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“Η Ευρώπη 

χωρίς την Ελλάδα, 

είναι σαν παιδί χωρίς 

πιστοποιητικό γέννησης!”
σελίδα 13

3

“Δημοσθένους Σκέψεις”
Της Αλλαγής 
το Πρόσωπο

vol. II

η νέα ποιητική 

συλλογή του 

Δημοσθένη Δόγκα

σελίδα 24

Βαριά ήττα της Ε.Ε.
σελίδα 6

Δήμος Κρωπίας

“Πράσινες αποστολές”
σελίδα 12

Δεντροφύτευση 
στον Υμηττό 

σελίδα 12

«εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι»
Ηράκλειτος

(Για μένα, ΕΝΑΣ ισοδυναμεί με 10.000, εάν είναι

ΑΡΙΣΤΟΣ)

«... ένας αστυνομικός ασχημόνησε με την αν-
θοδέσμη.
...Οι 4.999 έκαναν τη δουλειά τους»!

Χρυσοχοΐδης

Εἷς ἐν ὑμῖν, φαύλος, μύριοι
εἰσίν
(ΕΝΑΣ φαύλος ανάμεσά σας,

ισοδυναμεί με 10.000).
Κ.Β.

Δεν θ᾽αναφερθώ στην αψιμαχία,

στους φραστικούς διαξιφισμούς

που αντάλλαξαν ο τ. Υπουργός

και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σπίρτζης και ο

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρυσοχοΐ-

δης κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου για την εκ-

παίδευση των αστυνομικών.

Περιορίζομαι μόνο στην απάντηση του Υπουργού

για τον αστυνομικό των ΜΑΤ, που “ασχημόνησε”

με ιδιαίτερο τρόπο, διασκορπίζοντας βάναυσα

μιαν ανθοδέσμη μνήμης, το θηρίο, πράγμα που

αποτελεί ύβρι για τον 15ρονο δολοφονημένο Γρη-

γορόπουλο, από έναν άλλον αστυνομικό που ήταν

κι αυτός επιφορτισμένος με την “προστασία» του

πολίτη. Ύβρις! Ύβρις για το νεκρό· ύβρις για τους

πολίτες· ύβρις για τη δημοκρατία. Ύβρις για τους

προγόνους μας! Κι αυτά πρέπει να ληφθούν υπ’

όψη για τη διαμόρφωση του Σ/Ν για την εκπαί-

δευση των αστυνομικών. Αν είναι για την «προ-

στασία» του πολίτη και δεν είναι μια «κατ’

ευφημισμόν» αντιστροφή της πραγματικότητας,

για επικοινωνιακούς λόγους. Μια ιδιαίτερα προ-

σφιλής μέθοδος του σύγχρονου Συνέχεια στη σελ.2

Αστυ-ΦΥΛΑΚΕΣ
Προστάτες των πολιτών

ή ΜΠΑΤΣΟΥΣ 

Tο πολιτικό
αδιέξοδο
της Ελλάδας

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
“Οι δήμαρχοι να
δώσουν το
παράδειγμα”

σελίδα 13

3 Κυβέρνηση:

στοχεύει να στηρίξει

τις επενδύσεις.

3 Οργανώσεις: 

εισάγει νέες μεθόδους

ρουσφετολογίας
σελίδα 7, 11, 16

του Κώστα 
Βενετσάνου

Εκσυγχρονισμός Χωροταξικής
και Πολεοδομικής Νομοθεσίας
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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.

«νεοφιλελεύθερου» καπιταλισμού. (Και το “νεο-” κατ’

ευφημισμόν έχει τεθεί). 

Η απάντηση του Υπουργού

Ποιά ήταν η αποστομωτική(!) απάντηση του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη, στον βουλευτή της Αντιπο-

λίτευσης, που αναφέρθηκε, με παραστατικό τρόπο,

στην ύβρι που διέπραξε ο αστυνομικός των ΜΑΤ, στην

επέτειο μνήμης αναίτιας δολοφονίας ενός 15χρονου,

τότε, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου;

― «Ένας αστυνομικός ασχημόνησε με την ανθοδέ-
σμη, τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα και θα διεξαχθεί
ΕΔΕ. Οι άλλοι 4.999 έκαναν τη δουλειά τους».
Όταν ένας αστυνομικός... ασχημονεί – χωρίς να ση-

μαίνει ότι οι άλλοι, που «έκαναν τη δουλειά τους»
είναι άγιοι – το θέμα είναι πολύ ανησυχητικό και

έπρεπε πρωτίστως να προβληματίζει την κυβέρνηση

και τον αρμόδιο υπουργό. Το Ministro κι όλον τον πο-

λιτικό κόσμο και βέβαια τους συνειδητούς κι ενεργούς

πολίτες!

Και θα ‘πρεπε να συμβαίνει αυτό, γιατί το φαινόμενο

δεν είναι μοναδικό, για τους νουν και μνήμην έχον-

τες.

Είναι μακρύς ο κατάλογος της αστυνομικής βίας που

περιλαμβάνει, συνήθως μόνο το έσχατο αποτέλεσμα

της βάναυσης αστυνομικής βίας,  (τον θάνατο), τη λύ-

τρωση και την πανηγυρική ενθρόνιση του θύματος στο

πάνθεο των ηρώων. Στο Πάνθεο όπου ως απορρίμ-

ματα καταλήγουν, χάριν των θυμάτων τους και οι δρά-

στες και οι ηθικοί αυτουργοί των ανοσιουργημάτων

της κτηνώδους βίας.

Τα «άνθη του κακού»

Ένα “απάνθισμα” της αστυνομικής βίας, πολιτικής

χροιάς μετά τη μεταπολίτευση, για να θυμόμαστε:

– 28/10/1980 Τάσος Μαγλαρίδης, 76 ετών (αντιστα-

σιακός), άγρια χτυπημένος από τις “δυνάμεις της τά-

ξεως”, εξέπνευσε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκης.

– 16/11/1980, επέτειος Πολυτεχνείου: Σταματίνα Κα-

νελλοπούλου, εργάτρια, 21 ετών. Χτυπημένη άγρια

από τα ΜΑΤ έπεσε νεκρή.

– Την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, μπροστά στη Βουλή,

τα ΜΑΤ συνέτριψαν το κρανίο του Ιάκωβου Κουμή,

που πέθανε μια εβδομάδα μετά στο Νοσοκομείο. Οι

στυγεροί εκτελεστές δεν βρέθηκαν ποτέ και προφα-

νώς τώρα συνταξιοδοτούνται κανονικά, αφού «έκα-
ναν τη δουλειά τους»!
Το ίδιο και οι φυσικοί τους προϊστάμενοι και ο πολιτι-

κούς τους προϊστάμενος. Τους πληρώνουμε κανονικά

και μάλιστα, ασχέτως οικογενειακού εισοδήματος και

περιουσιακής κατάστασης (όπως ίσχυσε για το επί-

δομα ανεργίας).

– 17/11/1985. Μιχάλης Καλτεζάς (Μαθητής, 15 ετών)

πυροβολείται πισώπλατα στο κεφάλι, στην οδό Σολω-

μού, από επίλεκτο σκοπευτή του «σώματος» και πε-

θαίνει ακαριαία: Ο «εκτελεστής» καταδικάστηκε

πρωτόδικα σε 2,5 χρόνια φυλακή(!) και στο Εφετείο

αθωώνεται!!!  

– 3/09/1986. Αγγελος Μαυροειδής (εργάτης, ετών

60), σε καθιστική διαμαρτυρία, απωθείται βιαίως από

την αστυνομία, τραυματίζεται σοβαρά και πεθαίνει

λίγες ημέρες μετά στο ΚΑΤ.

– 10/01/1991. Την επαύριο της εν ψυχρώ δολοφονίας

του γνωστού καθηγητή Τεμπονέρα, στις παρυφές δια-

δήλωσης στην Αθήνα προκαλούνται πολύωρες συγ-

κρούσεις νεαρών με τα ΜΑΤ. 

Δακρυγόνα κ.λπ. που ρίχτηκαν κατά των διαδηλωτών

προκάλεσαν, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρ-

τύρων πυρκαγιά σε βιβλιοπωλείο και στο κτίριο «Κάπα

Μαρούσης». Νεκροί από ασφυξία ανασύρθηκαν οι:

Περικλής Ρεπάκης (ετών 32), Μαν. Κοντόπουλος

(ετών 57), Ιωάννης Νεμετζίδης (ετών 59), κι ένα

ακόμη άτομο, αγνώστων στοιχείων.

Την MARFIN και τα θύματά της, τη θυμόμαστε. Την

marfin που δεν είναι εξακριβωμένο ποιοι την προκά-

λεσαν, εάν δεν είναι “δουλειά” προβοκατόρων ή ηλι-

θίων ή φανατικών. Την πυρκαγιά και τα θύματα της

“Κάπα Μαρούσης”, γιατί τα ξεχνάμε; Η επιλεκτική

μνήμη και ανάδειξη κάποιων απεχθών γεγονότων μ’

ενοχλεί ιδιαίτερα. Είναι η διχαστική αντίληψη των

“δικών μας” και των “άλλων”, προς τέρψιν της Ανατο-

λίας...

Η Ζαρντινιέρα δολοφόνος

– 17/11/2006. Αυγουστίνος Δημητρίου, Κύπριος φοι-

τητής, ξυλοκοπείται ανηλεώς από οκτώ αστυνομικούς

με πολιτικά! Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι ο νεαρός

«έπεσε και χτύπησε σε ζαρντινιέρα»!

Όλα τα παραπάνω είναι ένα αποσπασματικό δείγμα

της αστυνομικής βίας, από τη μεταπολίτευση και

δώθε, χωρίς ν’ αναφερθούν περιπτώσεις μεταναστών,

υπερβάλλοντος ζήλου και αντιδράσεων κατά την

εκτέλεση αστυνομικών καθηκόντων, ελέγχου, κατα-

διώξεων, ατυχημάτων κ.λπ. και χωρίς ν’ αναφέρομαι

σε βίαιες και προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιο-

πρέπεια συμπεριφορές, φραστικής και συμβολικής

βίας (με το δάχτυλο ν’ ασχημονεί προκλητικά), αδι-

καιολόγητες προσαγωγές κ.λπ.

Να σημειώσω ότι δεν διακατέχομαι από προκατάληψη

κατά της αστυνομίας ως αναγκαίας κρατικής υπηρεσίας,

πολλώ μάλλον καθότι στο στενό οικογενειακό και φιλικό

μου περιβάλλον υπήρξαν στελέχη και ανώτεροι αξιωμα-

τικοί της ΕΛ.ΑΣ και της παλιάς χωροφυλακής. Ούτε

μπορώ να ξεχάσω την άψογη, το ολιγότερο, συμπερι-

φορά πολλών αστυνομικών όχι βεβαίως, μόνο προς το

πρόσωπό μου, ούτε την ανθρώπινα συγκινητική στιγμή

που αστυνομικός της αμέσου δράσεως σκυμμένος κάτω

από σταθμευμένο σχολικό λεωφορείο, περισυνέλεξε ένα

τραυματισμένο γατάκι και με τη συνδρομή μας το μετέ-

φεραν σε κοντινό κτηνίατρο. Όμως...

Όμως, τί αστυνομία θέλουμε; Αστυνομία δυνάμεων

βίαιας καταστολής, των όποιων κοινωνικών αντιδρά-

σεων, στρατιωτικής οργάνωσης και κτηνώδους βίας

επιβολής του όποιου θετού νόμου, ή αστυνομία - συμ-

παραστάτη της πραγματικής προστασίας του πολίτη

από εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Αστυνομία – αστυ-φύλακα ή αστυφύλακες-μπάτσους;

Ευκαιρία τώρα, με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για

την εκπαίδευση των αστυνομικών, ν’ αποφασίσουν!

Αλλά τί ν’ αποφασίσουν; Αντιγράφοντας “αμερικα-

νιές” του φαρ-ουέστ, ακολουθώντας “ευρωπαϊκές”

οδηγίες Καρλομάγνου, ή τις αναχρονιστικές αντιλή-

ψεις της “σχολής” της εγκληματικής προδιάθεσης του

ανθρώπου, που μόνον υπό το κράτος του φόβου και

της βιβλικής τιμωρίας τιθασεύεται!

Στην αναχρονιστική αυτή αντίληψη - στην οποία δυ-

στυχώς, πιστεύουν πολλοί - ορθώνεται, ανατρεπον-

τάς την, ο φυσικός νόμος των αντίρροπων δυνάμεων.

Η δράση γεννάει αντίδραση και τούμπαλιν.

Όσοι αδυνατούν να πείσουν, βιάζουν· καταδυνα-

στεύουν. Σε εγγύτερο χρόνο είναι ευκολότερο του

επικούρειου αξιώματος «Ου βιαστέον την (ανθρώ-

πινη) φύσιν, αλλά πιστέον»!

Aστυ-ΦΥΛΑΚΕΣ
ή Μπάτσους 

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Αντίθετος ο Περιφερειάρχης για

το καζίνο Πάρνηθας Σελ. 6

Μετατροπή της εισφοράς γης σε ει-
σφορά σε χρήμα Σελ. 7

Βιετνάμ σε ταγκό...
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Ο θησαυρός του Πριάμου

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η αρχαιομάθεια ενός Γάλλου

Προέδρου Σελ. 13

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17
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«Σχολικά χρόνια: 
προσωπικές φωτογραφίες

μαζί με τις ανάλογες 
ιστορίες και αναμνήσεις»

Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου

σας καλεί να συμμετάσχετε στις «μικρές μηνι-

αίες» παρουσιάσεις με θέμα: «Σχολικά χρόνια:
προσωπικές φωτογραφίες μαζί με τις ανάλογες
ιστορίες και αναμνήσεις», το Σάββατο 12 Δεκεμ-

βρίου 2020 στις 19:00 ώρα, 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88111822990?pwd=R0d

PaFFHTnZETmMxVkVjSEtBM1Axdz09

Meeting ID: 881 1182 2990

Passcode: 393993

Η παρουσίαση έχει σκοπό να αγγίξει τα χρόνια που

μας σημάδεψαν όλους μας και των οποίων οι ανα-

μνήσεις και οι εμπειρίες καλύπτουν μια μεγάλη

γκάμα: από τους πρώτους φίλους, τα πρώτα φλέρτ

και , φυσικά, τους δασκάλους και τους καθηγητές,

με τους οποίους περάσαμε τόσα χρόνια μαζί. Ο πα-

ρουσιαστής, Ανδρέας Φρέρης, θα δώσει το καλό πα-

ράδειγμα με τις εμπειρίες-φωτογραφίες της Α’

Δημοτικού στο Λύκειο Τυχόπουλου το 1951, στο

οποίο η μητέρα του δεν ήταν μόνο συνιδιοκτήτρια

αλλά και η δασκάλα του στην πρώτη τάξη. 

Φεστιβάλ «Γέφυρες»
Χριστουγεννιάτικη 

ολοήμερη προβολή 

To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννή-

σου “ΓΕΦΥΡΕΣ” ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου και ολο-

κληρώνεται στις 25 Δεκεμβρίου με το διαδικτυακό

του πρόγραμμα. Εισητήρια στο https://www.inspire-

tv.com/en/festivals/tickets

Στις 25 Δεκεμβρίου θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη

ολοήμερη προβολή όλων των ταινιών μικρού μήκους

διαδικτυακά και η Τελετή Βραβείων Χρυσός Πήγα-

σος με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 8μμ ώρα Ελλάδος σε άμεση

μετάδοση στο Ζoom και στη σελίδα του Φεστιβάλ

ΓΕΦΥΡΕΣ στο Facebook.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και

μικρού μήκους σε διάφορα είδη, πρόσφατης παρα-

γωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 διαγωνιστικές κα-

τηγορίες.   

O Δήμος Μαρκοπούλου και το

Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,

μέσω του Προγράμματος

«Αθλητισμός και Πολιτισμός

για Όλους», διοργανώνουν

την εκπαιδευτική καλλιτεχνική

δράση, με τίτλο: “Ο Άγιος Βα-
σίλης προσκαλεί τα παιδιά του
Δήμου Μαρκοπούλου να του
ζωγραφίσουν την ευχή τους”,
στην οποία μπορούν να συμμε-

τέχουν παιδιά που έχουν γεν-

νηθεί από το 2008 έως και το

2016.

Για τις συμμετοχές, έχει ετοι-

μαστεί σχετικό πρότυπο, στο

οποίο τα παιδιά μπορούν να

φιλοτεχνήσουν τις ευχές

τους. Τα έργα θα πρέπει να

σταλούν έως και 21 Δεκεμ-

βρίου 2020 στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: grammaxris-

tougenon@gmail.com.

Οι ευχές των παιδιών θα δημο-

σιευθούν επώνυμα στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης του

Δήμου Μαρκοπούλου, ενώ θα

παραμείνουν σε αυτά και μετά

το πέρας της δράσης αυτής. 

Ο Άγιος Βασίλης προσκαλεί τα παιδιά του Δήμου Μαρκοπούλου

να ζωγραφίσουν την ευχή τους

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, απευθείας

από την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, μπο-

ρείτε να απολαύσετε από τον καναπίε σας, με το συ-

ναρπαστικό έργο του Μάικλ Μορπούργκο, «Πιστεύω
στους μονόκερους», το οποίο παρουσιάζεται σε δια-

σκευή Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και σκηνοθεσία Σο-

φίας Βγενοπούλου.

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στη σκηνή την ιστορία

ενός σπουδαίου παραμυθά που συναρπάζει δίνοντας

στα παιδιά φωνή, φτερά στη φαντασία τους, και ανά-

βει τη φλόγα της ελπίδας στην καρδιά τους. 

Το έργο «Πιστεύω στους μονόκερους» αφηγείται την

ιστορία ενός παιδιού, του Θωμά, που, εντελώς αιφνί-

δια και παρά τη δυσπιστία του, ανακαλύπτει στο κα-

τώφλι ενός πολέμου το πιο ασφαλές καταφύγιο, το

πιο προσωπικό λημέρι όλων μας: τη φαντασία και τις

ιστορίες που αυτή γεννάει. 

Ο εντεκάχρονος Θωμάς δεν γνωρίζει πολλά για τον
πόλεμο που μαίνεται στη χώρα του και σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Αυτό που γνωρίζει με σιγουριά είναι ότι
μισεί το διάβασμα, τα βιβλία, τις βιβλιοθήκες και οτι-
δήποτε τον κρατάει μακριά από τις αγαπημένες του
βόλτες στο βουνό. Όταν η μητέρα του τον αναγκάζει
να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη της μικρής τους πόλης,
θα γνωρίσει μια διαφορετική βιβλιοθηκάριο που θα
τον κάνει να λατρέψει τις ιστορίες και τα βιβλία και,
προ πάντων, την Αργυράννα και τον μαγικό της μονό-
κερο. Αυτή η γνωριμία θα του αλλάξει τη ζωή. 

Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα

livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου

(κωδικού πρόσβασης).

Τιμή εισιτηρίου: 8€, Ώρα έναρξης: 17:00

*Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με αυστηρή τή-

ρηση των κανόνων και πρωτοκόλλων υγιεινής για

τους θιάσους που παίρνουν μέρος σε αυτές.

«Πιστεύω στους μονόκερους»
από το Εθνικό θέατρο
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Radio Plays

Ραδιοφωνικό θέατρο 
με κομμένη την ανάσα!

Αυτόν τον Δεκέμβριο, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

παρουσιάζει ένα νέο εγχείρημα, που συνδυάζει το ρα-

διοφωνικό θέατρο με την αστυνομική λογοτεχνία και την

τζαζ μουσική. 

Κάθε Τρίτη, ένα καινούργιο Radio Play θα κάνει ταυτό-

χρονη πρεμιέρα στα podcast της Lifo και στο greekfesti-

val.gr, όπου και θα παραμένει, με δωρεάν ακρόαση για

όλους. 

Oι πρεμιέρες των έργων:

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου: 

Ο ξένος της Αθηνάς Κακούρη - Σκηνοθεσία Μαρία Μαγ-

κανάρη

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου: 

Καλωσόρισες στην Κόλαση, γλυκιά μου του Βασίλη Δα-

νέλλη

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου: 

Ανθρώπινη συμπύκνωση της Αμάντας Μιχαλοπούλου 

Τρίτη 5 Ιανουαρίου: 

Το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας του

Νεοκλή Γαλανόπουλου

Σκηνοθεσία Αργύρης Ξάφης

«Δραστηριότητες 
και παιχνίδια με τον

Παππού και τη Γιαγιά»

To Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και η Εται-

ρεία Alzheimer Αθηνών σας προσκαλούν σε Webinar. 

Θέμα: «Δραστηριότητες και παιχνίδια με τον Παππού και

τη Γιαγιά»

Εισηγητής: Στάθης Τρυφωνόπουλος

MSc in Psychology and Health

Υποδιευθυντής των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος»

Συμπεράσματα  - Προοπτικές: Σέργιος Βοΐλας, Επιστη-

μονικός Συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος 

Τετάρτη 16  Δεκεμβρίου 2020, ώρα: 17:00

H παρακολούθηση του Webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ

Πλατφόρμας Τηλεδιασκέψεων ZOOM

Προϋπόθεση συμμετοχής η ηλεκτρονική ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗΣ στο: 

https://forms.gle/ddZFeriXKaX7QiYh8

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχών έως τις 15/12/2020. Θα σας στα-

λεί email με τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση μία

ημέρα πριν το σεμινάριο.

Επικοινωνία: aktios.seminars@aktios.gr

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιά-

ζει το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ

της με τίτλο “Η μουσική του

λόγου”, σε καλλιτεχνική διεύ-

θυνση Γιώργου Κουμεντάκη, το

οποίο απαρτίζεται από πέντε ιδιαί-

τερες ιστορίες μικρού μήκους. Οι

προβολές των βίντεο του Φεστιβάλ

θα πραγματοποιηθούν από τις 9 Δε-

κεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου

2021 και θα παραμείνουν διαθέσι-

μες για το κοινό για 30 ημέρες μετά

την πρεμιέρα τους. 

Οι προβολές θα πραγματοποιούν-

ται από το nationalopera.gr, και

μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε

Facebook και YouTube, καθώς και

από τον ιστότοπο του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού digital-

culture.gov.gr. Το Φεστιβάλ υλοποι-

είται με τη στήριξη της δωρεάς

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

(ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενί-

σχυση της καλλιτεχνικής εξω-

στρέφειας της ΕΛΣ.

Οι πέντε ταινίες μικρού μήκους

που θα προβληθούν συνδυάζουν

την τέχνη της εικόνας με τη δύ-

ναμη της μουσικής και του αφηγη-

ματικού λόγου μέσα από νέες

αναγνώσεις μουσικών έργων. Το

όνειρο και η φαντασίωση της

Εξαϋλωμένης νύχτας του Άρ-

νολντ Σαίνμπεργκ συναντούν τις

εξομολογήσεις ανθρώπων σε εγ-

καταλελειμμένα κτίρια στην υπνω-

τική σύνθεση Mich nicht του Νίκου

Ιωακείμ και τις αναμνήσεις της Γυ-

ναίκας με τα Μαύρα στο μονό-

δραμα “Η κυρία του
σεληνόφωτος” του Γιώργου Σισι-

λιάνου. Το νανούρισμα του Ταρ-
κουίνιο Μέρουλα που ψελλίζεται

από διαφορετικές μητέρες στη

σύγχρονη Αθήνα μπλέκεται με τις

Μουσικές ΚαλημέρΕΛΣ, όπου το

λυρικό τραγούδι κυριεύει ένα

πρωινό τηλεοπτικό μαγκαζίνο.

Μέσα από αυτά τα έργα, το Φεστι-

βάλ ανακαλύπτει ευφάνταστους

τρόπους όπου η μουσική και ο

λόγος αποκτούν άλλη υπόσταση

μέσω της εικόνας, προτείνοντας

νέες οπερατικές φιλμικές εμπει-

ρίες με έμπνευση, χιούμορ και μια

ειλικρινή διάθεση αυτοσαρκα-

σμού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση

του Φεστιβάλ υπογράφει ο Καλλι-

τεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ

Γιώργος Κουμεντάκης.

Από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ια-

νουαρίου, σας προσκαλούμε να

απολαύσετε αυτές τις πέντε ξε-

χωριστές ιστορίες μικρού μήκους

από την οθόνη του υπολογιστή

σας, το τάμπλετ ή το κινητό σας».

Μετάδοση: nationalopera.gr, Face-

book, YouTube, digitalculture.gov.gr  

Μich nicht του Νίκου Ιωακείμ

Πρεμιέρα: 16 Δεκεμβρίου 2020

στις 21.30 | Οnline έως 16/1

Προσευχή πάνω σε ένα νανούρι-
σμα του Ταρκουίνιο Μέρουλα
Πρεμιέρα: 23 Δεκεμβρίου 2020

στις 21.30 | Οnline έως 23/1

Μουσικές καλημέρες ΕΛΣ
Πρεμιέρα: 30 Δεκεμβρίου 2020

στις 21.30 | Οnline έως 30/1

Η κυρία του σεληνόφωτος, έργο

41 του Γιώργου Σισιλιάνου

Πρεμιέρα: 6 Ιανουαρίου 2021 στις

21.30 | Οnline έως 6/2

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Η μουσικη του λογου

Eν όψει των Χριστουγέννων, μιας αλλιώτικης απ’ ότι

έχουμε συνηθίσει χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας

λόγω κορωναϊού, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, η Όλγα Βενέτη και η

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθη-

νών παρουσιάζουν μία μου-

σική, εορταστική εκδήλωση,

που σκοπό έχει να πλημμυρί-

σουν μελωδίες και να γεμί-

σουν με αισιοδοξία και

χαμόγελα όλα τα σπίτια, σε

κάθε γωνία του τόπου, όπου

και να βρίσκονται.

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στις 20:00 ακριβώς,

«συντονιστείτε» στη διαδικτυακή τηλεόραση του

Δήμου (www.vvv.gov.gr/webtv και facebook.com/di-

mosvvv) για μία μεγάλη διαδικτυακή Χριστουγεννιά-

τικη συναυλία με τη φωνή της Όλγας Βενέτη και με

την συμμετοχή του Συνόλου Ποικίλης Μουσικής της

Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, υπό την διεύθυνση

του Νίκου Μαλιάρα.

Μία εορταστική συναυλία με μελωδικούς θησαυρούς,

υπέροχα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, που θα κάνουν

να ονειρευτούμε, να ταξιδέψουμε νοερά σε απρόσιτα

αυτή την περίοδο μέρη και να αγκαλιάσουμε με την

σκέψη μας όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Τραγούδια  γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά που  παίρ-

νουν άλλη διάσταση μέσα  από την εκφραστική φωνή

της Όλγας Βενέτη, θα μας μεταφέρουν σε έναν

όμορφο μελωδικό κόσμο.

Διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη συναυλία
του Δήμου BBB με την Όλγα Βενέτη και το Σύνολο Ποικίλης Μουσικής της Φιλαρμόνιας
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Η περίφημη επιβολή «κυρώσεων» κατά

της Τουρκίας για τις παραβάσεις του

Διεθνούς Δικαίου, την επανειλημμένη

και διαρκή παραβίαση των κυριαρχι-

κών δικαιωμάτων δύο χωρών της Ε.Ε.

– Ελλάδος και Κύπρου – των προκλη-

τικών της ενεργειών και συμπεριφο-

ρών, όχι μόνον στην Ανατολική

Μεσόγειο, αλλά και στον ευρύτερο

χώρο από Λιβύη μέχρι Καύκασο, ανα-

βλήθηκε πολλά «χαϊδολογήματα»

στην Τουρκία, για το Μάρτιο και βλέ-

πουμε. «Οταν αναβάλλεις ένα (βέβαιο)

πόλεμο,  τον αναβάλλεις εις βάρος

σου». (“Ο Ηγεμόνας”, Μακιαβέλι).

Υπέρ της επιβολής των κυρώσεων

είχαν ταχθεί, εκτός της Κύπρου και της

Ελλάδος, η Γαλλία, Αυστρία, Λουξεμ-

βούργο  Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Ιρ-

λανδία και Σλοβενία. Ενώ κατά της

επιβολής κυρώσεων έχουν ταχθεί,

εκτός της Γερμανίας, βεβαίως, η Ιτα-

λία, Ισπανία, Μάλτα, Ουγγαρία και Πο-

λωνία.

Η ελληνική και Κυπριακή πλευρά βέβαια,

δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες,

αλλά... προσπαθεί να γλυκάνει το κινίνο

που της έδωσαν οι εταίροι μας, για εσω-

τερική δυστυχώς κατανάλωση, ενώ το

μεσημέρι της Πέμπτης, ο Πρωθυπουργός

Κυρ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει εύστοχα,

ότι με την απόφαση που θα πάρει το Συμ-

βούλιο της Ευρώπης, «διακυβεύεται η
αξιοπιστία της Ε.Ε.».
Από την άλλη η Τουρκία ζητάει και τα

ρέστα (δήθεν): Απορρίπτει τα συμπε-

ράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. και

θεωρεί «μεροληπτική και παράνομη»

την προσέγγιση της συνόδου κορυφής.

Το πρόσχημα της Γερμανίας κυρίως

ήταν πως με την προοπτική της αλλα-

γής της πολιτικής των ΗΠΑ με την

απερχόμενη αλλαγή Προέδρου, πρέπει

ν’ αναμένει η Ε.Ε. για να συνταυτιστεί

με τις ΗΠΑ.

Μα, την ώρα που συνεδριάζανε, τους

ήρθε meil – το οποίο επικαλέστηκε και

ο Μητσοτάκης - ότι η Βουλή των ΗΠΑ

με μεγάλη πλειοψηφία (335 υπέρ – 78

κατά) ενέκρινε κυρώσεις κατά της

Τουρκίας για την προμήθεια των S 400.

Η μεγάλη πλειοψηφίας υπερψήφισης

ακυρώνει και νομικά το προαναγγελ-

θέν «βέτο» του Τραμπ. Άρα; Άρα το

σαθρό επιχείρημα της Μέρκελ «πήγε

περίπατο». Μ’ όλα ταύτα η αναβολή

πέρασε.

Η αναβολή και η τακτική κάποιων

χωρών της Ε.Ε. λόγω συμφερόντων

ασφαλώς, έναντι της Τουρκίας μπορεί

να πέρασε, αλλά αυτό είναι πύρρειος

νίκη για τις χώρες αυτές και την Ε.Ε.

Πραγματικός νικητής είναι η Τουρκία

και μεγάλος ήττημένος η Ε.Ε. που

έχασε για μια ακόμη φορά την αξιοπι-

στία της και τα προβαλλόμενα «ορά-

ματα» για μια ενωμένη Ευρώπη!

ΕΝΩΣΗ με προϋπόθεση ιδιοτελών και

ανόσιων συμφερόντων δεν γίνεται.

Ευθύνη όμως μεγάλη έχει και η ελλη-

νική πλευρά, που δεν επικαλείται καν

το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) που

έχει, όπως κάθε χώρα – μέλος.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, έπρεπε ν’

ασκεί πιο δυναμική και αποφασιστική

πολιτική. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα,

διαχρονικά οι κυβερνήτες μας έχουν

αποδεχθεί «κότες πλουμιστές» (ο χα-

ρακτηρισμός δεν ανήκει σ’ εμένα).

Υπενθυμίζω, πως οι Τούρκοι, με ψήφι-

σμα της εθνοσυνέλευσής τους, από τη

δεκαετία του ΄90, έχουν απειλήσει την

Ελλάδα με πόλεμο, στην περίπτωση

άσκησης του νόμιμου δικαιώματός της

ν’ αυξήσει σε 12 μίλια την αιγιαλίτιδα

ζώνη κυριαρχίας της (casus beli).

Η Ελλάδα όφειλε και οφείλει, μετά τις

συνεχείς εχθρικές προκλήσεις, παρα-

βάσεις και παραβιάσεις των κυριαρχι-

κών της δικαιωμάτων, με αντίστοιχο

ψήφισμα της Βουλής να λάβει ένα

ηπιότερο και ρεαλιστικότερο μέτρο:

«Κάθε παραβίαση του χερσαίου, ενα-

έριου, θαλάσσιου και υποθαλάσσιου

κυριαρχικού δικαιώματός μας, μετά

από μία και μοναδική προειδοποίηση,

θα πλήττεται. Και να πλήττεται!1

Ο καθηγητής Ι. Μάζης πρόσφατα προ-

έβλεψε πως και με την αλλαγή του Προ-

έδρου των ΗΠΑ, η Αμερική θα συνεχίσει

την προσπάθεια προσέλκυσης της Τουρ-

κίας, «θυσιάζοντας, ίσως, και δύο «Ιφι-

γένειες». Την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ως αντίμετρο, θαρρώ πως κι εμείς θα

μπορούσαμε να θυσιάσουμε ίσως μερι-

κούς «Ντρέιφους»! Και δεν λέω τίποτε

άλλο.

Κ. Βενετσάνος
―――――

1. ΕΒΔΟΜΗ 15/2/2020, φ. 1122, κύριο άρθρο

Βαριά ήττα της Ε.Ε.
Η «αξιοπιστία», οι «αρχές» και οι «αξίες» της απογυμνώθηκαν

Αυτοδίκαιη άρση 

κυριότητας οχήματος

Λύση σε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που ταλα-

νίζει επί χρόνια δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημά-

των και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, δίδεται

μετά και από σχετική παρέμβαση του Περιφερει-

άρχη Αττικής, Γ. Πατούλη. Το Υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών προωθεί νομοθετική ρύθμιση με την

οποία αίρεται αυτοδίκαια η άρση παρακράτησης κυ-

ριότητας μετά την παρέλευση επτά ετών από την

ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Με

τη ρύθμιση αυτή οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να με-

ταβιβάσουν ή να προβούν σε οριστική διαγραφή του

οχήματος, απαλλάσσονται από χρονοβόρες και πο-

λυέξοδες διαδικασίες, ιδιαίτερα εάν ο πωλητής έχει

αποβιώσει ή η εταιρεία έχει διαλυθεί. Η ρύθμιση πε-

ριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τη βιώσιμη

αστική κινητικότητα, η δημόσια διαβούλευση του

οποίου ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή

4/12/2020.

«Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εξέλιξη
αυτή. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη
πως η δημιουργική συνεργασία μεταξύ της Κεντρι-
κής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
προς όφελος των πολιτών», σημειώνει ο Γ. Πατού-

λης.

Επιπλέον, η Περιφερειακή Αρχή χαιρετίζει τη νομο-

θετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η ιατρική εξέ-

ταση των υποψηφίων οδηγών και των οδηγών

πρόκειται να διενεργείται από οποιονδήποτε ιδιώτη

ιατρό επιλέγει ο υποψήφιος. 

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέ-

δωσε η παράταξη Δύναμη Ζωής στην

οποία επικεφαλής είναι η Ρένα Δού-

ρου, σχετικά με την επίσημη θέση της

Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για

τη μεταστέγαση του Καζίνο της Πάρ-

νηθας στο Μαρούσι, ξεκαθαρίζουμε:

Πρώτον, ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γιώργος Πατούλης έχει εξαρχής ταχ-

θεί κατά της μεταφοράς του Καζίνο

της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Τη θέση

αυτή έχει εκφράσει από όλες τις θε-

σμικές θέσεις της Αυτοδιοίκησης που

έχει υπηρετήσει τα τελευταία 15 χρό-

νια. Ως Δήμαρχος Αμαρουσίου, ως

Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και ως Περιφε-

ρειάρχης Αττικής.

Δεύτερον, το ψήφισμα του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου Αττικής που εκδό-

θηκε στη συνεδρίαση της 15ης Ιανουα-

ρίου 2020, πάρθηκε κατόπιν εισήγησης

του Περιφερειάρχη Αττικής. Δεν είναι

λοιπόν δυνατόν να έχει διαφορετική

άποψη, από αυτήν που εισηγήθηκε ο

ίδιος στο ΠΕ.ΣΥ..

Τρίτον, στη συνεδρίαση του Συμβου-

λίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της

11ης Σεπτεμβρίου 2020, ο Περιφερει-

άρχης Αττικής  δεν μπόρεσε να συμμε-

τάσχει, λόγω σοβαρού οικογενειακού

προβλήματος. Η απουσία του σε καμία

περίπτωση δεν σηματοδοτεί την αλ-

λαγή θέσης του. 

Είναι απολύτως σαφές ότι η θέση του

Γιώργου Πατούλη παραμένει ίδια όλα

αυτά τα χρόνια που έχει τεθεί το ζή-

τημα. Είναι αντίθετος με τη μεταφορά

του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μα-

ρούσι, για τους λόγους που αναφέρον-

ται ξεκάθαρα και στο ψήφισμα του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

Αυτό που μένει να απαντηθεί, είναι

πώς σχολιάζει η κα Δούρου τα μέλη

της προηγούμενης κυβέρνησης, που

επέτρεψαν με τους νόμους που ψήφι-

σαν στη Βουλή, να γίνει πράξη αυτή η

μεταφορά. 

Πρόταση χρηματοδότησης

για την υλοποίηση του

έργου PRODESA

από το Δήμο ΒΒΒ

Στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας συνάντηση των εταί-

ρων του έργου PRODESA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

«Ορίζοντας 2020»),  που πραγματοποιήθηκε στις 30

Νοεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης είχε την ευκαιρία να παρου-

σιάσει την αίτηση χρηματοδότησης ύψους 1,3 εκ. €

που υπέβαλε στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21)

για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε 7

από τα δημοτικά κτίρια που περιλαμβάνονται στο

έργο PRODESA.

Η έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης θα απο-

τελέσει μέρος του συνολικού χρηματοδοτικού σχή-

ματος του έργου PRODESA, το οποίο θα υλοποιηθεί

με τη συμμετοχή Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρε-

σιών, κατόπιν προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού δια-

γωνισμού και σύναψη σύμβασης ενεργειακής

απόδοσης εντός του έτους 2021.

Για πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστό-

τοπο του έργου: https://www.prodesa.eu/

Αντίθετος ο Περιφερειάρχη Αττικής στη μεταφορά του

καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

«Επιχρισμένη» ήττα 
της Ελλάδας

άλλη μια αναβολή στη Σ. K. της Ε.Ε.
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Με Απόφαση του Υφυπουργού Πε-

ριβάλλοντος & Ενέργειας (Φ.Ε.Κ.

Β’ 5287/1.12.2020), καθορίστηκε η

δυνατότητα μιας σειράς κατα-

σκευών και εγκαταστάσεων σε δη-

μόσιους κοινόχρηστους χώρους,

χωρίς να απαιτείται οικοδομική

άδεια.

Έτσι δίνεται η δυνατότα στους Δή-

μους, με απλή απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου και αντίστοιχη

μελέτη από την αρμόδια Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου να προχωρή-

σουν σε κατασκευές που πρέπει να

αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό

σύνολο. Για υπέργειες κατα-

σκευές, απαιτείται έγκριση του οι-

κείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Πιο συγκεκριμένα δεν απαιτείται

οικοδομική άδεια, για παράδειγμα:

σε κλίμακες, ράμπες, κυλιόμενες

σκάλες, τοίχοι, τοιχεία αντιστήρι-

ξης, μικρές γέφυρες για πεζούς

ή/και ποδηλάτες, περιφράξεις, διά-

δρομοι, εκσκαφές και επιχώσεις

και πάσης φύσεως δίκτυα υποδο-

μής. 

Στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και πε-

ρίπτερα που συνολικά δεν πρέπει

να υπερβαίνουν το 20% της επιφά-

νειας του κοινόχρηστου χώρου και

θα πρέπει να εντάσσονται σε εγκε-

κριμένο συνολικό σχεδιασμό. Εγ-

καταστάσεις υπαίθριων

παιδότοπων και μικρούς υπαίθρι-

ους χώρους άθλησης. Κατασκευές

για σημεία φόρτισης κινητών τηλε-

φώνων, σημεία επαναφόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων, σιντριβάνια

και υποδομές στοιχείων νερού, εγ-

καταστάσεις για την ανάδειξη μνη-

μείων ή έργων τέχνης. 

Κατασκευές και εγκαταστάσεις για

τη στάση και αναμονή των επιβα-

τών μέσων μαζικής μεταφοράς,

καθώς και τη στάση και τη στάθ-

μευση ποδηλάτων και οχημάτων

μικροκινητικότητας ιδιωτικών ή

κοινόχρηστων (ποδηλατοστάστες

- κατασκευές πρόσδεσης). 

Και δεν σταματάει εδώ ο κατάλο-

γος. Είναι μια μεγάλη κατηγορία

έργων που αναγράφεται, τα οποία

όπως γράφουμε και παραπάνω,

όλα εκτελούνται βάσει μελετών

και σχεδίων της αρμόδιας κατά πε-

ρίπτωση αρχής, μετά από κοινοποί-

ηση της μελέτης στην οικεία

Υπηρεσία Δόμησης.

Kατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους 

χωρίς οικοδομική άδεια
Mετατροπή εισφοράς γης 

σε εισφορά σε χρήμα

Με το αρ. 151, θεσπίστηκε δυνατότητα, υπό όρους, η πα-

ραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ή η εισφορά σε γη προς

Δήμο, να μετατραπεί σε εισφορά σε χρήμα.

Δηλαδή, αν σε ένα ακίνητο έχει επιβληθεί παραχώρηση κοι-

νόχρηστου χώρου στον οικείο Δήμο  ή οποιασδήποτε άλλης

μορφής εισφορά σε γη, εάν η παραχώρηση δεν υλοποιηθεί

εντός δεκαετίας από την έκδοση του διατάγματος, ο κύριος

του ακινήτου ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτού έχουν το

δικαίωμα να ζητήσουν τη μετατροπή της υποχρέωσης προς

παραχώρηση ή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα, εάν

το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός σχεδίου. 

Η παραχώρηση ή εισφορά θεωρείται ότι έχει υλοποιηθεί

όταν η παραχωρηθείσα ή εισφερθείσα έκταση έχει καταλη-

φθεί από τον οικείο Δήμο και έχει γίνει έναρξη, τουλάχι-

στον, εργασιών διαμόρφωσης αυτού για την κατά

προορισμό χρήση του είτε από τον οικείο Δήμο, όπως προ-

κύπτει από πράξεις των οργάνων του Δήμου με τις οποίες

ανατίθενται ή παραλαμβάνονται σχετικά έργα είτε από τον

κύριο του ακινήτου.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους, προκαλείται ενδεχόμενη αύξηση εσόδων

των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων!!!

Ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τον

Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδο-

μικής Νομοθεσίας.

Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική και όλα τα άρθρα

υπερψηφίστηκαν από όλους τους βουλευτές της

Ν.Δ. ενώ κάποια επιμέρους άρθρα έτυχαν ευρύ-

τερης αποδοχής.

Ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης περιγράφει ότι το νομοσχέ-

διο για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωρο-

ταξικής νομοθεσίας αποτελεί μια μεταρρύθμιση για το

περιβάλλον, για την ιδιοκτησία και την ανάπτυξη. 

4 Ότι το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει να στηρίξει την

εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις, με

μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός του καθεστώτος των

χρήσεων γης και η  ενθάρρυνση ανάπτυξης επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας σε οργανωμένα επιχειρηματικά

πάρκα.

4 Ότι  προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας με πα-

ρεμβάσεις, όπως η μεταφορά του συντελεστή δόμησης,

η επιτάχυνση των πολεοδομικών σχεδίων κ.ά.

4 Ότι  τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που ψήφισαν, θα

ξεκινήσει η εκπόνησή τους από τις νησιωτικές και του-

ριστικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον για οικοδομική δραστηριότητα.  Για το λόγο αυτό

μπαίνει σε άμεση εφαρμογή το μεγαλύτερο πρόγραμμα

χωρικού σχεδιασμού που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

4 Ότι ο στόχος είναι μέχρι το Β’ τρίμηνο του 2023 να

έχουν εγκριθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε περί-

που 350 δημοτικές ενότητες, δηλαδή περίπου στο 32%

της χώρας. 

4 Ότι υπάρχουν πολεοδομικές καινοτομίες στο νομο-

σχέδιο γιατί  θεσπίζεται η «απόσυρση» κτιρίων και απαλ-

λοτρίωση ορόφων: Εισάγονται καινοτόμα πολεοδομικά

εργαλεία στο πλαίσιο του Νέου Οικοδομικού Κανονι-

σμού.  

Δίνει κίνητρα για «απόσυρση» κτιρίων, που θα γίνεται

με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών. 

Δυνατότητα για απαλλοτρίωση όροφων με εύλογη απο-

ζημίωση των ιδιοκτητών για εξαιρετικές περιπτώσεις

(π.χ. περίπτωση ξενοδοχείου στην Ακρόπολη).

- Δίνεται μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης σε ενερ-

γειακά κτίρια: Κτίρια που κατασκευάζονται με υψηλές

προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης θα δικαιούνται

επιπλέον συντελεστή δόμησης.  

Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αυθαιρέτων που προέκυ-

ψαν από τη διαδικασία υπαγωγής τους σε τακτοποίηση.

Ειδικότερα:

- Εντάσσονται στην κατηγορία 4 και εξαιρούνται ορι-

στικά της κατεδάφισης οι εξής περιπτώσεις: 

― αυθαίρετοι ανοικτοί εξώστες ή τμήματά τους που

υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυ-

μοτομική γραμμή), υπό την προϋπόθεση ότι η προ-

βολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο.

― αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οι-

κοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρ-

βασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν

ξεπερνούν τα 50 τ.μ. σε συνολική δόμηση.

―  Αναστέλλονται οι κυρώσεις για αυθαίρετες κατα-

σκευές και αλλαγές χρήσεις της Κατηγορίας 5 για ακί-

νητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν

εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

πολιτικής προστασίας, ακίνητα που αποκτώνται μέσω

αναγκαστικού πλειστηριασμού, ακίνητα που αποκτώνται

κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, ακίνητα που εκμισθώ-

νονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση

του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της

σύμβασης, ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ ΑΕ

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016

(Α’ 94).

Με λίγα λόγια, καταλήγει το Υπουργείο,  το νομοσχέδιο

αυτό βάζει τάξη σε μια σειρά ρυθμίσεων:

― στην εκτός σχεδίου δόμηση.

― στην οργανωμένη επιχειρηματική ανάπτυξη.

― στις βάσεις για γρήγορη και μαζική εκπόνηση τοπικών

και πολεοδομικών σχεδίων, πράγμα που είναι μια με-

γάλη περιβαλλοντική και χωροταξική τομή που θα αλ-

λάξει ριζικά την ίδια τη χωροταξική πολιτική της

χώρας

― στην προστασία και αναβάθμιση της ακίνητης περιου-

σία των πολιτών. 

Ενστάσεις από τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις

«Φοβόμαστε ότι δεν στοχεύει στη χωροταξική οργά-

νωση του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά στην ενίσχυση

της κτηματομεσιτικής και εργολαβικής δραστηριότητας,

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις μη αναστρέψιμες επιπτώ-

σεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στον τουρισμό, και

στο περιβάλλον όπως καταδεικνύονται και από το αρνη-

τικό ισπανικό μοντέλο», σημειώνουν σε ανακοίνωσή

τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Δημοσιεύουμε και την άλλη άποψη, που εκφράζεται

από μηχανικό, στη σελ. 16

Ανατροπές στη νέα Χωροταξική νομοθεσία
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Εφημερίδα “Τα Νέα” της 19/1/1967  (από το προσωπικό μου αρ-
χείο). Παρίσι 19. Ιδιαιτέρα υπηρεσία
«Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά  Β-52 με βόμβες φωσφόρου
ισοπέδωσαν 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης  κοντά στη
Σαϊγκόν».
«Ο πρόεδρος Τζόνσον   θα ζητήσει από το Κογκρέσσο συμπλη-
ρωματικές πιστώσεις 9½ δισεκατομμυρίων δολλαρίων για την
συνέχιση του πολέμου…»…… «Ο γερουσιαστής Στήβεν Γιάγκ
του Οχάιο,  δήλωσε χθές, ότι  ο πόλεμος στο Βιετνάμ δεν έχει
καμιά στρατιωτική σημασία για  τις ΗΠΑ.  Οι ΗΠΑ  προ πολλού
έπρεπε να είχαν εγκαταλείψει το Βιετνάμ», εδήλωσε και ο
γερουσιαστής  Γκρουέρνινγκ. «Το ότι μας προσκάλεσε  η κυ-
βέρνηση  φιλικής χώρας, δεν είναι αληθές.  Προσκληθήκαμε
μόνοι μας και  όταν εμείς   αρχίσαμε τους βομβαρδισμούς στο
Βιετνάμ, γίναμε επιδρομείς. Είναι ψέμα ότι το Ανόι  είναι ο επι-
δρομέας».   

Τακτοποιώντας  τα βιβλία μου  έπεσα  επάνω στο  “Βιετνάμ”
της   Oriana Fallaci,  σε έκδοση   “Βίπερ”  400 σελίδων (1972).
Στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια αποσπασματική κατα-
γραφή από προσωπικές σημειώσεις   ημερολογίου,  που κρα-
τούσε  η Φαλλάτσι όταν ήταν  στο  Βιετνάμ  ως  ανταποκρίτρια
κατά τη διάρκεια του εκεί εμφυλίου.
Το Viet Νam,  είναι μια χώρα της  Ν. Α.   Ασίας με βόρειο γεί-

τονα την Κίνα,  ανατολικά τις θάλασσες  του Τονκίνο, της Κίνας
και του Κόλπου  της Ταϊλάνδης.   Πρωτεύουσα έχει στα βόρεια
το Ανόι ενώ  νότια  την πόλη Χο Τσι Μιν,   που  μέχρι το 1976
άκουγε στο “Σαϊγκόν” μεγάλο κέντρο που εχει εξευρωπαϊστεί
από τους Γάλλους αποίκους.  Η χώρα σε  απογραφή του 2020
έδειξε να έχει   96.179, εκατομμύρια  κατοίκους.
Γύρω στο  1874  το  Βιετνάμ  είχε  βίαια προσαρτηθεί στη Γαλ-
λική Ινδοκίνα. Οι Γάλλοι  και εμφανώς  στο νότιο  Βιετνάμ επέ-
δρασαν  με  παιδεία και ρωμαιοκαθολικό προσηλυτισμό, αλλά
και γενικότερα με φυτείες καφέ, τσαγιού, καπνού.
Το 1941 το Βιετνάμ κατελήφθη από τους Ιάπωνες. Την ίδια χρο-
νιά   ο Χότσι Μιν,  ίδρυσε το “Κομμουνιστικό Απελευθερωτικό
Κίνημα”.
Με τους  αντάρτες του, τους  Βιετμίν, το 1945  προσβάλλει και
καταλαμβάνει  το Ανόϊ και κηρύσσει την Ανεξαρτησία της
χώρας.   Οι Γάλλοι αντιδρούν, στέλνουν στρατό, αλλά  ηττών-
ται στο Ντιέν Μπιέν Φου  από τον  Βιετναμέζο στρατηγό Γκιαπ.
Το  1957 οι Βιετμίν  με στρατό  από το Βόρειο Βιετνάμ   εισβάλ-
λουν στην Καμπόζη, την προσαρτούν και την κρατούν μέχρι  το
1989.  Οι Βόρειοι από το 1957 αρχίζουν να βλέπουν επιθετικά
προς το Νότιο Βιετνάμ  με σκοπό την ενοποίηση.
Οι  “Νότιοι” αντιφρονούντες πολιτικά, στριμώχνονται και απο-
τείνονται στις ΗΠΑ για  πολεμική βοήθεια. Οι Αμερικανοί  σπεύ-
δουν με  στρατό “στο όνομα του δικαίου” για να ισορροπήσουν
την αναμέτρηση. Και μάλιστα  το 1965 φαίνεται  πως  αυτός ο
στρατός Αμερικανών  είχε  ήδη υπερβεί συνολικά τους 500 χι-
λιάδες  άνδρες. 

Το  1968  εθνικός στρατός του βόρειου Βιετνάμ  μαζί με αντάρ-
τες  Βιετκόγκ  επιτίθενται  και φτάνουν  σχεδόν  στη Σαϊγκόν.
Οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες είναι πάρα πολλοί, και στην
Αμερική  οι μανάδες   ξεσηκώνονται. Μαζί τους δε στη Γερου-
σία, κάποιοι σώφρονες αντιπρόσωποι μιλάνε για τον απαράδε-
κτο αριθμό των νεκρών και τη μεγάλη οικονομική αφαίμαξη που
δίνει στη χώρα αυτή η ανάμιξη.  Και φτάνοντας το 1973 οι ΗΠΑ
αλλάζουν  τακτική και αρχίζουν να εγκαταλείπουν τη χώρα. Οι
βόρειοι του Βιετνάμ το 1976, κύριοι πιά του πολέμου κηρύσ-
σουν  την ενοποίηση  βόρειων  και νότιων  περιοχών και  ο εμ-
φύλιος σταδιακά εκπνέει. 

Πάρακάτω, από το βιβλίο της Φαλλάτσι, αναφερόμαστε επιλε-

κτικά σε προσωπικές στιγμές όπου ο “άνθρωπος” αντιστέκεται
συνειδησιακά στα κελευσματα του “Κρέοντα”.   
«Χθές οι Βιετκόγκ έπιασαν δύο  δημοσιογράφους του Korea
Times.  Τους  κόλλησαν στο τοίχο, τους τουφέκισαν.  Ασυνήθι-
στο. Δεν σκοτώνουν τους δημοσιογράφους. “Ηταν αντίποινα”.
Η αφορμή; προχθές Κορεάτες, σύμμαχοι των Νοτίων του Βιετ-
νάμ είχαν πιάσει έναν μικρό  οχτάχρονο Βιετναμέζο να έχει
χωθεί  στο στρατόπεδο τους και να κλέβει φαγητό γιατί   πει-
νούσε, αλλά ίσως  κατά το σύνηθες να κατασκοπεύει  κατ΄εν-
τολή των  Βιετκογκ.
Το οχτάχρονο παιδί βασανίστηκε φρικτά για ολόκληρη  μέρα
και τελικά ζωντανό με ένα παλούκι σουβλίστηκε. Και τώρα οι
Βιετκόγκ  με  την εκτέλεση των δημοσιογράφων απάντησαν.
Θεέ μου, ουρλιάζω από φρίκη.»
Γυρίζω σελίδα  «Τώρα είμαι σε  ελικόπτερο με ειδική  άδεια να
παρακολουθήσω από κοντά  την επιχείρηση. Το ελικόπτερο πε-
τούσε χαμηλά - έψαχνε για  Βιετκόγκ.   Από κάτω, εκεί που
ήταν άλλοτε δρόμοι και σπίτια,  τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί.
Μόνο εκτάσεις απανθρακωμένης γης σκεπασμένης από
μούργα, ανασαίνουν μαύρο καπνό. Κάποιοι τοίχοι από γκρεμι-
σμένα μένουν ακόμα ολόρθοι, τραγικά φαντάσματα μιας αλλο-
τινής ζωής. Εικόνες “Αποκάλυψης”. Ψηλές πύρινες γλώσσες
καταβροχθίζουν σπίτια,  αχυροκαλύβες,  σχεδίες του μεροκά-
ματου, δεμένες στην όχθη στο ποτάμι.  Το ποτάμι θαρρείς πως
σε κάποιες μεριές του δεν έχει πια νερό,  και όπου έχει, αυτό
μοιάζει σαν να κολυμπάει στη  φωτιά. Η πυρωμένη λάβα από
κάτω ζεσταίνει  την κοιλιά του ελικόπτερου, τη  βράζει.
Οι βλεφαρίδες μου σαν να αρχίζουν να κατσαρώνουν. Ποιός
μίλησε για Στάλινγκραντ και Βερολίνο.  Εδώ αντικρύζεις τη  Χι-
ροσίμα.
Από κάτω  κάποιοι ξυπόλυτοι και άλλοι με σαγιονάρες με τη
διχάλα στο μεγάλο δάχτυλο, τρέχουν δαιμονισμένα  να χω-
θούν στις τρύπες τους. Ο πιλότος  το χαμηλώνει, ο πολυβολη-
τής σκοπεύει. Ο καπνός, πυκνός και θερμός, σκοτεινιάζει το
στόχο.  Απογοήτευση. Το ελικόπτερο ξανανεβαίνει.    
«Δεν θα γλυτώσουν. Οι  “ναπάλμ” το βράδυ θα τους κάψουν

ζωντανούς μέσα στις υπόγειες σήραγγες που χώνονται σαν
τυφλοπόντικες», μουρμουρίζει ο πιλότος. «Μια “ναπάλμ” σε
αποτέλεσμα, ίσον   βόμβες 100 κοινές. Και ο τόπος θα γεμίσει
πτώματα Βιετκόγκ  και καψαλισμένες  σαγιονάρες». Βουβα-
μάρα. Η σκέψη όμως δουλεύει. 
…«Τα πτώματα θα είναι αγνώστου ταυτότητας,  δεν θα  έχουν
όνομα, ούτε επίθετο: πέθαναν και ούτε κανείς  θα μπορέσει
ποτέ να βρει τα ίχνη τους.  Σε λίγο θα ισοπεδωθούν  και  από
τα θωρακισμένα, Θα γυρίσουν στην πρότερον ύλη τους.   Πε-
θαίνουν έτσι δυό φορές. Κίτρινοι και λευκοί στην ίδια ζυγαριά.
Χριστοί  καινούργιας γης. Θεέ μου. … Ξανασκέφτεσαι. ΄Αρα,
«Για να επιζήσεις ένας τρόπος υπάρχει: να κλειστείς στα κα-
ταφύγια και να μην το κουνήσεις από εκεί». 
……«Χτες είχε πέσει χτυπημένο από τους Βιετκόγκ  ένα ελι-
κόπτερο   C 130 την ώρα που προσγειωνόταν στην πίστα.  Ανά-
μεσα στα σκορπισμένα βρέθηκε κι ένα γράμμα. Δεν
απευθυνόταν σε κανέναν· ήταν ένα ποίημα γραμμένο από το
χέρι ενός πεζοναύτη. Το κομματιασμένο χαρτί του κολλημένο
με τσίχλα  επάνω σε ένα φάκελο, χωρίς παραλήπτη, χωρίς
αποστολέα .  Εγραφε: “όλη  τη νύχτα τούς αισθάνομαι να σκά-
βουν.  Σέρνονται κατεπάνω μου/ σαν το σαράκι μέσα  στο
ξύλο…   Μού έχουν πει πως πολεμώ για την ειρήνη. Όμως εγώ
γιατί να υπερασπίσω την ειρήνη, κρυμμένος  κάτω από τη γη
σαν νάμουν κιόλας νεκρός, ενώ αυτοί στη χώρα τη δική μου
ανακαλύπτουν συνέχεια νόμους  για να με κάνουν να πεθάνω.
Τέλος πάντων έγινα πεζοναύτης είμαι πεζοναύτης”.» 
Και αλλού, σε άλλη σελίδα του ημερολογίου, άλλη εξομολό-
γηση:  «Η περίπτωση μου είναι πολύ απλή. Θέλησα να γίνω πε-
ζοναύτης και βρέθηκα σ’ ένα στρατόπεδο που σε
κακομεταχειρίζεται ο λοχίας. Πρώτα σε ξυρίζει κάνοντας σε
γουλί.  Ύστερα σου βγάζει τα πολιτικά σου ρούχα, σε απαλ-
λάσσει ακόμα από την αίσθηση να είσαι άτομο. Γίνεσαι ένα τί-
ποτα. Χωρίς όνομα και επίθετο, αλλά ένας νεοσύλλεκτος με
ένα νούμερο και μπόλικη αγωνία  μήπως σε τιμωρήσουν  ή
μήπως κι εσύ δεν τα καταφέρεις. Κι ύστερα, περνούν τρεις
εβδομάδες, βλέπεις πως θα τα καταφέρεις  και σε κυριεύει κάτι
σαν από υπερηφάνεια  ή βεβαιότητα πως το να είσαι πεζοναύ-
της είναι κάτι υπέροχο.
Και στο μεταξύ “αυτοί” σταλάζουν μέσα σου την πίστη, στα-

γόνα με σταγόνα με μια υποδόρια ένεση, κεντρίζουν τον πα-
τριωτισμό σου, σε τυλίγουν ζωντανό μέσα σε μια σημαία, σού
επιβάλλουν μια θρησκεία  πως  δεν είσαι πια άνθρωπος. Είσαι
ένας πεζοναύτης - τό έπαθα και εγώ όπως  και ένας Βιετκόγκ.
Μα αν δεν  μου αρέσει ο πόλεμος, και μάλιστα αυτός ο πόλε-
μος, τότε τι γίνεται;» 
…Και εδώ  απαντάει ο Μάο Τσε Τουνγκ  και σε καθηλώνει:
«Όποιος  δεν θέλει το τουφέκι, πρέπει να πάρει το τουφέκι.  Ο

πόλεμος μόνο με πόλεμο καταργείται».
Έτσι καταργείται; Μεγάλη ανακάλυψη κύριε  Μάο. Ο νιτσεϊκός
‘’υπεράνθρωπος’’  από χιλιετίες τα ίδια αναμασάει  και με τη δι-
καιολογία ότι  κάνει πόλεμο για να τον καταργήσει, πνίγει στο
αίμα το κάθε καλό και όμορφο του πολιτισμού του ……..
«Στα καταφύγια  λένε όλοι τρομαγμένος να κλειστείς  και

ίσως σωθείς; Αλλά εσύ και κλεισμένος τρομάζεις, διαμαρτύρε-
σαι. Δεν ξέρω. Εχω  όμως βρεθεί και σε  μέρη πιο φρικτά.  Από
τη  στιγμή   που πηδάς από το ελικόπτερο στο διάδρομο, ως τη
στιγμή που θα χωθείς σε ένα αμπρί, περνούν πενήντα δευτε-
ρόλεπτα. Το περιθώριο είναι  αρκετά μεγάλο για να γλυτώσεις
και αρκετά μικρό για σε χτυπήσουν και αν γλυτώσεις η ταπεί-
νωση που σε σκεπάζει σαν γλυστερός ιδρώτας, κολλάει στα
μάτια κα στις σκέψεις σου  και είναι σκληρό να νιώθεις νικημέ-
νος από τους άλλους γνωρίζοντας όμως, πως σε νίκησε ο
ίδιος σου ο εαυτός. Τρομάζεις τότε ακόμα περισσότερο...
Τρομάζεις  ακόμα όταν εκεί στην άκρη της αίθουσας,  που είχαν
βάλει  ένα από τα μηχανήματα για την “coca cola”, ρίχνεις ένα
κέρμα,  και το μηχάνημα ανατινάζεται.  Όταν  είπα “τρομάζεις”,
όλοι γέλασαν μαζί μου. Συμβαίνει είπαν. Και θα συμβαίνει  ως
τη στιγμή που ο πλανήτης μας θα πάψει να περιστρέφεται.
Αλλά εμένα  αυτό δεν με παρηγορεί καθόλου.»
Παντού στο δρόμο νεκροί. «Είδα και ένα βιβλιαράκι,  βιετνα-
μέζικα με το χέρι γραμμένο, βρώμικα περιθώρια με ξηραμένο
αίμα εδώ και εκεί πιτσιλισμένο. Κατάλαβα πως ο σκοτωμένος
ήταν καθολικός που για κάποιο σκοπό είχε τρυπώσει στο νότο.
Γράφει πως τα  Χριστούγεννα είναι μεγάλη γιορτή, ιερή και ζη-
τάει τη βοήθεια του Ιησού. Δεν έμοιαζε για χωρικός. Εργαζό-
ταν  σε γραφείο ερευνών πριν καταταγεί  στο στρατό των
βορείων. Μιλάει για τα βιβλία του, τη γυναίκα που τον περιμέ-
νει, τις εξαντλητικές του πορείες του, το κρύο, τις βδέλλες, το
θάνατο που τον φωνάζει  καθώς ο χρόνος που γλυστράει από
τα δάχτυλά του όλο και κονταίνει. «Κλαίω» γράφει, «αλλά όταν
έχεις γνωρίσει τον πόλεμο δεν μπορείς να κλαις».
Σε άλλο ημερολόγιο  οι περισσότεροι φαίνεται να γράφουν τέ-
τοιες κραυγές και  λυπητερά. Να για παράδειγμα ένας Βιετ-
κόγκ  γράφει στη μάνα του, αλλά η μάνα δεν θα το διαβάσει
ποτέ. «Μάνα  γλυκιά μου μανούλα σε κράζω  - είσαι μακρυά
μου, σε κράζω και ανταπόκριση μού δίνει κάποιο ελάφι. Μα
εγώ μάνα στ’ ορκίζομαι,  εκδίκηση θα πάρω, και δεν με νοιάζει
άν σκοτωθώ κι αν τούτο το κεράκι δεν θα βρεθεί καμιά ψυχή
για μένα να τα ανάψει».

Το να σκοτώνεις και να σε σκοτώνουν, πόσο δίκαιο είναι δεν
ξέρω, μα  και αν υπάρχει αφορμή και τέτοιος λόγος  δεν δι-
καιολογείσαι;  Απλώθηκε γύρω μου μια δουλόπρεπη σιωπή,
όταν τόλμησα και εξωτερίκευσα τις σκέψεις μου. “Εγώ είμαι
Αμερικανός”, ακούστηκε δίπλα μου, ένας πεζοναύτης να αντι-
λέγει. “Πιστεύω στη δημοκρατία και στην ελευθερία, και στο
δίκαι , γιατί μοναχά αυτές  είναι οι ιδέες που μπορούν να φέ-
ρουν στα ίσια τα πράγματα στους λαούς. Εμείς οι Αμερικάνοι
εδώ που ήρθαμε, είμαστε ανεκτικοί και σωστοί - αυτοί φταίνε.
Και εξάλλου ακόμα και την Ευρώπη από τα νύχια των Ναζί,
ποιός  την έσωσε. Εκείνος λοιπόν που μιλάει, όπως μιλάς εσύ
η ανταποκρίτρια, ή όποιος άλλος για τον πόλεμο του Βιετνάμ
και κάνει τον ειρηνόφιλο, προσβάλλει  τις  ΗΠΑ  και ακόμα η
προσβολή αυτή  γίνεται προδοσία,  όταν η συμπόνια για έναν
πεζοναύτη που σκοτώθηκε επεκτείνεται από σένα και σε νεκρό
Βιετκόγκ, γιατί ο Βιετκογκ είναι πάντοτε  εχθρός”.
Δεν βουβάθηκα και ξαναπήρα το λόγο: Ο δικός σου ο εχθρός
δεν είναι και δικός μου  και  ό,τι για μένα είναι το ίδιο ο πεζο-
ναύτης και ο Βιετκόγκ. Άνθρωποι  είναι με δυό πόδια, χέρια και
μια καρδιά, αλλά  και  με μια μάνα που τους περιμένει.  Και κάτι
άλλο: ο Βιετκόγκ υπερασπίζεται τη δική του γη, ενώ ο πεζο-
ναύτης όχι, και ο Βιετκόγκ βρίσκεται  στον τόπο του μα ο πε-
ζοναύτης όχι.  
Θύμωσε, σκέφτηκα πως θα με απελάσει. «Δεν ξέρω όμως
ποιόν  από μάς θα προλάβει ο θάνατος, όταν αυτός μάς τυλίγει
όλους σαν πυκνή βροχή, μάς ακολουθεί σαν σκιά όπου και να
πηγαίνουμε, ό,τι και να κάνουμε.  Ο θάνατος έχει γίνει  ένα με
τα αισθήματά μας και τις σκέψεις μας, ώστε η δολοφονία ενός
μόνου ανθρώπου να μη μετράει πιά, να μην ενδιαφέρει κανέ-
ναν.  Και να θέλεις να ενδιαφερθείς, όταν σηκώνεσαι το πρωί
και πατάς αποσυντεθειμένα  πτώματα αρκεί. Για να μπορέσεις
να φτάσεις να πάρεις το πρωινό σου, μεταλλάσσεσαι εκ των
πραγμάτων σε μια αποδοχή των πάντων και μάλιστα αν δεν
κρατιέσαι επάνω στο  δέσιμο των αρχών σου.»
Αλλά ο πόλεμος, ο τέτοιος αλλά και κάθε πόλεμος, δεν ήταν
πατέρας κανενός που αγαπάει και σέβεται τον εαυτό του; είναι
ο πόλεμος του “Άλλου”. Και  με εξαίρεση βέβαια ότι το να αμύ-
νεσαι για τη ζωή σου και την αξιοπρέπειά σου  είναι ανάγκη και
επιβεβλημένο. Και  στο “τη ζωή σου” πολλά πράγματα συμπε-
ριλαμβάνονται.

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Βιετνάμ σε ταγκό 
με σαγιονάρες
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To φως και το σκότος
Αλλη μια χρονιά, η περιοχή της Βούλας, πίσω από το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο βρίσκεται σε βαθύ σκοτάδι,

μόλις φύγει το φως του ήλιου.

Οι κάτοικοί της αισθάνονται ότι ζουν σε άλλη πόλη,

ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές ημέρες, γιατί αν περπα-

τήσει κάποιος από το φανάρι της παραλιακής μπρο-

στά στο νοσοκομείο μέχρι την κεντρική πλατεία της

Βούλας, θα θαμπωθεί από τα λαμπιόνια και τα “στρας”

φώτα, όπως μας είπε κάποια αναγνώστρια. Αν περπα-

τήσεις πίσω από το Ασκληπιείο μέχρι επάνω στην οδό

Παπάγου, μόνο σκότος βαθύ. Εξαίρεση είναι τα δύο

καράβια που έχει στολίσει ο Εξωραϊστικός σύλλογος

“Ευρυάλη”.

Μου τη δίνει στο κρανίο, όταν ακούω ότι αστυνο-

μία εισέβαλε μέσα σε σπίτι για να διακόψει

πάρτι, πέντε ατόμων!!! Mα είναι πάρτι αυτό που δια-

σκεδάζουν πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις

είναι της οικογενείας; Και τι είδους έλεγχος είναι

αυτός που παραβιάζουν θρασύτατα το οικογενειακό

άσυλο και κόβουν πρόστιμα γιατί έβαλε η οικογένεια

μουσική και χορεύει; Θα τρελαθούμε τελείως. Και θέ-

λουν να τους πιστέψει ο κόσμος ότι ενδιαφέρονται

για το καλό μας!

Οργισμένος πολίτης μας καταγγέλει. Είναι κλει-

στό το μαγαζί μου, λόγω ΚΑΔ από την κεντρική

κυβέρνηση. Και μάλλον θα αργήσει ν’ ανοίξει. Προχ-

θές πλήρωσα ένα μεγάλο ποσό σε ρεύμα, μου έμεινε

ένα υπόλοιπο 60 ευρώ που δεν μπόρεσα να κατα-

βάλω. Μετά από δύο ημέρες με κάλεσαν από κάποια

εταιρεία και μου είπαν ότι χρωστάω ακόμα 60 € και

θα πρέπει να τα καταβάλω... 

Προσέξτε κύριοι της κυβέρνησης. Ο άνθρωπος στην

απελπισία του δεν ξέρει κανείς πώς θα συμπεριφερθεί

και η απελπισία έχει φωλιάσει ήδη σε χιλιάδες επαγ-

γελματίες που καλούνται να πληρώνουν με κλειστές

επιχειρήσεις... Τίποτα δεν είναι όπως πρώτα...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Σύμφωνα με το μεγάλο Έλληνα ποιητή  Όμηρο, ο Πρίαμος

ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Τροίας, μετά την κατα-

στροφή της, από τους Αχαιούς κατά τον Τρωικό Πόλεμο!

Το γενεαλογικό δένδρο των βασιλέων της Τρωάδας άρχιζε

από το γιο του Δία τον Δάρδανο, ο οποίος σύμφωνα με τον

Διόδωρο τον Σικελιώτη, ήταν βασιλιάς της Αρκαδίας, δω-

ρικής καταγωγής, ενώ κατά το Διονύσιο το Αλικαρνασσέα,

έφυγε από την Αρκαδία για να ιδρύσει αποικία στο Β.Α. Αι-

γαίο Πέλαγος, αλλά δεν πρόλαβε λόγω ενός ακραίου γεω-

λογικού κατακλυσμιαίου φαινομένου, που πήρε το όνομά

του ως “Κατακλυσμός του Δάρδανου”, κατά το οποίο τα με-

γάλα ποτάμια της Ευρώπης μετέφεραν τα νερά από το λιώ-

σιμο των πάγων της Β. Ευρώπης στο Εύξεινο Πόντο. Έτσι

ο Εύξεινος Πόντος από κλειστή λίμνη έγινε θάλασσα με

την διάνοιξη των στενών των Κυανών ή Συμπληγάδων Πε-

τρών, δημιουργώντας τα Δαρδανέλια, ενώ διασπάστηκε η

Σαμοθράκη από την Θράκη, στην οποία βρισκόταν ο Δάρ-

δανος για τις ιερές γιορτές των Καβείρων της Φρυγίας!!

Ο διασωθείς Δάρδανος πέρασε απέναντι στην Μικρά Ασία

και περιπλανήθηκε επί 50 χρόνια, στη χώρα του βασιλιά

Τεύκρου, μέχρι που γνωρίστηκε μαζί του, νυμφεύθηκε την

κόρη του Βαττεία και έγινε διάδοχος του θρόνου, αφού ο

Τεύκρος δεν είχε γιο και όταν έγινε βασιλιάς μετά τον θά-

νατο του Τεύκρου, ίδρυσε την πόλη Δάρδανο ή Δαρδανία

και πέρασαν επτά γενεές μέχρι τον Έκτορα το γιο και διά-

δοχο του Πρίαμου, που σκοτώθηκε στον Τρωικό Πόλεμο!

Τον Δάρδανο διαδέχτηκε ο γιος του Εριχθόνιος και εκεί-

νον ο γιος του Τρως, ο οποίος έκτισε την Τροία, έγινε γε-

νάρχης των Τρώων και τον  διαδέχθηκε ο γιος του Ίλος,

που έκτισε την πόλη Ίλιον, σε μικρή απόσταση από την

Τροία και πολλοί νομίζουν ότι ήταν μία πόλη με διπλή ονο-

μασία, επειδή είχε καταστραφεί  7 ή 9 φορές από κατακτη-

τές λόγω του πλούτου της και των μεταλλίων χρυσού,

αργύρου, και ιδίως ψευδαργύρου και κάθε φορά   ξαναχτι-

ζόταν μεγαλύτερη,  πλησιάζονταν το Ίλιον, μέχρι που οι

δύο πόλεις ενώθηκαν!! Το Βασιλιά  Ίλο διαδέχθηκε ο γιος

του Λαομέδοντας και αυτόν ο θρυλικός βασιλιάς Πρίαμος,

που ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Τροίας.

Ο Πρίαμος πολύ μικρός βίωσε την άλωση της Τροίας από

τον Ηρακλή, όπου αιχμαλωτίστηκε και ελευθερώθηκε από

την αδελφή του Ησιόνη, η οποία τον εξαγόρασε  δίνοντας

για αμοιβή το μαντίλι του κεφαλιού της με τον χρυσό διά-

κοσμο και από τότε λεγόταν Πρίαμος (= αγορασμένος),

ενώ το όνομά του ήταν Ποδάρκης (= πους+αρκέω= αρκε-

τός, ταχύς στα πόδια = ταχύπους)!!

Το 1868 είχε έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Γερμα-

νός τυχοδιώκτης και ερασιτέχνης αρχαιολόγος Ερρίκος

Σλίμαν και επισκέφτηκε όλες τις τοποθεσίες που αναφέρει

ο Όμηρος, γιατί ήθελε να κάνει ανασκαφές να βρει και να

αποκτήσει τον κρυμμένο ελληνικό πλούτο και αποφάσισε

ότι θα ήταν προς όφελός του να νυμφευόταν μια εγγράμ-

ματη Ελληνίδα, οπότε έγραψε μια αγγελία, ζητώντας νύφη

και την έδωσε σε ένα γνωστό του Μητροπολίτη να την πάει

σε κάποια εφημερίδα.

Ο κληρικός πρότεινε για νύφη μια ανιψιά του, που μόλις

είχε τελειώσει τις σπουδές της, ήταν ωραία και δεκαετίες

νεότερη από τον Σλίμαν και με αυτό το γάμο θα τακτοποι-

ούσε τα οικονομικά προβλήματα ο επιχειρηματίας πατέρας

της  και συγγενής του ιερωμένου! Η απόφαση για τον γάμο

ελήφθη μεταξύ των γονιών της κοπέλας και του Σλίμαν και

κανένας  δεν έδωσε σημασία στην απελπισμένη  Σοφία Εγ-

καστρωμένου ή Καστρώτη, όπως λεγόταν η κοπέλα και ο

γάμος πραγματοποιήθηκε παρά την θέλησή της.

Η Σοφία ακολουθούσε παντού στα μακρινά ταξίδια του τον

Σλίμαν και έμενε μήνες μόνη, κλεισμένη σε ακριβά ξενοδο-

χεία. Όταν οι γονείς της παραπονέθηκαν στον Σλίμαν για

την άσχημη ζωή της,  τους απάντησε ότι εκείνοι  του την

πούλησαν για να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους προ-

βλήματα και να μην κάνουν παράπονα!!

Απόκτησαν δύο παιδιά, τον Αγαμέμνονα και την Ανδρομάχη

και η Σοφία άρχισε να κάνει την αρχαιολόγο  κοντά στον

άντρα της,  αφού τα εισοδήματα από τις αρχαιοκαπηλίες

ήταν τεράστια και τους επέτρεπαν να διάγουν μια πάμ-

πλουτη ζωή, στο σπίτι που έκτισαν στο κέντρο της Αθήνας

(οδό Πανεπιστημίου)· ήταν σωστό παλάτι και το ονόμασαν

«Ιλίου Μέλαθρον», από το όνομα της μεγάλης πόλης της

Τροίας το  «Ίλιο»! Τα σχέδια του σπιτιού τα εκπόνησε ο

αγαπητός φίλος και συμπατριώτης του Σλίμαν,  Ερνέστος

Τσίλλερ και εγκαινιάστηκε το κτήριο τον Ιανουάριου του

1881, σε μια υπέρλαμπρη δεξίωση. Σήμερα το κτίριο αυτό

στεγάζει το Νομισματικό Μουσείο!  Το κτίσμα ήταν υπερ-

πολυτελές με ψηφιδωτά δάπεδα, όμοια με εκείνα των Μυ-

κηνών, με εσωτερικές τοιχογραφίες και με αγάλματα στον

εξωτερικό χώρο, καθώς και με αντίγραφα των ανασκαφών

του Σλίμαν από τον Ορχομενό της Βοιωτίας, της Τίρυνθας.

Το 1873 η περιοχή της Τροίας ανασκάφτηκε από τον Ερρίκο

Σλίμαν, ο οποίος οδηγήθηκε εκεί μετά από προσεκτική με-

λέτη των Ομηρικών έργων και έφερε στο φως σπουδαία και

σημαντικά ευρήματα και ιερούς ναούς, καταστραμμένους

βέβαια, αλλά γνωρίστηκαν από τα αγάλματα των Θεών,

όπως του Διά, της Αθηνάς, του Απόλλωνα κ.α., ενώ μέχρι

τότε επικρατούσε η άποψη ότι η Τροία ανήκε στη σφαίρα

της φαντασίας της ελληνικής Μυθολογίας!

Οι ελληνικές αλησμόνητες πατρίδες ήταν υπό Τουρκική

κατοχή, όπως εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα και ο

Σλίμαν πήρε άδεια για τις ανασκαφές από τις τοπικές

αρχές των κατακτητών με την συμφωνία να μοιραστούν

τα ελληνικά ευρήματα «καζάν καζάν», κατά την έκφραση

των κατακτητών, δηλαδή μισά-μισά! Οι ανασκαφές έγιναν

πάνω στο λόφο που οι Οθωμανοί τον είχαν ονομάσει Χι-

σαρλίκ και ήταν κοντά στα Δαρδανέλια!   Εκεί βρέθηκαν τα

ανάκτορα του βασιλιά Πριάμου, από τα σπουδαιότερα του

κόσμου, τα σχέδια των οποίων αντέγραψε ο φίλος του Σλί-

μαν ο Τσίλλερ και έχτισε το Δημαρχείο της Αθήνας.

Μεταξύ των διαφόρων ευρημάτων, ο Σλίμαν ανακάλυψε και

τον θησαυρό της πόλης, που τον είχαν κρύψει οι Τρώες

μέσα σε ένα κιβώτιο, τον οποίον ονόμασε ο Σλίμαν  «θη-

σαυρό του Πριάμου» και περιείχε ασπίδες, χύτρες, αργυρά,

ορειχάλκινα και χρυσά αγγεία, χρυσά κύπελλα, 8.883

χρυσά αντικείμενα, δύο διαδήματα, 24 περιδέραια

(=κολιέ), 56 χρυσά ενώτια (=σκουλαρίκια), πόρπες, ειδώ-

λια, κύπελλα κ.α., ενώ πλήθος κοσμημάτων από χρυσό,

χαλκό και ήλεκτρο, βρέθηκαν στα θεμέλια των καταστρεμ-

μένων σπιτιών!! 

Η Σοφία φωτογραφιζόταν φορώντας τα αμύθητης αξίας κο-

σμήματα, που ο Σλίμαν τα απέδωσε ότι ήταν της Ωραίας

Ελένης, παραχαράζοντας την ιστορική αλήθεια και κάτω

από άκρα μυστικότητα πήραν όλο τον θησαυρό  και έφυ-

γαν βράδυ και κρυφά από την περιοχή για να μη δώσουν

τα συμφωνηθέντα και όπως λέει ο λαός μας έγινες : «ο κλέ-
ψας του κλέψαντος»!!! Ο θησαυρός κατέληξε το 1880 στο

Μουσείο του Βερολίνου, ενώ ένα μικρό μέρος είχε κρατή-

σει η Σοφία, που το χάρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο.

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945 η συλ-

λογή κρύφτηκε στο Ζωολογικό Κήπο του Βερολίνου, αλλά

μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 ο θησαυ-

ρός βρέθηκε σε μια θυρίδα του Μουσείου Πούσκιν της ρω-

σικής πρωτεύουσας, όπου παραμένει εκεί και διεκδικείται

από το Μουσείο του Βερολίνου, αλλά η Ρωσία αρνείται να

το δώσει λέγοντας ότι αποτελεί αποζημίωση για τα δεινά

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εδώ ταιριάζει η παροιμία:

«δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα»!!  Αξιοπε-

ρίεργο είναι ότι το 2013 το Μουσείο Αρχαιολογίας της Πεν-

συλβάνιας των ΗΠΑ δάνεισε στην τουρκική κυβέρνηση μια

συλλογή χρυσών κοσμημάτων που ανήκαν στη συλλογή

του Πριάμου και είχαν φθάσει στα χέρια του Μουσείου από

αρχαιοκαπηλία.-

Τα ελληνικά ευρήματα αποτελούν αδιάψευστα αποδει-

κτικά στοιχειά,  ότι οι πατρίδες, πράσινες (γήινες) ή γαλά-

ζιες (θαλάσσιες), ανήκουν μόνο στους Έλληνες και σε

κανέναν  καταπατητή, που αδίκως κατέχει και το άδικο δεν

ευλογείται, αλλά αποκαθίσταται εν καιρώ, στο πλήρωμα

του χρόνου!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο θησαυρός του Πριάμου!
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ!
Σε 8 χρόνια 3.487 άνδρες και 750

γυναίκες στην Ελλάδα έδωσαν

τέλος στη ζωή τους!!

Οι επιπτώσεις των μνημονίων και της οικονομικής κρί-

σης που “έσκασε” το 2010, έφερε τις περισσότερες

αυτοκτονίες μέσα σε μία χρονιά! Έτσι το 2014 είναι η

χρονιά με τις περισσότερες αυτοκτονίες στην Ελ-

λάδα, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη

Βουλή από το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του κοι-

νοβουλευτικού ελέγχου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν

την εξέλιξη των αυτοκτονιών, ανά έτος, από το 2008

έως και το 2016 και την εξέλιξη των αυτοκτονιών ανά

φύλο και ηλικιακή ομάδα, όπως τα συνέλεξε η Ελλη-

νική Στατική Αρχή.

Σημειωτέον ότι στα διαθέσιμα στοιχεία, δεν διαφαί-

νονται οι απόπειρες που δεν κατέληξαν θανατηφόρες.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ηλικίες που

ωθούνται σ’ αυτή την τραγική κατάληξη είναι μεταξύ

40 και 59 ευτών. Η πιο παραγωγική ηλικία και για την

εργασία και για την οικογένεια γενικότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη

Βουλή, οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα το 2014 σημεί-

ωσαν αύξηση 51,4% σε σχέση με το 2008.

Συγκεκριμένα το 2008 οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα

ανήλθαν σε 373, το 2009 ανήλθαν σε 391, το 2010

ανήλθαν σε 377, το 2011 ανήλθαν σε 411, το 2012 σε

508, το 2013 ανήλθαν σε 533, το 2014 ανήλθαν σε

565, το 2015 σε 529 και το 2016, τελευταίο έτος για

το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι αυτοκτονίες

ανήλθαν σε 464.

Τα στοιχεία, ανά φύλο, αποκαλύπτουν ότι την περίοδο

2008 έως και 2016, έχουν καταγραφεί, στην Ελλάδα

3.487 αυτοκτονίες ανδρών και 750 γυναικών.

Τα παραπάνω είναι τα επίσημα στοιχεία, γιατί όπως

ακούγεται, δεν καταγράφονται όλες, γιατί απλά

δεν δηλώνονται ως αυτοκτονίες όλες.

Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν το βράδυ της Δευτέ-

ρας, 7 Δεκεμβρίου 2020, στην τηλεοπτική εκπομπή του

καναλιού STAR «Greece’s Next Top Model (GNTM) 3»,

τροχοφόρα να κινούνται σε παραλίες της Ελαφονήσου.

Συγκεκριμένα ένα όχημα τύπου 4x4 και δύο μοτοσυκλέ-

τες υψηλού κυβισμού φάνηκαν να κινούνται με μεγάλη

ταχύτητα και σε μεγάλη έκταση οργώνοντας στην κυ-

ριολεξία τις αμμοθίνες, όπως απεικονίστηκε ευκρινώς

και στις λήψεις από drone.

Mια περιοχή που γνώρισα

το καλοκαίρι που μας πέ-

ρασε, και που με γοήτευσε

τόσο πολύ και επέστρεψα

για άλλη μια εβδομάδα.

Η Ελαφόνησος, έχει ενταχ-

θεί στο δίκτυο των προστα-

τευόμενων περιοχών του

Δικτύου Natura 2000 ως

Ζώνη Ειδικής Διατήρησης, με ονομασία «Περιοχή Νε-

άπολης και Νήσος Ελαφόνησος» και κωδικό

GR2540002, λόγω των ιδιαίτερα σπάνιων φυτών, που

ευδοκιμούν, αλλά και της χελώνας careta careta, που

γενάει τα αυγά της.

Η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δι-

κτύου στον αιγιαλό και τις αμμοθίνες απαγορεύεται

ρητά από τη νομοθεσία, ενώ η για οποιονδήποτε λόγο

(πλην εξαιρετικών περιπτώσεων) πρόσβαση τέτοιων

οχημάτων στα ευαίσθητα αυτά παράκτια αμμοθινικά οι-

κοσυστήματα είναι αντίθετο με την επιβαλόμενη προ-

στασία τους. 

Όπως μας ενημερώνει, με σχετικό δελτίο, η Ελληνική

Ορνιθολογική Εταιρεία, που εν πολλοίς παρουσιάζουμε,

στην περιοχή φύεται η Centaurea pumilio ενδημικό της

Αν. Μεσογείου, είδος «Τρωτό» σύμφωνα με το Βιβλίο

Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων

Φυτών της Ελλάδας, καθώς και το στενότοπο ενδημικό

Saponaria jagelii, είδος «Κρισίμως Κινδυνεύον» που

φύεται εκεί και πουθενά αλλού σε όλο τον πλανήτη!

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην εν λόγω παραλία

απαντώνται τους θερινούς μήνες φωλιές της χελώνας

Caretta caretta, οι οποίες είναι γνωστό ότι καταστρέφον-

ται από τα τροχοφόρα. Ως εκ τούτου, η χώρα μας έχει

σημαντική υποχρέωση λήψης και εφαρμογής μέτρων

για την προστασία του.

Πέραν όμως όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία, και

της καταστροφής που επέφερε όλη αυτή η φιέστα, το

χειρότερο όλων είναι το μήνυμα που περνάει προς το

ευρύ κοινό, που ενώ γνωρίζαν ότι είναι προστατευόμενη

περιοχή, και μάλιστα έκαναν και αναφορά, αδιαφόρη-

σαν προκειμένου να πουλήσουν ένα προϊόν.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν

Οι περιβαλλοντικές οργαν΄ώσεις σημειώνουν μεταξύ

άλλων: Πλήθος παράκτιων περιοχών, όπως οι παραλίες

της Ελαφονήσου, δέχονται αφόρητη τουριστική πίεση

κατά τους θερινούς μήνες από τη, συχνά δίχως όριο πα-

ραχώρησή τους για ομπρέλες και ξαπλώστρες, υποβαθ-

μίζοντας την οικολογική τους

ακεραιότητα. Όσον αφορά το

συγκεκριμένο σημείο της πα-

ραλίας «Παναγία» στο οποίο

κινήθηκε το όχημα 4x4, και

για το οποίο ο Δήμος Ελαφο-

νήσου και ο Φορέας Διαχείρι-

σης Πάρνωνα, Μουστού,

Μαινάλου και Μονεμβασίας

ανακοίνωσαν ότι το καλοκαίρι

χρησιμοποιείται ως χώρος

στάθμευσης, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα από πού

προκύπτει η νομιμότητα αυτής της χρήσης στον αιγιαλό,

και πάνω σε αμμοθίνες, όπως προκύπτει και από τη χαρ-

τογράφηση των τύπων οικοτόπων.

Είναι πολύ λυπηρό ότι για την προβολή μερικών λεπτών

μίας δημοφιλούς εκπομπής σε ώρα υψηλής τηλεθέασης,

ακυρώνονται 30 χρόνια περιβαλλοντικής πολιτικής και εκ-

παίδευσης, δημοσιεύσεων, μελετών και επιχειρηματολο-

γίας για την προστασία και διαχείριση των αμμοθινών, ενώ

θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σ’ αυτές

τις προσπάθειες επιλέγοντας να αναδείξουν την αξία

της περιοχής.

Με βάση τα παραπάνω, υπέβαλαν καταγγελία προς τον ει-

σαγγελέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας τους να

πράξουν τα δέοντα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

“Kανιβαλισμός” στην Ελαφόνησο,
σε προστατευόμενα οικοσυστήματα

3 Μερικοί άντρες αγαπούν τόσο πολύ τις

γυναίκες τους, που για να μην τις κουρά-

σουν, πάνε με άλλες!

3 Πού πάτε κύριε τέτοια ώρα; 

– Τον σκύλο μου για κατούρημα.

– Να δω το χαρτί σας. Έβδομη φορά;

– Πίνει μπούρες, τι να κάνω;

3 Λοιπόν, το μέσεντζερ έπεσε. Μόνο όσοι

έχουν κάνει το εμβόλιο θα ξαναδούν μέσεν-

τζερ στα κινητά τους.

Αποστάγματα facebook...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Προς αξιότιμον δήμαρχον 

του Δήμου ΒΒΒΒ

Θα μου επιτρέψετε με όλον τον προσήκοντα σεβασμόν,

να σας υπενθυμίσω ότι η περίοδος συγκομιδής των ελαιών

σχεδόν βαίνει προς το τέλος της και οι δρόμοι «λαδίζουν»

επικίνδυνα από τις πατημένες ελιές, για τις οποίες από

τηλεοράσεως ελέγχθη ότι θα γίνονταν λάδι για τους ανα-

ξιοπαθούντας του Δήμου μας. 

Στη γειτονική μας Γλυφάδα αξιοποιήθηκε ήδη ο καρπός

τους, όπως πληροφορήθηκα. 

Παράλληλα ήθελα να σας ζητήσω την κριτική σας για τα

δύο βιβλία μου που σας έστειλα πριν δύο χρόνια: «ΤΑ

ΑΝΘΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» και «Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ». Και μην το θεωρήσετε αίτημα απαιτητι-

κόν, αλλά αναγνώρισης της κρίσεώς σας και της αγάπης

σας προς τα βιβλία. 

Τέλος θα σας παραπονεθώ ότι επί τέσσερα – πέντε χρόνια

συνέχεια κάνω αιτήσεις στην υπηρεσία πρασίνου του

Δήμου σας, να φυτευθούν κατάλληλα δέντρα στα πεζο-

δρόμια των οδών Αισώπου και Ελ. Βενιζέλου, στη θέση

των αποξηραμένων φοινίκων, αλλά οι άνθρωποι αυτοί αρ-

νούνται πεισματικά, γιατί τους κατήγγειλα ότι «κατακό-

βουν» το πράσινο και αφήνουν στη θέση του «κούτσουρα»

ή λιλιπούτεια κλαδάκια 

Με ειλικρίνεια

Βούλα Λαμπροπούλου

Κάτοικος του Δήμου σας

Με Επιστολή προς τη ΔΕΗ ζητούν

να μάθουν γιατί έχουν τόσες πολλές

και συχνές διακοπές ρεύματος γρά-

φοντας μεταξύ άλλων: Τα τελευταία

χρόνια, παρατηρούνται σε περιοχές

του Δήμου Λαυρεωτικής, αρχής γε-

νομένης από το μήνα Σεπτέμβριο,

αλλά στη διάρκεια του χειμώνα, συ-

χνές και πολύωρες διακοπές ρεύμα-

τος. Τα περιστατικά είναι

εντονότερα στις περιοχές μας, δη-

λαδή στην παραλιακή ζώνη του

Δήμου από το εργοστάσιο της ΔΕΗ

(τραγική ειρωνεία) μέχρι την πε-

ριοχή του Πόρτο Εννέα και όχι μόνο.

Αποκορύφωμα είναι οι πρόσφατες

διακοπές ρεύματος που συνέβησαν

29 και 30 Νοεμβρίου. 

Λόγω αυτών των συνεχών διαταραχών

στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος

έχουν προκληθεί πολλές βλάβες σε

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

των κατοίκων αλλά και στο Δημοτικό

φωτισμό με αποτέλεσμα να αλλοι-

ωθούν τρόφιμα, η κατανάλωση των

οποίων εγκυμονεί κινδύνους  για την

υγεία των κατοίκων. 

Ποιες εν τέλει  είναι οι αιτίες αυτών

των φαινομένων, 

Ομοσπονδία Παραλιακών 

Εξωραϊστικών & Πολιτιστικών 

Συλλόγων Δήμου Λαυρεωτικής

H Δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης “Ριζοσπα-

στική Κίνηση Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης”, κοινοποιεί τη θέση της σε δύο σημαντικά

θέματα: την ανακύκλωση και το πολεοδομικό - χωρο-

ταξικό, του οποίου η τροποποίηση, μόλις την πεα-

σμένη εβδομάδα έγινε νόμος του κράτους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. διαπιστώνει την ακόρεστη βούληση

της κυβέρνησης να νομοθετεί για πολύ κρίσιμα θέματα

που αφορούν το παρόν και το μέλλον των πολιτών εν

μέσω πανδημίας, ελπίζοντας στην περιορισμένη αντί-

δραση λόγω των απαγορεύσεων κίνησης. Διαφωνεί με

την μέθοδο που επελέγει και την ουσία των νόμων

αυτών που είναι επικίνδυνα για τους πολίτες και το πε-

ριβάλλον.

- Το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση στην ουσία απο-

τελεί το πρόσχημα και αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων

δεδομένων στην διαχείριση απορριμμάτων, με στόχο

την καύση τους.

Εκτιμούμε  πως η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβου-

λία αποτελεί συνέχεια της έγκρισης του νέου εθνικού

σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), με το οποίο

η κυβέρνηση της ΝΔ έσπευσε να καταργήσει αμέσως

το Ε.Σ.Δ.Α. του 2015, αλλάζοντας πλήρως τη φιλοσο-

φία του, ξαναγυρνώντας στο συγκεντρωτισμό, στις

ιδιωτικοποιήσεις (Σ.Δ.Ι.Τ.), στην απενοχοποίηση για τα

σύμμεικτα, στη διφορούμενη στάση απέναντι στην ανα-

κύκλωση και κυρίως  στην επαναφορά του μοντέλου

της καύσης σαν σωτήρια λύση. Αυτό αφού πρώτα είχε

φροντίσει να εντάξει ως πρωτοπορία την καύση απορ-

ριμματογενών υλικών στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-

γεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), που ψηφίστηκε στο τέλος

του 2019.

Το νόμο που μόλις ψηφίστηκε για  πολεοδομικό – χω-

ροταξικό ''εκσυγχρονισμό'' και παραγκωνίζει την τοπική

αυτοδιοίκηση από την λήψη αποφάσεων. Θέτει δεσμευ-

τικούς όρους για την εκτός σχεδίου πολεοδόμηση εξυ-

πηρετώντας μόνο τους μεγαλοϊδιοκτήτες και

απαξιώνοντας τους μικροϊδιοκτήτες. Από την άλλη με

τροπολογία της τελευταίας στιγμής δίνει την δυνατό-

τητα να γίνεται συνένωση οικοπέδων σε εκτός σχεδίου

περιοχές από ιδιοκτήτη για να επωφελείται.  Αυξάνει

την έκδοση οικοδομικών αδειών κεντρικά, παρακάμ-

πτοντας τις ΥΔΟΜ.

Οι Στρατηγικές επενδύσεις θα έχουν ευνοϊκή μεταχεί-

ριση και όρους δόμησης ( βλέπε υπόθεση πώλησης κτη-

μάτων π. Κόνιαρη στη Βούλα) και θα εγκρίνονται από

το υπουργείο fast track.

Επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης με

ασαφή και γενικόλογο τρόπο που ενέχει κίνδυνο επι-

βάρυνσης σε περιοχές με υψηλές τιμές σε δομημένα

ακίνητα.

Επιχειρείται η απλοποίηση των χρήσεων γης για την

ενίσχυση της ανάπτυξης, χωρίς απαρχαιωμένους πε-

ριορισμούς που αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα,

όπως ανέφεραν. Αυτό θα επιφέρει ριζικές αλλαγές σε

περιοχές με ήπια δόμηση και αποκλειστικής κατοικίας.

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. εκφράζει την έντονη διαφωνία της,

με αυτές τις πρακτικές και θα αγωνιστεί για την κατάρ-

γηση όλων των νομοθετικών προβλέψεων που δεν είναι

προς το καλό της κοινωνίας και την προστασία του πε-

ριβάλλοντος.  

H ΡΙ.ΚΙ.Π σχολιάζει το νομοσχέδιο για την 

ανακύκλωση και το πολεοδομικό - χωροταξικό 

- Άνθρωποι και ανθρωποειδή -

Επέστρεφε από αιμοδοσία και του έκοψαν πρόστιμο!

Εθελοντής αιμοδότης φορώντας την υπέροχη μασκούλα του ("δεν φιμω-

νόμαστε" κλπ) ήρθε στο νοσοκομείο συναισθανόμενος το καθήκον του

στους πάσχοντες συνανθρώπους. Να δώσει αίμα. Γιατί είναι άνθρωπος.

Και μετά για να γυρίσει σπίτι του πήρε προς κέντρο το τρόλεϊ της Νίκαιας,

γιατί δεν έχει Άστον Μάρτιν κι εξοχικό στο Μπάντεν Μπάντεν. Όμως

έπεσε στην περίπτωση: οι παλικαράδες ενός μηχανοκίνητου ένστολου

τάγματος εφόδου Δ κάποιους άλλους είχαν βάλει στο μάτι που λίγο πριν

είχαν κάνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το "Αλλοδαπών" της Π.

Ράλλη. 

Σταμάτησαν το τρόλεϊ, κατέβασαν κάτω όλους τους επιβάτες και άρχισαν

τα γνωστά "υγειονομικά" : σωματικούς ελέγχους χωρίς γάντια, χαζοχα-

ρούμενες ειρωνειούλες, ψευτοτσαμπουκαλίδικες καγκουριές κλπ. Ο άν-

θρωπός μας ευγενικά εξήγησε πως μόλις είχε δώσει αίμα, έδειξε το

σχετικό SMS, έδειξε την επίδεση και το σημάδι της πρόσφατης φλεβο-

κέντησης στο χέρι του, ζήτησε από τους παλικαράδες να τηλεφωνήσουν

στο Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου για επιβεβαίωση κλπ. 

Μάταια όμως. Μετά τους σωματικούς ελέγχους χωρίς γάντια, τις χαζο-

χαρούμενες ειρωνειούλες και τις ψευτοτσαμπουκαλίδικες καγκουριές του

έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ. Στον άνθρωπο, τον εθελοντή αιμοδότη που

μετά την αιμοδοσία πήρε το τρόλεϊ γιατί εκτός από Άστον Μάρτιν που

δεν έχει, δεν του περισσεύουν ούτε για ταξί. Μάλιστα ακολούθησε επι-

κοινωνία των γιατρών της υπηρεσίας Αιμοδοσίας (μόλις ενημερώθηκαν

από τον εθελοντή αιμοδότη) με τον αρμόδιο αστυνομικό διοικητή ο οποίος

μουρμούριζε κάτι (ακατ)ανόητα σαν εκείνον τον παλιό τον Αντιπρόεδρο

του Εδεσσαϊκού κι αρνήθηκε φυσικά να αναιρέσει το πρόστιμο.

Έτσι με αυτά και με αυτά θα ξεμείνουμε τελείως και από εθελοντές αιμο-

δότες σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία έχουν κυριολεκτικά στραγγίξει

από αίμα. Από δω οι Άνθρωποι, από εκεί τα ανθρωποειδή.

Άβυσσος μας χωρίζει κύριε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Panagiotis G Papanikolaou
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Ο Δήμος Κρωπίας προσφέρει στους δημότες την

ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο ανακύ-

κλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές

«Πράσινες Αποστολές - Green Missions». Ολοκλη-

ρώνοντας ο δημότης τους απαιτούμενους στόχους,

κερδίζει επιπλέον πόντους επιβράβευσης από το

ενημερωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά συμμε-

τοχή σε κληρώσεις Followgreen για υπέροχα δώρα.

Το τρέχον Green Mission «Εσύ Can-εις Ανακύ-

κλωση;» στοχεύει στην εκπαίδευση των πολιτών

γύρω από την ανακύκλωση αλουμινίου και περιλαμ-

βάνει δύο κουίζ & δύο βίντεο! 

Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα Ασύρ-

ματο Ηχείο OPUS με LED φωτισμό: www.follow-

green.gr/koropi/Mission/Single/2732 

Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» θα

είναι στη διάθεση των δημοτών! 

Τα «Green Missions» εμφανίζονται με συγκεκρι-

μένη θεματική και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

την «εκπαίδευση» και τη «δράση»:  

• Μέσω της εκπαίδευσης ο δημότης ολοκληρώνει

στόχους είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε παρακολου-

θώντας  βίντεο και δοκιμάζοντας τις γνώσεις του

σε κουΐζ για την ανακύκλωση.

• Μέσω της δράσης ο χρήστης αποκτά συμμετοχή

στην ενεργή κλήρωση του Followgreen.

Για την επιτυχή έκβαση του «Green Mission» πρέπει

να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα βήματα (στό-

χοι), ώστε οι πόντοι να προστεθούν στον λογαρια-

σμό του δημότη.

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα

πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής

επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλ-

λεται στον χώρο της επιλογής του/της νικητή/τριας

μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποί-

ηση των στοιχείων του/της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής

είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission

με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων

πόντων στην ενεργή κλήρωση.

Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης!

«Πράσινες Αποστολές - Green Missions»

στο Δήμο Κορωπίου
Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα!

ΣΠΑΥ, Δήμος Κρωπίας και Εθελοντική Ομάδα Κορω-

πίου ένωσαν τις δυνάμεις τους φυτεύοντας 365 νέα

δέντρα σε όλη την έκταση του λόφου, από το Παρα-

τηρητήριο Πυροφύλαξης του Αγίου Θωμά μέχρι το

4ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου.

Ο ανατολικός Υμηττός φιλοξενεί μοναδικό φυσικό

πλούτο που οφείλουμε να τον προστατεύσουμε και

να τον παραδώσουμε ακόμα πιο πράσινο στις επόμε-

νες γενιές.

Το παρών μαζί με το επιτελείο του ΣΠΑΥ έδωσε ο Δή-

μαρχος Κρωπίας  Δημήτρης Κιούσης, ο Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας  Θεόδωρος Γρίβας, ο εκπρό-

σωπος της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας

Κορωπίου Δημήτρης Γκίκας, στελέχη του τμήματος

Πολιτικής Προστασίας και του τμήματος Περιβάλλον-

τος του Δήμου.

“Σήμερα κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια αναδά-
σωσης στον Άγιο Θωμά μαζί με την ομάδα των εθε-
λοντών μας και τον ΣΠΑΥ. Θέλω να ευχαριστήσω τον
Πρόεδρο του ΣΠΑΥ κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, όλο το δι-
οικητικό συμβούλιο, τους συνεργάτες και το επιστη-

μονικό προσωπικό του Συνδέσμου για τη γόνιμη συ-
νεργασία μας. Θα είμαστε πάντα παρόντες και θα
φροντίζουμε όλες τις δασικές εκτάσεις από κάθε
απειλή. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εθελοντι-
σμού, πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι ο εθελοντισμός

προέχει, γιατί πηγάζει μέσα από την καρδιά μας, μέσα
από την ψυχή μας», δήλωσε ο δήμαρχος Κρωπίας

Δημ. Κιούσης.

Δεντροφύτευση στον Υμηττό

Ο Δημοσθένη Δογκα στον

Μητροπολίτη Γλυφάδας,

Ελληνικού, ΒΒΒ

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και  με ιδιαίτερη τιμή, ο Πολιτευ-

τής Περιφέρειας Αττικής Δημοσθένης Δόγκας πραγματο-

ποίησε επίσημη επίσκεψη στην Μητρόπολη Γλυφάδας,

Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, όπου συ-

ναντήθηκε με τον Μητροπολίτη κκ Αντώνιο. 

Ο Δ. Δόγκας επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη των ανοι-

χτών εκκλησιών με τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας,

καθώς η πίστη λειτουργεί καταπραΰντικα και ανακουφι-

στικά, ειδικότερα δε, σε μια χρονική περίοδο που χρειάζε-

ται περισσότερο από ποτέ.

Συνεχάρη το Σεβασμιότατο για το μεγάλο φιλανθρωπικό

και κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως προς τους αναξιο-

παθούντες, αλλά και για την έντονη θεολογική και ποιμαν-

τικη παρουσία του Μητροπολίτη σε όλη τη Μητρόπολη.

Ο Δ. Δόγκας ξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στον

κκ Αντώνιο για το γραπτό χαιρετισμό και τις ευχές του Σε-

βασμιοτατου στο νέο βιβλίο του. Του προσέφερε δε έναν

πίνακα που εικονιζει τον Ναό της Αγίας Σοφίας της Κων-

σταντινούπολης, όπως ακριβώς σχεδιάστηκε από την καλ-

λιτέχνη/ζωγράφο Άννα Καλλιστογλου. 
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Η αρχαιομάθεια ενός
Γάλλου Προέδρου

«Η Ευρώπη επιβεβαιώνει με υπερηφάνεια ότι η πρώτη
εμπειρία στη δημοκρατία έλαβε χώρα στο έδαφος
της, ενώ οι μισές λέξεις στο δημοκρατικό λεξιλόγιο
όλου του κόσμου είναι παρμένες από μια γλώσσα ευ-
ρωπαϊκή».

« Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα, είναι σαν παιδί χωρίς
πιστοποιητικό γέννησης!»
Οι ενδεικτικες αυτες φρασεις από συνεντευξεις του

Προέδρου Giscard d Estaing, που απεβίωσε πριν

λιγες μερες, αλλά και η διαρκης υποστήριξή του στην

χώρα μας και ιδιαίτερα στο αίτημά της να αποτελέσει

και αυτή μέλος του ευρωπαϊκου εγχειρήματος, έχουν

τις ρίζες τους στην βαθειά γνώση του Γάλλου πολιτι-

κού της αρχαιοελληνικής γραμματείας και την αγάπη

του γι αυτή.

Ο νεωτερος Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας (σε

ηλικία 36 ετών), και νεωτερος Πρόεδρος της Γαλλικής

Δημοκρατία (σε ηλικία 48 ετών), τη δεκαετία του 2000

έγινε πρόεδρος της Συνέλευσης για το Μέλλον της

Ευρώπης, που επιφορτίστηκε με την κατάρτιση του

Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Το σχέδιο αυτό υπέβαλε

ο ίδιος στις 20  Ιουνίου 2003 στους αρχηγούς κρατών

των τότε 25 μελών στο Συμβούλιο Κορυφής που διορ-

γάνωσε η Ελλάδα στην Χαλκιδική.

Ως αρμόδιος Πρέσβυς εκ μέρους της χώρας μας για

το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είχα την τύχη να υποδεχτώ

τον Giscard d’ Estaing  την ανωτέρω ημερομηνια και

στις συνομιλίες μας να διαπιστώσω το εύρος των

γνώσεών του για τους αρχαίους συγγραφείς μας.

Στην παρατήρησή μου ότι η Ελλάδα σκόπιμα συγκά-

λεσε το Συμβούλιο Κορυφής στις 20 Ιουνίου «για να
τίμησει την Γαλλία», ο Πρόεδρος γέλασε με την εξή-

γησή μου ότι, όπως οι πατέρες του Γαλλικού Έθνους

έδωσαν στις 20 Ιουνίου 1792 τον όρκο του σφαιριστη-

ρίου ότι δεν θα βγουν από το ομώνυμο κτίριο όπου

είχαν συγκεντρωθεί για να καταρτίσουν το Σύνταγμα

της Γαλλίας, ομοίως και εμείς δεν θα βγούμε από τον

χώρο των συνεδριάσεων αν δεν εγκριθεί το σχέδιο

Συντάγματος για την Ευρώπη! 

Ως γνωστό, το σχέδιο Συντάγματος, μεταφρασμένο

σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, αρχίζει, χαρις σε πρω-

τοβουλία του Γάλλου πολιτικού, στα αρχαία ελληνικά

με τον ορισμό της δημοκρατίας από το δεύτερο βι-

βλίο του Θουκυδιδη. Όταν του είπα ότι χαρις σ’ αυτόν

ο Περικλης “μίλησε” στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, μου

έκανε, με άνεση γνώσης κειμένων, μια σύντομη ανα-

φορά στην εξέλιξη της εννοιας της αρετής από τον

Όμηρο (ανδρεία) μέχρι τον Αριστοτέλη (ενέργεια

ψυχής σύμφωνη με την αρετή συν τύχη) ο οποιος άλ-

λωστε, ιδιαίτερα την εξύμνησε («Ο ύμνος στην
αρετή» και «Ηθικά Νικομάχεια»).

.....Αμυνόμενος, είπα στον Πρόεδρο ότι στο συμπόσιο

για το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος που είχε

διοργανώσει δυο μήνες ενωριτερα στην Γαλλία ο δή-

μαρχος της Λυών, είχα κάμει την εναρκτήριο ομιλία

με θέμα «Το αρχαιοελληνικό πνεύμα στο Σχέδιο του
Ευρωπαϊκού Συντάγματος», κάνοντας σχετικές ανα-

φορές στον Θουκυδιδη, (όπως το άρθρο 8 του Σχε-

δίου Συντάγματος που έχει τις βάσεις του στον

χαρακτηρισμό, από τον Θουκυδιδη, ως “άχρηστου”

του μη ενεργού πολίτη).

Ποσο διαφορετική θα ήταν σήμερα η λειτουργία της

Ευρωπαικης Ενωσης και των οργάνων της, σε όφελος

των πολιτών της, εάν το όραμα του Giscard d’ Estaing

είχε πραγματοποιηθεί με την επικύρωση του Σχεδίου

Συντάγματος!

Δημήτρης Τσικούρης

Πρέσβυς (ε.τ.)

Έργα που δίνουν έμφαση στην προστασία της οικο-

γένειας και των νέων και στη βελτίωση της ποιότητας

του τρόπου ζωής του συνόλου της τοπικής κοινωνίας

του Ζωγράφου ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών,

Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την επίσκεψή του στον

ομώνυμο Δήμο.

Σε σύσκεψη, που είχε με τον Δήμαρχο Ζωγράφου,

Βασίλη Θώδα, ο Τ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τη

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-

τσης» για:

1. Την κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 343 (Βίλα

Αγλατζιά), για την κάλυψη των αναγκών στέγασης Δη-

μοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, με δυναμικότητα 40

βρεφών και 60 νηπίων (Ισόγειο προκατασκευασμένο κτί-

ριο επιφάνειας 730,00 .τ.μ). Αιτούμενη χρηματοδότηση:

1 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ).

2. Τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πράσινων δια-

δρομών, 16,5 χλμ., μέσα στην πόλη για πεζούς και

άτομα μειωμένης κινητικότητας, έτσι ώστε τα σημεία

έλξης και υπαίθριας αναψυχής της πόλης να κατα-

στούν προσεγγίσιμα με ευκολία και ασφάλεια, χωρίς

τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων.

Οι ίδιοι οι κοινόχρηστοι χώροι που ο πεζός συναντά

κατά την προτεινόμενη διαδρομή, αναπλάθονται, επί-

σης, με σύγχρονο σχεδιασμό και αστικό εξοπλισμό,

με ένταξη νέων λειτουργιών και δραστηριοτήτων,

αλλά και με μέριμνα για το περιβάλλον.

Στο Δήμο έχει, ήδη, δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση

950.000 € για την αντιμετώπιση των συνεπειών του

κορωνοϊού και για τη στήριξη δραστηριοτήτων του.

O Δήμος Ζωγράφου, εντάσσεται στους 11 Δήμους,

που συγκροτούν τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανά-

πτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) θα ωφεληθεί από τη χρημα-

τοδότηση του πακέτου των 10 δράσεων για την

ανάδειξη και προστασία του Υμηττού, ενώ, ήδη,

έχουν χρηματοδοτηθεί δράσεις 2,4 εκατ. €, για ενί-

σχυση του στόλου των απορριμματοφόρων.

Έργα πνοής για ποιότητα ζωής 

στο Δήμο Ζωγράφου

“Οι Δήμαρχοι να δώσουν 
το παράδειγμα”

Να είναι πρωτοπόροι στην καμπάνια για τον εμβολιασμό,

κάλεσε τους Δημάρχους της χώρας ο υπουργός Εσωτερι-

κών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε παρέμβασή του, στο πλαί-

σιο του προσυνεδρίου της ΚΕΔΕ για τις ΠΕΔ Βορείου και

Νοτίου Αιγαίου, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η κυβέρνηση, δια του στόματος του
ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και του υπουργού Υγείας, Βα-
σίλη Κικίλια, έχει ανακοινώσει, ότι
έρχεται ένα οργανωμένο σχέδιο εμβο-
λιασμού για όλους τους Έλληνες, το
οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Εκεί,
θα πρέπει να υπάρξει η δική μας συμπα-
ράταξη και συμπαράσταση. Οι Δήμαρχοι
νομίζω, ότι πρέπει να δώσουν το παράδειγμα σε όλους
τους πολίτες, σε όλους τους δημότες, να συμμετέχουν
με την παρουσία τους στην καμπάνια για να εμβολιαστεί,
αν είναι δυνατόν, το σύνολο του πληθυσμού, σε κάθε
Δήμο, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
αυτή την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

...πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να κρατήσουμε, ως
απόλυτη προτεραιότητα, ότι ο στόχος μας είναι να βγούμε
από αυτή τη δοκιμασία με τις μικρότερες δυνατές απώ-
λειες. Δεν μπορεί κανείς να συμβιβαστεί και να συνηθίσει
το γεγονός ότι εδώ και πολλές εβδομάδες χάνουμε περί-
που 100 ανθρώπους την ημέρα. Δεν είναι ένας αριθμός,
που μπορείς να τον ακούς και να τον προσπερνάς».

Τάκης Θεοδωρικάκος 

Υπουργός Εσωτερικών 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρω
ζώνη, η διαχείριση της πανδημίας, υπακούει σε λει
τουργικούς και επιχειρησιακούς κανόνες: στην πρώτη
φάση (Μάρτιος Ιούνιος 2020), τα περιοριστικά μέτρα
είχαν να κάνουν με τις γνωστές εμπειρικές πρακτικές
και στη δεύτερη φάση (μετά τον Οκτώβριο του 2020),
όλες οι ελπίδες των ευρωπαϊκών κοινωνιών ζητούν
διέξοδο στα «εμβόλια» και στην υγειονομική εν γένει
αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η πολιτική λύση απο
κλείσθηκε και αποκλείεται! 

Υποστηρίζω, ότι δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση
της πανδημίας, εάν ως ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν αν
τιμετωπίσουμε τον «κορονοϊό» ως πρόβλημα, που
εμείς ως ανθρωπότητα το δημιουργήσαμε. Δεν είμαι
συνωμοσιολόγος, αλλά αντιθέτως αυτοπροσδιορίζο
μαι ως διαφωτιστής και ορθολογικός πολιτικός φιλό
σοφος. 

Εδώ και έναν χρόνο, τα περιοριστικά μέτρα και στην
Ευρώπη και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή  επαρχία της
Ελλάδας, δεν οδήγησαν σ’ ένα τελικό πολιτικό αποτέ
λεσμα. Το «επιτελικό κράτος» του πρωθυπουργού Μη
τσοτάκη απέτυχε και μαζί του η ελληνική
κοινοβουλευτική δημοκρατία βρίσκεται μπροστά
στην «πολιτική άβυσσο»!

Η ελληνική πολιτική κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε
μείζονα πολιτικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να
αποφασίσει τί θα κάνει. Και αυτά είναι τα εξής: πρώ
τον, πώς συνδέεται η «κρίση χρέους» της δεκαετίας:
20082018 με την κρίση της πανδημίας (2020και
μετά). Δεύτερον, ποιά είναι η «εργαλειοθήκη» που
έχει εκπονήσει η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμε
τωπίσει την κρίση της πανδημίας κατά την επόμενη
δεκαετία (20202030) και τρίτον, η Ελλάδα ως πολιτικό

σύστημα και ως οικονομική δομή, είναι μία «εύθραυ
στη» συνθήκη στο πανευρωπαϊκό και το παγκόσμιο
πολιτικό γίγνεσθαι. Η πολιτική τραγωδία της Ελλάδας,
εντοπίζεται στην τεχνοκρατική «υποδοχή» των ευρω
παϊκών κονδυλίων του νέου πακέτου από το Ταμείο
Ανάκαμψης. 

Πριν από δύο μέρες, ο Jürgen Habermas με ρώτησε
στην τηλεφωνική επικοινωνία μας: η Αθήνα (Ελλάδα)
μπορεί να επεξεργαστεί ένα σχέδιο ανάπτυξης για την
χώρα σας (τα λόγια του Habermas) εντός του πλαισίου
του Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά το ερώτημα διατυπώνε
ται ως εξής: όσο η Αθήνα ακολουθεί κατά πόδας τις
«τεχνοκρατικές Βρυξέλλες» θα είναι ο «φτωχός συγ
γενής» στην Ευρώπη και δεν θα μπορέσει ποτέ να
επεξεργασθεί το όραμα για μία νέα πολιτική Ευρώπη.
Η Ελλάδα (η Αθήνα) θα παραμείνει ο «φτωχός συγγε
νής» στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο η ίδια δεν επιδιώκει
να μετασχηματισθεί σε ευρωπαϊκό υποκείμενο απο
φάσεων και πράξεων. 

――――――――

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης

στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ».

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

To πολιτικό αδιέξοδο

της Ελλάδας

Το Κλωτσοσκούφι
Σκέψεις, επί Δυνάμεως

Αν και δοτή, η διαχείριση της Δυνάμεως, έστω για λόγους

υπερίσχυσης της Δημοκρατίας, έχει αφεθεί, εν Ελευθε-

ρία, στην διακριτική ευχέρεια των Διαχειριστών της: ήτοι,

όλων των ζωντανών οργανισμών, τουλάχιστον επί Γης. 

Αυτό, το μαθαίνουμε από παιδιά, κυρίως μέσω του παιχνι-

διού, το οποίο, ευτυχώς, ζήσαμε και στην δική μου γενιά,

όταν, ακόμη και η Νέα Ιωνία της Αττικής, είχε χωματοδρό-

μους, τα παλιά στενά που άφησε η τοποθέτηση των προ-

σφυγικών παραγκών, κυλικεία και καφενέδες,

παντοπωλεία και φούρνους που έφτιαχναν αληθινό ψωμί:

τα συναντούμε και σήμερα, στα χωριά που εγκαταλεί-

ψαμε. 

Θυμήθηκα, πριν λίγες μέρες, το πολύ γνωστό «γύρω-
γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης», που, σε άλλη μορφή,

χάρηκε και η δεκατριάχρονη κόρη μου, στις κούνιες της

Κηφισιάς, της Γλυφάδας και της Βούλας, αλλά και των μι-

κρών χωριών, όπου την ταξίδεψα από μωρό. Κεντρομόλος

η προσέγγιση, όπως και στο «κλωτσοσκούφι», με το τα-

ξίδι, δηλαδή τις εμπειρίες που μόνο ο Άνθρωπος μπορεί

να συλλέγει, και, εν συνεχεία, πάλι εν ελευθερία, να αξιο-

ποιεί, να αναπτύσσεται κυκλικά, άρα, με το ίδιο, πάντοτε,

κέντρο, όπου, άλλοτε βρίσκεται ο ίδιος ο Άνθρωπος και

άλλοτε τοποθετείται ένα Αντικείμενο. 

Ο Διάλογος, ήτοι η σχέση περιφέρειας-κέντρου, μπορεί

να ευσταθήσει τότε μόνον, όταν και στον πυρήνα, ας ονο-

μάσουμε το κέντρο, και στις στιβάδες, ας ονομάσουμε

την περιφέρεια, τοποθετήσουμε ζώντες οργανισμούς με

τη δυνατότητα και ικανότητα συνομιλίας: επομένως, ομο-

ειδή όντα. Είναι θέμα αξιωματικής παραδοχής, του Αν-

θρώπου, ως ελλόγου Όντος.

Το κλωτσοσκούφι, από τη μία, και το παιδί, από την άλλη,

είναι αδύνατον να ταυτισθούν, και, ως εκ τούτου, πάντοτε

η ευθύνη του παιχνιδιού θα βρίσκεται στα πρόσωπα της

περιφέρειας, τα οποία, με τον μεν Μανώλη διαπραγμα-

τεύονται χάριν αξιωματικώς ισότιμης σχέσης, το δε κλω-

τσοσκούφι χειρίζονται αναδεικνύοντας το βάρος των

ηγετικών χαρακτηριστικών τους. 

Περί ισοτιμίας και αξιών μιλούν και τα παραμύθια, τα τρα-

γούδια της ελληνικής παράδοσης, η κοσμική και εκκλη-

σιαστική ποίηση, ακόμη και η μουσική παρτιτούρα, όταν,

ο φέρων το δώρο της ανάγνωσης, άνθρωπος, και επιθυ-

μήσει και μπορέσει να τα διαβάσει.

Θα κλείσω, την σημερινή αναφορά, με τη δική μου «κόκ-

κινη κλωστή», πρωτογραμμένη στις εικοσιπέντε Μαΐου

του δύο χιλιάδες δεκατέσσερα, με την ευχή, πάντοτε η

σχέση ισοτιμίας να χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο διάλογο. 

Κόκκινη κλωστή

8.12.2020

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

«η Ελλάδα, είναι μία «εύθραυ
στη» συνθήκη στο πανευρω
παϊκό και το παγκόσμιο
πολιτικό γίγνεσθαι».

Κόκκινη
Κλωστή δεμένη 

στην ανέμη τυλιγμένη

Δος του κλώτσο
για ν’ αρχίσει
παραμύθι ν’ αρχινήσει
(κενή γραμμή)

Κόκκινη κλωστή
δεμένη
τις ψυχές μας περιμένει

Στο ταξίδι να τις πάει
και το δράκο
να τον φάει

Κόκκινη κλωστή
δεμένη
στο καράβι περιμένει

στη ζωή να μας τραβήξει
τους ανέμους ν’ αψηφήσει

και τους καημούς να σβήσει

Κόκκινη κλωστή
σαν μένει
δυναμώνει και αρχινήζει

παραμύθι για να φτιάξει
τον Παράδεισο να φτάσει
στις ψυχές φτερά να
δώσει

στα ουράνια ν’ ανεβούνε
και το δρόμο τους να
βρούνε
στα αιώνια μονοπάτια

που οι τέλειοι μπορούνε
και να ζήσουν
και να δούνε.
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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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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ 

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

με μεγάλες αλήθειες

Η ερμηνεία της λέξης Χωροταξία στα  σύγχρονα λε-

ξικά του κόσμου θα μπορούσε να περιγράφεται σαν

ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων της πολιτείας για

οργάνωση του χώρου με στόχο την  βελτίωση των

όρων συνάθροισης και διαβίωσης των κατοίκων, την

εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων και την προστασία

της φύσης και πολιτιστικής κληρονομίας ενός τόπου.

Δυστυχώς στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες

κάθε προσπάθεια χωροταξικής ρύθμισης προς όφελος

του κοινωνικού συνόλου που έθιγε ιδιωτικά οικοπε-

δικά συμφέροντα δεν μακροημέρευε. Οι εκλεγμένοι

μας χρησιμοποιούσαν τις χωροταξικές ρυθμίσεις για

ίδιον εκλογικό όφελος και η οικιστική αναρχία απλω-

νόταν στη χώρα.

Αυτό το εμπόριο ψήφων που υποβάθμιζε το οικιστικό

και φυσικό περιβάλλον και οδήγησε εκτός των άλλων

στην οικονομική και πολιτιστική χρεοκοπία του τόπου

μας προσπάθησαν μάταια να σταματήσουν από αρ-

μόδιες υπουργικές θέσεις κατά την πρώιμη  περίοδο

της μεταπολίτευσης, ο Στέφανος Μάνος από το χώρο

της Δεξιάς και ο Αντώνης Τρίτσης από το χώρο της

κεντροαριστεράς, αλλά γρήγορα εκδιώχτηκαν  και

απομονώθηκαν  από τα ίδια τους τα κόμματα για την

έλλειψη σεβασμού πού επέδειξαν στο πρόσκαιρο  πο-

λιτικό  κόστος.     

Το περιβάλλον, η ομορφιά του ελληνικού τοπίου, τα

συμφέροντα των γενιών που έρχονται  έμειναν χωρίς

πολιτικούς εκπροσώπους στα μεγάλα κόμματα της

ελληνικής βουλής.  Οι  προσπάθειες ορισμένων πε-

φωτισμένων δικαστών στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας  να σταματήσουν την  πολεοδομική νομοθετική

ασυδοσία έπεσαν στο κενό.  Η έννοια της χωροταξίας

στον ελληνικό χώρο ήταν ουσιαστικά νεκρή.

Τη νόμιμη οικιστική αναρχία ακολουθούσε και  η πα-

ράνομη. Η κατασκευή και νομιμοποίηση  ενός εκατομ-

μυρίoυ νέας γενιάς αυθαιρέτων σε κάθε γωνιά της

ελληνικής γης ήταν  ενδεικτική της ανομίας και της

αποκέντρωσης της διαφθοράς  που με άνωθεν  πολι-

τική κάλυψη ανθεί  στη χώρα μας. 

Ενώ στη γείτονα χώρα, την Τουρκία,  οι κυβερνήτες

προχωρούσαν με μακροπρόθεσμους στόχους  χωρο-

ταξικής οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής και δη-

μιουργούσαν βιομηχανικές δομές που κατασκεύαζαν

ακόμα και  drone, οι δικοί μας πολιτικοί ανέχονταν

και επιβράβευαν  την παραγωγή εκατομμυρίων αυ-

θαιρέτων και πριμοδοτούσαν  επενδύσεις σε καζίνο

με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές.

Οι Έλληνες  μηχανικοί  καθ’ ύλην δημιουργοί του  οι-

κιστικού γίγνεσθαι στην χώρα μας είχαν καταντήσει

διαπιστευμένοι συμβολαιογράφοι  αυθαιρέτων αυτο-

αναιρώντας για πενιχρές αμοιβές τον ίδιο τον  επαγ-

γελματικό τους προορισμό. Εκατοντάδες αποσπασματικές

χωροταξικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων

προστίθενται κάθε χρόνο στο παζλ της ελληνικής “από και

έως” πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα μαθήματα από την οι-

κονομική κρίση  της εποχής των μνημονίων δεν ήταν αρ-

κετά να αλλάξουν κάθε είδους  ρουσφετολογικές

πρακτικές που καθόρισαν και καθορίζουν το οικιστικό γί-

γνεσθαι στη χώρας μας. 

Το Νέο Χωροταξικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη

βουλή το Νοέμβριο του 2020, όχι μόνο δεν εκσυγ-

χρονίζει τα πολεοδομικά θέματα της χώρας, αλλά ει-

σάγει νέες μεθόδους ρουσφετολογικής διαχείρισης

της χωροταξίας στη χώρας μας. 

Οι αρμόδιοι υπουργοί, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις

Γεωργιάδης και Δημήτρης  Οικονόμου δεν αφήνουν

αμφιβολίες. Η πρόταση τους να καταργηθούν οι πα-

ρεκκλίσεις σε οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμ-

μάτων στην εκτός σχεδίου δόμηση επιτρέποντας

στους ενδιαφερόμενους  ιδιοκτήτες να μπορούν να

χτίσουν  δύο χρόνια από σήμερα για να εκμεταλλευ-

τούν τα οικόπεδα τους είναι ενδεικτικό της νοοτρο-

πίας των χωροταξικών επιλογών των υπουργών. Το

θέμα παρά το γεγονός ότι από πολεοδομική άποψη

δεν είναι πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων της εκτός σχεδίου δόμησης,

είναι ενδεικτικό των προθέσεων.  Η θέα του Υπουργού

Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη στην ελληνική τη-

λεόραση να διαβεβαιώνει  απολογητικά τους ιδιοκτή-

τες των οικοπέδων αυτών ότι θα έχουν και πρόσθετο

χρόνο  να χτίσουν μέχρι και έξι χρόνια, (πάλι καλά

που δεν έβαλε χρονικό ορόσημο τις επόμενες εκλο-

γές)  είναι  αποκαλυπτική της νοοτροπίας των επιλο-

γών μηδενικού πολιτικού κόστους  των ανδρών που

χειρίζονται τις τύχες της οικιστικής οργάνωσης  του

τόπου μας. 

Είναι πράγματι  εξωφρενικό αρμόδιοι υπουργοί να

προτρέπουν, σχεδόν να εκβιάζουν ιδιοκτήτες γης

εξωθώντας τους να  τρέξουν να βρουν χρήματα για

να  προλάβουν να χτίσουν  και να εκμεταλλευτούν

την εκτός σχεδίου μικρή ιδιοκτησία τους καταργών-

τας με τον τρόπο αυτόν τις χωροταξικές επιλογές

που οι ίδιοι φέρνουν προς νομοθέτηση στη βουλή. Η

μεθόδευση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί από τους

ιστορικούς του μέλλοντος σαν η αρχή της εποχής της

προειδοποιητικής ρουσφετολογίας στον ελληνικό

χώρο.

Κάθε σκεπτόμενος Έλληνας με αποθέματα αξιοπρέ-

πειας τρομάζει με την ιδέα ότι οι ίδιοι άνθρωποι που

κάνουν αυτές τις προτάσεις  θα κατευθύνουν την εκ-

πόνηση των χωροταξικών σχεδίων της χώρας μας.

Παράλληλα η  πρόταση τους να μειωθεί ο συντελε-

στής  δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων από 0,20 σε

0,18 προκαλεί θυμηδία και υποτιμά την νοημοσύνη

μας. Η δήλωση τους  ότι τα χωροταξικά σχέδια  θα

ξεκινήσουν από τα νησιά μας, τις περιοχές Natura

και τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με fast trαck

διαδικασίες για να μην καθυστερεί η τουριστική εκμε-

τάλλευση των περιοχών αυτών προκαλεί εφιάλτες

σε όσους  λατρεύουν  την ομορφιά της πατρίδας μας.

Είναι γνωστό σε όλους τους αρμόδιους ότι χωροτα-

ξικές μελέτες χωρίς έγκαιρη  διακοπή έκδοσης οικο-

δομικών αδειών στον χώρο εκπόνησης της μελέτης

είναι δώρον άδωρον. Κάθε προειδοποίηση ακυρώνει

την ίδια την έννοια εκπόνησης της χωροταξικής με-

λέτης. Όλοι θα τρέξουν να χτίσουν να προλάβουν και

να ακυρώσουν στην πράξη οποιεσδήποτε  επιλογές

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου που θίγουν  τα

προσωπικά οικοπεδικά τους συμφέροντα. Αυτή την

αλήθεια  φαίνεται να θέλουν να  αγνοούν με περίσσια

υποκρισία οι αρμόδιοι υπουργοί συντάκτες του νέου

χωροταξικού νομοσχεδίου.

Όλα δείχνουν  ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τρίτο

κύμα της ρουσφετολογικής πανδημίας που σαρώνει

χρόνια τώρα την χώρα μας  και απειλεί να καταστρέ-

ψει ότι έχει μείνει όμορφο  στον ελληνικό χώρο. 

Αν όλοι εμείς, δεξιοί  και αριστεροί, άνδρες και γυναί-

κες, νέοι και γέροι,  Έλληνες και Eυρωπαίοι που αγα-

πούν αυτόν τον τόπο δεν αντιδράσουμε σ’ αυτή την

ανεξέλεγκτη κερδοσκοπική επέλαση σε βάρος του

ελληνικού τοπίου και της ποιότητας της ζωής μας,

Αν οι βουλευτές που καλούνται να ψηφίσουν αυτό το

χωροταξικό νομοσχέδιο δεν απαρνηθούν τα ρουσφε-

τολογικά τους προνόμια και δεν τολμήσουν να ειση-

γηθούν την από κοινού  δημιουργία ενός

ανεξάρτητου υπερκομματικού οργανισμού, απαλλαγ-

μένου από τα δεσμά του πολιτικού κόστους, που θα

αναλάβει την διαχείριση των πολεοδομικών μας θε-

μάτων,

Αν δεν εξοστρακίσουμε από την πολιτική ζωή  όλους

εκείνους, τους μη ικανούς, τους  χωρίς  αντισώματα

στον ιό της κερδοσκοπίας, που χρόνια τώρα έχουν με-

τατρέψει την χωροταξία σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιω-

τικών και προσωπικών  συμφερόντων σε βάρος της

ποιότητας της ζωής μας προβάλλοντας σαν άλλοθι

της οργανωτικής τους ανεπάρκειας fast track  διαδι-

κασίες και άλλα δήθεν αναπτυξιακά κερδοσκοπικά

οράματα,

Αν δεν επαναστατήσουμε με όσα συμβαίνουν γύρω

μας και υποβαθμίζουν τον ελληνικό χώρο και την

αξιοπρέπειά μας, θα πρέπει να  το πάρουμε απόφαση

ότι θα ζούμε σε ένα υποβαθμισμένο οικιστικό περι-

βάλλον μιας χώρας όπου οι τελευταίοι  ελεύθεροι

κοινόχρηστοι χώροι στις πόλεις θα διατίθενται για

τη δημιουργία καζίνων, όπου οι κορυφογραμμές ιδι-

αιτέρου φυσικού κάλλους των βουνών μας μπροστά

στα έκπληκτα μάτια των θεών του Ολύμπου θα πα-

ραδίδονται  στο έλεος της   ανανεώσιμης  επιδοτού-

μενης ανεμοδαρμένης προχειρότητας χωρίς

αισθητικά και χωροταξικά κριτήρια, όπου  οι ντομάτες

θα πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με τα φωτοβολ-

ταϊκά που εγκαθίστανται απρογραμμάτιστα εδώ και

εκεί στα χωράφια της χώρας, όπου  οι όμορφές πα-

ραλίες μας και τα νησιά μας που ανέδειξαν τον του-

ρισμό μας χρόνια τώρα  θα παραδοθούν άνευ όρων

για αποκλειστική τουριστική εκμετάλλευση και κακο-

ποίηση σε  off-shore  επιχειρηματικά συμφέροντα και

θα χρειαζόμαστε corporate  πιστωτικές κάρτες για

να κάνουμε μπάνιο στους τόπους που γεννηθήκαμε.

Η αυθεντική ομορφιά της πατρίδας μας θα έχει χαθεί

για πάντα. 

Νίκος Τσεμάνης

Πολιτικός Μηχανικός, Dipl. Ing. ETH Ζυρίχης
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Πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 09-12-20, Παράσταση

Διαμαρτυρίας από μέλη των

Δ.Σ. της (Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Εκδοτών - Βιβιο-

πωλών) ΠΟΕΒ και του

ΣΒΕΑΠ, με κύριο αίτημα το

άνοιγμα των βιβλιοπωλείων

και την ουσιαστική ενί-

σχυση των μικρών και με-

σαίων βιβλιοπωλών και εκ-

δοτών. Εκπρόσωπος του

Δ.Σ. της ΠΟΕΒ κατέθεσε

στο Υπουργείο Υπόμνημα

με τα αιτήματα των Συλλό-

γων και της ΠΟΕΒ.

Η κυβέρνηση, δεν θωράκισε

το σύστημα υγείας. Δεν ενί-

σχυσε έγκαιρα τα ΜΜΜ, όπου

συνωστίζονται οι πολίτες.

Παράσταση διαμαρτυρίας για ανοιχτά Βιβλιοπωλεία

“διεκδικώντας την επιβίωσή μας”

Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

σχετικώς με την συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ, που πραγματοποι-

ήθηκε την Τρίτη 8-12-2020 και όπου συμμετείχαν από το

Κύμα Ενωμένων Πολιτών - Δ. Δαβάκης οι κ.κ. Πλουμίδης και

Μελιδώνης (αναπλήρωσε τον κ. Μινωτάκη) ενημερωθήκαμε

ως προς τα εξής:

Ο κ. Πλουμίδης έθεσε ένα θέμα προ ημερησίας, που αφο-

ρούσε την χρήση των γηπέδων από τα παιδιά, τα οποία ανή-

κουν μεν στους αθλητικούς συλλόγους, αλλά λόγω

συνθηκών ούτε προπονούνται, ούτε μπορούν να κάνουν

χρήση του χώρου των γηπέδων. Θα μπορούσαν δηλαδή να

χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους απαρτίζοντας ομάδες

των τεσσάρων ατόμων και εκ περιτροπής, σαν να ήταν σε

προπόνηση. Επί του παρόντος οι σύλλογοι είναι σε απραξία,

ενώ ο χώρος περιμετρικά των γηπέδων είναι ελεύθερος πρό-

σβασης από τους κατοίκους, γιατί όχι ο αγωνιστικός χώρος

για τα παιδιά των ομάδων; Επί της ουσίας του θέματος, απάν-

τηση δεν υπήρξε.

Στη συνέχεια και επί της ημερησίας, ακατανόητη επιμονή

διαπιστώθηκε από την διοίκηση για την πραγματοποίηση των

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Ολα τα μέλη του ΟΑΠΠΑ,

τα προερχόμενα από την αντιπολίτευση δήλωσαν μεγάλη

ανησυχία, πιο συγκεκριμένα για την Χριστουγεννιάτικη πα-

ρέλαση, όπου, σύμφωνα με την εισήγηση, οι διασκεδαστές

θα μοιράσουν γλυκά στα παιδιά... Οπως τόνισαν και τα μέλη

μας, αυτή η παρέλαση είναι επισφαλής λόγω πανδημίας, ως

εκ τούτου θα πρέπει ν' ακυρωθεί. Επιπλέον, με ποιό τρόπο

θα διασφαλιστεί η αποφυγή συνάθροισης, άρα και η ενδε-

χόμενη διασπορά; Κατά την γνώμη μας η κίνηση είναι παρά-

λογα παρακινδυνευμένη.Το video mapping, αν και εφόσον

επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ως και το διαδικτυακό κυ-

νήγι θησαυρού, μας βρίσκουν σύμφωνους, μιας και είναι απο-

λύτως ασφαλή.

Το άλλο ακανθώδες θέμα αυτής της συνεδρίασης, για το

οποίο σημειωτέον η εισήγηση ήρθε στα παρά πέντε κυριολε-

κτικά (έχει γίνει μόνιμη συνήθεια πλέον της διοίκησης!) ήταν

η περιβόητη διαδικτυακή συναυλία από την ΦΟΑ. Η συναυ-

λία μπορεί πράγματι να είναι αξιόλογη αλλά στην προηγού-

μενη περίοδο (όταν είχε προγραμματιστεί και ε ντέλει

ακυρώθηκε) που θα γινόταν στο θέατρο Βέμπο, θα κόστιζε

περίπου 10.000€. Με μεγάλη επιμονή η δημοτική αρχή θέ-

λησε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με κόστος όμως ν'

αγγίζει τις 8.000€! Μα καλά, δεν περιορίζεται το κόστος,

όταν γίνεται διαδικτυακά; Και εκείνα τα έντυπα για ποιό

λόγο να τυπωθούν για να την διαφημίσουν; Τα μέλη μας κα-

ταψήφισαν.

Σχετικώς με την πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση της Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής στις 9-12-2020 και όπως ενημερωθή-

καμε από τον του αντιπρόεδρο ΔΣ και μέλος αυτής κ. Πέτρο-

βιτς, υπήρχαν 4 θέματα, εκ των οποίων τα 3 αφορούσαν την

ΔΕ Βάρης. Αναφερόμαστε μόνο στο ένα, που κι αυτό ήρθε

με ομόφωνη απόφαση του τοπικού Βάρης. Αφορά την παρα-

χώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος

1, Βάρκιζα. Ξέρετε, στο σημείο όπου Χειμώνα, Καλοκαίρι και

με κλειστά ακόμη τα καταστήματα, γυρίζεις γύρω-γύρω,

μέχρι να τετραγωνίσεις τον κύκλο, για να βρεις θέση στάθ-

μευσης... Η πρόβλεψη για την θέση, σε κεκορεσμένο από

άποψη στάθμευσης δρόμο, έρχεται σαν κερασάκι στην

τούρτα, καθώς η οδός Απόλλωνος είναι στενή, με ανύπαρκτα

σχεδόν πεζοδρόμια και αναγκαστικά η στάθμευση γίνεται

στη μία πλευρά του δρόμου. Ενημερώνουμε επίσης, ότι λει-

τουργεί κατάστημα ΕΛΤΑ, στο οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί

θέση από πέρσι και ακριβώς στο ίδιο σημείο. Επομένως με

την πρόσθετη θέση ΑΜΕΑ η κατάσταση θα γίνει ασφυκτική.

Ο κ. Πέτροβιτς τοποθετήθηκε ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ και αντι-

πρότεινε να μεταφερθεί η θέση από το νούμερο 1 στο τέλος

της εσοχής, που έχει κατασκευστεί, στην πλευρά των ζυγών

αριθμών και μεταξύ του 2 και 4. Αραγε από το τοπικό Βάρης

κανείς δεν ασχολήθηκε να δει το σημείο κai ν' αναρωτηθεί,

πού θα χωροθετηθεί η θέση ΑΜΕΑ;

Στην οικονομική επιτροπή αυτής της εβδομάδας, η ενημέ-

ρωσή σας έχει ως εξής:

Την προηγουμένη (η συνήθεια που αναφέραμε...) ήρθε θέμα

εκτός ημερησίας και σαν να μην έφτανε αυτό, το πρωί της

ίδιας ημέρας διεξαγωγής της επιτροπης, έφτασαν "τρέχον-

τας" άλλες δύο εισηγήσεις και μάλιστα κατά την ώρα της συ-

νεδρίασης... Αντιλαμβάνεστε ότι, όταν πρόκειται για

μελέτες 25 σελίδων ή 75 της προηγουμένης, όση προσπά-

θεια και να καταβάλουμε, είναι αδύνατο να προλάβουμε την

μελέτη τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την προμήθεια ηλε-

κτρολογικόυ υλικού για τους κοινόχρηστους χώρους ύψους

264.120€ και από ίδιους πόρους. Με αυτά τα ποσά κανείς

δεν παίζει... Καταψηφίσαμε όλα τα θέματα προ ημερησίας

και επί της αρχής, δηλαδή διαφωνούμε για την εισαγωγή

τους ως έκτακτα. γιατί δεν είναι έκτακτα βάσει του κώδικα.

Επιπλέον, όταν είναι γνωστή στην διοίκηση η καταληκτική

ημερομηνία ενός θέματος (το ένα είχε την 31η Δεκεμβρίου)

δεν αιτιολογείται το κατεπείγον.

Από την ημερησία σταχυολογούμε:

― "Αποτέλεσμα δημοπρασίας για την εκποίηση εδαφοβελ-

τιωτικών". Καταψηφίσαμε γιατί δημοπρασία με έναν και μόνο

συμμετέχοντα, δεν νοείται.

― Χρονική επέκταση των συμβάσεων της "Προμήθειας τρο-

φίμων, φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του

δήμου". Τοποθετηθήκαμε ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ γιατί πρώτον,

ο άρτος έχει εκπέσει πλέον της προμήθειας και δεύτερον,

δεν εξηγείται για την τρίτη συμμετέχουσα αρχικώς εταιρεία,

η οποία αρνήθηκε την παράταση, αν υπάρχει ακόμη συμβα-

τικό αντικείμενο και τί θα γίνει σε αυτή την περίπτωση;

― Για το θέμα με τίτλο "Δαπάνες παροχής ευρυζωνικής σύν-

δεσης για χρήση τηλεκπαίδευσης" ύψους 650€, είμαστε

απολύτως σύμφωνοι. Μάλιστα προτείναμε την επέκταση και

διεύρυνσή του αριθμητικά και ως προς το ύψος του ποσού.

Ηταν δε και δική μας σκέψη, πως θα πρέπει να καλύπτονται

όλοι οι μαθητές στις περιπτώσεις π.χ. διακοπής ρεύματος και

δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με άλλο τρόπο.

― "Προμήθεια Λειοτεμαχιστή" δαπάνη ύψους 599.998,80 €!

Μια εισήγηση που ήρθε άνευ μελέτης κ έτσι παρέμεινε... Μια τέ-

τοια δαπάνη άκρως χρηστική μεν αλλά ιδιαιτέρως υψηλή, δεν

είναι δυνατό να μη συνοδεύεται από ένα πλήρες και τεκμηριω-

μένο εισηγητικό. Ως ορίζεται, θα έπρεπε να υπάρχει μελέτη τε-

χνικών προδιαγραφών και οι όροι διακήρυξης. Ζητήσαμε την

απόσυρση του θέματος και στην  περίπτωση που αυτή δεν θα γι-

νόταν, δηλώσαμε ότι καταψηφίζουμε.

Για το τέλος, σας αφήσαμε την "Ανακατασκευή δικτύου άρ-

δευσης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου". Και αυτή η εισή-

γηση ήρθε ασθμαίνουσα, προλάβαμε όμως να διαβάσουμε

ορισμένα ποσά.... Ενδεικτικά: Προπαρασκευασμένος χλοο-

τάπητας 1.600 τετρ.μ. 14.400€

Στην ίδια κατηγορία 3.510 τετρ.μ.  28.135€

Προγραμματισμός για 12 μήνες 5.400€

Προγραμματισμός κεντρικής μονάδας 2.400€

Εργασίες εγκατάστασης 11.400€

Εργασία διάνοιξης 7.000€

Εργασία προετοιμασίας χώρου 5.600€ κ πάει λέγοντας,

όπερ σημαίνει η συνολική δαπάνη φτάνει στις 249.988,88€.

Καίτοι είμαστε υπέρμαχοι του πρασίνου και του περιβάλλον-

τος, τα ποσά από υπερπλεονάζοντα είδη και η πολύ υψηλή

δαπάνη, μας ανάγκασαν να καταψηφίσουμε.

Και καθώς κι αυτό το έτος βαίνει προς το τέλος του (να

πάει και να μην ξανάρθει), σας παρακαλούμε και πάλι να

προσέχετε και να τηρείτε τα υγειονομικά μέτρα (λίγο

έμεινε ακόμη).... Υπομονή, Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Τροφή για σκέψη
Διαβάζω στο παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα της δη-

μοτικής συμβούλους Ι. Δόγκα, για το  Αποτέλεσμα δη-

μοπρασίας για την “εκποίηση εδαφοβελτιωτικών”, που

είχε μόνον έναν συμμετέχοντα!

Όταν δεν έχει δημοσιευθεί καν στο Δήμο, στην πιστο-

ποιημένη εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, και μπορεί να έχει δη-

μοσιευθεί στις “Κουκουβάονες”, ο καθένας μπορεί να

σκεφθεί ότι θέλει. Αυτό ισχύει για όλες τις δημοπρα-

σίες, περιλήψεις διαγωνισμών του Δήμου, που συνεχί-

ζει παρανόμως και δεν δημοσιεύει στην εφημερίδα μας,

παρά τις υπομνήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δημοσίευσε τροποποίηση ρυμοτομικού στην περιοχή

της Βούλας, χωρίς να δημοσιευθεί στην πιστοποιημένη

εφημερίδα μας, που έχει έδρα το Δήμο ΒΒΒ, ως έχει

υποχρέωση.

Ζητήσαμε με meil, τη μελέτη τροποποίησης, για να ενη-

μερώσουμε τους αναγνώστες, αλλά ακόμη περιμένουμε.

Αναρωτηθήκατε κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

πώς γίνεται να βλέπετε δημοσιεύσεις άλλων δήμων και

ποτέ του δήμου ΒΒΒ;

Αννα Μπουζιάνη



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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Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την

αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της παν-

δημίας, για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ανακοίνωσαν

τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επι-

κράτεια που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα

ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή

σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδι-

κού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε

αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά

και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί

του ονομαστικού μισθού από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμ-

βασης εργασίας των εργαζομένων και για ισόχρονο διά-

στημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Για τις επιχει-

ρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλ-

λεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων

και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι

άκυρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους

με εντολή δημόσιας αρχής εντός του μηνός, δίνεται η δυ-

νατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων

φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον

μήνα Δεκέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αν-

τίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

3. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους

τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής

πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφει-

λών που είναι πληρωτέες τον μήνα Δεκέμβριο, και η απο-

πληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος

της ισχύουσας ρύθμισης.

4. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών

δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε συνεννόηση

με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

5. Όπως έχει ανακοινωθεί και ήδη υλοποιείται, επεκτείνον-

ται όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τους μήνες από

9 έως 13 κατά δύο μήνες.

6. Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επι-

κράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό

και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις

οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας. Επε-

κτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας

προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιω-

τικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή

του ωραρίου τους, για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

7. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη δι-

ευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική

μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακί-

νητα και για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια

κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμ-

βασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώ-

μενων μελών αυτών. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν

ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργα-

ζόμενους, και τον μήνα Δεκέμβριο, το 50% της ζημίας τους

θα καταβάλλεται στους δικαιούχους.  

8. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο

του 2021, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμ-

βρίου 2020. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Δι-

καίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον

πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου.

9. Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του

2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το ΑΚΚΕΛ καταδικάζει την
αστυνομική αυθαιρεσία

κατά κτηνοτρόφου 

Η καταδίκη είναι ήπια έκφραση απέναντι στην αλητεία

που έγινε από πλευράς αστυνομικών εναντίον ενός

Έλληνα πολίτη κτηνοτρόφου στην περιοχή του Κιλ-

κίς, ο οποίος ξεγεννούσε πρόβατα το βράδυ και όταν

τελείωσε αργά από τον στάβλο, επέστρεφε στο σπίτι.

Η αστυνομία του επέβαλε πρόστιμο 300 ευρώ επειδή

κυκλοφορούσε αργά μετά την απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας. Προφανώς οι αστυνομικοί έκαναν αξιολόγηση

κατάστασης και εκτίμησαν ότι τα πρόβατα θα μπορού-

σαν να γεννήσουν νωρίτερα και με ρυθμό που θα επέ-

τρεπε στον κτηνοτρόφο να επιστρέψει πριν από την

απαγόρευση κυκλοφορίας. Το αίσθημα κοινωνικής

υπηρεσίας και η νοημοσύνη τους έφταναν μέχρι εκεί;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αγία Παρασκευή 12.7.1991
Αρ. πρωτ. 3615 

ΠΡΟΣ: Κα Έρση Μαρία Ξεφτέρη

Απαντώντας στην από 28.4.91 αί-
τησή σας, σας πληροφορούμε, ότι
όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία
αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, η
έκταση, κυριότητος Έρσης-Μαρίας
Ξεφτέρη, που βρίσκεται στη θέση
Διόνυσος, περιοχής Διονύσου εμ-
βαδού κατά το υπ’ αρ.
26588/14.08.1976 συμβόλαιο του
Συμβολαιογράφου Σωτηρίου Οικο-
νόμου δύο χιλιάδων (2.000,00) τ.μ.

και κατά το από Απρίλιο 1991 Σχε-
διάγραμμα του Μηχανικού κ. Νικο-
λάου Αστερίου δύο χιλιάδων
(2.000,00) τ.μ., το οποίο θεωρημένο
συνοδεύει το παρόν, δεν είναι δα-
σική έκταση και ως εκ τούτου δεν
διέπεται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις του Ν.Δ. 86/69 και του Ν.
998/79 και επομένως δεν έχουμε
αρμοδιότητα να αποφανθούμε ως
προς την κυριότητα αυτής. Ο Οικο-
νομικός Έφορος στον οποίον κοινο-
ποιείται το παρόν, παρακαλείται να
διερευνήσει τα δικαιώματα του Δη-
μοσίου, επί της ανωτέρω εκτάσεως. 

Ε.Ν.
Ο Δασάρχης

Παπακώστας - Δασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια: 7-12-2020
Αρίθμ. Πρωτ.: 18695
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου                     
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ                                                             
Πληροφορίες: 
Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής                               
Τηλέφωνα      :  22993-20300, 20345                                                 
Φαξ                : 22990/48289                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ανακοινώ-
νει  ότι με την υπ'αρίθμ. πρωτοκ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49641/2884/26-5-2020
απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: Ψ7Μ14653Π8-Κ4Φ),

με θέμα “Περιβαλλοντική έγκριση
της Τροποποίησης του Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δη-
μοτικής Ενότητας Παλαιάς
Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, Περι-
φέρειας Αττικής, κατόπιν αξιολόγη-
σης Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”,
εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
έγκριση του αναφερόμενου ΓΠΣ. Η
παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευ-
θεί σε μία τοπική εφημερίδα  προ-
κειμένου να λάβει γνώση ο κάθε
ενδιαφερόμενος.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
(Α.Α.)

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για τον Δεκέμβριο

λόγω των μέτρων πανδημίας

Διατήρηση της αναστολής της λει-

τουργίας του λιανεμπορίου, με

εξαίρεση την παραλαβή των εμπο-

ρευμάτων μόνο με click away από

την Κυριακή 13/12 έως την Πέμ-

πτη 7/1/2021, λόγω και της υπερ-

φόρτωσης των ταχυμεταφορών,

ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Θα επιτρέπεται δηλαδή η λιανική

πώληση με διαδικασία προαγοράς

και παραλαβής από εξωτερικό

χώρο του καταστήματος. Η πα-

ραγγελία θα γίνεται είτε μέσω e-

shop είτε τηλεφωνικά, και η

πληρωμή είτε με ηλεκτρονικό

τρόπο είτε με POS έξω από το κα-

τάστημα. Η παραγγελία θα παρα-

λαμβάνεται από ένα άτομο σε

συγκεκριμένο χρόνο και με ηλε-

κτρονική απόδειξη, ξεκαθάρισε ο

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζον-

τας ότι πρέπει να αποφευχθεί η

μεγάλη κοινωνική κινητικότητα,

σύμφωνα με τις υποδείξεις των ει-

δικών.

Ουρές έξω από τα καταστήματα

θα επιτρέπονται μόνο έως 9 άτομα

και η απόσταση μεταξύ των πελα-

τών θα πρέπει να είναι τουλάχι-

στον 2 μέτρα.

Σε επιχείρηση που θα βρεθεί, σε

έλεγχο, στο εσωτερικό της με πε-

λάτη θα επιβάλλεται και διοικητικό

πρόστιμο -από 2.000 έως 50.000

ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. – και κλεί-

σιμο από 15 έως 90 ημέρες.

Η υπηρεσία click away θα επιτρέ-

πεται μόνο σε επιχειρήσεις που

έχουν πρόσβαση στον δρόμο, άρα

όχι σε κλειστά εμπορικά κέντρα

και επιχειρήσεις που συστεγάζον-

ται σε μεγάλα κτίρια, διευκρίνισε ο

Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το click

away δεν μπορεί να ισοφαρίσει

στις επιχειρήσεις τη ζημία από τη

μη λειτουργία του λιανεμπορίου

γι΄αυτό το λόγο και οι επιχειρή-

σεις που θα λειτουργήσουν με το

click away νοούνται ως παραμένου-

σες κλειστές με κρατική εντολή

και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα

ωφελήματα και τα προστατευτικά

μέτρα.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι αν δεν τηρη-

θούν τα μέτρα τότε η μέθοδος του

click away θα αποσυρθεί.

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                         12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

στα πεταχτά

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.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΚΗΣ, του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και

της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ, που γεννή-

θηκε στην ΑΘΉΝΑ και κατοικεί στον Ταύρο Αττικής

και η ΑΝΝΑ-ΑΚΡΙΒΗ ΦΙΛΙΠΠΑ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και

της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΚΟΥΝΙΑΚΗ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στη νήσο Ρόδο, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στη Ρόδο Νοτίου Αιγαίου.

ΓΑΜΟΙ

2ος Μαθητικός Διαγωνισμός

στα Οικονομικά 2021
Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει τον Δεύ-

τερο  Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για

μαθητές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ο οποίος καθιερώθηκε

με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). 

H οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού αναλαμβάνε-

ται από το ΟΠΑ (Φ15/154530/Δ2/12-11-2020) σε συνεργα-

σία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση

Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης. 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να καθιερωθεί ένας ετήσιος

θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων ανάμεσα στους μα-

θητές Λυκείου στην Ελληνική Επικράτεια για να ενισχυθεί

η έφεση των υποψηφίων φοιτητών στις οικονομικές σπου-

δές και να δώσουμε κίνητρα στην νέα γενιά να αποκτήσει

καλύτερη πληροφόρηση  για τις οικονομικές εξελίξεις. 

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα εξετάζονται στο

γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών. 

Ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής των μαθη-

τών ορίζεται από 21/12/2020 μέχρι 24/01/2021 ηλεκτρονικά

στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Για πληροφορίες στο site: www.diagonismos.ermis.aueb.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χριστίνα Βάγγη (info@diagonis-

mos.ermis.aueb.gr).

«Καθυστέρηση διαδικασίας 

παράδοσης ακαδημαϊκών

συγγραμμάτων»

Η “Πρωτοβουλία Νέων” απευθύνει επιστολή προς τον αρ-

μόδιο υπουργό κα τους βουλευτές για την καθυστέρηση

των συγγραμμάτων. Γράφουν μεταξύ άλλων: 

«Πάνω από δυο μήνες έχουν περάσει από την έναρξη του

χειμερινού εξαμήνου, και η συντριπτική πλειοψηφία των

φοιτητών δεν έχει λάβει κανένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα. 

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, άργησε να ξεκινή-

σει έναν περίπου μήνα με πάνω από δυο αναβολές να λαμ-

βάνουν χώρα. 

Η ημερομηνία λήξης της: 22 Νοεμβρίου. 

Η δε προθεσμία παράδοσης: 11 Ιανουαρίου. Για κάποια Πα-

νεπιστήμια η 11η Ιανουαρίου είναι και η ημερομηνία έναρ-

ξης της εξεταστικής περιόδου. 

Ενώ τα μαθήματα προχωρούν κανονικά, οι φοιτητές έχουν

ως  μοναδικό υλικό μελέτης τις σημειώσεις τους.

Είναι φανερό πως η καθυστέρηση παράδοσης των συγγραμ-

μάτων δυσχαιρένει την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για

τους φοιτητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που καλούν-

ται να δουλέψουν με μισά εργαλεία.

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

Δωρεάν εκπαιδευτικό 
διαδικτυακό σεμινάριο 

πρώτων βοηθειών 
από τον Δήμο ΒBB

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ
μένης σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και τους διασώστες της Εθελοντικής Διασω
στικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, διοργανώνει διαδικτυακό
σεμινάριο Α’ Βοηθειών την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις
11:00 έως τις 13:30.
Οι συμμετέχοντες στη δράση θα εκπαιδευτούν στις βασικές
Α΄ Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ) και θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση παρακολού
θησης. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πραγματο
ποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του
Δήμου και είναι δωρεάν. Σημειώνουμε πως υπάρχει ανώ
τατο όριο συμμετεχόντων και για το λόγω αυτό θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2132019928, 2108972203
Δηλώσεις συμμετοχής έως 11 Δεκεμβρίου στο email:
irene.drizi@gmail.com 

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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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

Tο  27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευμα-

τολογίας (10-13 Δεκεμβρίου) που

διοργανώνεται διαδικτυακά από τη

Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελ-

ματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλά-

δος (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.), βρίσκεται σε

εξέλιξη, από Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.

Ήδη στην ενότητα, «Ρευματοπαθείς
και εργασία», παρουσιάστηκαν από

την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας ΡευΜΑζήν, Κατερίνα Κου-

τσογιάννη, τα πρώτα συμπεράσματα

έρευνας που διαμορφώθηκαν από τα

αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου

της ΡευΜΑζήν, με θέμα τη σχέση των

ρευματοπαθών με την εργασία.  

Δεδομένης της δύσκολης περιόδου

που διανύουμε εξαιτίας της πανδη-

μίας του Covid-19, η χαρτογράφηση

των εργασιακών συνθηκών των ρευ-

ματοπαθών, η διαπίστωση των αναγ-

κών τους, αλλά και η εξακρίβωση του

βαθμού ενημέρωσης των ίδιων και

των εργοδοτών τους όσον αφορά τα

εργασιακά τους δικαιώματα και τις δυ-

νατότητες εύλογων προσαρμογών

στην εργασία, συναποτέλεσαν τους

στόχους της πανελλαδικής έρευνας

που υλοποίησε ΡευΜΑζήν, υπό την αι-

γίδα της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. 

Με εξασφαλισμένη την προστασία

των προσωπικών τους δεδομένων, οι

ασθενείς απάντησαν διαδικτυακά σε

ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις

εργασιακές συνθήκες και τα νέα δε-

δομένα. 

Από τα 503 συμπληρωμένα ερωτημα-

τολόγια, προέκυψε ότι:

• Συνολικά 83.44% των συμμετεχόν-

των ήταν στην παραγωγική εργασιακά

ηλικία, εύρημα που υποστηρίζει την

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της

μελέτης.

• Το 90% είναι γυναίκες, κάτι που εξη-

γείται από το επιβεβαιωμένο στατι-

στικά γεγονός ότι τα ρευματικά

νοσήματα αφορούν περισσότερο γυ-

ναίκες και ότι οι γυναίκες συμμετέ-

χουν πρόθυμα σε έρευνες.

• Η πλειονότητα των συμμετεχόντων

είναι σε θεραπεία με βιολογικούς πα-

ράγοντες 40,4%, ενώ αξιοσημείωτο

είναι το γεγονός του ποσοστού 2,8%

που βρίσκεται σε εναλλακτικές θερα-

πείες και του 7,5% που δεν λαμβάνει

θεραπεία.

• Το 83% στηρίζεται οικονομικά στην

προσωπική του εργασία ή στην εργα-

σία τρίτου προσώπου στην οικογέ-

νεια, ενώ μόνο το 11% έχει στήριξη

από το κράτος.

• Για το 65% των ερωτηθέντων κύρια

πηγή εισοδήματος είναι η εργασία

τους, ενώ το 81% δηλώνει ότι νόσησε

μετά την έναρξη της εργασίας.

• Θετικό είναι ότι οι περισσότεροι

ασθενείς κοινοποιούν πλέον το πρό-

βλημά τους στην εργασία, με το 56%

να το έχει κοινοποιήσει στον εργο-

δότη και το 61% στους συναδέλφους

του ενώ το 15% δεν μιλάει για το νό-

σημα του στην εργασία. 

• Είναι σημαντικό ότι το 61% θεωρεί

ότι η εργασία του θα ήταν ευκολότερη

αν υπήρχαν εύλογες προσαρμογές

στον εργασιακό χώρο. 

• Το 39% εκτιμά ότι οι εργοδότες δεν

είναι ενημερωμένοι για τις ανάγκες

αλλά και για τα δικαιώματα των ρευ-

ματοπαθών στην εργασία, ενώ το

59% των ερωτηθέντων δε γνωρίζουν

τα δικαιώματά τους. 

• Το 77% θεωρεί ότι το ρευματικό νό-

σημα συνιστά ανασταλτικό παρά-

γοντα για την εύρεση εργασίας και το

67% ότι είναι ανασταλτικός παράγον-

τας για τη διατήρηση της εργασίας. 

• Στις ερωτήσεις για τις συνθήκες ερ-

γασίας κατά τη διάρκεια του lock

down, είναι χαρακτηριστικό ότι το

53% δεν έκανε χρήση της ειδικής

άδειας, το 60% δεν βγήκε σε ανα-

στολή εργασίας, ενώ το 53% των

ασθενών δεν έκαναν χρήση τηλεργα-

σίας λόγω της φύσης της εργασίας

τους, ανησυχητικά ποσοστά γιατί οι

περισσότεροι ασθενείς με ρευματικά

νοσήματα ανήκουν σε ευπαθείς ομά-

δες για σοβαρή Covid-19 νόσο.

«Ρευματοπαθείς και εργασία»
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. . . γ ια την υγειά μας

Η άγρια πραγματικότητα που βιώνουμε, όλοι μας, τώρα
ανέδειξε όλες τις χρόνιες παθογένειες μιας χώρας, που
νοσεί στο πεδίο του αυτονόητου. στην Πρωτοβάθμια Φρον
τίδα Υγείας (ΠΦΥ).  

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το επίπεδο υγείας της κοι
νωνίας  επηρεάζεται ισχυρά από τη  δημογραφική εξέλιξη.
Κάθε κοινότητα ανθρώπων, συνίσταται από ένα μωσαϊκό
με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδήματος
και με διαφορετικές ηλικιακές κατανομές και συνεπώς
διαφορετικές φιλοδοξίες, απαιτήσεις και γενικότερες
ανάγκες για ιδιωτικά και δημόσια αγαθά. Ειδικότερα στον
τομέα της υγείας οι Δημογραφικοί Δείκτες εξυπηρετούν
την καλύτερη επικοινωνία των πολιτών με τα κέντρα
λήψης αποφάσεων, ώστε η προσπάθεια κάλυψης των
αναγκών, σε υγεία, των πολιτών να σέβεται τις ιδιαιτερό
τητες του πληθυσμού και να δίνει τις κατά το δυνατόν βέλ
τιστες λύσεις. 

Όταν μελετούμε το σύνολο των οικονομικών, των κοινω
νικών και των πολιτικών σχέσεων ενός πληθυσμού, ανα
φερόμαστε στην μακροκοινωνιολογία. Αντίθετα, όταν
εστιάζουμε στις σχέσεις των ατόμων στο πλαίσιο μιας κοι
νωνικής ομάδας, όπως η οικογένεια, αναφερόμαστε στην
μικροκοινωνιολογία. Η κοινωνική οργάνωση διαφοροποι
είται στο χρόνο (ιστορικά ), αλλά και στο χώρο ( μεταξύ
κοινωνιών ), ανάλογα με τις ιδιαίτερες σχέσεις των κοινο
τήτων με το φυσικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της τεχνο
λογίας, τον πολιτισμό και τις κοινωνικές αξίες. 

Από την περίοδο που ο πλανήτης μας έζησε και γνώρισε
διάφορες επιδημίες όπως την πανούκλα της Αθήνας το
430 π.Χ., την πανούκλα του Ιουστινιανού το 540 μ.Χ., την
επιδημία γνωστή ως ο Μαύρος Θάνατος το 1347 περίπου,
την πανδημία της χολέρας το 1817 , την Τρίτη πανδημία
πανούκλας το 1850, την Ισπανική γρίπη το 1918, τον κί
τρινο πυρετό του Μέμφις το 1878 και διάφορες άλλες με
τέπειτα, έχουν αλλάξει πολλά στη δομή και στην
ανάπτυξη των κοινωνιών.

Από την αγροτική κοινωνία που χωριζόταν σε δουλοκτη
τικές/αγροτικές και σε Φεουδαρχικές/αγροτικές, περά
σαμε στην βιομηχανική κοινωνία, που δεν ήταν μια απλή
υπόθεση αλλά μια μακρά και βίαιη διαδικασία, και στη
συνέχεια, προέκυψε η μεταβιομηχανική κοινωνία με εν
δεικτικό της μετάβασης την παραγωγή και αξιοποίηση της
πληροφορίας και της γνώσης.  Η πληροφορία και η
ανάγκη διαχείρισης και διακίνησής της με τη σειρά της
προκάλεσε την αλματώδη ανάπτυξη του τομέα εξειδικευ
μένων υπηρεσιών γνώσης. Σε αυτή την κοινωνία η πληρο
φορία δείχνει να είναι το κλειδί για την μεγαλύτερη
ανάπτυξη, για την αύξηση της παραγωγικότητας και για
την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. 

Η μεταβιομηχανική κοινωνία σηματοδοτεί μια ιστορική
φάση κατά την οποία γίνεται εφικτή η αξιοποίηση της αν
θρώπινης ευφυίας και νόησης κατά τρόπο επιστημονικό

και συστηματικό, γεγονός που οδήγησε στην παραγωγή
των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

Σε όλη αυτή την εξέλιξη μεγάλες αλλαγές είχαμε και στην
νοσηρότητα και στην θνησιμότητα αναδεικνύοντας τη
στενή σχέση της υγείας και της νόσου με το εκάστοτε φυ
σικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και με την ανθρώ
πινη συμπεριφορά. Στη διάρκεια των 19ου και 20ου
αιώνων αποβίωσαν από φυματίωση περισσότερο από
1δις άνθρωποι, ενώ η μεγάλη πανδημία της γρίπης του
191819 κόστισε 20 εκατομμύρια ζωές. 

Ο περιορισμός των λοιμωδών νοσημάτων κατά την διάρ
κεια του 20ου αιώνα, στις ανεπτυγμένες χώρες, συνοδεύ
τηκε από ραγδαία αύξηση των λεγόμενων χρόνιων
νοσημάτων που κυριαρχούν σήμερα στο φάσμα της νο
σηρότητας του σύγχρονου Δυτικού κόσμου. Τα τελευταία
χρόνια στις αναπτυγμένες χώρες τα καρδιαγγειακά νοσή
ματα, οι κακοήθεις νεοπλασίες, τα μυοσκελετικά σύν
δρομα, ο σακχαρώδης διαβήτης καθώς και οι ψυχικές
διαταραχές, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση.

Οι υπηρεσίες υγείας και η ιατρική φροντίδα υπάρχουν για
να καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας του κάθε
πολίτη. Οι κοινωνίες αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και
οι ανάγκες υγείας, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι προσ
δοκίες του πληθυσμού για φροντίδα και περίθαλψη. Τα
συστήματα υγείας θα πρέπει να εξελίσσονται και αυτά
μαζί με τους επαγγελματίες υγείας. Η γνώση τους θα πρέ
πει να εξελίσσεται συνέχεια όπως αναπτύσσεται η οικο
νομία και η τεχνολογία. Σε αντίθετη περίπτωση θα
παραμείνουμε σε μία καταστροφική ακινησία.   

Την περίοδο που βιώνουμε τώρα, αυτής της νέας πανδη
μίας του ιού SARSCOV2, η πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας είναι η λύση. Η πρόληψη των νοσημάτων και των
προβλημάτων υγείας, η αναβάθμιση του κοινωνικού και
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η διαμόρφωση υγιει
νών στάσεων και συμπεριφορών ,θα έπρεπε να είναι οι
βασικοί στόχοι και οι εχθροί απέναντι στην όποια πανδη

μία απειλεί την ανθρωπότητα. 

Η γνώση της σημασίας κάθε θεραπευτικού σχήματος, η
επίγνωση των πιθανών κινδύνων και η ενεργός συμμε
τοχή του ίδιου του πολίτη, υγιούς ή ασθενή σε ένα ποσο
στό, αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της αρ
ρώστιας.  

Η εμπειρία από το πρώτο επιδημικό κύμα της COVID19,
και το πρώτο lockdown, σε πολλές χώρες οδήγησε σε κα
θυστερήσεις της θεραπείας σε χρόνιους ασθενείς, χει
ρουργεία έχουν ακυρωθεί ή αναβάλλονται, οι ήδη
ασθενείς από διάφορα νοσήματα παραμελούν τα προ
βλήματα υγείας τους,  κάτι που θα έχει επιπτώσεις σε
όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας της
χώρας.

Τελικά τι σημαίνει ασφάλεια για έναν χρόνιο ασθενή; Η
πρόσβαση του σε ιατρική φροντίδα και η αναπόφευκτη
έκθεση του στον κίνδυνο του νέου αυτού ιού ή η απομό
νωση του στο σπίτι και η συνεπακόλουθη μη πρόσβαση
του στην απαραίτητη θεραπευτική αγωγή του;

Η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση περνούν σε δεύ
τερη μοίρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική
αύξηση νοσηρότητας και της θνησιμότητας από διάφορα
αίτια.

Η επόμενη μέρα θα πρέπει να ανατείλει με προγραμμα
τισμό και με πολύ προσοχή. Η μεθεπόμενη μέρα είναι εξί
σου σημαντική.   Επιστήμονες σε όλο το κόσμο, πιστεύω
ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά αυτά τα θέματα. Είναι θέματα
που κανένας δεν ξέρει τα όρια της εκπαιδευτικής πολιτι
κής με αυτά της κοινωνικής πολιτικής και της ευρύτερης
πολιτικής, για την πρόληψη τόσο των βραχυπρόθεσμων,
των μεσοπρόθεσμων και των  μακροπρόθεσμων συνε
πειών αυτής της ιδιόρρυθμης επιδημίας, μιας επιδημίας
που μας πλήττει μεν σήμερα αλλά δεν ξέρουμε με ποιο
τρόπο θα εξελιχθεί αύριο. 

Το δικαίωμα κάθε πολίτη στην εξασφάλιση ενός ικανοποι
ητικού επιπέδου υγείας είναι άρρηκτα συνδεμένο με αυτό
για ασφαλή εργασία, για επαρκή και υγιεινή τροφή, για
αξιοπρεπή κατοικία και φυσικά για την έγκυρη και έγκαιρη
πληροφόρηση, σε θέματα που αφορούν την υγεία του και
όχι μόνον. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω απαραί
τητη είναι η αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας
καθώς και η συνεχής επιμόρφωση όλων των επαγγελμα
τιών υγείας στα νέα δεδομένα και στις νέες τεχνολογίες
με αποτέλεσμα να παρέχονται σύγχρονες και αποτελε
σματικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στην πρόληψη όσο και
στην θεραπεία και αποκατάσταση.

Αθανασία Παππά
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα

Η επιδημία ως ευκαιρία και εφαλτήριο για την προαγωγή υγείας

“To δικαίωμα κάθε πολίτη
στην εξασφάλιση ενός ικανο
ποιητικού επιπέδου υγείας
είναι άρρηκτα συνδεμένο με
αυτό για ασφαλή εργασία,
για επαρκή και υγιεινή
τροφή, για αξιοπρεπή κατοι
κία”.
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ΠΟΛΟ

Επιβλητική πρόκριση για 

τη Βουλιαγμένη

Με τη Βουλιαγμένη να παίρνει την πρόκριση και

τους Απόλλωνα Σμύρνης και Πανιώνιο να απο-

κλείονται από τη συνέχεια ολοκληρώθηκε η πα-

ρουσία των τριών ελληνικών ομάδων στους

προκριματικούς ομίλους του Eurocup ανδρών. 

Σημειώνεται πως οι τρεις ελληνικές ομάδες

είχαν το μειονέκτημα της έλλειψης αγώνων

λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος της Α1

ανδρών εξαιτίας των μέτρων αναστολής στον

αθλητισμό.

Η Βουλιαγμένη, συμμετέχοντας στους αγώνες

του ομίλου που έγινε στη Γαλλία, πήρε πανηγυ-

ρικά την πρόκριση για τους «16» αφού επιβεβαι-

ώνοντας τα προγνωστικά πρώτευσε με 3 νίκες

και καμία ήττα. Ο ΝΟΒ επικράτησε εύκολα της

γερμανικής Λούντβισμπουργκ με 21-5, της ελβε-

τικής Καρούζ με 21-6 και της οικοδέσποινας γαλ-

λικής Πεΐ Ντε με 12-11.

Ο Απόλλων Σμύρνης στον όμιλο της Ουγγαρίας

πάλεψε για το καλύτερο παρά το δύσκολο της

αποστολής, ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί

έχοντας απολογισμό 2 ήττες και 1 ήττα. Ο Απόλ-

λων ηττήθηκε από τις ισχυρές ουγγρική Σολνόκι

με 13-14 και Στράσμπουργκ με 8-7 ενώ νίκησε

την ισπανική Τεράσα 14-13.

Με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια αποκλεί-

στηκε από τη συνέχεια ο Πανιώνιος συμμετέ-

χοντας σε ένα δύσκολο όμιλο στην Ισπανία. Οι

«κυανέρυθροι» ηττήθηκαν από τις Μπαρτσελόνα

15-5, από την ουγγρική Βαζούτας 18-9 και τη

γαλλική Τουρκουά με 20-9.

Να αποσυρθεί η τροπολογία

για αναβολή των εκλογών

στις Ομοσπονδίες

Tην απόσυρση της απαράδεκτης τρο-

πολογίας που προβλέπει την αναβολή

των εκλογών στις αθλητικές Ομο-

σπονδίες μέχρι τις 22 Γενάρη του 2021

απαίτησε στη Βουλή το ΚΚΕ. Η τροπο-

λογία, που κατατέθηκε από τον υφυ-

πουργό Αθλητισμού, Λευτέρη

Αυγενάκη, αιφνιδιαστικά σε νομοσχέ-

διο του υπουργείου Πολιτισμού, απο-

τελεί μια ακόμη προσπάθεια της

κυβέρνησης να ελέγξει με πραξικοπη-

ματικού τύπου ενέργειες το χώρο της

διοίκησης του αθλητισμού και ειδικό-

τερα την Ομοσπονδία στίβου, τον

ΣΕΓΑΣ. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι

«φωτογραφική», στοχεύοντας στην

αναβολή των εκλογών του ΣΕΓΑΣ, που

ήταν η μοναδική αθλητική Ομοσπονδία

που έχει προκηρύξει εκλογές αυτήν

την περίοδο (για τις 17/1/)!

Την ίδια ώρα, μόνο ως άλλοθι μπορεί

να χαρακτηριστεί η δικαιολογία της κυ-

βέρνησης πως η τροπολογία ήρθε για

να ελεγχθούν και να ενταχθούν στο

Αθλητικό Μητρώο όσο περισσότερα

σωματεία γίνεται προκειμένου να

έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές

των Ομοσπονδιών.

ΙΤΑΛΙΑ

«Eφυγε» ο Πάολο Ρόσι

Μετά τον πρόσφατο θάνατο του καλύ-

τερου ποδοσφαιριστή όλων των επο-

χών, Ντιέγκο Μαραντόνα, νέο σοκ στο

παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο,

προκαλεί ο θάνατος του σπουδαίου

διεθνούς Ιταλού παίκτη Πάολο Ρόσι σε

ηλικία 64 ετών. Σύμφωνα με το RAI

Sport, όπου εργαζόταν την τελευταία

περίοδο, ο Ρόσι απεβίωσε λόγω «ανία-

της ασθένειας».

Ο Πάολο Ρόσι αποτέλεσε μια σπου-

δαία μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου

αφήνοντας το στίγμα του και σε παγ-

κόσμιο επίπεδο. Ηταν αυτός που οδή-

γησε τη «Σκουάντρα Ατζούρα» στην

κατάκτηση του Μουντιάλ το 1982 στην

Ισπανία, στο οποίο αναδείχθηκε πρώ-

τος σκόρερ με 6 γκολ. Μάλιστα, όλα

τα τέρματα που πέτυχε αποδείχθηκαν

καθοριστικά για την πορεία της Εθνι-

κής Ιταλίας μέχρι την κορυφή, σκορά-

ροντας και στον τελικό, στη νίκη επί

της Δυτικής Γερμανίας με 3-1. Ωστόσο,

από τα έξι ξεχωρίζει το χατ τρικ απέ-

ναντι στη Βραζιλία σε αγώνα για τη β΄

φάση, αφού με τρία δικά του γκολ η

Ιταλία επικράτησε με 3-2 παίρνοντας

την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Μελανό σημείο πάντως στην καριέρα

του αποτελούν οι κατηγορίες, στις

αρχές της δεκαετίας του 1980, για εμ-

πλοκή σε σκάνδαλο στοιχημάτων που

του απέφερε τιμωρία αποκλεισμού

τριών ετών (μειώθηκε σε δύο τελικά).

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Γλυκόπικρο φινάλε 

και συνέχεια στο Europa

Με γλυκόπικρη γεύση ολοκλήρωσε ο

Ολυμπιακός τη συμμετοχή του στους

ομίλους του Champions League. Οι

«ερυθρόλευκοι» χάρη και στο δώρο

της Μάντσεστερ Σίτι κατάφεραν να

εξασφαλίσουν συνέχεια στην ευρω-

παϊκή τους πορεία αφού η τρίτη θέση

του ομίλου τούς δίνει το δικαίωμα συμ-

μετοχής στους «32» του Europa

League. Ωστόσο η ήττα στο Φάληρο

από την Πόρτο με 2-0, έστω και χωρίς

συνέπειες χάρη στη νίκη της Μάντσε-

στερ Σίτι επί της Μαρσέιγ με 3-0, αφή-

νει ίσως για πρώτη φορά φέτος

σημάδια προβληματισμού. Η εικόνα

του Ολυμπιακού στο τελευταίο κομ-

βικό παιχνίδι των ομίλων απέναντι σε

μια Πόρτο με αρκετές αλλαγές βασι-

κών ήταν κατώτερη των προσδοκιών. 

Νίκος Γεωργόπουλος

Ο Χρήστος Βολικάκης στην

Ολυμπιάδα του Τοκιο

Ο Χρήστος Βολικάκης είναι ο πρώτος Έλληνας που

κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα Ποδηλασίας Πίστας και μετρά δεκάδες δια-

κρίσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, κατέχει 10 εθνικά ρεκόρ και βρίσκεται

στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο scratch

race και στη 2η θέση στο omnium και στο points race. 

Συμμετείχε σε τρεις Ολυμπιάδες κάνοντας εξαιρε-

τικούς αγώνες και τώρα στοχεύει σε μια διάκριση

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το καλοκαίρι

του 2021.  

Διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, με πλήθος

διακρίσεων όχι μόνο στις εγχώριες, αλλά και στις

διεθνείς διοργανώσεις. Είναι Πρωταθλητής Ελλά-

δας, κατέχοντας παράλληλα 9 πανελλήνια ρεκόρ

(200μ -9.824, 1000μ-1.00.743).

Ατυχη η Γκλόρια Πριβιλέτζιο

Η Γκλόρια Πριβιλέτζιο, πρωταθλήτρια στίβου του Γυμνα-

στικού Συλλόγου Γλυφάδας, συμμετείχε (Κυριακή

6/12/2020), στον κορυφαίο μαραθώνιο

της Βαλένθια, κυνηγώντας το όριο

2.29.30 (το ατομικό της ρεκόρ 2.35.31)

της πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς

αγώνες του Τόκιο, αλλά στάθηκε

άτυχη. Μετά το 15ο χιλιόμετρο, “κατέ-

βασε” ρυθμούς από πόνο στο δικέφαλο

και στο 21ο χιλιόμετρο αναγκάστηκε

να εγκαταλείψει. 
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1
ΠΑΟ από τα παλιά, 

μόνος 1ος ο Ολυμπιακός
Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της 11ης αγωνιστι-

κής της Super League 1. Ο Παναθηναϊκός πήρε

μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε

μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε

2-1, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμ-

φάνιση, και ανέβηκε στην πρώτη πεντάδα, ενώ η ΑΕΚ

απομακρύνθηκε από την κορυφή. Οι «πράσινοι» έκα-

ναν όλη τη ζημιά στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως από τις

πτέρυγες με τους Αλεξανδρόπουλο και Βιγιαφάνες,

προηγήθηκαν 2-0 με τους Μακέντα (34') και Κουρμ-

πέλη (45') και παράλληλα κυριάρχησαν στο κέντρο,

εγκλωβίζοντας την ΑΕΚ. Η «Ενωση» μετέφερε και

στο πρωτάθλημα την άσχημη ευρωπαϊκή της εικόνα,

είχε σοβαρές αμυντικές αδυναμίες και το μόνο που

κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Ολιβέιρα στο 87'.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός νίκησε

τον Βόλο πολύ πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό

4-1. Για πολλή ώρα οι φιλοξενούμενοι ήταν η καλύ-

τερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, είχαν δοκάρι με

τον Λουβίκα στο 7', προηγήθηκαν με εύστοχο πέναλτι

του Μπαριέντος στο 11' και παρότι ισοφαρίστηκαν με

γκολ του Μασούρα στο 45', μέχρι και λίγο πριν το τε-

λευταίο εικοσάλεπτο κρατούσαν το θετικό αποτέλε-

σμα. Τότε ανέλαβε δράση για τον Ολυμπιακό ο Ελ

Αραμπί, που με τρία γκολ (66', 80', 90') έδωσε τη νίκη

στην ομάδα του.

Στη 2η θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, νικώντας 2-0 στην

Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης, παρότι από το 38'

έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ελ

Καντουρί. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε ρυθ-

μούς στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το χαμένο πέ-

ναλτι του Ζίβκοβιτς στο 57' διέσπασε την άμυνα των

Αρκάδων με γκολ του Τζόλη στο 64', ενώ έξι λεπτά

αργότερα ο Ζίβκοβιτς δεν αστόχησε ξανά από τα 11

βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Εξαιρετικός αγώνας έγινε στο Περιστέρι, με τον

Ατρόμητο και Αρη να αναδεικνύονται ισόπαλοι 2-2,

αποτέλεσμα που άφησε γλυκόπικρη «γεύση» στους

Θεσσαλονικείς. Αυτό γιατί έπεσαν μεν τρίτοι, γλίτω-

σαν όμως την ήττα που έμοιαζε βέβαιη μέχρι το τε-

λευταίο μισάωρο, καθώς βρίσκονταν πίσω στο σκορ

2-0 (Μανούσος 37' πέναλτι, Μουνίθ 51') και με παίκτη

λιγότερο λόγω αποβολής του Ρόουζ στο 35'. Αντέ-

δρασαν όμως και έκαναν το μεγάλο «come back» με

σκόρερ τους Κάτσε (61') και Λούκας (81').

Σπουδαίο «διπλό» στο Ηράκλειο πήρε ο Απόλλων

Σμύρνης, 2-0 επί του ΟΦΗ, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε

ο ΠΑΣ Γιάννινα τη Λαμία. Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός

νίκησε την Λάρισα με 2-1 παίρνοντας βαθμολογική

ανάσα με την πρώτη του νίκη.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Η παράταση στο... λουκέτο 

οξύνει τα προβλήματα

Οι ήδη σοβαρές συνέπειες στο μεγαλύτερο μέρος του

ελληνικού αθλητισμού από την αναστολή δραστηριό-

τητας στις αρχές Νοέμβρη εξαιτίας του lockdown της

κυβέρνησης για τον κορονοϊό αναμένεται πλέον να

οξυνθούν περαιτέρω μετά τα νέα μέτρα απαγόρευ-

σης που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με αυτά, η αγωνι-

στική δραστηριότητα (πρωταθλήματα και προπονήσεις

κυρίως ομαδικά αθλήματα) στο μεγαλύτερο μέρος του

αθλητισμού θα παραμείνει σε... λουκέτο (τουλάχιστον)

μέχρι τις 7 Γενάρη. Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι δύο

επαγγελματικές διοργανώσεις στην πρώτη κατηγορία σε

ποδόσφαιρο και μπάσκετ (Super League 1, Βasket

League), οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

και οι αθλητές που μετέχουν σε προετοιμασία για τους

Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Πλέον με τα νέα δεδομένα σημαίνει ότι οι αθλητές

των χαμηλότερων κατηγοριών σε ποδόσφαιρο, μπά-

σκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, αλλά και στα υπόλοιπα

ημιεπαγγελματικά - ερασιτεχνικά σπορ δεν θα έχουν

τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη δράση. Διανύον-

τας έτσι μια περίοδο περίπου δύο μηνών απραξίας με

σοβαρές, πολύπλευρες συνέπειες σε σωματεία και

τους ίδιους τους αθλητές.

Ηδη από τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα αναστολής

στον αθλητισμό, στις αρχές Νοέμβρη, υπήρξαν σφο-

δρές αντιδράσεις από ομοσπονδίες, ομάδες και αθλη-

τές των περισσότερων αθλημάτων. H ανδρική ομάδα

βόλεϊ του Φοίνικα Σύρου με ανακοίνωσή της γνωστο-

ποίησε πως εάν δεν δοθεί η δυνατότητα έναρξης των

προπονήσεων μέχρι τις 15 Δεκέμβρη θα αποχωρήσει

από το πρωτάθλημα της Volleyleague όποτε (και εάν)

ξεκινήσει.

BASKET LEAGUE

Η ΑΕΚ το ντέρμπι, έκπληξη από το Λαύριο

Τα όσα έγιναν στο ντέρμπι «Δικεφάλων» μέχρι η ΑΕΚ

να επικρατήσει του ΠΑΟΚ και οι σπουδαίες νίκες του

Λαυρίου στο Περιστέρι και του Αρη επί του Προμηθέα

ήταν αυτά που ξεχώρισαν στην 6η αγωνιστική της

Basket League.

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ μετά από τρομερό ντέρμπι νίκησε

85-84 τον ΠΑΟΚ και παρέμεινε αήττητη στο πρωτά-

θλημα, με πρωταγωνιστή τον Ματσιούλις (18 πόντοι,

6 τρίποντα). Οι φιλοξενούμενοι κατέθεσαν ένσταση

κατά της διαιτησίας, ζητώντας καλάθι - φάουλ στο εύ-

στοχο τρίποντο του Λαβ στο φινάλε, ενώ υποστηρί-

ζουν επίσης ότι έγινε λάθος στον χρόνο της

τελευταίας επίθεσης (δόθηκαν 0,9'').

«Σεφτέ» και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο έκανε

το Λαύριο, νικώντας 78-70 το Περιστέρι εκτός έδρας,

στο ντεμπούτο του Γιάννη Μπουρούση. Σπουδαία νίκη

πήρε και ο Αρης, 94-83 τον Προμηθέα Πάτρας στο

Αλεξάνδρειο, με κορυφαίο τον Ντε Κόζι (21 π.).

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022
Σε δύσκολο όμιλο η Εθνική

Με δύσκολο έργο επιφόρτισε την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου

η κλήρωση της FIFA για τους 10 προκριματικούς ομίλους από

τους οποίους θα προκύψουν οι ευρωπαϊκές ομάδες που θα

βρεθούν στο Κατάρ το 2022 για το Μουντιάλ. Η Ελλάδα κλη-

ρώθηκε στον 2ο όμιλο, μαζί με την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γε-

ωργία και το Κόσοβο. Στην τελική φάση θα προκριθεί

απευθείας η ομάδα που θα τερματίσει 1η, ενώ η 2η, μαζί με

τους άλλους 9 δεύτερους των υπόλοιπων ομίλων και 2 ομάδες

από το Nations League, θα αγωνιστεί σε διαδικασία πλέι οφ από

την οποία θα προκριθούν 3 ομάδες, συμπληρώνοντας τις 13

ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Στον 2ο όμιλο απόλυτο φαβορί εκτιμάται ότι είναι η Ισπανία,

ενώ για τη 2η θέση αναμένεται να δώσουν μάχη η Ελλάδα

και η Σουηδία.

Τα προκριματικά θα ξεκινήσουν στις 24/3/2021 και θα ολο-

κληρωθούν στις 16/11/2021. Οσο για τα πλέι οφ, θα διεξαχ-

θούν στις 24, 25, 28 και 29/3/2022.

Οι άλλοι όμιλοι:

1ος: Πορτογαλία, Σερβία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο Αζερμπαϊτζάν

3ος: Ιταλία, Ελβετία, Βόρεια Ιρλανδία, Βουλγαρία, Λιθουανία

4ος: Βέλγιο, Ουαλία, Τσεχία, Λευκορωσία, Εσθονία

5ος: Γαλλία, Ουκρανία, Φινλανδία, Βοσνία, Καζακστάν

6ος: Δανία, Αυστρία, Σκοτία, Ισραήλ, Νησιά Φερόε

7ος: Ολλανδία, Τουρκία, Νορβηγία, Μαυροβούνιο, Λετονία

8ος: Κροατία, Σλοβακία, Ρωσία, Σλοβενία, Κύπρος

9ος: Αγγλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αλβανία, Ανδόρα, Σαν Μαρίνο

10ος: Γερμανία, Ρουμανία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Αρμενία

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τα αγωνίσματα του στίβου στους

Ολυμπιακούς Αγώνες “Παρίσι 2024”

Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ επικύρωσε τα αγωνί-

σματα στίβου, που θα γίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώ-

νες, στο Παρίσι, το 2024.

Στη γαλλική πρωτεύουσα θα διεξαχθούν συνολικά 48

αγωνίσματα στίβου, που εξακολουθεί να είναι το κορυ-

φαίο άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων, εκ των οποίων

τα 23 θα είναι ανδρών, ισάριθμα γυναικών και δύο

μικτά.

Οι συνολικές συμμετοχές θα ανέλθουν σε 1.810 (από

905 σε άνδρες και γυναίκες), αφού πλέον θα εφαρμό-

ζεται από τη ΔΟΕ το 50% στην ποσόστωση αθλητών

και αθλητριών. Σε σχέση με το «Τόκιο 2020» η διαφορά

είναι ότι ο στίβος θα έχει 90 λιγότερες συμμετοχές

(988 άνδρες και 912 γυναίκες).

Αναλυτικά θα γίνουν τα εξής αγωνίσματα:

100μ, 200μ, 400μ, 800μ, 1500μ, 5000μ, 10000μ.

100μ εμπόδια (γυναικών), 110μ εμπόδια (ανδρών),

400μ εμπόδια, 3000μ στιπλ.

Σκυταλοδρομίες 4×100μ και 4×400μ.

Άλμα σε ύψος, μήκος, επί κοντώ και τριπλούν.

Σφαιροβολία, δισκοβολία, σφυροβολία, ακοντισμός.

Έπταθλο (γυναικών), δέκαθλο (ανδρών).

Μαραθώνιος.

20 χλμ βάδην.

Σκυταλοδρομία 4×400μ μικτή και ένα ακόμη μικτό αγώ-

νισμα που δεν έχει καθοριστεί.



Kυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Δόγκα

Δημοσθένους σκέψεις
Της αλλαγής το πρόσωπο | Vol. II

Οι Εκδόσεις Οσελότος έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν
την επίσημη κυκλοφορία του νέου βιβλίου του συγγρα-
φέα / ποιητή Δημοσθένη Δόγκα με τίτλο «Δημοσθένους
Σκέψεις / Της Αλλαγής το πρόσωπο» vol. II.

Το βιβλίο κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά τον πρώτο τόμο
της τριλογίας που είχε τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις 
/ Ο σκοπός» vol .I.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται ως ελάχιστος φόρος τιμής,
σε ολόκληρο το ιατρικό, το νοσηλευτικό αλλά και το εθε-
λοντικό δυναμικό της χώρας για την υπεράνθρωπη προ-
σπάθεια και προσφορά τους προς τον ελληνικό λαό,
κατά τη διάρκεια της μεγάλης δοκιμασίας της παγκό-
σμιας πανδημίας του ιού COVID-19.

Σε αυτή τη δεύτερη ποιητική συλλογή, ο συγγραφέας στο
σύνολο των 28 ποιημάτων του αποκαλύπτει μέσα από
τους στίχους, τις λέξεις, τις σκέψεις του αλλά κυρίως στο
πλαίσιο «καθαρών» εικόνων της «αλλαγής το πρόσωπο»…
Την αλλαγή, η οποία είναι πολλές φορές αναπόφευκτη
λόγω του ότι η ζωή «ρέει», κυλάει, επιφυλάσσοντας ανα-
τροπές και εκπλήξεις… Είναι η εξωτερική αλλαγή και

εκείνο το ερέθισμα που ως συνέπεια, καθοριστικά, μετα-
βάλλει τα εσωτερικά συναισθήματα και γενικότερα τον αν-
θρώπινο εσωτερικό κόσμο… Από μεγάλα ιστορικά
γεγονότα έως απύθμενους έρωτες, από ερωτικές απογοη-
τεύσεις έως και καθημερινά στιγμιότυπα, όλοι κατανοούν
ή συνειδητοποιούν το πρόσωπο της αλλαγής. 

Η αλλαγή είναι ένα από τα βασικά δεδομένα στη ζωή και
στην πορεία του ανθρώπου… Ο χρόνος μόνο διαφορο-
ποιεί το πότε συντελείται!

Στο πλαίσιο αυτών των ποιημάτων η κεντρική ιδέα της αλ-
λαγής και των συνεπειών αυτής αφήνονται και ουσιαστικά
«ξεγυμνώνονται» μπροστά στον αναγνώστη, παρουσιά-
ζοντας με ωμό, κυνικό ή άλλοτε συναισθηματικό τρόπο το
αυτονόητο.

Πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την αλλαγή, σε οποιοδή-
ποτε τομέα της ζωής μας; Πόσο εύκολα μπορούμε να την
κάνουμε αποδεκτή και πως μεταμορφώνεται το ίδιο το
«είναι» μας πίσω από αυτή;

Με μια γλώσσα απλή και έντονα ρεαλιστική αλλά και υπό
το πρίσμα ποικίλων θεματικών αποδεικνύεται ότι το πρό-
σωπο της αλλαγής είναι παρόν και παντού.

Ο ποιητής συμβουλεύει νοητικά και εσωτερικά τον ανα-
γνώστη για νέες κατευθύνσεις, ενδυνάμωση, αναγέννηση
και ελπίδα αλλά και προτρέπει άπαντες για δράσεις και
πράξεις προς ένα καλύτερο αύριο, σε ένα βιβλίο εντυπώ-
σεων, στιγμών, ιστορίας, ενεργειών και λόγων μέσα από το
χωροχρόνο και των συνεπειών, άλλοτε της όποιας φθοράς
και άλλοτε της όποιας αφετηρίας ενός διαφορετικού δρό-
μου πορείας στη ζωή.

Το βιβλίο αποτελείται από 96 σελίδες και «διακοσμείται»
με τα μοναδικά σχέδια και την ειδική εικονογράφηση
της γνωστής ζωγράφου/καλλιτέχνη Άννας Καλλίστο-
γλου, τα οποία του αποδίδουν το χαρακτήρα του «συλ-
λεκτικού βιβλίου».

Εκτός του πλήθους του συνεργατών που συνεργάστηκαν
για τη δημιουργία του, αξίζει να σημειωθεί ότι προλογίζει
το βιβλίο ο Κριτικός Λογοτεχνίας και Ιστορικός Τέχνης
Λεόντιος Πετμεζάς.

Μεταξύ άλλων, χαιρετίζουν την έκδοση:

Ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέ-
ζος, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βου-
λιαγμένης & Βάρης Αντώνιος, ο τ. Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός, η Δρ. Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολο-
γίας, εικαστικός και κριτικός Τέχνης Μαρία Ματάλα.

Kυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Δόγκα
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Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία
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των Ελλήνων Προσκόπων.
Έχει συμμετάσχει ομαδικά σε
Παγκόσμιους και Πανελλήνιους
Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και
ασχολείται με τη φωτογραφία, την
ιστιοπλοΐα και τη διάσωση ελληνικών
παραδοσιακών σκαφών ως μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου “Πρωτέας” Χαλκίδας,
επίσημου εκπροσώπου της Ύπατης
Αρμοστείας για τη Διάσωση και
Διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και
Παράδοσης αλλά και Διατήρησης των
Παραδοσιακών Σκαφών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Εuropean Μaritime Ηerritage
(Ε.Μ.Η) της UNESCO.

Ο Δημοσθένης Δόγκας, στο πλαίσιο της
κοινωνικής προσφοράς του,
κατασκεύασε και παραχώρησε την
πλατεία Γεωργίου Κ. Δόγκα –πρώτου
Κοινοτάρχη της Βούλας– στη Βούλα, η
οποία θεωρείται τοπόσημο και κοσμεί
την παραλιακή λεωφόρο.
Επίσης, ο Δημοσθένης Δόγκας είναι
μέλος πολλών σωματείων και συλλόγων
με πολυποίκιλες θεματικές και δράσεις,
ενώ είναι και υποστηρικτής των δράσεων
φροντίδας άγριων πτηνών του ΕΚΠΑΖ,
καθώς και πολλών φιλοζωικών και
περιβαλλοντικών σωματείων στην
Ανατολική Αττική.
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Εξαίρετων
Πράξεων των Προσκόπων για τη μελέτη,
επίβλεψη και ανάπλαση του μεγάλου
Κατασκηνωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου
των Προσκόπων Αγίου Ανδρέα
Μαραθώνα.

Ασχολείται με την ποίηση από τα
εφηβικά του χρόνια εμπνεόμενος από τη
φύση, τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τις
ανθρώπινες σχέσεις. Η πρώτη ποιητική
του συλλογή με τίτλο “Δημοσθένους
Σκέψεις / Ο Σκοπός, vol. Ι” εκδόθηκε το
2018 και η δεύτερη με τίτλο
ÅsΔημοσθένους Σκέψεις / Της Αλλαγής
το Πρόσωπο, vol. II” το 2020, από τις
εκδόσεις Οσελότος.

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί μόνιμα
στη Βούλα. Είναι εγγονός του εξέχοντος
νομικού και δικαστή Γεωργίου Κ. Δόγκα
και γιός του Δημοσθένη Γ. Δόγκα,
επίτιμου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο
Βούλας και έχει σπουδάσει
Χρηματοοικονομικά και Ναυτικό Δίκαιο
στα Πανεπιστήμια Greenwich και Hund-
dersfield της Μ. Βρετανίας.
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και
επενδυτικά με την αγροτική και
οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής και Νότιας
Αττικής. Aσχολείται με τα
Xρηματοoικονομικά, τον Aγροτουρισμό
αλλά και ενεργά ως πολίτης και δημότης
με τα κοινά, όντας Πολιτευτής της
Περιφέρειας Αττικής και τ. Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, ως Επικεφαλής
Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης.

Η εθελοντική προσφορά είναι η
“δεύτερη” φύση του. Ξεκίνησε την
ενασχόλησή του με τον εθελοντισμό το
1984 ως ενεργός εθελοντής του
Παγκόσμιου Οργανισμού των
Προσκόπων, όπου και παραμένει ενεργός
έως σήμερα και διετέλεσε μέλος της
Γενικής Εφορίας του Σώματος

Εξωγενείς αλλαγές
επέρχονται πάντα...

Είτε το θέλουμε είτε όχι.
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να

«μετουσιώνονται» σε μια εσωτερική

και προσωπική αλλαγή του ατόμου,

μέσα από το πρίσμα
των πανανθρώπινων αρχών,

ιδανικών και αξιών.
«Πάμε να αλλάξουμε

τον εαυτό μας, πριν από όλα
να ονειρευτούμε ένα νέο μέλλον

για τα παιδιά μας και για εμάς
από την αρχή με ορθούς κανόνες!»

Το Πρόσωπο της Αλλαγής
είμαστε εμείς!


