών του Υπουργείου με στόχο τη μείωση της γραφει-

οκρατίας προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης

των Ελλήνων πολιτών, εγκαινιάζει την «Ψηφιακή Υπη-

ρεσία Εξυπηρέτησης με Ραντεβού».

Εφεξής, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει

αίτημα για συνάντηση με την υπηρεσιακή μονάδα απο-

κεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου που επιθυμεί

(ΤΑΑΕ και ΓΕΑΛ), είτε πραγματοποιώντας κλήση στο τη-

λεφωνικό κέντρο του ΥπΑΑΤ 1540, είτε με τηλεφωνική

επικοινωνία στα κατά τόπους γραφεία των υπηρεσιών.

Άμεσες οι πληρωμές με την

επιστρεπτέα προκαταβολή

Αλλάζει άρδην η διαδικασία χορήγησης των χαμηλότο-

κων δανείων που προσφέρονται σε επαγγελματίες και

επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της «Επιστρε-

πτέας Προκαταβολής». Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρει-

άζεται να κάνουν «εκδήλωση ενδιαφέροντος» και στη

συνέχεια να περιμένουν την έκδοση νέας υπουργικής

απόφασης με τους τελικούς όρους, προκειμένου να επα-

νέλθουν με νέα ηλεκτρονική αίτηση. Τόσο στην 4η φάση

της επιστρεπτέας προκαταβολής όσο και στις (τουλάχι-

στον) δύο που θα ακολουθήσουν, η αίτηση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος θα είναι μία και μοναδική. Ο αιτών θα μα-

θαίνει σε πραγματικό χρόνο το ποσό που του αναλογεί

και θα κάνει αμέσως αποδοχή. Τα χρήματα θα εμφανί-

ζονται στον τραπεζικό του λογαριασμό σε λίγα 24ωρα.

Μείωση ασφαλιστικών 

εισφορών από 1η 2021
Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για
την ενίσχυση των ανέργων, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατα-
τέθηκε στη Βουλή. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προ-
βλέπονται, μεταξύ άλλων:   Μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου
του 2021 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που
είχαν διαμορφωθεί την 1η/6/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές
των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπη-
ρεσιών.  Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής κατα-
βολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις των οφειλών από
ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και
ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατά-
θηκε, μέχρι τις 30/4/2021.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

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 διευκρινήσεις επικοινωνήστε 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

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Αναλαμβάνω την Υποστήριξη στην Μελέτη παιδιών όλων

των βαθμίδων του Δημοτικού σε όλες τις περιοχές των Νο-

τίων Προαστίων στον χώρο σας. Το πρώτο μάθημα γνωρι-

μίας είναι δωρεάν. Για περαιτερω διευκρινήσεις

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Κάθε χρόνο πεθαίνουν 33.000 άνθρω
ποι από λοιμώξεις που οφείλονται 
σε βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιο
τικά

Οι αρνητικές επιπτώσεις των λοιμώ
ξεων από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά
βακτήρια στον πληθυσμό της Ευρώ
πης είναι συγκρίσιμη με το άρθροι
σμα των αρνητικών επιπτώσεων από
λοιμώξεις όπως η γρίπη, η φυματίωση
και το HIV/AIDS.

Κάθε χρόνο πεθαίνουν 33.000 άν
θρωποι από λοιμώξεις που οφείλον
ται σε βακτήρια ανθεκτικά στα
αντιβιοτικά  είναι ένα από τα φετινά
μυνήματα  της Παγκόσμιας Ημέρας
Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά  που
εορτάζεται κάθε χρόνο  στις 18 Νοεμ
βρίου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρό
ληψης και Ελέγχουν Νόσων ( ECDC)
σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Ορ
γανισμό Υγείας.
Τα αντιβιοτικά δεν είναι λύση για λοι
μώξεις που προκαλούνται από ιούς,
όπως το κοινό κρυολόγημα ή η γρίπη.
Τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά
και αντιμετωπίζουν μόνο τις βακτη
ριακές λοιμώξεις. Η ορθή διάγνωση
και η απόφαση περι της αναγκαιότη
τας για λήψη αντιβιοτικών πρέπει να
γίνεται μόνο από γιατρό επεσήμανε ο

Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός και
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρω
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε,
ότι «Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν
ούτε βοηθούν στην πρόληψη των ιώ
σεων, ενώ ο οργανισμός χρειάζεται
χρόνο για να αναρρώσει», επεσή
μανε ο Στ. Σκληρός, 
Ο βήχας και ο πονόλαιμος  που είναι
από τα πολύ συνηθισμένα συμπτώ
ματα των ιώσεων εάν δεν οφείλονται
σε κάποια βακτηριακή λοίμωξη, θα

κάνουν τον κύκλο τους και θα υποχω
ρήσουν, χωρίς να χρειαστεί η λήψη
αντιβίωσης, λένε οι γιατροί. Τα περισ
σότερα κρυολογήματα και η γρίπη
οφείλονται σε ιούς ενάντια στους
οποίους τα αντιβιοτικά δεν είναι απο
τελεσματικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
η κατάστασή σας δεν θα βελτιωθεί αν
πάρετε αντιβιοτικά καθώς τα αντιβιο
τικά δεν καταπολεμούν τον πυρετό

ούτε συμπτώματα όπως το φτέρνι
σμα.

Για την αντιμετώπιση του πόνου και
την ανακούφιση του ερεθισμένου λαι
μού  οι νέες παστίλιες Strepsils Or
ange Vitamin C, αποτελούν την πρώτη
επιλογή για τον πελάτη σας, αφού κα
ταπολεμούν ένα ευρύ φάσμα ιών και
βακτηρίων όπως τον ιό της γρίπης Α,
τον RSV,από λοιπούς ιούς και δεν πε
ριέχουν αντιβιοτικό. Επιπρόσθετα, η
Βιταμίνη C  που περιέχεται, συμβάλ
λει στην καλή λειτουργία του ανοσο
ποιητικού συστήματος, γεγονός πολύ
σημαντικό  κατά τη διάρκεια  μιάς
ίωσης.

Δώστε λοιπόν  χρόνο στον εαυτό σας
να αναρρώσει. Απευθυνθείτε στο για
τρό ή στον φαρμακοποιό σας και μόνο
όταν εκείνοι σας δώσουν κάποια
αγωγή  με αντιβίωση, λαμβάνετε τα
αντιβιοτικά ακριβώς όπως ορίζει η
συνταγή συμπεριλαμβανομένων της
ποσότητας των δόσεων, της συχνότη
τας και της διάρκειας της αγωγής. Και
είναι σημαντικό να μην σταματάτε το
φάρμακο απλώς, όταν αισθανόσαστε
καλύτερα. Η μικρότερη διάρκεια της
αγωγής σημαίνει ότι δεν εξοντώνον
ται όλα τα βακτηρίδια, παρά μόνο τα
πιο ευάλωτα.

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά των Αντιβιοτικών
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. . . γ ια την υγειά μας

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη γιορτάζεται

κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία

της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την

αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στό-

χος είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει

το παγκόσμιο κοινό για την ύπουλη αυτή αρρώ-

στια, η οποία προκαλεί το θάνατο τουλάχιστον

3.000.000 ανθρώπων ετησίως.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία χρόνια πά-

θηση, που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν

παράγει αρκετή ινσουλίνη (Τύπου 1) ή όταν ο ορ-

γανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτε-

λεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη (Τύπου 2).

Η Ινσουλίνη είναι μια ορμόνη, που επιτρέπει στα

κύτταρα να πάρουν το σάκχαρο από το αίμα και

να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας. Η

πρόληψη, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή,

την άσκηση, αλλά και τα φάρμακα, μπορούν να

βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη,

επισημαίνουν οι επιστήμονες, που εκτιμούν ότι

οι ασθενείς στη χώρα μας ξεπερνούν το ένα

εκατομμύριο, από τους οποίους αρκετοί δεν το

γνωρίζουν. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή, ιδι-

αίτερα στα ελληνόπουλα, που συγκαταλέγονται

στα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης.

Εφέτος η παγκόσμια ημέρα του διαβήτη

είναι αφιερωμένη στα νεαρά άτομα που πά-

σχουν από τη νόσο.

Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ 193.000 νέοι κάτω

των 20 ετών εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη.

Όλα αυτά τα νεαρά άτομα χρειάζονται ειδική

φροντίδα από τους γονείς τους και την ομάδα

φροντίδας του διαβήτη που τα παρακολουθεί (Ια-

τροί, νοσηλευτές, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι) ώστε

να βελτιώσουν τόσο τη ρύθμιση της γλυκόζης

του αίματος όσο και το επίπεδο αυτοδιαχείρισης

της νόσου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ινστιτούτου του δια-

βήτη του Εθνικού κέντρου Υγείας των ΗΠΑ στο

πρόγραμμα αντιμετώπισης του διαβήτη στη νεο-

λαία πρέπει να ενσωματωθούν οι ακόλουθες

οδηγίες.

3 Ρύθμισε τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος

3 Να είσθε βέβαιοι ότι το παιδί σας η ο έφηβος λαμ-

βάνει κανονικά τη θεραπεία του την κατάλληλη ώρα

στην κατάλληλη δοσολογία ακόμη και αν αισθάνεται

καλά, και η γλυκόζη και χοληστερίνη του είναι σε φυ-

σιολογικά επίπεδα.

3 Ενθάρρυνε υγιεινές συνήθειες

νΑκολούθησε ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής (ει-

δικά αν παίρνεις ινσουλίνη), κοιμήσου αρκετά και ακο-

λούθησε ένα τακτικό πρόγραμμα φυσικής άσκησης.

Ελεγξε τη γλυκόζη πρίν κατά τη διάρκεια και μετά την

άσκηση.

3 Να είσαι έτοιμος για έκτακτες καταστάσεις έχον-

τας ετοιμάσει ένα βασικό πακέτο με τα φάρμακά σου

και λοιπά είδη πρώτης ανάγκης. (σύριγγες, βελόνες,

κύβοι σάκχαρης, αντισηπτικά μαντήλια κ.α)

3 Ελεγξε για επιπλοκές του διαβήτη. Η πρώιμη διά-

γνωση οδηγεί σε αναστολή ή και επιβράδυνση των

επιπλοκών.

3 Ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη. Συζήτησε το πρό-

βλημα σου με άλλους συνομηλίκους ασθενείς και την

ομάδα φροντίδας του διαβήτη.

πηγή: http://www.armonia-zoi.gr

Σακχαρώδης διαβαήτης, μία ύπουλη πάθηση

diabeat.gr

«στην καρδιά του διαβήτη»

Ο
Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ), θεωρείται μία από

τις ασθένειες με την μεγαλύτερη επιρροή στην

υγεία του δυτικού κόσμου, ενώ με βάση τα επι-

δημιολογικά δεδομένα του IDF (International Dia-

betes Federation), περισσότερα από 450 εκατομμύρια

άνθρωποι παγκοσμίως νοσούν, με τους επιστήμονες

να αναμένουν διπλασιασμό των ασθενών την επό-

μενη 25ετία. Στην Ελλάδα ο ΣΔ προσβάλει περισσό-

τερο από το 10% του γενικού πληθυσμού, ενώ

εντοπίζεται σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια,

ειδικά στις παιδικές ηλικίες.

Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα του ΣΔ, εγκαινιάζε-

ται η πρωτοβουλία με την επωνυμία Diabeat – «στην

καρδιά του διαβήτη». Ως πρώτη ενέργεια αυτής της

πρωτοβουλίας, παρουσιάζεται το νέο πρωτοπο-

ριακό portal (diabeat.gr). Μέσω της ιστοσελίδας, όσοι

πάσχουν από ΣΔ -και όχι μόνο- θα μπορούν να ενη-

μερωθούν για τη νόσο, ενώ δίνεται στον ενδιαφερό-

μενο η δυνατότητα να πάρει την υγεία στα χέρια του,

ελέγχοντας ύποπτα συμπτώματα και να προλάβει

τον ΣΔ κάνοντας εξατομικευμένες αλλαγές στον

τρόπο ζωής του μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές

λύσεις ευαισθητοποίησης για την ασθένεια και «έξυ-

πνα» εργαλεία.

Στο portal, λόγω της παρούσας υγειονομικής συγκυ-

ρίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει ξεχωριστή

θέση η ενημέρωση γύρω από τον κορωνοϊό και τον

διαβήτη, ενώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τα

συμπτώματα τους και να λάβουν συμβουλές δια

μέσου του εργαλείου  covid checker. 

ο ΣΔ τύπου 2 εμφανίζεται συχνότερα στον δυτικό

κόσμο και σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής,

τις διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη σωματι-

κής άσκησης, ενώ στην πορεία εξέλιξης της νόσου,

προσβάλλονται όλα τα συστήματα του οργανισμού

και ιδιαίτερα το καρδιαγγειακό, το νευρικό, οι νε-

φροί  και οι οφθαλμοί, με τα προβλήματα στο καρ-

διαγγειακό σύστημα να αποτελούν την

σημαντικότερη αιτία θανάτων και νοσηρότητας του

ΣΔ. Μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν αυτές οι επι-

πλοκές είναι η καλή ρύθμιση του διαβήτη.
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Σκάκι
Από διακοπή σε αναβολή οδηγείται 

το Τουρνουά των Διεκδικητών 2020

Το ένα από τα δύο μεγάλα σκακιστικά τουρνουά της φε-

τινής χρονιάς, το Τουρνουά των Διεκδικητών (το έτερο

θα ήταν το ματς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα), δεν

θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2020, όπως αναμενόταν. Η

FIDE αποφάσισε τελικά την αναβολή του για την άνοιξη

του 2021, έναν χρόνο ακριβώς από την

έναρξή του.

Να θυμίσουμε πως το τουρνουά ξεκίνησε

τον Μάρτη της φετινής χρονιάς στην Αι-

κατερινούπολη της Ρωσίας, με τη συμμε-

τοχή 8 εκατ. των κορυφαίων GM, που

είχαν κερδίσει τη συμμετοχή τους σ'

αυτό. Στα μισά του τουρνουά και ενώ

είχαν παιχτεί οι 7 από τους συνολικά 14 γύρους που

χρειάζονταν για να αναδειχθεί ο νικητής, αποφασί-

στηκε η διακοπή του. Ο λόγος για εκείνη την απόφαση

ήταν η αλματώδης εξάπλωση της πανδημίας, που συ-

νοδεύτηκε με απαγορεύσεις πτήσεων και κλείσιμο των

συνόρων. Μετά από τη διακοπή, ορίστηκε πως το δεύ-

τερο μισό του τουρνουά θα ολοκληρωνόταν το φθινό-

πωρο όταν θα το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Τον Σεπτέμβρη η FIDE ανακοίνωσε πως η συνέχεια του

τουρνουά θα δινόταν την 1η Νοέμβρη στην Αικατερι-

νούπολη της Ρωσίας. Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνε-

χίζονταν με τους παίκτες, ορισμένοι από αυτούς

μάλιστα εξέφραζαν ανοιχτά πια τις διαφωνίες τους.

Τη βούληση του Δήμου Παλλήνης, να

στηρίξει με έργα και δράσεις, το όραμα

του “ Παλληνιακού” Α.Ο., εξέφρασε ο

Δήμαρχος, Θανάσης Ζούτσος στους

αντιπροέδρους του ιστορικού Σωμα-

τείου,  Αθανάσιο Αγγελάκη και Πέτρο

Καραμπίλα, καθώς και στον προπο-

νητή της ομάδας ποδοσφαίρου και δη-

μοτικό σύμβουλο Παλλήνης,

Παναγιώτη Χριστοφιλέα, σε συνάν-

τηση που είχαν την Τρίτη 10 Νοεμ-

βρίου.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρ-

χου, συζητήθηκαν τα προβλήματα του

Σωματείου, ενώ ο Δήμαρχος ενημέ-

ρωσε για τα έργα υποδομής που ήδη

υλοποιούνται (αποκατάσταση χλοοτά-

πητα, ενίσχυση φωτισμού, νέοι πάγκοι,

γκολποστ κλπ),  καθώς και τους σχε-

διασμούς του Δήμου για την ριζική

ανακατασκευή του Αθλητικού Κέντρου

Παλλήνης, που αποτελεί και την έδρα

του “Παλληνιακού”.

O Δήμαρχος δήλωσε τη στήριξη του,

στην εκστρατεία της Διοίκησης για την

οικονομική ενίσχυση του Σωματείου, με

χορηγίες από επιχειρηματίες της περιο-

χής, στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοι-

νωνικής ευθύνης.  

H διοίκηση του “Παλληνιακού” Α.Ο.,

εξέφρασε την ικανοποίηση της για την

εποικοδομητική συζήτηση με τον Δή-

μαρχο και συμφωνήθηκε ότι θα διατη-

ρηθεί «ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίας

μεταξύ των δυο πλευρών.

Ο ΑΣ Άνοιξης Διονύσου (ΑΣΑΔ) Χάντμπολ, είναι το 1ο

αθλητικό σωματείο του Δήμου Διονύσου που κατέχει όχι

μόνο την Αθλητική Αναγνώριση, αλλά είναι και επίσημα

από 13/11 εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αθλητικών Σωμα-

τείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Ο ΑΣΑΔ είναι μόλις το 12ο σωματείο Χάντμπολ Πανελ-

λαδικά και ένα από τα τρία (μαζί με "ΟΙΟΝ" Αγ. Στεφάνου

μπάσκετ-στίβος  και Άνοιξη 78 μπάσκετ)  αθλητικά σω-

ματεία του Δήμου Διονύσου, μεταξύ των 18 συλλόγων

της περιοχής όλων των αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπά-

σκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, στιβο, τενις, πινκ-πονκ, τοξοβο-

λια, ενοργανη) που καταφέρνει να ενταχθεί στο Μητρώο

και έχει δικαίωμα χρήσης Δημόσιων Αθλητικών Εγκατα-

στάσεων σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΑ. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου (αγω-

νιστικός και οικονομικός) και η εγγραφή στο Μητρώο

δίνει ξεχωριστή χαρά και ικανοποίηση. Αποδεικνύεται

ότι ο σύλλογος λειτουργεί με οργάνωση, συνέπεια,

επαγγελματισμό και σεβασμό στους θεσμούς. Είναι μια

δικαίωση του ΔΣ και των ανθρώπων του σωματείου, που

κατάφεραν να ξεπεράσουν τις  “τρικλοποδιές”, που δέχ-

θηκαν (όπως σημειώνουν) από την ημέρα της ίδρυσης

του Σωματείου, το 2017.

O Παλληνιακός Α.Ο. συζητά με το Δήμαρχο Παλλήνης

Eπίσημα αναγνωρισμένο Σωματείο στο Μητρώο Αθλητικών

Σωματείων της ΓΓΑ ο Α.Σ. Ανοιξη-Χάντμπολ

ΝΕΑΡΟΙ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Στη μέγγενη της 

προεργασίας για τις

ανάγκες του «προϊόντος»

Η αυτοκτονία 17χρονου παίκτη της

ακαδημίας της Μάντσεστερ Σίτι φέρνει

στο προσκήνιο ευαίσθητα και κρίσιμα

ζητήματα

Εν μέσω πανδημίας και περιορισμών

που επιβλήθηκαν εξαιτίας της σε όλα

τα αθλήματα σε πανευρωπαϊκό επί-

πεδο, πριν από λίγες μέρες ήρθε στη

δημοσιότητα μια τραγική είδηση από

την Αγγλία: Ο θάνατος του 17χρονου

Τζέρεμι Γουίστεν, παίκτη της ακαδη-

μίας της Μάντσεστερ Σίτι, με κατα-

γωγή από το Μαλάουι. Σε πρώτη φάση

δεν ανακοινώθηκε επίσημα η αιτία του

θανάτου, όπως όμως αποκαλύφθηκε

λίγο μετά σε αγγλικά ΜΜΕ, ο νεαρός

έδωσε τέλος στη ζωή του.

Φυσικά η είδηση προκάλεσε σοκ, πολύ

περισσότερο δε όταν συνδέθηκε με το

γεγονός ότι ο 17χρονος είχε «κοπεί»

από την ακαδημία της Σίτι καθώς, όπως

κρίθηκε, δεν είχε τα φόντα να σταθεί

σε επαγγελματικό επίπεδο. Ετσι, οι

υπεύθυνοι του αγγλικού συλλόγου

αποφάσισαν την απομάκρυνσή του

από την ακαδημία, της οποίας ήταν

μέλος από το 2016, προκειμένου να

...αδειάσει θέση για άλλον υποψήφιο.

Ακολούθως, όπως αναφέρουν πληρο-

φορίες, ο Γουίστεν ήταν σε άθλια ψυ-

χολογική κατάσταση, μην μπορώντας

να διαχειριστεί αυτό που είχε γίνει και

πλήρως απογοητευμένος, με αποτέλε-

σμα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία.  

Προθάλαμος για το «προϊόν»
Η αυτοκτονία του Γουίστεν έρχεται να

προστεθεί σε μια αλυσίδα αντίστοιχων

περιστατικών τα τελευταία χρόνια, τα

οποία αναδεικνύουν τις συνέπειες που

έχουν σε νεαρούς παίκτες οι λογικές

και οι απαιτήσεις του εμπορευματοποι-

ημένου ποδοσφαίρου. Ανάλογο σοκ

είχε προκαλέσει το 2012 η δολοφονική

επίθεση επίθεση νεαρών ποδοσφαιρι-

στών (12 - 14 ετών) στην Ολλανδία σε

41χρονο διαιτητή σε αγώνα ομάδων

ακαδημιών, επειδή διαφώνησαν με κά-

ποια εις βάρος τους απόφαση. 

Νίκος Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας

«Χάθηκε η μπάλα» 

για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 95-83: 

Με άμυνα… παιδική χαρά δεν πας πουθενά

Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός, με τραγική

άμυνα υπέκυψε στην έδρα της Βαλένθια που σκόραρε με

όποιον τρόπο ήθελε (95-83). Στο 2-5 πλέον οι «Πράσινοι»

και… τελικός με την Μπασκόνια την Πέμπτη

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 95-83 Με τέτοια άμυνα, όχι

οχτάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά

η… κατρακύλα του στη βαθμολογία της Euroleague θα συ-

νεχιστεί. Με ανυπολόγιστες συνέπειες στο πρεστίζ του και

στην εικόνα του. Οι πράσινοι ήταν τραγικοί στη Βαλένθια,

η οποία σκόραρε όποτε ήθελε, όπως ήθελε και ανάγκασε

τον Παναθηναϊκό στην τρίτη του σερί ήττα και στην πέμπτη

συνολικά έπειτα από εφτά ματς!

Ακόμα μια τραγική εμφάνιση και συντριβή του

Παναθηναϊκού με 93-72 από την Μπασκόνια

Έτσι όπως το πάε σε λίγο θα βρεθεί στην ντροπιαστική τε-

λευταία θέση. Και ναι, έστω και μεταξύ των κορυφαίων, αν

λέγεσαι Παναθηναϊκός και είσαι 18ος στους 18 είναι

ντροπή.

Αλλά ο φετινός Παναθηναϊκός έως τώρα μόνο… Παναθη-

ναϊκός δεν είναι. Έχει γίνει σάκος του μποξ, γνώρισε την

τέταρτη σερί ήττα του στη διοργάνωση, την έκτη συνολικά

σε οχτώ παιχνίδια και… κατρακυλάει ολοένα και περισσό-

τερο.

Η Μπασκόνια διέλυσε τους πράσινους με 93-72, αφού οι

παίκτες του Βόβορα έπαθαν, αλλά μυαλό δεν έβαλαν. Δέ-

χτηκαν 95 πόντους  στη Βαλένθια και άλλους τόσους μέσα

σε μία εβδομάδα.

SUPER LEAGUE 1
Θετικοί στον ιό Χασάν - Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό

Σημαντικό διπλό πρόβλημα, ενόψει και του ντέρμπι με τον

Παναθηναϊκό στην επανέναρξη της Super League 1 το Σάβ-

βατο 21/11, προέκυψε στον Ολυμπιακό με την ανίχνευση

κρουσμάτων κορονοϊού στους Χασάν και Ελ Αραμπί, δη-

λαδή στους δύο πιο φορμαρισμένους παίκτες του στην επί-

θεση. Εκτός από το ντέρμπι θα χάσουν και τον κρίσιμο

αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, κα-

θιστώντας ακόμα πιο σημαντική την απώλεια για τους «ερυ-

θρόλευκους», χώρια βέβαια άλλους παίκτες που μπορεί

επίσης να βρεθούν θετικοί και να τεθούν εκτός μάχης. 

Παναθηναϊκός: Τα προβλήματα ενόψει ντέρμπι συνεχίζον-

ται και στον άλλο «αιώνιο»: Οριστικά δεν θα αγωνιστεί ο

Βέλεθ, που δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του στη μέση

και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. 

ΑΕΚ: Ελπίδες να αγωνιστεί στον προσεχή αγώνα της ΑΕΚ

με την ΑΕΛ για το πρωτάθλημα συγκεντρώνει ο βασικός

τερματοφύλακας της «Ενωσης», Τσιντώτας, παρά τον τραυ-

ματισμό του στο δάχτυλο του χεριού. 

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Συνεχίζει αήττητη η ΑΕΚ

Αν και πολύ πιο δύσκολα απ' όσο αναμενόταν, η ΑΕΚ νίκησε

και τη Σολέ, με 83-81 στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική του

FIBA Champions League, και έκλεισε τον πρώτο γύρο στην

κορυφή του 3ου ομίλου με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες,

κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «16».

Απέναντι στη γαλλική ομάδα η «Ενωση» για άλλη μια φορά

εμφάνισε μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοσή της, με απο-

τέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά με ήττα, την απέφυγε

όμως χάρη στους 21 πόντους του Μορέιρα και την καθορι-

στική συμβολή του Λοτζέσκι σε κρίσιμα σημεία στο τελευ-

ταίο δεκάλεπτο. Το κακό νέο για την ΑΕΚ ήταν ο

τραυματισμός του Σλότερ στο γόνατο, που τον οδηγεί σε

αρθροσκόπηση και εκτός δράσης για 4 βδομάδες.

Στο άλλο ματς του 3ου ομίλου για την 3η αγωνιστική, η

Τσμόκι Μινσκ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη 79-69 επί

της Χάποελ Χολόν.

Η βαθμολογία στο τέλος του πρώτου γύρου: ΑΕΚ 6, Τσμόκι

5, Χάποελ 4, Σολέ 3.

BASKET LEAGUE

Πρώτη νίκη ο ΠΑΟΚ
Την πρώτη του νίκη στη φετινή Basket League πήρε ο

ΠΑΟΚ, με 83-65 επί του Λαυρίου στην Πυλαία, σε εξ ανα-

βολής ματς της 2ης αγωνιστικής. Ο «Δικέφαλος του

Βορρά» έφτασε στους 4 βαθμούς με έναν αγώνα λιγότερο,

ενώ το Λαύριο έμεινε στους 2, με δύο αγώνες λιγότερους.

Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν μόνο στο πρώτο μέρος,

καθώς στην επανάληψη, με πρωταγωνιστές τους Μαργα-

ρίτη (13 πόντοι) και Τσαλμπούρη (12 π.), δεν άφησαν περι-

θώρια στο Λαύριο.

Αναβάλλεται το Λάρισα - Αρης

Αναβολών συνέχεια στην 5η αγωνιστική της Basket League

(21-22/11), καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ δεν

θα γίνει ο προγραμματισμένος αγώνας μεταξύ Λάρισας και

Αρη, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στους γηπεδούχους, οι

οποίοι έχουν τεθεί σε καραντίνα.

UEFA NATIONS LEAGUE

Ισπανική επέλαση, γερμανικό «σκόρπισμα»

Ενα από τα πιο «ηχηρά» αποτελέσματα στην ιστορία του

ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σημειώθηκε στο Nations League,

όπου η Ισπανία συνέτριψε 6-0 τη Γερμανία για την 6η και τε-

λευταία αγωνιστική «σκόρπισε» τη Γερμανία επικρατώντας

με 6-0 σε παιχνίδι για την 6η και τελευταία αγωνιστική του

4ου ομίλου της 1ης κατηγορίας. 

Πρόκειται για τη βαρύτερη ήττα της Εθνικής Γερμανίας σε

επίσημο αγώνα και για τη δεύτερη φορά που δέχεται 6 γκολ

σε ένα ματς, μετά το 6-3 από τη Γαλλία στο Μουντιάλ του

1958. Από την άλλη η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα που κα-

τάφερε να βάλει 6 γκολ σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις του

παγκοσμίου ποδοσφαίρου, καθώς το έχει κάνει και απέναντι

στην Αργεντινή.

Στον αγώνα στη Σεβίλη οι Γερμανοί προβλημάτισαν ιδιαί-

τερα, ενώ οι «Φούριας Ρόχας» ήταν καταιγιστικοί και προ-

ηγήθηκαν 3-0 ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Τα γκολ: Μοράτα

17', Φεράν Τόρες 33', 55', 72', Ρόντρι 38', Ογιαρθάμπαλ 89'.

Χάρη στη νίκη της η Ισπανία τερμάτισε 1η στον 4ο όμιλο και

προκρίθηκε στο φάιναλ φορ της 1ης κατηγορίας, όπου βρί-

σκεται ήδη και η Γαλλία.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

H πιο δύσκολη επόμενη μέρα
Στον βασικό στόχο της πρόκρισης στο Μουντιάλ 2022 στο

Κατάρ στρέφεται πλέον η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετά

την αποτυχία της να καταλάβει την 1η θέση στον 4ο όμιλο

της 3ης κατηγορίας του Nations League και να ανέβει στην

2η κατηγορία. Η Εθνική έμεινε στο 0-0 με τη Σλοβενία στο

ΟΑΚΑ στην τελευταία αγωνιστική, τερμάτισε 2η και η άνο-

δος πήγε στους Σλοβένους. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη

φορά που η ελληνική ομάδα δεν καταφέρνει να υλοποιήσει

το στόχο της στη διοργάνωση, καθώς πέρυσι είχε υποβιβα-

στεί από τη 2η κατηγορία.

Σε καλύτερη θέση ενόψει προκριματικών Μουντιάλ
Παρά τη μη επίτευξη του στόχου για άνοδο στη 2η κατηγο-

ρία του Nations League, η Εθνική αποκόμισε κάτι θετικό από

την παρουσία της φέτος στη διοργάνωση: Χάρη στη βαθμο-

λογική συγκομιδή της και σε συνδυασμό με ευνοϊκά γι'

αυτήν αποτελέσματα σε άλλους ομίλους, ανέβηκε από το

4ο στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας των Εθνικών ομάδων που

θα μπουν στην κλήρωση στις 7/12 για τον καταρτισμό των

ευρωπαϊκών ομίλων της προκριματικής φάσης για το Μουν-

τιάλ 2022, κι έτσι αναμένεται να έχει σχετικά πιο ευνοϊκή

κλήρωση σε σχέση με τις τελευταίες φορές.

SUPER LEAGUE 2 - FOOTBALL LEAGUE

Παραμένει στον «αέρα» η έναρξη

Στον «αέρα» εξακολουθούν να παραμένουν τα πρωταθλή-

ματα της Super League 2 και της Football League, αφού

ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης και ενώ έχουμε

φθάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μάλιστα,

σε πρόσφατη επιστολή τους οι ομάδες της δεύτερης κατη-

γορίας ενημέρωσαν ανοιχτά πλέον για τον κίνδυνο ακόμα

και ματαίωσης του πρωταθλήματος εάν δεν αρχίσει άμεσα.

Στις αρχές της βδομάδας οι ΠΑΕ της Super League 2 και

της Football League, με τη συνδρομή της ΕΠΟ, της Super

League 1 και του συνδέσμου των παικτών ΠΣΑΠ, απέστει-

λαν επιστολή στους αρμοδίους της κυβέρνησης ζητώντας

την άμεση έναρξη των πρωταθλημάτων. 

Σ’ αυτή γινόταν αναφορά στα προβλήματα που ήδη έχουν

συσσωρευτεί σε ομάδες και παίκτες από την πολύμηνη

αγωνιστική απραξία. Σημειώνεται πως και στα δύο πρωτα-

θλήματα αγωνιστική δράση έχει να προκύψει από τα μέσα

του περασμένου Μάρτη, όταν και διακόπηκε οριστικά η περ-

σινή σεζόν. Παράλληλα στην επιστολή η Super League 2 και

η Football League γνωστοποιούσαν τη δυνατότητά τους να

τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν οριστεί

μετά τα νέα δεδομένα και την έξαρση της πανδημίας στη

χώρα μας.

Συγκρότηση πλατφόρμας για τα στημένα

Αποφεύγοντας να μιλήσει για τη σύνδεση των στημένων

αγώνων με τις λογικές του ίδιου του οικοδομήματος του εμ-

πορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, ο υφυπουργός Αθλητι-

σμού, Λ. Αυγενάκης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής

πλατφόρμας στη ΓΓΑ για τους χειραγωγημένους αγώνες,

με τίτλο Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑ-

ΑΘΛΑ). Η σύστασή της προβλέπεται στη σύμβαση Macollin

του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους χειραγωγημένους

αγώνες. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή πριν από

λίγους μήνες. Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο

υφυπουργός στάθηκε στην κυβερνητική πρόθεση για την

πάταξη των στημένων αγώνων.

Ο Πορτογάλος Ντίας στο ντέρμπι 

των «αιωνίων»
Ο Πορτογάλος διαιτητής Αρτούρο Σοάρες Ντίας επιλέχθηκε

από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να διευθύνει το

ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής στη Super League 1 μεταξύ

Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στο Φάληρο. 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κα-
τανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστα-
τούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού
Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση 
του καπιταλισμού
Δημήτρης Τσαρδάκης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογε-
νετικών και ψυχολογικών  παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέ-
τειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του κα-
πιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού 
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό 
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορι-
σμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com

KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα  |  Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα  |  Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα

Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα  |  Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς
Ελληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την
ευχή, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός,
ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα χωριά
και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά κατα-
λύματα.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης 10€

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων
Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Tων Φωτοτρόπων, στους βουβούς  λυγμούς
τι να τους κάνουν τα ποιήματα, σαν κλαίνε
αν τίποτα γι’ Αγάπη κι  Έρωτα δεν λένε
για Δίκιο και του κόσμου τους καημούς;

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 80, Τιμή διάθεσης 10€


