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Κατά καιρούς, έχουν παρουσιαστεί πολλοί ειδικοί

(εκτός αλλά και εντός εισαγωγικών) που ονειρεύον-

ται ή προοιωνίζουν κάποιο «τέλος». «Το τέλος του

κόσμου», (Νοστράδαμος), την τελευταία φορά

επρόκειτο να συμβεί στις 21 του περασμένου Δεκέμ-

βρη. «Το τέλος της ιστορίας» (Φουκουγιάμα) Αμερι-

κανός είναι, που πανηγύριζε για το τέλος του

κομμουνισμού(;) και τη νίκη του (νεο)φιλελευθερι-

σμού και της παγκοσμιοποίησης, ως όχημά του – και

τώρα μετανιώνει! Πόσο γρήγορα διαλύονται τα

όνειρα, όταν επελαύνει «η κροκόπεπλη, της νύχτας
κόρη, αυγούλα!» Ήρθε η κρίση του

2007-2008 κ.ε. και η αρχή του τέ-

λους κι αυτού του θριάμβου...

Φίλοι μου, ΔΕΝ υπάρχει ΤΕΛΟΣ!

Κάθε «τέλος» είναι απλά ένας σταθ-

μός.

Αλλο ένα τρανταχτό «τέλος» ήταν

«το τέλος της εργασίας και το μέλ-

λον της» του Τζέρεμι Ρίφκιν, (Αμε-

ρικανός οικονομολόγος). 

Διαπιστώνουμε μιαν αντίφαση στον

τίτλο του βιβλίου. Πώς γίνεται το «τέλος» να έχει

μέλλον; Έχει αν προσθέσουμε μια δευτερεύουσα

επεξηγηματική πρόταση: Το τέλος της εργασίας,

όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Και βέβαια, όπως

την ξέραμε, όχι μόνο κατά το είδος, τα είδη, αλλά

και τα πλήθη των εργαζομένων.

Και είναι αλήθεια ότι ο Ρίφκιν, στο βιβλίο του, πα-

ρουσιάζει αναμφισβήτητα στοιχεία για την πορεία

και την εξέλιξη της εργασίας στις Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής (USA), αλλά μας αποκαλύπτει επι-

πλέον πως ονειρεύονται το μέλλον της, οι

θεωρητικοί και διάκονοι των «αγορών», του κεφα-

λαίου, της παγκοσμιοποίησής του και της συγκέν-

τρωσης τού κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια.
Συνέχεια στη σελ.2

Το “τέλος” της
εργασίας

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Σημαντικά

νέα για την

περιοχή.

Δικαιώνεται

ο Γιώργος

Σωφρόνης
Σελίδα 6

Πανεπιστήμιο
και ΑστυνομίαΤί γίνεται με τη σύμβαση

στο πρ. κάμπινγκ Βούλας;
σελίδα 13

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

«Επιλέγω επάγγελμα “χτίζω” τον
κόσμο του αύριο… από σήμερα»

Σελίδα 13

2021: ανοιχτά μέτωπα & προκλήσεις στο 

Δήμο Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Σελίδα 12

Λαγονήσι, Σαρωνίδα,
Ανάβυσσος, Παλ. Φώκαια
συνδέονται με το ΚΕΛ 
Κορωπίου - Παιανίας
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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.

Την ονειρεύονται - κι εδώ δεν απέχει το όνειρο από την

πραγματικότητα - τα πάντα να λειτουργούν αυτοματοποι-

ημένα με ελαχιστότατους υψηλής τεχνολογίας επιστή-

μονες, και κάποιες υπηρεσίες να παρέχονται από ΜΚΟ

(Μη κυβερνητικές οργανώσεις) και να λειτουργούν με

«εθελοντές», που θα παίρνουν κάποιο χαρτζιλίκι, για να

καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησής τους και ένα χάμ-

πουργκερ, βρε αδερφέ!...

Υπερβάλλω; Καθόλου· παρακολουθήστε τυχαία αποσπά-

σματα:

«... Στην Λατινική Αμερική και στην Ασία, έχει σημειωθεί
μια έκρηξη εθελοντικών οργανώσεων τα τελευταία 25
χρόνια»1 (Σ.Σ. Το βιβλίο του Ρίφκιν κυκλοφόρησε το

1995) »Σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία του τρίτου
τομέα (απασχόλησης) έχει παίξει η καθολική εκκλησία»2.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η εκκλησία

ως «εργαλείο» από την οικονομικο-πολιτική εξουσία.

Είναι πολύ παλιό το εφεύρημα. Απλώς τώρα, έχει συστη-

ματοποιηθεί. «...Κοινότητες χριστιανικής βάσης (ΚΧΒ),
μόνο στη Βραζιλία έχουν δημιουργηθεί πάνω από
100.000, με περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη»! 
Βέβαια, δεν μας λέει αν πληρώνονται ή όχι, πράγμα που

το πιθανολογούμε βάσιμα, ούτε από πού και τι ενισχύσεις

– επιδοτήσεις παίρνουν. Παράλληλα, εκτός της «αυτο-
βοήθειας», δημιουργούν και ένα «δημοκρατικό κίνημα,

ανάμεσα στους φτωχότερους ανθρώπους της Ηπείρου!»
Βλέπεις, οι «φτωχότεροι» εκείνο που χρειάζονται περισ-

σότερο, είναι το παραμύθι της democracy.

Το εύρημα όμως της «βαλβίδας εκτόνωσης» είναι αγγλο-

σαξωνικό και επιστημονικά μελετημένο: «Η εμπειρία της
Αγγλίας είναι αυτή που μοιάζει περισσότερο μ’ εκείνη
των ΗΠΑ «...) υπάρχουν περισσότερες από 350.000 εθε-
λοντικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, μ’ ένα συ-
νολικό εισόδημα(;) που υπερβαίνει τα 17 δισεκατομμύρια
λίρες ή το 4% του ΑΕΠ»3 (Ακαθάριστου εθνικού προϊόν-

τος). Μεγάλο γλέντι για ...φιλάνθρωπους!

(Δεν μιλάω για το πλήθος των εθελοντών. Αυτοί πάνε για

την ψυχή τους και την ιδέα τους. Βέβαια, αφαιρούν

άθελά τους, θέσεις εργασίας αμοιβώμενης, από εκατομ-

μύρια ανέργους παγκοσμίως.

(Δεν είμαι κατά του εθελοντισμού· είμαι απέναντι σ’

αυτές τις «εθελοντικές» οργανώσεις και θα το αναπτύξω

εν ευθέτω χρόνο).

Αλλες τόσες οργανώσεις υπάρχουν και στη Γερμανία και

αλλού (παντού).

«Οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους  οργανισμούς βασίζον-
ται στην υποστήριξη του δημόσιου τομέα - 80 έως 90%»4.

Και συνεχίζει καλοπροαίρετα και αγαθά ο Ρίφκιν: «Πολ-
λές οργανώσεις εμπλέκονται σε πολιτικές δραστηριό-
τητες αμφισβητώντας την ισχύ και το κύρος του
κράτους».
«Αυτές οι νεογέννητες δημοκρατικές ομάδες», λέει ο

Rifkin, «απέδειξαν ότι ήταν πολύ αποτελεσματικότερες
στο ρόλο τους, ως ανατροπείς των ολοκληρωτικών κα-
θεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής
Ενωσης»5 (ΕΣΣΔ).

«Το φλογερό πάθος των ΚΜΟ όλων των τόπων», λέει ο

ιστορικός Φρεντ Σταρ, «είναι το βασικότερο χαρακτηρι-
στικό των επαναστάσεων του 1989»6.

Η ίδια συνταγή προφανώς δοκιμάστηκε πάλι πρόσφατα

στη Ρωσία, με την υπόθεση Αλεξέι Ναβάλνι (στην ουσία

αντί – Λουκασένκο – αποψίλωση της Ρωσίας, όπως και

σε άλλες περιπτώσεις, πράγμα που προκάλεσε την αντί-

δραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, που χα-

ρακτήρισε τις αναρτήσεις της Αμερικάνικης Πρεσβείας,

ως «παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας».
Αλλά ας επιστρέψουμε στον Ρίφκιν και στο τέλος της ερ-

γασίας.

Το όλο μέρος του πολύ τεκμηριωμένου του βιβλίου του

Ρίφκιν είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της ανάπτυξης

των μηχανικών μέσων, της αυτοματοποίησης, της ανά-

πτυξης νέων μεθόδων οργάνωσης, ανάπτυξης της παρα-

γωγής, και συμπίεσης του κόστους, και τέλος την τεχνική

νοημοσύνη και τον πλήρη αυτοματισμό της παραγωγής

με αποτέλεσμα την σταδιακή αλλά αλματώδη μείωση του

εργατικού δυναμικού, μέχρις οριστικής κατάργησής του

μέχρι το 2050 (έχει διανυθεί ήδη η μισή περίοδος).

Αξίζει ν’ αναφέρουμε παραδειγματικά εκείνο που συνέβη

στα μισά του περασμένου αιώνα, στη γεωργική παρα-

γωγή. Με την εφεύρεση της θεριζοαλωνιστικής μηχανής,

το χαλύβδινο αλέτρι και το τρακτέρ αργότερα, λέει ο

Ρίφκιν, οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα να μειωθεί αλμα-

τωδώς ο αγροτικός πληθυσμός «Από τα 3/4 του συνολι-

κού πληθυσμού, που όταν στα μέσα του 19ου αιώνα, να
μειωθεί περίπου στο μισό το 1875, και στο 1/3 στα 1900.
Το 1940 κατέβηκε στο 1/5 (20%), και το 1995, περίπου
στο 3% του πληθυσμού»7

Την ίδια εξέλιξη πάνω – κάτω παρουσίασαν όλες οι προ-

ηγμένες και εξελισσόμενες χώρες, όπως και η δικιά μας.

Σ’ αυτό το στάδιο, η δραματική μείωση του πληθυσμού

που ασχολείται στον πρωτογενή τομέα (κυρίως στη γε-

ωργία), ισοσταθμιζόταν με την αύξηση των εργαζομένων

στον δευτερογενή τομέα (βιομηχανία – μεταποίηση), που

σημείωνε αλματώδη ανάπτυξη, και με την συνακόλουθη

αστικοποίηση του πληθυσμού, που συμβάλλει δευτερο-

γενώς, στην ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του δευτερο-

γενούς, αλλά και του τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών). 

Από τη στιγμή όμως που άρχισαν να εφαρμόζονται οι

νέες μέθοδοι και οργάνωση παραγωγής, άρχισε να μει-

ώνεται και το εργατικό δυναμικό. Δηλαδή οι εργαζόμενοι

και επομένως και η αγοραστική δύναμη. 

Ο εργαζόμενος είναι και καταναλωτής.

Ο μη εργαζόμενος – ο άνεργος – εκτός των άλλων επι-

πτώσεων, είναι χαμηλής υποστάθμης καταναλωτής· είναι

παρίας. Κι αυτοί πλέον είναι δισεκατομμύρια!

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσω στο παρόν,

την πληθώρα των στοιχείων που παραθέτει ο Ρίφκιν, στο

βιβλίο του. Στα δεκαεπτά, από τα 18 κεφάλαια του βι-

βλίου που αναπτύσσει παραδειγματικά και με στοιχεία τη

μείωση των εργαζομένων, ενώ αντιθέτως παρατηρείται

αλματώδη αύξηση της παραγωγής και συνακόλουθη μεί-

ωση του κόστους παραγωγής, λόγω και κυρίως της τε-

χνολογικής προόδου, σημειώνω, “βανδαλίζοντας” το

βιβλίο: «Ναι, αλλά σε ποιους θα πουλάνε;»

Ανάκαμψη και ανάπτυξη δίχως εργαζόμενους; Ποιος θ’

αγοράσει; Οι λίγοι κατέχοντες; Δεν επαρκούν με τίποτα!

Η παραγωγή, εξυπακούεται ότι προϋποθέτει δυνατότητα

κατανάλωσης. Και κατανάλωση προϋποθέτει εισόδημα

και το εισόδημα προϋποθέτει εργασία!

«Καθημερινά, οι υπερεθνικές επιχειρήσεις ανακοινώνουν
ότι γίνονται διεθνώς ανταγωνιστικότερες και τα κέρδη
τους παρουσιάζουν μια σταθερή άνοδο!»8 Ταυτόχρονα,
«Μόνο τον Ιανουάριο του 1994, οι μεγαλύτεροι εργοδό-
τες της Αμερικής απέλυσαν περισσότερους από 108.000
εργαζόμενους».8

Τις επερχόμενες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα να δεις:

Οι άνεργοι δεν παρουσιάζονται με εκατοντάδες χιλιάδες,

αλλά με εκατομμύρια!

«Καπάκι» ήρθαν και οι (συνακόλουθες και αναμενόμενες

και μη) οικονομικές κρίσεις, κι αυτή που άρχισε να σπάει

το τσόφλι του αβγού, του λοιμού του κορωναϊού! Αυτή

θα φέρει ακόμη πιο πρόωρα «το τέλος της εργασίας».

Το μέλλον της – το μέλλον μας είναι ζοφερό!

――――――

1. Jeremy Rifkin: «Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της», εκδ.

«Νέα Σύνορα», κεφ. 18, σελ. 472 κ.επ.

2.  Στο αυτό ως άνω όπως και τα επόμενα: 3, 4, 5 σελ. 478 

6. Fred Starr: “The third Sector in the second world, world develop-
ment», τομ. 19, 1, σελ. 69.

7. Rifkin, όπως στην παραπομπή (1), πρόλογος σελ. 46.

8. Ως άνω, σελ. 50. 

Το “τέλος” της εργασίας
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Ενός ανδρός αρχή και ... “πανδημία”
Κ. Βενετσάνος Σελ. 8

Ηλεκτρόλυση και Ηλεκτρολύτες
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Με αργό ρυθμό τα τεχνικά έργα στο
Δήμο ΒΒΒ Σελ. 7

Επαναλειτουργεί η Δημοτική Συγ-
κοινωνία του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 7

On line υπηρεσίες στο Δήμο ΒΒΒΣελ. 7

Εξ Εθνοδιαφυλάξεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Αθλητικά Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 22-23



…εκτιμάτε έμπρακτα την πληροφόρηση 

και τις γνώμες που εκφράζει.

Ευχαριστούμε όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Δύναμή μας, 
η εκτίμηση των αναγνωστών μας!

Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία

χρηματοδοτείται από τους αναγνώστες.

Τηλ: 2106030655, 2108959004, 6937153052  | email: press@ebdomi.com | web: ebdomi.com

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193  | GR 4601106560000065600144193

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ την ΕΒΔΟΜΗ 
με μία συνδρομή…

2,6 ευρώ την εβδομάδα
20 ευρώ το χρόνο
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“Αγόρι στο θεωρείο”

Η δεύτερη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης για

εφήβους, με συντονίστρια τη συγγραφέα Στέλλα

Κάσδαγλη, θα εξελιχθεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου

στο ΚΠIΣΝ.

Το βιβλίο που θα διαβάσουν είναι το Αγόρι στο θεω-
ρείο, της Αγγελικής Δαρλάση. 

Γι’ αυτή τη συνάντηση, 30 μέλη από 12 έως 16 ετών,

δίνουν διαδικτυακό ραντεβού την Κυριακή 31 Ια-

νουαρίου για να ανακαλύψουν κι άλλους κόσμους

που περιμένουν να δημιουργηθούν από τους ίδιους

τους αναγνώστες, δηλαδή εμάς. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο του Ιανουαρίου:

Το Αγόρι στο θεωρείο έχει τιμηθεί με το Βραβείο
Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου από τον Κύκλο Ελλη-
νικού Παιδικού Βιβλίου και αποτελεί την ιδανική
αφορμή για να κάνουμε μια βουτιά σε δύσκολα θέ-
ματα όπως η απώλεια, ο πόνος, η προσφυγιά, αλλά
και η παρηγορητική δύναµη της φαντασίας, της
συµπόνιας και της ανθρωπιάς. 
Κυριακή 31/01, 13.00

Αθάνατη αγαπημένη
Streaming

Τετάρτη 03.02.2021, 20:30

Έρωτας. Μουσική. Γυναίκες μούσες. Αυτά τα τρία

στοιχεία συνθέτουν την παράσταση της Μάγδας

Μαυρογιάννη, που επιχειρεί να απαντήσει στον δια-

χρονικό γρίφο της Αθάνατης Αγαπημένης. Ποια

υπήρξε η μούσα του Μπετόβεν; Ποιες άλλες γυναι-

κείες μορφές ενέπνευσαν συνθέτες προγενέστε-

ρους και μεταγενέστερούς του;

Μουσικό Αναλόγιο@MEGARON UNDERGROUND

Σοπράνο: Μίνα Πολυχρόνου

Μετζοσοπράνο: Άρτεμις Μπόγρη

Πιάνο: Νεφέλη Μούσουρα
Mέγαρο Μουσικής Αθηνών,  Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη  Αθήνα

Email: webmaster@megaron.gr  - Τηλέφωνο: 210 7282000

Εισιτήρια: 210 7282333

Τo ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυ-

σης και ανάδειξης του έργου των μουσειακών φο-

ρέων σύγχρονου πολιτισμού απευθύνει Πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου με κοινωφελείς ή πο-

λιτιστικούς σκοπούς για υποβολή προτάσεων επιχο-

ρήγησης ή  παροχής αιγίδας για δράσεις που θα

πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, θα

πρέπει να υποβάλουν πρόταση από 7/1/2021 έως

]s.culture.gr/index.php/aithmaepixorigisis/submit). 

Η όποια πρόταση μπορεί να επιχορηγηθεί έως 50.000

€. Και ο Φορέας δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση,

όπως περιγράφεται στην πρότασή του, ανεξάρτητα

από το ποσό της επιχορήγησης. 

Έχει ως στόχο την υποστήριξη έργων που συμβάλ-

λουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας

σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και αφορά στις πα-

ρακάτω κατηγορίες μουσειακών δράσεων: α) Περιο-

δικές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά

προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις, προγράμματα φι-

λοξενίας και συνέργειες με τοπικούς και άλλους φο-

ρείς και πολλά άλλα που μπορείτε να αναζητήσετε

στην πρόσκληση.

, β) Δημιουργία ερμηνευτικών εργαλείων και μέσων,

ψηφιακή καταγραφή συλλογών, εκπόνηση πρωτότυ-

πων μουσειολογικών μελετών, δημιουργία ή/και ανα-

νέωση ιστοσελίδων, παραγωγή προωθητικού υλικού,

ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. applications,

εφαρμογές π.χ. applications, εφαρμογές εικονικής/

επαυξημένης πραγματικότητας) καθώς και άλλων

προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

και της πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες

του μουσείου. 

Πρόσκληση ανάδειξης  

των μουσειακών φορέων 

σύγχρονου πολιτισμού 

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης έρχεται

με την «Όμορφη Ζωή» που του εμ-

πιστεύτηκαν ο Νικόλα Πιοβάνι και

η Λινα Νικολακοπούλου στο Κέν-

τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος για ένα μοναδικό live

streaming concert στον Φάρο.

Σε αυτήν τη live streaming συναυ-

λία, ο ταλαντούχος τραγουδιστής

«βουτάει» στα απέραντα νερά των

μουσικών της Μεσογείου και μας

συμπαρασύρει σε ένα ελκυστικό

ταξίδι παρουσιάζοντας στο κοινό

για πρώτη φορά τραγούδια από

ετερόκλητα είδη της παγκόσμιας

μουσικής σκηνής που τον συγκι-

νούν, μαζί με επιλογές από την

προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή

του.

Ξεχώρισε το 2017 μέσα από το

πολυσυζητημένο μιούζικαλ «Ερω-

τόκριτος» του Δημήτρη Μαραμή,

τη μεγάλη επιτυχία που εγκαι-

νίασε την Εναλλακτική Σκηνή της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέν-

τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος. O Θοδωρής Βουτσικά-

κης, ένας από τους πιο σημαντι-

κούς τραγουδιστές της νέας

γενιάς, ερμήνευσε τον πρωταγω-

νιστικό ρόλο σχηματίζοντας μαζί

με τη Μαρίνα Σάττι το ιδανικό ζευ-

γάρι στο έργο του Βιτσέντζου

Κορνάρου.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης έχει στο

ενεργητικό του σημαντικές συνερ-

γασίες με τους Σταύρο Ξαρχάκο,

Χρήστο Λεοντή, Δημήτρη Παπα-

δημητρίου, Νίκο Ξυδάκη, Μιχάλη

Γκάνα, Νίκο Κυπουργό, Ντούλτσε

Πόντες, Μαρία Φαραντούρη,

Λουίς Μπόρντα κ.α.

Το 2014 ηχογράφησε τον πρώτο

προσωπικό δίσκο του «Αισθημα-

τική ηλικία» σε μουσική Δημήτρη

Μαραμή, ενώ στις αρχές του 2020

κυκλοφόρησε το άλμπουμ

Όμορφη Ζωή ερμηνεύοντας, σε

στίχους της Λίνας Νικολακοπού-

λου, συνθέσεις του πολυβραβευ-

μένου κινηματογραφικού ιταλού

συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι.

Στη συναυλία του στο Φάρο του

ΚΠΙΣΝ θα συνοδεύουν τον Θο-

δωρή Βουτσικάκη οι διακεκριμένοι

σολίστ Αντώνης Σουσάμογλου

στο βιολί και Γρηγόρης Σημαδό-

πουλος στο πιάνο.

Κυριακή 31/01, 21.00

Παρακολουθήστε την εκδήλωση

live στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο

Facebook @SNFCC και στο κανάλι

του στο YouTube.

«Όμορφη Ζωή» - Θοδωρής Βουτσικάκης
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”STAGES A/LIVE”: Ξανά «ζωντανά - μαζί»
στους ιστορικούς συναυλιακούς χώρους μέσα από τη 

διαδικτυακή σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση

«Το ταξίδι της φάλαινας»

Μετά από την επιτυχημένη πανελλήνια πρεμιέρα της ται-

νίας ”Lara” μέσα από τον ιστότοπο της StraDα Films, σειρά

έχει «Το ταξίδι της φάλαινας».

Η ταινία α΄προβολής «Το ταξίδι της φάλαινας»/”The

Whaler Boy”, ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Θεσ-

σαλονίκης που συγκίνησε κοινό και κριτικούς, προβάλλε-

ται  online και χωρίς συνδρομή από την StraDa Films.

Δείτε την ταινία ψηφιακά μέσω του StraDa e-cinema σε συ-

νεργασία με κινηματογραφικές αίθουσες. Ο θεατής μπορεί

να παρακολουθήσει την ταινία online, χωρίς συνδρομή,

αγοράζοντας ένα ψηφιακό εισιτήριο (virtual e-ticket) και

ενισχύοντας έτσι την αίθουσα επιλογής του.

Η StraDa δίνει τη δυνατότητα σε αίθουσες-συνεργάτες

της, να συμμετέχουν στο online virtual release ταινιών της

α’ προβολής παρά το γεγονός ότι παραμένουν ακόμα κλει-

στές λόγω covid. Ο θεατής μπορεί έτσι να στηρίξει και έμ-

πρακτα την αίθουσα που αγαπά, με αγορά e-ticket, μέσω

ειδικού παραθύρου/”virtual γκισέ” της συνεργαζόμενης αί-

θουσας που επιλέγει.

Λίγα λόγια για την ταινία
Βερίγγειος Πορθμός, εκεί όπου η Ρωσία συναντά την Αλά-
σκα, σε ένα χωριό φαλαινοθήρων, όπου οι άνδρες κατα-
φεύγουν στο onlinechat με κάμερα. Το παράδειγμά τους
ακολουθεί ο Λέσκα, ένας άβγαλτος δεκαπεντάχρονος,
που ερωτεύεται ένα κορίτσι από το Ντιτρόιτ. Όταν βρίσκει
την «αγαπημένη» του να συνομιλεί με κάποιον άλλο, θο-
λωμένος από τη ζήλεια, ο Λέσκα ξεκινά μια αδιανόητη
οδύσσεια.

Webinar για εφηβους
Σεξουαλικη αγωγη και διαπροσωπικες σχεσεις

Ευαισθητοποιηση, Ενημερωση & Ενεργοποιηση

Εφηβων

Eως 18-02-2021 Δωρεαν

Ημερες & Ωρες

Τις Πέμπτες,  4, 11 & 18 Φεβρουαρίου 2021

18.00-19.30 Online

Απευθυνεται σε Εφήβους 14-16 ετών
Πληροφορίες — Κρατήσεις

E-mail: education.stegi@onassis.org

Περιγραφή: Εφηβες και εφηβοι μπαινουν στη συζητηση για

τη σεξουαλικη υγεια. Ενα webinar που δημιουργηθηκε ει-

δικα για τη νεα γενια που θελει να καταλαβει και να μιλη-

σει ελευθερα για τα συναισθηματα, την εννοια του φυλου,

τη σεξουαλικη υγεια και την οικειοτητα.

Πρώτη στάση αυτού του ψηφιακού εναλλακτικού στο μο-

ναδικό Gagarin 205, στις 10 Ιανουαρίου με τους Night-

stalker να προσγειώθηκαν στη σκηνή, αλλά και στις

οθόνες μας. Μία μπάντα με ιστορία 30 χρόνων που ξεχώ-

ρισε για την ωμή rock&roll απλότητα, τα μαγευτικά ριφ και

την ηλεκτρική καταχνιά της. Σκληρός ήχος, groovy ρυθμοί,

έντονη μπασογραμμή μαζί με κάμποσες πιασάρικες μελω-

δίες και η δύναμη της φωνής του Argy. 

Το αποτέλεσμα; Ένα εκρηκτικό live (διαθέσιμο στο Υou-

Τube channel του Ιδρύματος Ωνάση) με εξαιρετικό ήχο,

ατμόσφαιρα ενός καλογυρισμένου video clip και το συναυ-

λιακό συναίσθημα του «ζωντανά – μαζί» να κυριαρχεί,

όπως επιβεβαιώνει από την πλευρά του ο Χρήστος Σαρ-

ρής.

«Το βράδυ της πρεμιέρας περισσότερο έβλεπα το chat,
καθώς ήμουν τυχερός και το είχα παρακολουθήσει ήδη.
Έβλεπα τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια και αισθανόμουν
ότι ήμουν κάπου με κόσμο. Πως είναι στις συναυλίες που
ακούς και τον πίσω τι λέει… που σχολιάζει λίγο το τρα-
γούδι… που λέει “θέλω αυτό το τραγούδι”. Όλοι έλεγαν
ποιο τραγούδι θέλουν να ακούσουν. Δημιούργησε μια συ-
ναισθηματική κατάσταση. Μπορεί να μην είμαστε μαζί,
αλλά κάπως είμαστε μαζί τελικά.», τονίζει με τη ματιά του
θεατή και πυξίδα την αγάπη του για τη ζωντανή μουσική.
Στο πρώτο αυτό live, η σκηνοθετική του προσέγγιση ήταν
καθοριστική για να αποδώσει την ηλεκτρική rock&roll ενέρ-
γεια των Nightstalker και να αγγίξει τις 30.000 προβολές
στο ΥouΤube. Τα slowmotion πλάνα από τον ίδιο ξεχωρί-
ζουν προσδίδοντας στην αισθητική, αλλά και στη δραμα-
τουργία του ιδιαίτερο χαρακτήρα:

«Όταν τους βλέπεις να παίζουν πάνω στη σκηνή αυτοί
οι άνθρωποι γίνονται πολύ μεγαλύτεροι. Αυτό που λέμε
“larger than life”. Οπότε η επιλογή της αργής κίνησης,
έχει το ηρωικό κομμάτι των ανθρώπων αυτών. Κρύβει την
ηρωική διάσταση των μουσικών που ανεβαίνoυν σε μια
σκηνή και εφόσον δεν είμαστε εκεί για να το ζήσουμε από
πρώτο χέρι, η εικόνα μάς μεταφέρει αυτό το συναίσθημα
ακριβώς», σημειώνει ο Χρήστος Σαρρής.

Η επόμενη σκηνή που ανάβει τα φώτα της για την Υou-

Τube premiere σε δύο Κυριακές είναι εκείνη του επίσης

ιστορικού ΑΝ Club. Οι Puta Volcano εγκαινιάζουν το stage

με τον σκληρό ήχο τους και την εντυπωσιακή φωνή της

frontwoman, Άννας Παπαθανασίου.

To ‘’STAGES A/LIVE’’ θα συνεχίσει την πορεία του με ένα

ακόμα φαντασμαγορικό live στο ΑΝ Club, μέσα στον Φε-

βρουάριο από μία μπάντα – έκπληξη και θα «ταξιδέψει»

στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να «δώσει μουσική πνοή» σε

εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους της συμπρωτεύου-

σας:

«Το εγχείρημα θέλω να πιστεύω ότι μέχρι στιγμής στέ-
φθηκε με επιτυχία. Νομίζω ότι και οι ίδιες οι μπάντες ξε-
πέρασαν τον εαυτό τους, γιατί, όπως καταλαβαίνεις, είναι
πολύ δύσκολο να παίζεις σε ένα μαγαζί που έχεις συνη-
θίσει να έχεις 1500 άτομα κοινό και ξαφνικά να έχεις μόνο
ένα crew που κινηματογραφεί και κάποιους τεχνικούς.
Ωστόσο, και το άκουσα από πολύ κόσμο αυτό, ενώ στην
αρχή ίσως φαίνεται μια μικρή αμηχανία, περνώντας τα
λεπτά και τα τραγούδια φεύγει και αυτοί οι άνθρωποι

μπαίνουν στην αίσθηση ότι παίζουν ζωντανά», καταλήγει.

Ποιο θα μπορούσε όμως να είναι το μέλλον του STAGES

A/LIVE’’ και της ψηφιακής σκηνής συνολικά; Ο Χρήστος

Σαρρής ελπίζει κάποια στιγμή αυτές οι ταινίες να προβλη-

θούν στα σινεμά:

«Θα ήθελα ιδανικά, αναλόγως πόσες ταινίες θα έχουν
γίνει ή να κάνουμε ένα μεταμεσονύχτιο φεστιβάλ, όπως
τα παραδοσιακά μεταμεσονύχτια φεστιβάλ που κάνουμε
στην Ελλάδα, στο Άστυ… Ή ίσως στο Gagarin, το οποίο
είναι παλιό σινεμά και κάνει πολύ συχνά προβολές ή στη
μικρή σκηνή της Στέγης. Στην επόμενη φάση θα ήθελα να
κάνω μια διαφορετική ταινία που θα είχε το κοινό μέσα,
μια άλλη ιστορία», δηλώνει σχετικά με την πορεία του

project. Και συνεχίζει: «Νομίζω ότι οι ψηφιακές σκηνές
δεν θα εξαφανιστούν, απλά θα μετεξελιχθούν. Δεν πι-
στεύω ότι θα σταματήσουμε να βλέπουμε πράγματα στο
διαδίκτυο, θα βλέπουμε σίγουρα καλύτερα πράγματα στο
διαδίκτυο. Πλέον θα ξέρουμε πώς να το κάνουμε καλύ-
τερα. Για τον ήχο, ας πούμε, ξέραμε ότι έπρεπε να έχουμε
καλύτερο ήχο και το κάναμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι πρέ-
πει να έχουμε κινηματογράφηση και όχι βίντεο. Οπότε όλο
αυτό θα μας δώσει μία καλύτερη εικόνα σε ένα νέο μέσο,
που δεν είναι και τόσο νέο τελικά το ΥouΤube».

Μέσω του ‘’STAGES A/LIVE’’ η ψηφιακή σκηνή της Στέ-
γης του Ιδρύματος Ωνάση, πιστή στο πνεύμα και την υπο-
χρέωση ενός πολιτιστικού οργανισμού, κλήθηκε να
αντιμετωπίσει τις αντικειμενικές δυσκολίες στο πλαίσιο
μιας δυστοπικής εποχής και να δημιουργήσει ένα «ιστο-
ρικό ντοκουμέντο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο

Χρήστος Σαρρής:

«Καλώς ή κακώς είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, αν
δούμε μετά από 10 χρόνια, (φέτος η Στέγη έκλεισε 10
χρόνια), που θα έχει κλείσει 20 χρόνια, θα υπάρχει μία
αποτύπωση του τι έγινε το 2020-2021, τότε που οι σκηνές
ήταν κλειστές. Άρα θα ξέρουμε ότι, όταν δεν μπορούσε ο
θεατής να έρθει στις σκηνές μας, δεν σταματήσαμε να εί-
μαστε δραστήριοι και παρόντες ως πολιτιστικός οργανι-
σμός που έχει μια ηθική υποχρέωση».

Ας δυναμώσουμε λοιπόν τον ήχο στο Υoutube channel του

Ιδρύματος Ωνάση: Η ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή

είναι live.

www.elculture.gr
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«Οι πολίτες γνωρίζουν!» 

Ο πρ δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης δήλωσε: 

«Πρόκειται για ένα έργο απολύτως αναγκαίο και με
αναπτυξιακό πρόσημο συνολικά για το Δήμο Σαρωνι-
κού. Πρόκειται για μια σταθερή επιλογή της διοίκησής
μας από τον Σεπτέμβρη του 2018 που συνθέτει το ρε-
αλισμό, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ευ-
ρεία αποδοχή. Η σημερινή εξέλιξη αποκαλύπτει δύο
πράγματα:
- Όταν μια διοίκηση, όπως η διοίκησή μας, ακολουθεί
το δρόμο του ρεαλισμού και του εφικτού, αναλαμβά-
νοντας την ευθύνη να παραμερίσει εμμονικές, μη ρε-
αλιστικές και μη αποδεκτές από κανέναν λύσεις
(όπως η Ψυττάλεια), έρχεται η στιγμή που δικαιώνεται
και επιτυγχάνει το στόχο της
- Όταν μια κυβέρνηση παραλαμβάνει μια ρεαλιστική
και εφικτή πρόταση και ταυτοχρόνως έχει την πολι-

τική βούληση να την υλοποιήσει
κερδίζουν μόνον οι δημότες και ο
Δήμος.
Θα περίμενα από τον κ. Φιλίππου,
πάγιο, μόνιμο και σταθερό θια-
σώτη της Ψυττάλειας μια στοιχει-
ώδη αυτοκριτική, μια εύλογη
υπογράμμιση του ρόλου μας στην
επίλυση αυτού του σοβαρότατου

προβλήματος, μια ένδειξη ευχαριστίας προς τη Διοί-
κηση της ΕΥΔΑΠ και την κυβέρνηση. Για άλλη μία
φορά δεν το έκανε.
Ας είναι. Όποιος άλλωστε κάνει αυτοκριτική και θερα-
πεύει αστοχίες, εκτιμά την συνεισφορά της αντιπολί-
τευσης και αναγνωρίζει ανεξαρτήτως της κομματικής
του ταυτότητας αυτόν που βοηθά τον τόπο είναι και
αυτός που προχωρά αποτελεσματικά και χρήσιμα στο
πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Οι πολίτες γνωρίζουν!» 

Με ένα λιτό δελτίο τύπου, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Π.

Φιλίππου, ενημερώνει ότι το παραλιακό μέτωπο του

Δήμου Σαρωνικού θα συνδεθεί αποχετευτικά με το

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου -

Παιανίας.

Είναι το τελευταίο τμήμα του παραλιακού μετώπου

που δεν έχει ακόμη αποχετευτικό δίκτυο. Και ένας

από τους λόγους ήταν η επιμονή του δημάρχου Π. Φι-

λίππου, από τις προηγούμενες δημαρχιακές του διοι-

κήσεις ακόμη, να συνδεθεί στην Ψυττάλεια.

Η σύνδεση στην Ψυττάλεια όμως βρήκε αντιδράσεις

από τους Δήμους του Πειραιά που αρνούντο να δεχ-

θούν άλλο όγκο λυμάτων στα δίκτυά τους.

Δικαιώνεται ο Γ. Σωφρόνης

Όταν ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη

τετραετία ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, έβαλε

στόχο και στρατηγική επιλογή να λύσει το πρόβλημα

της αποχέτευσης. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι δικαιώθηκε

στον αγώνα που ξεκίνησε με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου (υπ’ αριθμόν 191/25/8/18) που προέβλεπε

την αποχέτευση του παραλιακού μετώπου του Δήμου

Σαρωνικού (Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος και Πα-

λαιά Φώκαια) στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

(ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας. Αυτό δηλαδή που τελικά

προκρίθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΥΔΑΠ.

Τότε βρήκε όμως αντίδραση από τον παρόντα δή-

μαρχο, που επέμενε για Ψυττάλεια, με αποτέλεσμα

να χαθεί άλλη μία τετραετία.

Όταν πλέον η πρόταση για σύνδεση στην Ψυττάλεια,

χάθηκε οριστικά, από την ΕΥΔΑΠ, ο δήμαρχος

εστράφη στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου, που κι εκεί όμως

βρήκε σθεναρή αντίδραση σύσσωμου του Δημοτικού

Συμβουλίου, με αποφάσεις και συγκεντρώσεις δια-

μαρτυρίας.

Σήμερα λοιπόν χαιρετίζουμε την απόφαση της

ΕΥΔΑΠ και τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων Κορωπίου

και Παιανίας να συνδεθεί το παραλιακό μέτωπο στο

ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας.

Συγκεκριμένα:

Εγκρίθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο «Διαχείρι-

σης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας

Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Αττικής, το

οποίο προβλέπει την αποχέτευση του παραλιακού με-

τώπου του Δήμου Σαρωνικού (Λαγονήσι, Σαρωνίδα,

Ανάβυσσος και Παλαιά Φώκαια) στο ΚΕΛ Κορωπίου

– Παιανίας. 

Βάσει της ωρίμανσης των μελετών, τέσσερις οικισμοί

χαρακτηρίζονται ως Α΄ Προτεραιότητας, επτά οικι-

σμοί ως Β΄ Προτεραιότητας και 38 οικισμοί ως Γ΄

Προτεραιότητας. Η Αγία Μαρίνα Κορωπίου και οι Δη-

μοτικές Ενότητες Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού (πε-

ριοχή Λαγονησίου), Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας

του Δήμου Σαρωνικού εντάσσονται στους οικισμούς

Γ΄ Προτεραιότητας λόγω της ωριμότητας των απαι-

τούμενων έργων υποδομής. Οι μελέτες και η ωρί-

μανση των έργων θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ

2021-2027. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογι-

σμός μελέτης και έργου είναι 206.000.000, 00 (συμ-

περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί από την

ΕΥΔΑΠ. 

Το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Σαρωνικού

θα συνδεθεί με το ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας
Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος και Παλαιά Φώκαια

Ανάρτηση προσωρινών 

κτηματολογικών στοιχείων

για περιοχές της 

Ανατολικής Αττικής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης

Αυγερινός ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση

του Ελληνικού Κτηματολογίου ορίστηκε η 8η Φε-

βρουαρίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρ-

τησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων

και Διαγραμμάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται

εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-

τολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και συγκε-

κριμένα ανήκουν στις προκαποδιστριακές

Κοινότητες Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Κα-

πανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλα-

τίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού.

Βάσει της απόφασης, τα Προσωρινά Κτηματολογικά

Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πί-

νακες θα αναρτηθούν στα Γραφεία Κτηματογράφη-

σης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2)

μήνες (8/2ου έως 8/4ου/21). Όποιος έχει έννομο

συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών

(μέσα στο χρόνο της ανάρτησης)  να υποβάλει αί-

τηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά

των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο

Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδα-

πής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία

είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλ-

ματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 18η Σε-

πτεμβρίου 2021. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν

να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Η υποβολή γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του «Ε-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο

www.ktimatologio.gr ή στο αρμόδιο Γραφείο Κτημα-

τογράφησης κατόπιν ραντεβού.
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Την πρώτη του - κιόλας - τροποποίηση του τεχνικού

προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογι-

σμού, του πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στην

πρώτη τού έτους συνεδρίαση, στις 20 Ιανουαρίου

2021.

Μάλιστα το “παινεύτηκε” ο δήμαρχος ότι άλλοι Δήμοι

δεν έχουν καταθέσει ακόμα προϋπολογισμό. Μάλιστα

όπως είδαμε, προχώρησε σε δραματικές μειώσεις

κονδυλίων για έργα προγραμματισμένα τα οποία  με-

ταφέρονται μετά από τρία περίπου χρόνια· το 2023,

προεκλογική χρονιά -γαρ- για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση.

Στην εισήγηση του θέματος δεν δικαιολογεί τη μεί-

ωση αυτή, απλά σημειώθηκε ότι “έχουν τροποποιηθεί

τα δεδομένα”.

Eντάσσονται 11 έργα με ψιλοποσά, αφού το μεγαλύτερο

κονδύλι για έργο -μέσα στο 2021- είναι 75.000 ευρώ.

Απεναντίας μειώνει δραματικά εντάξεις έργων με πο-

λυετή δαπάνη, έτσι που ο καθένας μπορεί να φαντα-

στεί ότι ίσως δεν γίνουν ποτέ. Και το λέμε αυτό γιατί,

ενώ ο προϋπολογισμός του έργου -για  παράδειγμα -

οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις με προϋπολογισμό

1.500.000 ευρώ, καταγράφει μόνο 1000 ευρώ για το

2021, 300.000 ευρώ για το 2022 και 1.199.000,00

ευρώ για το 2023! Δηλαδή σε 3 χρόνια περίπου. Με

αυτή τη λογική όλα τα μεγάλα έργα μεταφέρονται για

το 2023. Συνολικά 17 έργα.

Θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από τα έγ-

γραφα του Δήμου, όπως σημειώνονται, για να γίνει

κατανοητό.

― να μειωθεί ο Κ.Α. 30-7326.031 με τίτλο “ΕΦΑΡ-

ΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ” στα συ-

νεχιζόμενα του Τεχνικού Προγράμματος συνολικού

προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (πολυετή δαπάνη)

και να διαμορφωθεί αντίστοιχα το ποσό του Προϋπο-

λογισμού του 2021 σε 1.000,00€, το ποσό του  Προ-

ϋπολογισμού του 2022 σε 300.000,00€  και το ποσό

του Προϋπολογισμού του 2023 σε 1.199.000,00€.

― να μειωθεί ο Κ.Α. 30-7312.006 με τίτλο “ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΛΟΙ-

ΠΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ” στα συνεχιζόμενα έργα του

Τεχνικού Προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού

1.000.000,00€ (πολυετή δαπάνη) και να διαμορφωθεί

αντίστοιχα το ποσό του Προϋπολογισμού του 2021 σε

50.000,00€, το ποσό του Προϋπολογισμού του 2022

σε 550.000,00€ και το ποσό του Προϋπολογισμού του

2023 σε 400.000,00€ .

― να μειωθεί ο Κ.Α. 30-7323.032 με τίτλο “ΔΙΑΠΛΑ-

ΤΥΝΣΗ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΔΙΓΕΝΗ ΕΩΣ ΑΥΛΩΝΟΣ”

στα νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος συνολικού

προϋπολογισμού 800.000,00€ (πολυετή δαπάνη) και

να διαμορφωθεί αντίστοιχα το ποσό του Προϋπολο-

γισμού του 2021 σε 1.000,00€, το ποσό του Προϋπο-

λογισμού του 2022 σε 399.000,00€ και το ποσό του

Προϋπολογισμού του 2023 σε 400.000,00€ 

― να μειωθεί ο Κ.Α. 45-7326.003 με τίτλο “ΑΝΑ-

ΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-

ΝΗΣ” στα νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος

συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ (πολυετή

δαπάνη) και να διαμορφωθεί αντίστοιχα το ποσό του

Προϋπολογισμού του 2021 σε 1.000,00€, το ποσό του

Προϋπολογισμού του 2022 σε 199.000,00€ και το

ποσό του Προϋπολογισμού του 2023 σε 200.000,00€

― να μειωθεί ο Κ.Α. 30-7321.001 με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 2020-

2021-2022” στα νέα έργα του Τεχνικού

Προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού

1.300.000,00€ (πολυετή δαπάνη) και να διαμορφωθεί

αντίστοιχα το ποσό του Προϋπολογισμού του 2021 σε

1.000,00€, το ποσό του Προϋπολογισμού του 2022 σε

299.000,00€ και το ποσό του Προϋπολογισμού του

2023 σε 1.000.000,00€ .

Στις τροποποιήσεις βλέπουμε την “ανάπλαση πλα-

τείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη” στα συνεχιζόμενα

έργα με προϋπολογισμό 1000 ευρώ. Αλλο ένα ερω-

τηματικό, αφού την ανάπλαση της πλατείας έχει

αναλάβει ο “Αστέρας” στα “ανταποδοτικά”.

― να μεταφερθεί ο Κ.Α. 30-7331.018 με τίτλο “ΑΝΑ-

ΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΥΜΦΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ”

από τα  νέα στα συνεχιζόμενα έργα του Τεχνικού

Προγράμματος και ο συνολικός προϋπολογισμός τρο-

ποποιείται σε 1.000,0€ και παραμένει το ποσό του

Προϋπολογισμού του 2021 στα 1.000,00€.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Με πολύ αργό ρυθμό τα τεχνικά έργα για το 2021

Το δίκτυο της δημοτικής συγκοινω-

νίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης μπήκε ξανά σε λειτουργία,

από Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους,

οι χρήστες της δημοτικής

συγκοινωνίας μπορούν να

ενημερώνονται με ακρίβεια

στις οθόνες της τηλεματικής

που υπάρχουν σε όλες τις

στάσεις του δικτύου και μέσω

ειδικής εφαρμογής

(www.vvv-telematics.gr) για

την ώρα άφιξης του λεωφο-

ρείου, την πιθανή ακύρωση

δρομολογίων και άλλων έκτα-

κτων συμβάντων, που μπορεί να τρο-

ποποιήσουν την συχνότητα και την

πορεία των δρομολογίων.

Ωράριο λειτουργίας:

- Η δημοτική συγκοινωνία λειτουργεί

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις

06.30 έως τις 20.30 και τα Σάββατα

από τις 08.00 έως τις 18.00.

- Τις Κυριακές και τις αργίες δεν θα

λειτουργεί.

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος, το

σύνολο του στόλου των οχημάτων

έχει καθαριστεί και απολυμανθεί σύμ-

φωνα με τα μέτρα προστασίας της δη-

μόσιας υγείας στο πλαίσιο αποφυγής

της διασποράς του κορωνοϊού SARS-

CoV-2 στα μέσα μαζικής μεταφοράς

(Μ.Μ.Μ), που έχουν ψηφισθεί και

ισχύουν. 

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβάτες οφεί-

λουν να τηρούν τα υποχρεωτικά

μέτρα ατομικής προστασίας του

ΕΟΔΥ για τα Μ.Μ.Μ, όπως εφαρμό-

ζονται από 18/09/2020. Συγκεκριμένα,

στους χώρους αναμονής,

κατά την είσοδο στα λεωφο-

ρεία και για όλο το χρόνο της

παραμονής εντός του οχήμα-

τος οι επιβάτες υποχρεούνται

να φορούν ατομική μάσκα

προστασίας. Οφείλουν να τη-

ρούν τις απαιτούμενες απο-

στάσεις ασφαλείας (κατά

προτίμηση τουλάχιστον 2 μέ-

τρων) ενώ επιτρέπεται η ταυ-

τόχρονη παρουσία μέχρι 8 επιβατών

σε κάθε όχημα και η κατάληψη μίας

θέσης ανά ζευγάρι καθισμάτων.

Aναλυτικό πρόγραμμα δρομολογίων

είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-

typou/delt-typou-graf-dimarxou/item/10660-

orario-dimotikis-syginonias

Δωρεάν Rapid Test

στους Δήμους

Στο πλαίσιο της μείωσης των κρουσμάτων του covid-

19, οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούν

ελέγχους ταχείας ανίχνευσης Rapid test ΔΩΡΕΑΝ,

σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ). 

Πριν ένα μήνα περίπου πραγματοποιήσε τα τεστ ο

Δήμος Γλυφάδας, με μεγάλη προσέλευση του κό-

σμου.

Στο Δήμο Σαρωνικού, πραγματοποιήθηκαν την Κυ-

ριακή 24 Ιανουαρίου 601 rapid test, στον παράδρομο

της Λεωφόρου Καραμανλή στην Ανάβυσσο. Αρνη-

τικά ήταν και τα 601 τεστ.

Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης πραγμα-

τοποιήθηκαν τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, Τα τεστ

ελάμβανε όποιος πολίτης ήθελε, στο κινητό συνερ-

γείο που είχε εγκατασταθεί σε δύο σημεία του

Δήμου.

Στο ελεύθερο πάρκινγκ μπροστά στο Δημαρχείο στη

Βούλα, που γινόταν σε όσους προσήρχοντο με

όχημα, και στην Πλατεία Δήμα στη Βάρη σε όσους

πήγαιναν πεζοί.

Θυμίζουμε, όπως έχουμε γράψει, ότι test υλοποιεί

και το Κέντρο Υγείας Βάρης καθώς και το Ασκλη-

πιείο Νοσοκομείο, κατόπιν ραντεβού.

Επαναλειτουργεί  η δημοτική συγκοινωνία  του Δήμου ΒBB
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H Kυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί προς ψήφιση στη
Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο στοχεύει να θέσει το
Πανεπιστήμιο υπό αστυνομικό έλεγχο, επιτήρηση και
εποπτεία. Προβλέπεται η σύσταση ειδικής “Ομάδας
Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος” και θεσμο
θετούνται “μέτρα ασφαλείας στον χώρο του Πανεπι
στημίου, συμπεριλαμβανομένης και της ελεγχόμενης
εισόδου στα ΑΕΙ..
Το σχετικό νομοσχέδιο, αυτές τις ημέρες, έχει γίνει θέμα
συζητήσεων και διαβουλεύσεων, στις οποίες συμμετέ
χουν όχι μόνον τα ενδιαφερόμενα  μέλη της ακαδημαϊ
κής κοινότητας, αλλά και πολίτες (η κοινή γνώμη εν
γένει) αφού από την ψήφισή του ή την απόρριψή του,
εξαρτάται η απάντηση στο ερώτημα: τι είδους Πανεπι
στήμιο θέλει η ελληνική κοινωνία; Θέλουμε ένα πανε
πιστήμιο στο οποίο η ελευθερία της έρευνας, της
διδασκαλίας και της έκφρασης των ιδεών γενικότερα να
είναι ανεμπόδιστη και ανεξουσίαστη ή ένα Πανεπιστή
μιο, στους χώρους του οποίου, η παρουσία της αστυνο
μίας είναι μόνιμη και διαρκής με αποτέλεσμα ο ίδιος ο
σκοπός και οι λειτουργίες του Πανεπιστημίου, να αμφι
σβητούνται εάν όχι να ακυρώνονται;
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σαφώς και υιοθετούν το
δεύτερο μοντέλο λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η
επιχειρηματολογία υπέρ του νέου ακαδημαϊκού θε
σμού(!), “η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο”, συνοψίζε
ται στο εξής: ιδρύεται αυτός ο θεσμός για να
καταπολεμηθούν παράνομες πράξεις στους ακαδη
μαϊκούς χώρους. Και στο δεύτερο σκέλος του επιχει
ρήματος προστίθεται η διευκρίνιση ότι η αστυνομική
επιτήρηση και εποπτεία δεν αφορά την ακαδημαϊκή
ελευθερία. Πράγμα που εκ πρώτης όψεως είναι
σωστό, αλλά η πραγματολογική συνύπαρξη δύο
“πραγμάτων” (δύο οντοτήτων) του Πανεπιστημίου και
της αστυνομίας, δεν μπορεί να επιτευχθεί, επειδή
πρόκειται για δύο πράγματα ασυμβίβαστα μεταξύ
τους. Ας φανταστούμε ένα ερευνητικό εργαστήριο ή
θεωρητικό σεμινάριο και στους διαδρόμους τους να
κυκλοφορούν αστυνομικοί!

Επιπλέον, ας τονιστεί ότι η ουσία και ο πυρήνας του
Πανεπιστημίου συνίσταται στο εξής: είναι μία αυτό
νομη, ελεύθερη και ανεξάρτητη κοινωνική περιοχή
(σφαίρα) για να μπορεί η ίδια η κοινωνία να στοχάζε
ται τον εαυτό της. Παραφράζω την ιδέα του Πανεπι
στημίου όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Wihelm von
Humboldt. Πώς μπορεί λοιπόν να εισαχθεί αστυνο
μική μέθοδος στους χώρους του Πανεπιστημίου τη
στιγμή που το ίδιο το Πανεπιστήμιο είναι εξ ορισμού
ο κοινωνικός χώρος που δεν ανέχεται μέτρα επιτήρη
σης ελέγχου και εποπτείας; Εξ άλλου, οι λειτουργίες
του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητες εντός
αυτού, δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται και να επι
μερίζονται. Η ακαδημαϊκή λογική επιβάλλει την αυ
τορρύθμιση του Πανεπιστημίου για να αντιμετωπίσει
τις παράνομες πράξεις.

«Ας μην προσθέσουμε, έναν ακόμη
κρίκο στην αλυσίδα  της παρακμής
της λογικής του Πανεπιστημίου»

Ένα ακόμη επιχείρημα κατά του αστυνομικού θεσμού
μέσα στο Πανεπιστήμιο είναι και το εξής: «Υπάρχει και
ισχύει νόμος αλλά δεν εφαρμόζεται!» Την άποψη
αυτή διατύπωσε ο Μιχάλης Σταθόπουλος (βλ. εφημε
ρίδα “Η Καθημερινή”, 13/12/2020), ο οποίος, ας ση
μειωθεί, ήταν εκείνος ο πρύτανης που ζήτησε τη
βοήθεια της αστυνομίας για να αντιμετωπίσει τις πα
ρανομίες εντός του Πανεπιστημίου.
Όποιος διαβάσει το κείμενο του Σταθόπουλου θα διαπι
στωσει ότι ουσιαστικά ο συγγραφέας του εισηγείται
έναν “πολιτικό κανόνα” για να συνυπάρξουν τα δύο
ασυμβίβαστα μεταξύ τους πράγματα: το Πανεπιστήμιο
και η αστυνομία. Καλείται από τα αρμόδια ακαδημαϊκά
όργανα η αστυνομία, κάθε φορά που διαπιστώνεται η
τέλεση παράνομων πράξεων εντός των πανεπιστημια
κών χωρων. Αυτό λέει ο «πολιτικός κανόνας».

Εάν και αυτό το λογικό επιχείρημα του “πολιτικού κα
νόνα” απορριφθεί από τις κρατικές αρχές (το Υπουρ
γείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη), τότε η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να ισχυ
ριστεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται
αλλοίωση του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του
Πανεπιστημίου. Εάν ψηφισθούν οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις, δεν θα προστατεύεται το Πανεπιστήμιο ως
αυτόνομος κοινωνικός χώρος ελεύθερης σκέψης και
δημιουργίας, αλλά θα φαλκιδεύεται η ίδια η υπό
στασή του.
Τέλος, μία γενικού τύπου παρατήρηση: το Πανεπιστή
μιο κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα και στην Ελλάδα,
αλλά και διεθνώς, έχει υποστεί έναν ριζικό δομικό με
τασηματισμό: έχει συντελεστεί η μετάβαση από την
ιδέα της πανεπιστημιακής μόρφωσης και καλλιέρ
γειας ως θεμελιώδους ακαδημαϊκής λειτουργίας, σ’
ένα Πανεπιστήμιο ως επαγγελματική σχολή. Η ρίζα
αυτού του δομικου μετασχηματισμού εντοπίζεται στο
δόγμα του νεοφιλελευερισμού: να συνδεθεί το Πανε
πιστήμιο με την αγορά εργασίας! Ας μην προσθέ
σουμε λοιπόν, έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα (γιατί,
τελικά κάτι τέτοιο θα συμβεί με το νομοσχέδιο) της
παρακμής της λογικής του Πανεπιστημίου.
――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Σημείωση: Το άρθρο δημοσιεύuθηκε και στην «Εφημερίδα των
Συντακτών»

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Πανεπιστήμιο και αστυνομία

Ενός ανδρός αρχή

Και ... «παιδονομία»

Ιδιαίτερα στις δύσκολες περιστάσεις,

οι όροι του πολιτικού «παιχνιδιού» γί-

νονται πιο απλοί, πιο ξεκάθαροι, πιο

δίκαιοι και λογικοί.

Δεν χρειάζεται ανάλυση, φαντάζομαι, η παραπάνω

αξιωματική φράση.

Δεν μπορείς να επιζητείς συναίνεση και απαιτού-

μενη συνεργασία, χωρίς την προαπαιτούμενη πειθώ

– όχι τον πειθαναγκασμό του μπαμπούλα – παρά-

δειγμα και καλή προαίρεση, χωρίς «πονηριές» και

βίαια μέσα. Η συνεργασία και η συναίνεση απαιτούν

εντιμότητα!

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να επικαλείται τη νομιμό-

τητα που αυτή, ως πλειοψηφία επιβάλλει, για να

περνάει – ευκαιρίας δοθείσης, λόγω covid-19 ό,τι

αυτή νομίζει, θέλει, επιθυμεί ή απλά «το είχε στο
πρόγραμμά της»!

Στις έκτακτες περιστάσεις δεν εφαρμόζεις το πρό-

γραμμά σου, αν δεν τυγχάνει γενικής αποδοχής, το

αναστέλλεις.

Δεν μπορείς να βάζεις αστυνομία στα Πανεπιστήμια

και να επικαλείται Υπουργός το «επιχείρημα» ότι

«υπήρχε αστυνομικό τμήμα στα πανεπιστήμια, το
1969», δηλαδή επί χούντας! και να μην επιτρέπεις

τις νόμιμες συνταγματικά και από το φυσικό δίκαιο,

αντιδράσεις των φοιτητών. 

Δεν εφαρμόζεις τώρα οποιοδήποτε μέτρο, χωρίς να

πείθεις με επιχειρήματα, και ν’ απαγορεύεις τις αν-

τιδράσεις, εκμεταλλευόμενος την ειδική κατάσταση

ενός λοιμού.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είσαι δημοκρατική,

φιλελεύθερη κυβέρνηση· είσαι κεκαλυμμένη, απα-

τηλή δικτατορία!

Κι ακόμα, δίνοντας το παράδειγμα, τηρείς απαρέγ-

κλιτα, πρώτος εσύ, τη νομιμότητα. Και την επιβά-

λεις σ’ όλη την κλίμακα της πυραμίδας της εξουσίας.

Από τον Πρωθυπουργό, μέχρι τον τελευταίο δημο-

τικό σύμβουλο, κυρίως, αλλά όχι μόνο, της παράτα-

ξής σου.

«Δεν καλύπτεις τα σκουπίδια κάτω από το χαλί».
Και βεβαίως, δεν φέρνεις νόμο αλλαγής του εκλο-

γικού συστήματος για να βγάζει δημάρχους μειοψη-

φίας, που στα λόγια μόνον θα εκλέγονται και θα

διοικούν «δημοκρατικά», στην ουσία όμως θα είναι

και είναι του «ενός ανδρός αρχή». 

«...λόγω μεν δημοκρατία, έργω δε υπό του πρώτου
ανδρός αρχή». (Θουκιδίδου ιστορίαι, Β΄ 65, 10) Δη-

λαδή μοναρχία!...                                Κ.Βενετσάνος
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“Κυβερνησιμότητα” 
ή αλαζονεία;

Δύο βήματα μπρος  δύο βήματα πίσω. Ψηφίστηκε

μόλις προχθές ο νέος εκλογικός νόμος για την

εκλογή αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τελικά, δεν αντέχουμε τον πλουραλισμό, δεν μπο-

ρούμε να διαλογιστουμε, να αποφασίζουμε με συνερ-

γασίες και συννενοήσεις. Το λέω αυτό γιατί ο νέος

νόμος είναι πολύ παλιός. Προσπαθεί να εξασφαλίσει

την πλειοψηφία με όποιο τρόπο, στην Τ.Α. αφού εκλέ-

γεται δήμαρχος με το 43% των ψηφισάντων από την

πρώτη Κυριακή. Δηλαδή θα έχουμε αιρετούς μειοψη-

φίας, για να έχουμε ...κυβερνησιμότητα, όπως την

ονομάζει η κυβερνητική πλειοψηφία. 

Δεν τους διορίζουν καλύτερα να τελειώνουμε;

Κυβερνησιμότητα ή ηγεμονία; Την αλαζονεία της

εξουσίας δεν τη λαμβάνουν καθόλου υπ΄όψιν τους οι

νομομαθείς που μελέτησαν τα ...κουκιά;

Μόνο τα “κουκιά” τελικά ενδιαφέρουν όσους ασχο-

λούνται με τα κοινά; Πουθενά όραμα, πουθενά δίψα

για δόξα, για δάφνινο στεφάνι; 

Έτσι -δυστυχώς- δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, όταν το

μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η διατήρηση της εξου-

σίας, ο απόλυτος έλεγχος της εξουσίας, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται.

Κι όμως σε πάρα πολλούς δήμους λειτουργούν

άψογα, με πολύ καλά αποτελέσματα και παραγωγική

επιτυχία οι συνεργασίες που προέκυψαν από τις

εκλογές με  απλή αναλογική· το μόνο δημοκρατικό

και δίκαιο εκλογικό σύστημα.

Το εμβόλιο μας ...καίει
Αχ, αυτό το πιστοποιητικό ...”ανοσίας” που ζητάει ο

πρωθυπουργός να υιοθετήσει η Ε.Ε. για κάθε πολίτη

που θέλει να μετακινηθεί.

Εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν. Το

θέμα μας δεν είναι το πιστοποιητικό κύριε πρωθυ-

πουργέ. Το θέμα μας είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο που

το αφήσαμε αναξέλεγκτα να δημιουργήσουν οι ιδιω-

τικές εταιρίες, τις οποίες χρηματοδοτήσαμε αδρά και

σήμερα πλέον φαίνεται ξεκάθαρα η γύμνια της ιδιω-

τικής πρωτοβουλίας, που δηλώνει ανίκανη να αντα-

πεξέλθει ή παίζει παιχνίδια επικίνδυνα.

Από τη στιγμή που δεχθήκαμε ότι το εμβόλιο είναι

πνευματική ιδιοκτησία, πολλά μπορούμε να δούμε.

Όμως σε θέματα υγείας, σε περιόδους πανδημίας,

δεν χωρούν ιδιοκτησίες εμβολίων. Εδώ διαφαίνεται

και η ανικανότητα της ΕΕ. να παρέμβει.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η λέξη «ηλεκτρόλυση» είναι σύνθετη και αποτελείται από τις
λέξεις ηλεκτρισμός και λύση, που σημαίνει ή λύση έρχεται
με τον ηλεκτρισμό και είναι ένα φυσικό φαινόμενο,  κατά το
οποίο διασπάται μια ουσία με την βοήθεια του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Η ηλεκτρόλυση θεωρείται μια  ειδική χημική αντίδραση και
αποτελεί αντικείμενο έρευνας και μελέτης ενός κλάδου της
χημείας που ονομάζεται Ηλεκτροχημεία.
Η ηλεκτρόλυση πραγματοποιείται σε ειδικές συσκευές, που ονο-
μάζονται ηλεκτρολυτικά στοιχεία και συνήθως συνίστανται:
α)  από ένα δοχείο, 
β) από  ένα υγρό στοιχείο που βρίσκεται μέσα στο δοχείο

και συνήθως είναι νερό μαζί με έναν ηλεκτρολύτη, ο οποίος
είναι μια ουσία, που αποκτά την ιδιότητα να μεταφέρει ηλε-
κτρικό ρεύμα όσο κρατά η ηλεκτρόλυση:
γ) από μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος και
δ) από δύο αγωγούς που λέγονται ηλεκτρόδια, τα οποία συν-
δέονται με την ηλεκτρική πηγή και το ένα έχει θετικό ηλε-
κτρισμό και λέγεται  άνοδος (+),  ενώ το άλλο έχει αρνητικό
ηλεκτρισμό και λέγεται κάθοδος(-).-

Οι  πρώτοι ατομικοί φιλόσοφοι ήταν  Έλληνες, όπως ο  Δη-
μόκριτος από τα Άβδηρα της Θράκης,  ο μαθητής του Λεύ-
κιππου και ο Επίκουρος, οι οποίοι πίστευαν ότι η ύλη
αποτελείται από πολύ μικρά, αόρατα με το μάτι σωματίδια,
τα οποία δεν τέμνονται (= δεν κόβονται) και τα ονόμασαν
άτομα (= στερητικό α + τομή) και τα οποία διατηρούν όλες
τις χημικές ιδιότητες του στοιχείου στο οποίο ανήκουν κατά
την εξέλιξη ενός χημικού φαινομένου.
Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, δηλαδή δεν έχουν ηλε-
κτρικό ρεύμα και  μοιάζουν με μικρές σφαίρες, με τον πυρήνα
τους στο κέντρο, που έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και απο-
τελείται από μικρά σωματίδια, τα νουκλεόνια, τα οποία είναι
δύο ειδών:  τα θετικά (+) ηλεκτρισμένα πρωτόνια (p), και τα
ουδέτερα ηλεκτρικά νετρόνια(n), ενώ γύρω από τον πυρήνα
κινούνται τα αρνητικά (-) φορτισμένα ηλεκτρόνια (e), πολύ
μικρότερα σε μέγεθος  από τα πρωτόνια του πυρήνα, αλλά
ισάριθμα με αυτά, οπότε το άτομο αποκτά ηλεκτρική ουδε-
τερότητα (= δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο).
Αν όμως σε κάποιο άτομο, προστεθούν ή αφαιρεθούν ένα ή
περισσότερα ηλεκτρόνια, τότε θα μεταβληθεί η ηλεκτρική ου-
δετερότητά του και θα αποκτήσει ηλεκτρικό φορτίο, αρνητικό
ή θετικό και τότε το άτομο θα λέγεται ιόν.
Σε περίπτωση που ένα ιόν, χάσει ένα ή περισσότερα ηλεκτρό-
νια, αποκτά θετικό ηλεκτρικό φορτίο και λέγεται κατιόν (+),
ενώ αν πάρει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια, αποκτά αρνη-

τικό ηλεκτρικό φορτίο και λέγεται  ανιόν (-).-
Τα ιόντα ( άτομα με ηλεκτρικό φορτίο, θετικό ή αρνητικό)
δύο μετάλλων όταν βρεθούν στο ίδιο  περιβάλλον και το ένα
αποτελείται από κατιόντα (+) και το άλλο από ανιόντα (-), δη-
μιουργούν μια ροή ιόντων, που κινούνται από το ένα μέταλλο
στο άλλο και τότε έχουμε το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.
Η ηλεκτρόλυση εφαρμόζεται στην επιμετάλλωση, π.χ. όταν
μέσα στη συσκευή της ηλεκτρόλυσης βυθίσουμε ένα μεταλ-
λικό κουτάλι και ένα κομμάτι χρυσού, με την παροχή ηλεκτρι-
κού ρεύματος, από την ηλεκτρική πηγή, δια μέσου των
ηλεκτρολυτών, θα φύγουν άτομα από το κομμάτι του χρυσού
και θα πάνε να κολλήσουν στο μεταλλικό κουταλάκι, οπότε
θα έχουμε ένα επιχρυσωμένο κουταλάκι!!    
Απαραίτητη λοιπόν για την επιχρύσωση διαφόρων μετάλλων
είναι ή γνώση του ηλεκτρισμού και επομένως οι πρόγονοι
των Ελλήνων, που επιχρύσωναν πολλά μικρά ή μεγάλα αν-
τικείμενα ήταν γνώστες του ηλεκτρισμού και της ηλεκτρό-
λυσης και δεν ανακάλυψαν τον ηλεκτρισμό οι Ευρωπαίοι,
ούτε την ηλεκτρόλυση την μελέτησε πρώτος ο Faraday γύρω
στο 1834, απλώς διάβασαν όσα συγγράμματα Ελλήνων
σοφών, που είχαν διασωθεί από τις συστηματικές καταστρο-
φές και πυρκαγιές και από όσα ήταν κρυμμένα στα υπόγεια
του Βατικανού και αντέγραψαν από τους Έλληνες τα μεγάλα
επιστημονικά επιτεύγματα και τα παρουσίασαν σαν δικά
τους, όπως έκαναν ο Νεύτων, ο Έντισον και πολλοί άλλοι!!!
Την ηλεκτρόλυση τη χρησιμοποιούμε γενικά στη μεταλλουρ-
γία,  για την εξαγωγή καθαρών μετάλλων ή για την επιμετάλ-
λωση, η οποία λέγεται γαλβανοπλαστική και είναι η
επιχρύσωση, η επινικέλωση, η επιχάλκωση κ.α., επίσης την
χρησιμοποιούμε για την αντιδιαβρωτική προστασία των με-
τάλλων, για την παρασκευή κραμάτων, για την λειτουργία
των μπαταριών,  για την διάσπαση του νερού στα συστατικά
του, για την κατεργασία του νερού και των υγρών αποβλή-
των, για την απομάκρυνση τοξικών ουσιών από το νερό, αλλά
και για την αποτρίχωση με βελόνα, που εισχωρεί στον θύ-
λακα της τρίχας καταστρέφοντας τα αναγεννητικά κύτταρα
της τρίχας, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς
και σε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές.
Ηλεκτρολύτες εντοπίζονται και στα υγρά του ανθρωπίνου
σώματος και συμμετέχουν σε πολλές βιοχημικές αντιδρά-
σεις.
Το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το φωσφο-

ρικό άλας, το χλωρίδιο και το ανθρακικό υδρογόνο, όταν βρί-
σκονται σε υδατικό διάλυμα, όπως είναι τα υγρά του
ανθρώπινου οργανισμού, γίνονται ηλεκτρολύτες και κατά το
φαινόμενο της  ηλεκτρόλυσης, τα άτομά τους μετατρέπονται

σε ιόντα, τα οποία μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό στα όργανα
του ανθρώπινου σώματος προσφέροντας:
α) τη διατήρηση της ισορροπίας των κυτταρικών υγρών,
β) τη βοήθεια των μυών να συσπώνται και να κινούνται
γ) τη διατήρηση του σωστού pΗ στο αίμα και 
δ) την αύξηση της ικανότητας του αίματος να μεταφέρει
οξυγόνο στα κύτταρα.
Οι ηλεκτρολύτες εντοπίζονται στο αίμα και είναι απαραίτητοι
για την παραγωγή ενέργειας, με αποτέλεσμα την επιβίωση
των κυττάρων, αλλά και την σωστή λειτουργία και ανάπλαση
των μυών και του νευρικού συστήματος.
Όλοι οι ηλεκτρολύτες βρίσκονται μέσα στις τροφές, όπως
το κάλιο υπάρχει στα πορτοκάλια και στις μπανάνες, ενώ τα
πράσινα φυλλώδη λαχανικά και οι ξηροί καρποί αποτελούν
πηγές μαγνησίου, οπότε ο οργανισμός τους παίρνει με την
πέψη, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του και μόνον σε περί-
πτωση που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα στους ηλεκτρολύ-
τες, η παρέμβαση πρέπει να είναι αυστηρά ιατρική.
Το νάτριο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βρίσκεται άφθονος
στον ανθρώπινο οργανισμό και είναι απαραίτητος για την δια-
τήρηση της ισορροπίας των υγρών του σώματος.-
Σε περίπτωση διαταραχής της ισορροπίας του νατρίου, προ-
καλούνται σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του οργανι-
σμού και χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια.-  
Τα συμπτώματα από την ανισορροπία κάθε ηλεκτρολύτη είναι
διαφορετικά και αξιολογούνται μόνο από τους  ειδικούς για-
τρούς, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, γιατί  μπορεί να
τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή.
Τα επιστημονικά άλματα της χημείας και η συνεργασία της
με την φυσική και ιδιαίτερα με την κβαντική μηχανική, η οποία
ερμηνεύει τους χημικούς νόμους και συνδέεται με την ια-
τρική και τη βιολογία, αποτελούν τη βάση για την κατανόηση
των χημικών φαινομένων, που συνθέτουν το μεταβολισμό
των ζωντανών οργανισμών με  τη δράση των φαρμάκων, τα
οποία σήμερα αποτελούν το αντικείμενο της μοριακής βιο-
λογίας και όλα αυτά τα τόσο μεγάλα επιστημονικά επιτεύγ-
ματα, αξιοποιούνται  και υλοποιούνται από το έργο και τις
αυτοθυσίες των Ελλήνων γιατρών, που κατέχουν τα σκήπτρα
σε παγκόσμια επίπεδα!!!   

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Hλεκτρόλυση και ηλεκτρολύτες!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

To “computer” έρχεται 

από την αρχαιότητα!

Κάθε φορά που πλημμύριζε ο Νείλος στην Αρχαία

Αίγυπτο, οι αγρότες που είχαν χωράφια δίπλα στο

ποτάμι έχαναν τα όρια τους. 

Όταν βρέθηκε εκεί ο Θαλής ο Μιλήσιος να μετρήσει

την μεγάλη πυραμίδα από την σκιά της, του ανέθε-

σαν να βρει έναν τρόπο έτσι ώστε μετά την άμπωτη

να μπορούν να ξαναβρούν οι Αιγύπτιοι αγρότες τα

όρια των χωραφιών τους. 

Ο Θαλής έβαλε πασσάλους ανά τακτά διαστήματα

στην άκρη του ποταμού κατά μήκος της ακτής. Από

κάθε πάσσαλο έδεσε μακριά σχοινιά προς τα έξω,

προς τα χωράφια, δηλαδή κάθετα σε διεύθυνση

προς τον ποταμό. Τα σχοινιά κατά μήκος τους, ανά-

λογα με τις αποστάσεις έφεραν κόμβους! Με την

βοήθεια των κόμβων μέτρησε ακριβώς τα σύνορα

του κάθε αγρού, αφού είχε σταθερή απόσταση από

τον ποταμό.

H ακριβής αυτή μέθοδος, να υπολογίζεις με ακρί-

βεια, ονομάστηκε κομβέω. (= υπολογίζω, μετρώ

ακριβώς με την βοήθεια κόμβων…). Αργότερα το

πήραν οι Λατίνοι, όπου όσοι ήξεραν να εκτελούν μα-

θηματικές ή αριθμητικές πράξεις και το φώναζαν δυ-

νατά (εξού κομπασμός), και ο υπολογισμός σε

αυτούς έγινε combaso, ή compasso (Υπάρχει και σή-

μερα όργανο στη ναυσιπλοΐα για υπολογισμό της

πορείας του πλοίου κ.λπ.). Έκτoτε το μετρώ ή υπο-

λογίζω με ακρίβεια compaso έγινε computer.

Αγγλικά άραγε πως λέγεται το computer; 

Γιατί Ελληνικά ξέρουμε.
Από το περιοδικό «Ελλάνιον Ήμαρ», τεύχος 30

Με σύνθηµα “αγωνίζοµαι, αγωνίζεται, αγωνι-
ζόµαστε, συναργαζόµεναστε; η Διεθνής Αµνη-
στία καλεί σε συστράτευση για διεκδίκηση και
διαµόρφωση συµµαχιών, στο έργο “Διεκδι-
κούµε την αλλαγή! Επιµόρφωση στη συνηγορία
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Έτσι η “Διεθνής Αµνηστία” απευθύνει γενικό
κάλεσµα λέγοντας: 
3 Τι κοινό έχει μια εκστρατεία για την κατοχύρωση των

φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων με τις παρεμβά-

σεις κατά της εξόρυξης υδρογονανθράκων; 

3 Ποια σχέση ενώνει τις δράσεις υπεράσπισης των δι-

καιωμάτων των κρατουμένων με τη

στρατηγική ανάδειξης των διεκδική-

σεων των ατόμων με αναπηρία; 

3 Πού συναντιέται ο αγώνας για την

απόδοση ορατότητας σε ζητήματα

αστεγίας με την προάσπιση των δι-

καιωμάτων των παιδιών; 

3 Πώς συνδέεται η προσπάθεια κα-

τοχύρωσης ενός κράτους διαφά-

νειας και δικαίου με τις εκστρατείες

για την πρόσβαση στην υγεία; Και

ποιο νήμα φέρνει κοντά τις δράσεις

υπεράσπισης προσφύγων/μετανα-

στών με την προσπάθεια να κατοχυ-

ρωθούν πλήρη εργασιακά

δικαιώματα για κάθε κλάδο; 

Έπειτα από δεκάδες χρόνια αγώνων για την υπερά-

σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνία των

πολιτών έχει μάθει πολλά: τρόπους αποτελεσματικής

διεκδίκησης και άσκησης πίεσης, τακτικές διαμόρφω-

σης συμμαχιών, στρατηγικές αποτελεσματικής επικοι-

νωνίας, μεθόδους έρευνας, ελέγχου και αξιολόγησης. 

Έχει μάθει όμως να τα μοιράζεται;

Σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται

σε συστηματική αμφισβήτηση, ξεχωριστή βαρύτητα

αποκτά η προάσπισή τους μέσα από την αναζήτηση

σύγχρονων στρατηγικών και πρακτικών συνηγορίας,

δηλαδή όλων εκείνων των πρακτικών άσκησης πίεσης

σε θεσμικό/νομικό επίπεδο που συνομιλούν διαρκώς με

τα βασικά εργαλεία για την κοινωνική ευαισθητοποίηση

και κινητοποίηση, όπως η έρευνα, οι εκστρατείες, ο

ακτιβισμός, η επικοινωνία και η εκπαίδευση στα ανθρώ-

πινα δικαιώματα.

Στο έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη

Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», περισσότε-

ρες από 30 MKO και grassroots συλλογικότητες ενώ-

νουν τις δυνάμεις τους ώστε να

μοιραστούν την τεχνογνωσία τους

και να βελτιώσουν τις δεξιότητές

τους αναδεικνύοντας τη συνηγορία

σε αναπόσπαστο τμήμα της συνολι-

κής τους παρέμβασης για την κοινω-

νική αλλαγή.

Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις

και δημόσιες διαδικτυακές εκδηλώ-

σεις, μέσα από τον καθημερινό προ-

βληματισμό και την οριζόντια

ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων

σε ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευ-

τική πλατφόρμα, οι οργανώσεις του

προγράμματος επιμόρφωσης έρχον-

ται σε επαφή με τη θεωρία της κοι-

νωνικής αλλαγής, καταστρώνουν τον οδικό χάρτη της

στρατηγικής τους, οργανώνουν από κοινού τις δράσεις

τους, μοιράζονται εμπειρίες και άλλες μορφές άσκησης

πίεσης, σχεδιάζουν την επικοινωνιακή τους τακτική,

πειραματίζονται με συμπράξεις.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία πε-

ρισσότερες από δεκαπέντε επιμορφωτικές συναντή-

σεις, οι οποίες πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι και τον

Σεπτέμβριο του 2021.

Η επιμόρφωση πάνω στη στρατηγική συνηγορία στο-

χεύει στην ενδυνάμωση κάθε φωνής που αγωνίζεται

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εργάζεται συστημα-

τικά για τη δημιουργία ενός δικτύου διαθεματικής συ-

νεργασίας, ενός τόπου συνάντησης και συνύπαρξης

που θα συνεχίσει να προσφέρει και μετά την ολοκλή-

ρωση του έργου «Διεκδικούμε την Αλλαγή!».

Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας, ενώνουμε τις δράσεις

μας, πολλαπλασιάζουμε τον αντίκτυπο των παρεμβά-

σεών μας. Οικοδομούμε έναν τόπο συνάντησης, ανταλ-

λαγής, από κοινού οργάνωσης και διεκδίκησης.

Για να γίνει η διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

υπόθεση όλων μας.

Περιηγήσου - για περισσότερα - στον ιστότοπο του

προγράμματος «Διεκδικούμε την Αλλαγή! (https://de-
mandchange.gr/) Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα».

Αγωνίζομαι, αγωνίζεσαι, αγωνιζόμαστε. Συνεργαζόμαστε;

3 Από τη βαρεμάρα μου, άνοιξα την πόρτα,

χτύπησα το κουδούνι μου και τι να σας πω:
Πέταξα από τη χαρά μου!

3 Τώρα στην καραντίνα όλη την ημέρα είμαι

σε φάση Σ.Ε.Ξ.: Σηκώθηκα - Έφαγα - Ξά-
πλωσα!

3 Σε κομπλεξικούς, ξενέρωτους, σοβαροφα-

νείς μακ@ακες δεν λες ποτέ “άντε
...μίσου” γιατί υπάρχει κίνδυνος. Πολλα-
πλασιάζονται!

Αποστάγματα σοφίας...
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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 . . .

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.

Άλλο ο δήμος και άλλο το κόμμα

Μας  προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το δημοσίευμα της «φι-

λοδημαρχιακής» ηλεκτρονικής εφημερίδας 3vita, με θέμα,

τα τεκταινόμενα στον χώρο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!

Μεγάλη “πρεμούρα” υπήρξε μέσα στο δημοσίευμα για το

αν ψάχνει το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ υποψήφιο δήμαρχο για

τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αν οι “ΠΑΣΟΚΟΙ” Δημο-

τικοί Σύμβουλοι του Δήμου 3Β Σωτήρης Ελευθερίου, Δή-

μητρα Σουτόγλου και Νίκος Ψαλλίδας συμμετείχαν στην

κομματική τηλεδιάσκεψη, αν θα ανοίξει τοπικό γραφείο

το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ στην περιοχή μας στα 3Β, αν ..

αν… αν..  

Πιθανώς όποιος αναρωτιέται για όλα αυτά, ξεχνά ότι άλλο

ο δήμος και άλλο το κόμμα και ότι η πολιτική ιδεολογία του

κάθε πολίτη δεν έχει καμία σχέση με το ποιον ψηφίζει για

Δήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο, όπου κυριαρχεί συνήθως

το τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας στον τόπο του.

Για τους πολίτες του δήμου μας προτεραιότητα είναι το

περιβάλλον, η διατήρηση της πόλης ως κηπούπολης, η ευ-

ζωία των πολιτών, η διατήρηση των παραλιών μας, πράγ-

ματα που σε λίγο μάλλον δεν θα τα έχουν οι δημότες,

αφού ήδη έχουν αρχίσει είτε να χάνονται είτε να αλλοι-

ώνονται δραματικά!

Και επειδή η πρόθεση όποιου αναρωτιέται είναι πρόδηλη,

ξεχνάει επίσης ότι Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της

Νέας Δημοκρατίας εξελέγη η κυρία Κλαίρη Σαραντάκου

με την οποία “ακούστηκε” ότι δεν ανταλλάσσει ούτε κα-

λημέρα με τον Δήμαρχο των 3Β και η οποία σημειωτέον

χαίρει της εκτίμησης τόσο των Νεοδημοκρατών της πε-

ριοχής μας ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, όσο και του Κυριάκου Μητσο-

τάκη, αφού ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής. 

Επίσης μας προξενεί μεγάλη απορία το γεγονός ότι προχ-

θές στη Βούλα κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή

υπουργού εσωτερικών ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΤΣΑ και “δεξί” χέρι

του Πρωθυπουργού, ούτε καν μπήκαν στον κόπο να κα-

λέσουν «τον πρώτο πολίτη της πόλης!»

Ας κοιτάξει λοιπόν όποιος δήθεν ενδιαφέρεται «τα του

οίκου του», αφού όπως λένε οι “κακές γλώσσες” σε λίγο

καιρό πιθανώς να υπάρξουν  και κάποιες αντιδράσεις

αφού ορισμένοι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που

τους χαρακτηρίζει η σοβαρότητα και η εντιμότητα, δεν

ανέχονται άλλο συγκεκριμένες συμπεριφορές και τρό-

πους.

Που αλλού ακούστηκε ένας δήμαρχος να αποκαλεί εκλεγ-

μένους δημοτικούς συμβούλους  «γατάκια» και να επιτί-

θεται με άκομψες εκφράσεις σε όσους τολμούν να έχουν

άλλη άποψη για τα δημοτικά θέματα;

Πού αλλού ακούστηκε να «επιβάλλει» να μην εύχονται οι

άνθρωποι μεταξύ τους τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ (ειδικά όταν

είναι και φίλοι) επειδή δήθεν έτσι κάνουν στον συνδικα-

λισμό;

Πού αλλού ακούστηκε να θέλει να “φιμώσει” κατά παρά-

βαση των σχετικών διατάξεων, τον τοπικό τύπο

(ΕΒΔΟΜΗ) η οποία δικαιούται συμμετοχή στις δημοτικές

δημοσιεύσεις και να τις αρνείται;

Αυτά για σήμερα..και για μην ξεχνιόμαστε το iloveVouliag-

meni.gr δεν είναι κομματικό φερέφωνο κανενός… θα λέει

πάντα τα πράγματα με το όνομα τους και θα φιλοξενεί

όλες τις απόψεις, αριστερές, δεξιές, κεντρώες, αρκεί να

έχουν να πουν κάτι χρήσιμο και θετικό για την πόλη μας.

“I love Vouliagmeni”

O Όμιλος Θυμαρίου “Ο Αίολος” με

επιστολή του που μας ενεχείρισε,

απευθύνεται στον πρόεδρο του Δ.Σ.

του Δήμου Σαρωνικού, γνωστοποιών-

τας τις θέσεις του Συλλόγου σχετική

με τη συζήτηση στο Δ.Σ. για   «Λήψη

απόφασης σχετικά με την οδική πρό-

σβαση και την άρση αναδασωτέας

έκτασης στο πλαίσιο ίδρυσης  νέου

κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” της

Κοινότητας Π. Φώκαιας

«...Διαπιστώσαμε, παρακολουθώντας

τη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβου-

λίου Παλαιάς Φώκαιας, ότι μετά από

πολλά χρόνια και χωρίς, κατά την

άποψή μας, κανέναν προφανή λόγο,

επανέρχεται το θέμα της επιλογής της

κύριας οδού πρόσβασης στο υπό

ίδρυση κοιμητήριο, με βάση νέα με-

λέτη, που αναιρεί όλα τα μέχρι σήμερα

δεδομένα, για ένα θέμα το οποίο ήταν

ήδη λυμένο, με την επιλογή της κατα-

σκευής κύριας οδού πρόσβασης, μέσα

από τον ΧΑΔΑ.

[...] 1. Η οδός Περιάνδρου, είναι μια

οδός που ήδη έχει πολλά προβλήματα

ασφάλειας, λόγω της διάβρωσης από

το ρέμα και χρειάζεται άμεσα έργα

σταθεροποίησης - υποστήλωσης του

οδοστρώματος. Εκτός αυτού, η προ-

έκτασή της μέχρι την είσοδο του υπό

ίδρυση Κοιμητηρίου, απαιτεί επίσης

έργα αποκατάστασης και ενδεχομέ-

νως νέας κατασκευής ενός μεγάλου

τμήματος του δρόμου.

2. Το πλάτος της προτεινόμενης οδού,

είναι τέτοιο, που δεν επιτρέπει την εύ-

κολη διέλευση διασταυρούμενων οχη-

μάτων, πόσο μάλλον ευμεγέθων, όπως

π.χ. λεωφορείων που πιθανόν να χρη-

σιμοποιούνται για τις τελετές.

[...]

Επιπλέον, η οδός Περιάνδρου αποτε-

λεί τη μοναδική οδό διαφυγής σε πε-

ρίπτωση έκτακτης ανάγκης για το

τμήμα αυτό του Οικισμού και ο κίνδυ-

νος εγκλωβισμού σε τέτοια περίπτωση

θα είναι μεγάλος.

[...] Η επιλογή της συγκεκριμένης

όδευσης, μπορεί, όπως ενημερωθή-

καμε ότι αναφέρεται στη σχετική με-

λέτη, να προσφέρει μικρότερη

απόσταση από τη Λεωφόρο Σουνίου,

επιβάλει όμως την παραμονή των πομ-

πών για περισσότερα χιλιόμετρα στη

παραλιακή λεωφόρο, πράγμα που θα

επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία

και τις καθυστερήσεις σε αυτήν, τους

μήνες αιχμής, με όλες τις συνέπειες

για κατοίκους και επισκέπτες.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του ΑΙΟΛΟΥ, ανα-

γνωρίζουμε την επείγουσα αναγκαιό-

τητα της κατασκευής του νέου

Κοιμητηρίου.

Δεν έχουμε όμως πειστεί για τη σκοπι-

μότητα της λήψης μιας νέας απόφα-

σης και μάλιστα για μια επιλογή που

θα πλήξει την ποιότητα ζωής του οι-

κισμού μας, αλλά και το τουριστικό

προϊόν του Δήμου μας.

Παρακαλούμε, να ενημερωθεί το Σώμα

του Συμβουλίου σας, για την έντονη

αντίθεση των κατοίκων του Θυμαρίου

σε ένα τέτοιο  ενδεχόμενο.

“Λάθος” Επιλογή κύριας όδευσης προς το νέο Κοιμητήριο

Aνοίξτε την Ακτή του Ήλιου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Δήμαρχος Αλίμου

Ανδρέας Κονδύλης προς την Εταιρεία Ακινήτων Δη-

μοσίου (ΕΤΑΔ) για την αυθαίρετη απόφαση της εται-

ρείας να κρατάει κλειστή για το κοινό την Ακτή του

Ήλιου με τον ισχυρισμό ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως

μέτρο πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού.

Καθημερινά πολίτες διαμαρτύρονται για την απαγόρευση

της πρόσβασής τους στην παραλία. Είναι γνωστό ότι ο

Άλιμος είναι ένας από τους παραθαλάσσιους δήμους που

φιλοξενεί πολλούς χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι με

τη συγκεκριμένη απαγόρευση αναγκάζονται να συνω-

στίζονται στις υπόλοιπες ελεύθερες ακτές της πόλης

(κατάσταση άκρως ανθυγιεινή και επικίνδυνη).  

Επειδή η κολύμβηση δεν απαγορεύεται πλέον από το

λοκντάουν (lockdown), επειδή η παραλία είναι κοινό-

χρηστη και όλοι οι πολίτες έχουν συνταγματικό δι-

καίωμα να την απολαμβάνουν χωρίς παρεμπόδιση και

επειδή τον χειμώνα η Ακτή του Ήλιου δεν λειτουργεί

ως οργανωμένη πλαζ και άρα δεν δικαιούται να βάζει

προϋποθέσεις για την πρόσβαση των πολιτών, ο Δήμαρ-

χος Αλίμου παρακαλεί με την επιστολή του προς την

ΕΤΑΔ (διαχειρίστρια της Ακτής) για την αποκατάσταση

της νομιμότητας και το άμεσο άνοιγμα της Ακτής, δια-

φορετικά ο Δήμος θα προσφύγει σε κάθε αρμόδια Αρχή

(Συνήγορος του Πολίτη, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-

νών κ.α.).

Προσβολή και Ύβρις
- 220 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕ-

ΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

- 220 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

- 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ψηφίσματα
για την άμεση επανένωση των γλυπτών του Παρ-

θενώνα και την επιστροφή της Καρυάτιδας, του Κίο-

νος του Ερεχθείου και των Πλακών της ‘Ζωφόρου

του Ναού της Αθηνάς Νικήσσας, έχει προκαλέσει η

Επιτροπή για την επιστροφή των γλυπτών της

Ακρόπολης και το Αρχείο Πολιτισσμού.

Σημειώνουν μεταξύ άλλων:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Ελληνική Κυβέρνηση, την

Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το Βρετα-

νικό Μουσείο να κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για

τον επαναπατρισμό και την οριστική επανένωση των

Γλυπτών του Παρθενώνα, και την επιστροφή της

Καρυάτιδας, του Κίονος του Ερεχθείου και των πλα-

κών της Ζωφόρου του Ναού της Αθηνάς Νίκης, σύμ-

φωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

KAΛΟΥΜΕ όλους τους Έλληνες Πολίτες και τους

Πολίτες του πολιτισμένου Κόσμου να συστρατευ-

θούμε ενάντια στην προσβολή και την Ύβρι, για το

Κοινό Καλό της Ανθρωπότητας, στο όνομα της Αλή-

θειας και της Δικαιοσύνης». 
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Αφήνουμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά και
βαδίζουμε στον καινούριο χρόνο με αβεβαι
ότητα αλλά και με αισιοδοξία.
Ο περιορισμός της κινητικότητας και των δρα
στηριοτήτων, εκτός από οικονομικά, ψυχολο
γικά και άλλα πρακτικά προβλήματα,  έδωσε την
ευκαιρία σε πολλούς από τους κατοίκους του
δήμου μας να κινηθούν περισσότερο μέσα στα
όριά του και έδωσε χρόνο και ευκαιρίες να τον
γνωρίσουν καλύτερα. Πολλοί συνειδητοποί
ησαν, για άλλη μια φορά, την τύχη να ζουν μέσα
στο αιώνια εντυπωσιακό αττικό τοπίο, αλλά και
πόσο γρήγορα αυτό αλλοιώνεται στις μέρες μας.
Κάποιοι βρέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι
με τα προβλήματα που προκύπτουν σε καθημε
ρινές δραστηριότητες όπως η μετακίνηση και η
άθληση. Σε κάποιους δημιουργήθηκαν απορίες
και ερωτήματα για «μικρά» και «μεγάλα» θέ
ματα, κάποια από τα οποία αναδεικνύει συχνά
και η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Χωρίσαμε τα θέματα σε δύο ενότητες: 
Α) Το εξωαστικό  φυσικό περιβάλλον
Β) Το Αστικό περιβάλλον και οι Υποδομές
(ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας)

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Α’:

Α΄ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 – Γιατί παραχωρούνται ακόμα και μικρές παρα

λίες σε ιδιώτες;
– Πώς θα μοιάζει η παραλιακή ζώνη του δήμου

μας όταν υλοποιηθούν οι επενδύσεις στη Β΄
πλαζ, στο πρώην κάμπινγκ, στην ανατολική
παραλία της Βάρκιζας, στη μαρίνα της Βου
λιαγμένης;

– Τι συμβαίνει στην Υδρούσα; Είναι αλήθεια
όσα ακούγονται για την «αξιοποίησή» της και
για τις Φλέβες;

– Γιατί ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα δεν έχει
αποδεσμευθεί ακόμα από την επένδυση του
Αστέρα;

– Είναι αλήθεια ότι η Φασκομηλιά και ο λόφος
του Ορφανοτροφείου στη Βουλιαγμένη κιν
δυνεύουν να δοθούν από την εκκλησία σε
επενδυτές και να τσιμεντοποιηθούν;

– Είναι αλήθεια ότι τον λόφο του ΠΙΚΠΑ θα τον
«καταπιούν» οι επενδύσεις στα Αστέρια Γλυ
φάδας και στο πρώην κάμπινγκ;

– Γιατί καθυστερεί η ανάρτηση των δασικών
χαρτών και τι γίνεται με την προστασία του
Υμηττού;

Παραλίες – παράκτια ζώνη:

Η ΕΤ.Α.Δ. παραχώρησε στο δήμο την διαχείριση
της  Β΄ πλαζ και του πρώην κάμπινγκ Βούλας και
την ανατολική παραλία της Βάρκιζας αλλά και
πολλών μικρών παραλιών ενδιάμεσα  και η δη
μοτική αρχή αποφάσισε τη μεθοδευμένη παρά
δοσή τους σε μεγαλοεπιχειρηματίες και
αποστέρησή τους από όλους τους πολίτες, σε αν
τίθεση με όσα ορίζει το Σύνταγμα για το δημόσιο
αυτό κοινόχρηστο αγαθό. Από το 2017 βρισκό
μαστε διαρκώς σε επαφή με κινήσεις πολιτών
πανελλαδικά για τη διασφάλιση του δημόσιου
κοινόχρηστου χαρακτήρα όλων των παραλιών
και την προστασία της ελεύθερης πρόσβασης
όλων των πολιτών. Ενώ έχουμε επισημάνει επα

νειλημμένα  στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε
ανοικτές συνελεύσεις τα νομικά και πολεοδομικά
κωλύματα αυτών των παραχωρήσεων εκμετάλ
λευσης από την  Ε.Τ.Α.Δ.

Τα νησιά Φλέβες και  η Υδρούσα κινδυνεύουν με
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντός τους  από
την διατυπωμένη βούληση για την υπέρμετρη
αξιοποίηση τους. 

Οι Φλέβες κινδυνεύουν λόγω της πρόθεσης δη
μιουργίας καταδυτικού πάρκου με πόντιση
ναυαγίων που θα επιβαρύνουν υπέρμετρα το
περιβάλλον και την ποιότητα των υδάτων.
Η πολύκροτη υπόθεση της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. και των
διεκδικήσεων της στο παραλιακό μέτωπο
(ΝΟΤΟΣ) αλλά και σε αστικά ακίνητα  της Βούλας,
μας απασχολεί διαχρονικά με τις συνεχείς νομι
κές εξελίξεις και ανατροπές της. Σε κάθε φάση
θέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δημόσια τα
ερωτήματα μας για να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος
και να ενημερώσει τους πολίτες. Έτσι και στο ΔΣ
της 23/9/2020 θέσαμε σχετική ερώτηση και ο
Δήμαρχος ενημέρωσε ότι η Μ.Ε.Ε.Κ.Β., η οποία
πλέον έχει δικαστική διένεξη με το Ελληνικό Δη
μόσιο και ο Δήμος μας είναι απλά παρεμβαίνων
(ο δήμος έχασε δικαστικά την υπόθεση λόγω λα
θεμένων( ; ) χειρισμών και ολιγωρίας), κέρδισε
στο δικαστήριο την υπόθεση της ιδιοκτησίας του
χώρου λόγω χρησικτησίας!!!
Η χρησικτησία ιδιώτη δεν έχει εφαρμογή σε ακί
νητα που ανήκουν στο δημόσιο, άρα αμφισβη
τείται και πάλι η κυριότητα τού δημοσίου στην
παράκτια αυτή ζώνη της Βουλας;
Αλήθεια πως τεκμηρίωσε την χρησικτησία η
Μ.Ε.Ε.Κ.Β; 
Τι αποδεικτικά στοιχεία παρουσίασε στο δικα
στήριο και έπεισε τους δικαστές;
Τι αντέκρουσαν το δημόσιο και  ο δήμος για την
κατάρριψη του ισχυρισμού τους; 
Ο  δήμος κατέχει, νέμεται και φροντίζει τον πα
ραλιακό αυτό χώρο πολλές δεκαετίες συνεχό
μενα, πριν αλλά και  μετά από την παραχώρηση
από το δημόσιο. Το δικαστήριο πώς αναγνώρισε
«απλή χρησικτησία»  στη Μ.Ε.Ε.Κ.Β., όταν μάλι
στα όλοι τους, όσοι μετέχουν στα δημοτικά της
Βούλας, διατείνονται ότι δεν γνωρίζουν τους τω
ρινούς μετόχους της; 
Ερμήνευσε και αξιολόγησε ιδιοκτησιακά δικαιώ

ματα που παρουσίασε η Μ.Ε.Ε.Κ.Β., με ‘’τίτλους
ιδιοκτησίας‘’ ως αίολους και ανίσχυρους;
Αδιανόητο και απαράδεκτο παραμένει το γεγο
νός να έχει κτιστεί τεράστια βίλα με περίφραξη,
ιδιοκτησίας  εταιρείας offshore, στην  παράκτια
ζώνη του Αγ. Νικόλαου Καβουρίου  έξω από κάθε
έννοια νομιμότητας. Η δε παρακείμενη παράκτια
ζώνη, που πάντα είχε δημόσια χρήση και την
φρόντιζε ο δήμος,  φέρεται σήμερα με τις μεθο
δεύσεις τους ως ιδιωτική. Η διαχρονική μεθό
δευση για να καταλήξει εκεί η υπόθεση αυτή
είναι εξωφρενική και  αναδεικνύει το γεγονός ότι
το σύστημα ευνοεί σκανδαλωδώς τους μεγιστά

νες. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα πάψουμε να
αναδεικνύουμε τέτοιου είδους ιδιοτελείς μεθο
δεύσεις χειραγώγησης των διαδικασιών της πο
λιτείας.  

Υμηττός:

Μας ανησυχεί πολύ η μακρά αναμονή για την έκ
δοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος που
αφορά τη θεσμική διασφάλιση της  περιβαλλον
τικής προστασίας του Υμηττού. Πολλοί Δήμοι
έχουν καταθέσει αιτήματα για την αποδέσμευση
μικρών οικισμών, οι οποίοι όμως δεν πληρούν τα
αναγκαία κριτήρια.
Στα πλαίσια των προβλέψεων του Π.Δ. για τον
ιστορικό οικισμό του Χερώματος επιβάλλεται  να
περιέχεται μια  σαφής και κοινωνικά δίκαιη διά
ταξη  για την  οριστική επίλυση της διαρκούς
ομηρίας των κατοίκων. 
Είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση ασύμβατων
δραστηριοτήτων που προσθέτουν τσιμέντο σε
βουνό που χρήζει προστασίας, ιδίως στο σύνολο
της Α’ ζώνης προστασίας.

Δασικές εκτάσεις:

Οι δασικοί χάρτες έχουν θεωρηθεί από το 2016,
αλλά δεν αναρτώνται για να οριστικοποιηθούν,
ενώ ήδη υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία τροποποί
ησής τους, εδώ και δύο χρόνια. Η απαράδεκτη και
επικίνδυνη καθυστέρηση  της ανάρτησης ενέχει
σαφείς κινδύνους αποχαρακτηρισμού και αλλοί
ωσης των δασικών εκτάσεων στο Δήμο μας. Με
την μη ολοκλήρωσή και ανάρτησή τους καθυστε
ρεί και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Εκκλησιαστική περιουσία:

Η εκκλησία, η οποία φέρεται ως ιδιοκτήτρια με

γάλων δασικών εκτάσεων εντός και εκτός αστι
κού ιστού, κυρίως στη Βουλιαγμένη, επιδιώκει
την αξιοποίησή της με μεγαλεπήβολα σχέδια και
αναζητεί επενδυτές στη διεθνή αγορά. Ο μεγά
λος φόβος έρχεται από τη δυνατότητα που δίνει
ο νόμος να χαρακτηριστεί μια τέτοια επένδυση
‘’στρατηγική’’ και να πριμοδοτηθεί με δυνατότη
τες αδειοδότησης (ΕΣΧΑΣΕ) κατά παρέκκλιση
όσων ισχύουν. Το ίδιο θα συμβεί εάν επέλθει
συμφωνία κράτους και εκκλησίας για την διαχεί
ριση της ‘’εκκλησιαστικής’’ περιουσίας, όπου και
πάλι θα υπάρξει προνομιακή αδειοδότηση μέσω
εφαρμογής ειδικού σχεδίου (ΕΣΧΑΔΑ) και θα ση
μάνει σε κάθε περίπτωση την αλλοίωση του  φυ
σικού περιβάλλοντος.

Από τους πρώτους χώρους που θα κινδυνεύσουν
είναι η Φασκομηλιά και  ο λόφος του Ορφανο
τροφείου Βουλιαγμένης.  Το ίδιο ισχύει και για
τα Οικοδομικά Τετράγωνα στο μεγάλο Καβούρι
που κατέλαβαν χώρους χαρακτηρισμένους ως
κοινόχρηστους, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της
ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.   στο Δημοτικό συμβούλιο υπάρχει
θέμα που έρχεται από πολύ παλιά.

Αστέρας Βουλιαγμένης:  

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  είχε  έγκαιρα αναδείξει όλες τις πτυχές,
τις μεθοδεύσεις και τα τρωτά σημεία από το
πρώτο σχέδιο του 2013  έως και το τελικό που εγ
κρίθηκε και αφορά όλα τα μέρη του (ξενοδοχείο
– πλαζ – κατοικίες  μαρίνα). Η ζημία στο περι
βάλλον και η  απαξία στα αρχαία και  τη ποιότητα
ζωής των κατοίκων αποτελούν το μεγαλύτερο
πρόβλημα γιατί μπορεί να δημιουργήσει δεδικα
σμένα και για άλλες παρόμοιες επενδύσεις. Σε
κάθε στάδιο της επιζήμιας αυτής επένδυσης ενη
μερώσαμε με σαφήνεια τους πολίτες και δρά
σαμε με αποφασιστικότητα για την προστασία
των δημόσιων και δημοτικών συμφερόντων,
όπως θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλ
λον. Το θέμα δεν έχει τελειώσει, οι πολίτες πλέον
αντιλαμβάνονται τι βαρύ κόστος θα έχει για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής τους η φαρα
ωνική επένδυσή τους, στο σύνολό της.

Στο Δήμο Β.Β.Β. υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά,
μεγάλα και σοβαρά θέματα που μένουν ανοικτά,
τα περισσότερα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και
αρκετά που βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης,
το ζήτημα είναι αν θα είναι προς όφελος των δη
μοτών ή των ιδιωτών.
Τα ανοικτά μέτωπα απαιτούν εγρήγορση, ενημέ
ρωση, ξεκάθαρες απόψεις και αναζήτηση ευ
ρέων κοινωνικών συμμαχιών για τη βέλτιστη και
κοινά αποδεκτή λύση σε κάθε θέμα. Οι συγκλί
σεις και συναινέσεις οφείλουν να  έχουν ως βάση
τη συμμετοχή και την κατάθεση συγκεκριμένων
προτάσεων από όλες τις δημοτικές παρατάξεις
και τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. επιδεικνύει  συνεχή και
μαχητική στάση για την επίλυσή τους, με βασικό
μέλημα την προάσπιση των Δημόσιων –
Δημοτικών συμφερόντων και την κοινωνική
ισότητα και συνοχή. Τα προβλήματα και οι τρό
ποι επίλυσης τους επηρεάζουν την ζωή όλων
μας, ας μην αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν
για μας.

Θα ακολουθήσει και Β’ μέρος την
επόμενη εβδομάδα για το Αστικό
Περιβάλλον και τις Υποδομές

2021: ανοιχτά μέτωπα & προκλήσεις στο 
Δήμο Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Καταγραφή των ανοικτών θεμάτων που 
αφορούν το ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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«Επιλέγω επάγγελμα· “χτίζω” τον
κόσμο του αύριο… από σήμερα»

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας

ως θεσμό την ενημέρωση παιδιών και γονέων σε θέ-

ματα που άπτονται  της επιλογής επαγγέλματος και

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της επιλογής

αυτής, διοργανώνει Ημερίδα Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού με ομιλητές διακεκριμένους επιστή-

μονες, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ την Κυριακή, 31

Ιανουαρίου 2021, με θέμα: «Επιλέγω επάγγελμα

“χτίζω” τον κόσμο του αύριο… από σήμερα»

Ομιλητές θα είναι οι κάτωθι επιστήμονες:

• Δρ Κοντοές Xαράλαμπος, Διευθυντής Ερευνών

στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Τομέας Δορυ-

φορικής Επισκόπησης.

Ο κ. Κοντοές θα μιλήσει για τις επαγγελματικές

προοπτικές που ανοίγονται μέσω των κλασικών θε-

τικών επιστημών.

• Μπουραντάς Ηρακλής, Συνιδρυτής και Γενικός Δι-

ευθυντής της Start - up εταιρείας Novoville. 

Ο κ. Μπουραντάς θα μιλήσει για την τεχνολογία

και την επιχειρηματικότητα. 

• Δρ Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Νομικός, Καθηγη-

τής Αντεγκληματικής Πολιτικής του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου, τέως Υφυπουργός Παιδείας. 

Ο κ. Παπαθεοδώρου θα μιλήσει για τις επαγγελμα-

τικές διεξόδους του νομικού επιστήμονα.

• Δρ Παπαϊωάννου Τάσης, Καθηγητής Αρχιτεκτο-

νικής ΕΜΠ. 

Ο κ. Παπαϊωάννου θα μιλήσει για το επάγγελμα

του μηχανικού σήμερα.

• Δρ Τυριτζής Σταύρος, Ιατρός, Δευθυντής • Δ’ Ου-

ρολογικής Κλινικής «ΥΓΕΙΑ». 

Ο κ. Τυριτζής θα μιλήσει για την επιλογή της ιατρι-

κής επιστήμης και τις προοπτικές της.

Ώρα έναρξης της ημερίδας: 10:00. Η διαδικτυακή

σύνδεση θα γίνει μέσω της   πλατφόρμας WEBEX.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού επισκεπτών στη

συγκεκριμένη πλατφόρμα, παρακαλούμε,  εάν ενδια-

φέρεστε, να δηλώσετε συμμετοχή στο e-mail του

σχολείου (pa@proath.edu.gr) έως την Πέμπτη, 28 Ια-

νουαρίου 2021, προκειμένου να σας αποσταλεί ο κω-

δικός σύνδεσης. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Τί γίνεται με τη σύμβαση
για το πρ. κάμπινγκ Βούλας;

Η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε την περα-

σμένη Δευτέρα 25/1 επανέφερε σαν θέμα τη σύμ-

βαση που έχει συνάψει ο Δήμος ΒΒΒ με επενδυτή

για την ανάπτυξη εμπορικής χρήσης στο πρώην

κάμπινγκ Βούλας. Το θέμα είχε τίτλο: "Λήψη από-

φασης για υπογραφή σύμβασης λόγω υπόδειξης

του Ελεγκτικού Συνεδρίου" .

Επειδή έχει την απόλυτη πλειοψηφία ο δήμαρχος

στην Οικ.Επιτροπή, προφανώς δεν χρειάζεται να πα-

ρουσιάσει τα ανάλογα στοιχεία.

Τίθεται ένα μεγάλο ερωτηματικό: Τι υπέδειξε το

Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω

είναι δικαστήριο; Ανακλήθηκε η σύμβαση, έγινε κάτι

άλλο; Πώς θα το πληροφορηθεί ο πολίτης; Τέτοια

σοβαρότατα ζητήματα είναι αδιανόητο να μην συ-

ζητιούνται μέσα στα δημοτικά συμβούλια.

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η σύμβαση αυτή

“έκλεισε” με υπογραφές παραμονές των δημοτικών

εκλογών με τυμπανοκρουσίες από το δήμαρχο.

Στη συνέχεια ένα χρόνο περίπου, πριν, επανέφερε

τη σύμβαση στο δημοτικό συμβούλιο για να κάνει

τροποποίηση. Μία τροποποίηση που χαρακτηρί-

στηκε από πολλούς απαράδεκτη, γιατί ουσιαστικά

ήταν μία νέα σύμβαση. Παρ’ όλα αυτά ο δήμαρχος

την προχώρησε.

Σήμερα μαθαίνουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο την

ανακάλεσε(;) και την επαναφέρει ο δήμαρχος στην

Οικονομική Επιτροπή, χωρίς κανέναν σχέδιο,

χωρίς καμία αιτιολογία.

Θα προχωρήσει εκ νέου σε άλλη μία τροποποίηση

της σύμβασης, παρακάμπτοντας διαδικασίες που

άπτονται νομικών διατάξεων;

Διαδικτυακή πρόσβαση 

σε υπηρεσίες

διαθέτει ο Δήμος ΒBB

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εμπλουτίζει το

φάσμα των υπηρεσιών του, που παρέχονται ψηφιακά.

Πλέον, οι πολίτες μπορουν να έχουν πρόσβαση σε πολ-

λέςψηφιακές υπηρεσίες  του Δήμου, πατώντας: 

Ψηφιακές Υπηρεσίες

http://www.vvv.gov.gr/index.php/kainotomies/digital-ser-

vices που βρίσκεται στην αρχική δημοτική ιστοσελίδα

(vvv.gov.gr). Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει στόχο την

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς τη φυσική

τους παρουσία. Καλό είναι να διαβάσετε τα Εγχειρίδια

Χρήσης (Manual) και τα βοηθητικά βίντεο που είναι αναρ-

τημένα. 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά:

• Διοικητικές Υπηρεσίες - Δημοτολόγιο 

• Άδεια Γάμου για Αλλοδαπούς, Νομίμως και Μονίμως

Διαμένοντες στον Δήμο • Άδεια Γάμου για Έλληνες Υπη-

κόους • Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου • Βεβαίωση Μό-

νιμης Κατοικίας • Ενημέρωση Οικογενειακής κατάστασης

• Μεταδημότευση Λόγω Αρχικής Δημοτικότητας • Μετα-

δημότευση • Πιστοποιητικό Γέννησης • Πιστοποιητικό Εγ-

γραφής στα Μητρώα Αρρένων

Αναστέλλεται

για 14 μέρες 

η λειτουργία 

2 τμημάτων του

Α΄ Δημοτικού

Σχολείου Βάρης

Θετικός σε τεστ ανίχνευσης

του κορωνοϊού βρέθηκε εκ-

παιδευτικός του Α’ Δημοτικού

σχολείου Βάρης. Ενημερώ-

θηκε η Δι/νση Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης της Περιφέ-

ρειας Αττικής, τη Δημοτική

Αρχή καθώς και τον ΕΟΔΥ

προκειμένου να ληφθούν

άμεσα όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα.

Μετά ταύτα η Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

αποφάσισε την αναστολή λει-

τουργίας δύο τμημάτων του

σχολείου για 14 ημέρες και

συγκεκριμένα τα τμήματα ΣΤ’

2 και Ε’ 2. Οι μαθητές των

τμημάτων θα παρακολουθούν

από τη Δευτέρα 1 Φεβρουα-

ρίου τα μαθήματα τους με

τηλε-εκπαίδευση.

Η Δημοτική  ακολούθησε όλα

τα προβλεπόμενα μέτρα για τη

διαφύλαξη της δημόσιας

υγείας. Οι χώροι του σχολείου

θα απολυμανθούν και θα διε-

νεργηθούν μοριακοί έλεγχοι

σε όσους εκπαιδευτικούς του

σχολείου κριθεί απαραίτητο.
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ΤΟ 1821 ΕΣΑΕΙ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ 2021

ΤΟ 1821 ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα
ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ!»

Οι παραπάνω παροιμιώδεις στίχοι γράφτηκαν από τον Εθνικό μας
Ποιητή Κωστή Παλαμά, (18591943), την 1η Νοεμβρίου του 1940,
τρεις μέρες μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Ο ποι
ητής αφιερώνει τους στίχους αυτούς στους νεαρούς Έλληνες πο
λεμιστές του 1940 και τους παροτρύνει σε ανένδοτο αγώνα για
την υπεράσπιση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.
Το κρασί είναι αθάνατο, γιατί οι ήρωεςαγωνιστές της Επανάστα
σης του ’21 με τη θυσία τους πέρασαν στην αθανασία/αιωνιότητα
και κέρδισαν επάξια την υστεροφημία, τη μεταθανάτια δόξα τους.
Αυτών την αιώνια δόξα και αλησμόνητη, προσπαθούν σήμερα κά
ποιοι νεόκοποι «ιστοριολογούντες» να αμαυρώσουν, να σπιλώ
σουν, να αποδομήσουν και να την κατεβάσουν στο δικό τους
σπιθαμιαίο ανάστημα. Εμείς προσθέσαμε και «ανόθευτο» κρασί,
διότι στις μέρες μας επικρατεί η αντίληψη της νόθευσης, παρα
χάραξης, πλαστογράφησης των ιστορικών γεγονότων της Επανά
στασης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έκρηξή της.
Ελπίζουμε πως η Επιτροπή “Εθνικής Ενότητας” «ΕΛΛΑΔΑ 2021»,
με πρόεδρο την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, υπεύθυνη για τους επί
σημους εορτασμούς του 2021 θα τιμήσει επάξια το αίμα και τη
θυσία των αγωνιστών της Επανάστασης και θα προβάλει το πρό
ταγμα και πρόκριμα των εκδηλώσεωνδράσεωνπρωτοβουλιών,
που δεν πρέπει να ‘ναι άλλο απ’ αυτό της συνειδητοποίησης και
αναγνώρισης της Εθνικής μας Ταυτότητας, της καλλιέργειας της
Εθνικής μας Συνείδησης και της ανάπτυξης της Εθνικής μας Αυ
τογνωσίας που μας επέτρεψαν να ενταχθούμε στην υπερεθνική
κοινότητα της Ευρώπης. 
Η Εθνική μας Αυτογνωσία είναι αυτή που μας επιτρέπει να σεβό
μαστε τους εαυτούς μας και την κοινή μας συνύπαρξη. Οφείλουμε
να ξέρουμε και να αποφασίσουμε πρώτα ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
και ύστερα να τιμήσουμε αυτό το καθοριστικό ορόσημο της Νεώ
τερης Ελληνικής Ιστορίας μας.  
Ο Παλαμάς ύμνησε την Ελληνική Επανάσταση και ξαναζωντάνεψε
το Εικοσιένα: «Πατρίς, και ξένους μάγεψε της λευτεριάς σου τ’
άστρο, το φως του Εικοσιένα».
Ο Παλαμάς σέβεται την παράδοση και τη θέλει ως ενωτικό κρίκο
του παρελθόντος , του παρόντος και του μέλλοντος. Οι στίχοι του
το ομολογούν: «Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες, ό,τι είστε μην ξε
χνάτε! /Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα./ Όχι! Χρωστάτε και
σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθουνε, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Ο Παλαμάς πιστεύει πως η Ελλάδα είναι ακένωτη δεξαμενή σο
φίας και παλληκαριάς. Και αυτά τα εθνικά πένθη αποτελούν τη
δόξα και την πορφύρα της: «Ελλάδα εσύ, που όλα τα λέει τ’ αθά
νατο όνομά σου, πηγή, από σε πάντα αναβρύζει κι ο ήρωας κι ο
σοφός, ακόμη και στο γέρμα σου, στο κατρακύλημά σου, της
ιστορίας είσαι το φως…».
Ο Ολλανδός Βυζαντινολόγος Έσσελιγκ, Hesseling, D. C. (Dirk Ch
ristiaan), 18591941, εντυπωσιασμένος από την ποιότητα των δη
μοτικών μας τραγουδιών, αποκάλεσε τον ελληνικό λαό
«ακατάστροφο λαό» (=ατελεύτητο, αιώνιο, απέθαντο). Αυτό το
λαό προσπαθούν να καταστρέψουν/πεθάνουν οι διαπνεόμενοι
από «δούλειον φρόνημα» αρχολίπαροι και σπουδαρχίδες διανο
ούμενοι, υπηρέτες της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι αναισχύντως
τρέφονται από τις σάρκες του. Γι’ αυτούς τους λακέδες και λεκέδες
του πνεύματος αξίζει να δοθεί ως αποστομωτική απάντηση η δή

λωση του νομπελίστα (1990) Μεξικανού ποιητή και διπλωμάτη
Οκτάβιο Λοσάνο Πας, 19141998, σε μια αθηναϊκή εφημερίδα:
«Χωρίς την κληρονομιά της Κλασσικής Ελλάδας δεν θα υπήρ
χαμε. Και με αυτό εννοώ ότι για μένα, η κληρονομιά της Κλασ
σικής Ελλάδας είναι ζωντανή».
Πραγματικά πρέπει να είναι κανείς νεκρός για να μην το αντιλαμ
βάνεται αυτό. 

Ας μην τρέφουμε αυταπάτες, ας μην εθελοτυφλούμε:
• ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΝΩΝΕΙ / ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ / ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ
• ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΙΧΑΖΟΥΝ / ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΖΟΥΝ / ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ.
• Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ/ Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΣ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ/ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΣ;
«Το ΕΘΝΟΣ¹ είναι μια Μεγάλη Αλληλεγγύη αποτελούμενη από το
αίσθημα των θυσιών που έχουν γίνει και εκείνων που είναι ακόμα
διατεθειμένοι να κάνουν όσοι ανήκουν σ’ αυτήν την κοινότητα.
Προϋποθέτει κάποιο παρελθόν, αλλά συνοψίζεται και στο παρόν
χάρη σ’ ένα χειροπιαστό γεγονός: τη Συγκατάθεση, την καθαρά
εκφρασμένη επιθυμία για συνέχιση της κοινής ζωής. Η ύπαρξη
ενός Έθνους είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα…».

[Joseph Ernest Renan, Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός, 18231892,
“Qu’estce qu’une nation ?”, 1882, Προσευχή πάνω στην Ακρόπολη»,

εκδόσεις ΡΟΕΣ, Γενάρης 2009].
«Οι Αληθινοί Άνθρωποι της προόδου είναι αυτοί που εκκινούν
από ένα βαθύ σεβασμό στο Παρελθόν». (Joseph Ernest Renan, Ανα
μνηστικά σημειώματα της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας, 1883).

«Μελέτησε το Παρελθόν αν θες να ορίσεις το Μέλλον». 
(ΚουνγκΦουΤζου, Κομφούκιος, 551479, 

Κινέζος διανοητής και κοινωνικός φιλόσοφος).

«ΕΞΥΜΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ για να ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛ
ΛΟΝ».
(Τζων Φιτζέραλντ, Τζακ Κέννεντυ, J.F.K., 19171963, 35ος πρόεδρος των Η.Π.Α.).

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ … ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΟΙ
(ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΕΣ)

Είχε δίκιο ο Πλάτων, 427347, ότι για να προοδεύσει μια πολιτεία
και να ευνομηθεί ένα Κράτος, πρέπει είτε να κυβερνούν οι φιλό
σοφοι, είτε να φιλοσοφούν οι κυβερνώντες, οι άρχοντες, οι πολι
τικοί. 

«ἐὰν μή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν
ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνη
σίως τε καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν συμπέςῃ, δύναμίς τε πο
λιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ᾽ ἑκάτερον
αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν
παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ᾽ οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ
γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε πρότερον φυῇ τε εἰς τὸ δυ
νατὸν καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ, ἣν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν…..». 

(Πλάτων, 427347, «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», βιβλίο Ε’, 473de)

(=Αν οι φιλόσοφοι δεν γίνουν βασιλείς στις πόλεις, ή αυτοί που
ονομάζονται σήμερα βασιλείς και δυνάστες δεν φιλοσοφήσουν
γνήσια κι όσο χρειάζεται, σε τρόπο που να συμπέσει στο ίδιο πρό
σωπο και πολιτική δύναμη και φιλοσοφία, και δεν αποκλειστούν
αναγκαστικά οι πολλές και διάφορες φύσεις ανθρώπων, που τρα
βούν σήμερα χωριστά τον ένα ή τον άλλο απ᾽ αυτούς τους δυο
δρόμους, είναι αδύνατο, φίλε μου Γλαύκων, να σταματήσει το
κακό στις πόλεις και σ᾽ όλο, νομίζω, το ανθρώπινο γένος, ούτε να
ξεφυτρώσει όσο είναι κατορθωτό και να δει το φως του ήλιου και
αυτή η πολιτεία που εμείς τώρα χαράξαμε το σχέδιό της….).

Το απόσπασμα αυτό, που βρίσκεται στη μέση της «Πολιτείας»,
ήτοι στο Ε’ βιβλίο από τα 10 συνολικά, είναι πολύ σπουδαίο, γιατί
διακηρύσσει την ανάγκη της συνεργασίας της Πολιτικής Εξουσίας
με την πνευματική «ελίτ», ήτοι τον κόσμο της Διανόησης. Κατά τον
Πλάτωνα όλα τα δεινά της ανθρωπότητας προέρχονται από το
διαχωρισμό των δύο αυτών δυνάμεων/εξουσιών.
Δεν αρκεί όμως μόνο να φιλοσοφήσουν οι Πολιτικοί, οφείλουν κυ
ρίως να φιλοσοφήσουν οι Πολίτες. Είναι πλέον καιρός να περάσουμε
στην Πολιτική των Πολιτών, στην Ενεργοποίηση /Πολιτικοποίηση /
Ακτιβισμό (=πρακτισμό) τους. Ο 35ος πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζων Κέν
νεντυ, αντιγράφοντας τον Ιστορικό Θουκυδίδη είχε διατυπώσει τη
φράσηδόγμα: «Μη ρωτάς τι κάνει το κράτος για σένα, αλλά ΕΣΥ τι
κάνεις γι’ αυτό». Το αυτό εκφράστηκε και με το σύνθημα του Μάη
του ’68: «Το κράτος είσαι εσύ, απόδειξέ το!».

«Ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν
τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν,
ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. Καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ
τὸ καθ’ ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἧσσον
ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον
διαςῴζεται. ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα
τε φέρειν, εἷς δ’ ἕκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ
πάντας ἀμύνειν αὐτῇ, καὶ μὴ ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε∙…». 

(Θουκυδίδης, 460399/5, «ΙΣΤΟΡΙΑΙ», βιβλίο Β’, κεφ.60)

(= Εγώ τουλάχιστον πιστεύω, ότι η πολιτεία, η οποία ακμάζει ως
σύνολο, ωφελεί περισσότερο τους ιδιώτες, παρά εάν, ενώ καθείς
από τους πολίτες ευτυχεί, εκείνη ως σύνολο αποτυγχάνει. Διότι ο
άνθρωπος που ευδοκιμεί στις ιδιωτικές του υποθέσεις, εάν η πα
τρίδα του καταστραφεί, χάνεται και αυτός μαζί της, ενώ είναι πολύ
μάλλον πιθανόν ότι θα σωθεί, εάν κακοτύχει μεν ο ίδιος, η πατρίδα
του όμως ευτυχεί. Αφού λοιπόν η μεν πολιτεία είναι ικανή να
βαστά τις ατυχίες των ιδιωτών, αλλ’ εις έκαστος από αυτούς ανί
κανος να βαστά τις δικές της, οφείλουμε όλοι να την υποστηρί
ξουμε και όχι να συμπεριφερόμαστε όπως εσείς τώρα, οι οποίοι,
τρομαγμένοι από τις ατομικές σας δυστυχίες, παραμελείτε το
έργον της σωτηρίας της πολιτείας…). 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΟΙΟ
Η ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΠΟΡΙΑ
Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΘΗΤΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

Η παρατήρηση αυτή του φιλοσόφουπολιτικού Περικλή είναι αδά
μας (=διαμάντι) και ευτυχισμένοι είναι οι λαοί, όσοι μπορούν να
την κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν στην πράξη. Για μας πα
ραμένει ακόμη terra incognita!

Εδώ ο Περικλής, στο δεύτερο και κύκνειο λόγο του (δημηγορία)
προς τους Αθηναίους συμπολίτες του προσπαθεί να αποσείσει τις
ευθύνες του πολέμου από πάνω του, να τους καταπραῢνει το
θυμό και να τους καταστήσει πιο διαλλακτικούς και πιο θαρραλέ
ους, διότι τρομοκρατημένοι από τις προσωπικές τους κακοπραγίες
ολιγωρούν για τη σωτηρία της πατρίδας τους. Όλοι οι σύγχρονοι
Πολιτικοί, όσοι δεν υπολογίζουν το πολιτικό τους κόστος αλλά το
όφελος των πολιτών τους , οφείλουν, πριν κατέβουν στο στίβο της
πολιτικής, να μελετήσουν το λόγο του Περικλή, βιβλίο Β’(6064)
και να ενστερνιστούν την πολιτική του, αν θέλουν να αφήσουν
πίσω τους ένα ένδοξο όνομα σαν αυτό του ΠολιτικούΣτρατηγού
Περικλή και να τους μνημονεύει υμνητικά η Ιστορία για 2.500 χρό
νια και έτι περαιτέρω.

Ας δώσουμε λοιπόν τα χέρια, ας συμφιλιωθούμε και μονοι
άσουμε, για να μην πιάσουμε τα μαχαίρια! Είναι δικαίωμα του
καθενός να έχει όποια ιδεολογία θέλει, αλλά όταν έρχεται η κρί
σιμη στιγμή να ξέρει ότι πάνω από το κόμμα/φατρία, πάνω από
την Ιδεολογία, είναι ο Συνάνθρωπος, είναι ο Συνάλληλός μας,
και ότι είμαστε Άνθρωποι όταν γινόμαστε Συνάνθρωποι. Ο Μισ
άνθρωπος είναι Μισός – άνθρωπος. Οφείλουμε να «Αγαπάμε
Αλλήλους», ας θυμηθούμε όλοι από τα σχολικά μας χρόνια τον
πιο φημισμένο ιστορικά στίχοαπάντηση (523) της Αντιγόνης του
Σοφοκλή στο θείο της Κρέοντα:

«Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν».

(=Εγώ βέβαια δεν γεννήθηκα για να συμμερίζομαι και να μοιρά
ζομαι το μίσος, αλλά την αγάπη). Τα συναισθήματα και η συμπε
ριφορά της καθορίζονται από τους αδελφικούς δεσμούς αίματος
και με τους δύο (συμφιλεῖν) και όχι από τη συμμετοχή της στο
μίσος τους για την κατάκτηση της εξουσίας (συνέχθειν).
Η ιστορική αυτή φράση της ηρωίδας αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο
λίθο, το κρηπίδωμα πάνω στο οποίο στηρίχτηκε όλο το οικοδό
μημα του Χριστιανισμού, που είναι η μοναδική Θρησκεία Αγάπης!
Άρα να «Αγαπάμε Αλλήλους» και όχι τους ΚατΑλλήλους (=Ημέ
τερους, υποστηρικτές κόμματος Αρεστούς), για να μην καταντή
σουμε στο τέλος να «Φάμε Αλλήλους».

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

――――――――
1. Έθνος: Παράγεται από το ρήμα ἒθω=έχω συνήθεια, είμαι συνηθισμένος,
συνηθίζω, εξ ου το ἒθοςἒθους=συνήθεια και τα παράγωγα ἐθίζω, ἐθικός,
ἒθιμον, ἒθισμα, ἐθισμός, ἐθιστός ἐθνηδόν (=κατά έθνη), ἐθνικός, ἐθνίτης
(=ομοεθνής). H λέξη απαντάται για πρώτη φορά με πολλές σημασίες και
στα δύο έπη του Ομήρου. Παραθέτουμε ένα παράδειγμα από την Ιλιάδα,
ραψωδία Ν, στ.495: «ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ
αὐτῷ».(=όταν είδε – ο Αινείας – το πλήθος του στρατού να τον ακολου
θεί).

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐθνoδιαφυλάξεως 

ἄρχεσθαι
&

Ἐθνοαπεμπολήσεως
παύεσθαι
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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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Το 2020 θα μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο ως η

«χρονιά των απαγορεύσεων». Απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας, συναντήσεων, εορτών, παραστάσεων και συναυ-

λιών, διδασκαλιών αλλά ειδικά, Απαγόρευση

έκφρασης συναισθημάτων, αγγίγματος αγκαλιάς. Ενα

πλάσμα που θυμάται είναι ο νοήμων άνθρωπος. Υπο-

κλίνεται σε όλα όσα έχει χάσει, αλλιώς δεν υπάρχει

αύριο. Δεν διαγράφει με τη γνωστή έκφραση «ένα
κακό όνειρο είναι, θα περάσει». Η «διαγραφή» του ’20

σημαίνει και διαγραφή όλων των άλυτων εκκρεμοτή-

των, που πρέπει να επιλυθούν και τότε θα καλοσωρί-

σουμε το ’21.

Η πανδημία του covid-19 ανέτρεψε την κανονικότητά

μας και την συνήθεια μας. Πλέον το σπίτι, είναι ταυ-

τόχρονα χώρος εργασίας, καφετέριας, εστιατορίου,

κινηματογράφου.

Στις ανησυχίες και τους φόβους που προκάλεσε και

προκαλεί η πανδημία, οι οικονομικές συνέπειές της,

στους νοήμονες πολίτες της Δύσης εμείς έχουμε να

προσθέσουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας που

«ουκ» ολίγες φορές έφτασε -και φτάνει- σε στιγμές

κορύφωσης.

Ο ίδιος νοήμων πολίτης το 2020 – και συνεχίζει και το

2021- ανησυχεί για την κορύφωση και της πανδημίας

που επιμένει... Ο νοήμων όμως αυτός πολίτης έψαχνε

ευκαιρία να παραβιάσει τους νόμους, γεγονός που δεν

έδειξε ότι όλοι με «πάθος» τηρούσαν τις οδηγίες.

Έτσι με λιγοστές εξαιρέσεις, τα περισσότερα νοσοκο-

μεία στον πλανήτη ξεχείλισαν. Για πρώτη φορά,

έπρεπε να θυσιαστούν άνθρωποι, γιατί δεν υπήρξε η

κατάλληλη προετοιμασία και προνοητικότητα. Η παν-

δημία ήταν χειρότερη από την ίδια την πανδημία,

καθώς οι νεκροί που προκλήθηκαν και από αυτούς που

ήταν –και είναι- στις ΜΕΘ διασωληνωμένοι, ήταν πολύ

περισσότεροι απ’ όσους σκότωσε άμεσα ο covid-19. Οι

ειδικοί εξετάζουν την πανδημία με επαγγελματική

προοπτική και από την οπτική του χειρότερου δυνα-

τού. Όλοι έκαναν εξαιρετική «δουλειά». Η έκπληξη

όμως μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις. Οι ίδιοι

είπαν «...παρ’ όλα αυτά, κανένας δεν πρέπει να μείνει
απομονωμένος. Ας ανταλλάσσουμε ειλικρινή λόγια
αγάπης, ικανά να ζεστάνουν τις καρδιές μας περισσό-
τερο από τις αγκαλιές που δεν μπορούμε να κάνουμε.
Βλέπουμε τον κάθε ασθενή ως μέλος του σπιτιού
μας». Οι αφανείς ήρωες υγείας, καταφέρνουν με την

σωματική κόπωση, να ξεπερνούν την πνευματική που

είναι το χειρότερο. Η χαρά τους είναι να φεύγουν από

τις ΜΕΘ οι ασθενείς αποθεραπευμένοι. Παρά το τερά-

στιο φορτίο κόπωσης δεν λύγισαν και συνεχίζουν.

Όσον αφορά το θέμα “Τουρκία”, στην πραγματικότητα

τί ήταν –και τι είναι– ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερτογαν; Απλά

ένας αυταρχικός ηγέτης, λαϊκιστής που εργαλειοποιεί

την εξωτερική πολιτική για εσωτερικούς σκοπούς του

και κατ’ αυτόν, η χώρα μας είναι «εύκολος στόχος».

Διακατέχεται από ηγεμονικές και αναθεωρητικές φι-

λοδοξίες από το Μαρόκο ως τον Ινδικό, φαντασιώνε-

ται την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με

αυτόν «Σουλτάνο», στην κυριολεξία. Και ο νοήμων

Έλλην διερωτάται: «Μήπως είναι απλά ο πιο εθνικι-
στής ηγέτης της σύγχρονης Τουρκίας;»
Όσον αφορά το σοβαρό θέμα της οικονομίας, απλά θα

περιοριστώ σε δύο «αράδες» γιατί βαρέθηκα να

ακούω τα ίδια και τα ίδια. Ζήσαμε σχεδόν όλο το 2020

«πόσο εύκολη είναι τελικά η ζωή» με την οικονομία να

κινείται γύρω από τετριμμένες αντιπαραθέσεις και με-

ταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει. 

Ως στρατιωτικός πιστεύω ότι το μεγάλο κεφάλαιο

στην οικονομία θα προσφέρει:

Α) Η ανάπτυξη της αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχα-

νίας σε σχέση με την αναβάθμιση του παραγωγικού

ιστού. Πάρτε ως παράδειγμα το Ισραήλ και τη Σουη-

δία.

Β) Η καλή χρήση του βοηθήματος στο πνεύμα της έκ-

θεσης Πισσαρίδη πρέπει να αποτελέσει οδηγό της κυ-

βέρνησης για τις αλλαγές στην οικονομική πολιτική το

2021.

Γ) Η εκπαίδευση και η συνεχής αφύπνιση των πολιτών

αναφορικά με την φροντίδα του περιβάλλοντος. «Υπο-

δομές πράσινης ανάπτυξης» με κανόνες και όχι ανε-

ξέλεγκτα.

Τελειώνοντας αναρωτιέμαι:

― Πώς θα εκπαιδευθούμε να είμαστε συνεπείς με τις

υποχρεώσεις μας αντί να τις αποφεύγουμε;

― Πώς τα παιδιά μας θα επανέλθουν στο ποιοτικό πε-

ριβάλλον της δια «ζώσης εκπαίδευσης» ώστε να προ-

οδεύσει, μέσω άμιλλας, η «γνώση;»

― Πώς θα πείσουμε τον συμπολίτη μας ότι η οικονο-

μία επιδρά θετικά στις λειτουργίες και αποφάσεις του

κράτους;

Ως νοήμονες πολίτες ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο και

μάλιστα μπροστά στον καθρέφτη, ώστε να αναρωτη-

θούμε τι έχουμε κάνει εμείς προς αυτή την κατεύ-

θυνση;
Π. Μουντανέας

Αντιναύαρχος ε.α.

――――――――

υ/γ: το άρθρο εκφράζει καθαρά και μόνο προσωπικές θέ-

σεις του γράφοντος.

όπλοις

Γο 2020 που πέρασε 

τι άφησε παρακαταθήκη 

σε κάθε νοήμονα πολίτη

Eν

Για την παραλία 

που “χάθηκε”

Ουδέν καλόν αμιγές κακού

Το moto του σχολίου που θ’ ακολουθή-

σει, δεν το παραθέτω εντός εισαγωγι-

κών, διότι αποδίδεται αντεστραμένο,

σκοπίμως. Η αρχαία παροιμιώδης

φράση, ως γνωστόν, είναι: «ουδέν
κακόν αμιγές καλού».

Τώρα, ωραία, αλλά που «κολλάει»

αυτό;

Μας παίρνουν, σε εβδομαδιαία βάση,

πολλοί αναγνώστες στο τηλέφωνο να

μας συγχαρούν για την εφημερίδα με

την ειδησεογραφία της και την αρθρο-

γραφία της. Αυτό είναι το καλόν!

Εμείς επιζητούμε όμως και τις κρίσεις

σας και τις παρατηρήσεις σας, και αρ-

κετοί το κάνουν και τους ευχαριστούμε,

ασχέτως αν συμφωνούμε ή όχι, αλλά

πάντως το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη

μας. Είναι καλό.

Ομως σπανιότατα,  μας παίρνουν ελά-

χιστοι – και ένας να είναι αρκεί- όπως

προχθές, με... επιθετικές διαθέσεις

γιατί κρίνουμε το δήμαρχό «του», ή

γιατί θυμόμαστε την ...ιστορία,  «... τι
έγινε το 1950 ή το 1980» και δεν λέμε

«τώρα τι κάνουμε», ας πούμε για τις

γάτες, ή για το πεζοδρόμιό του και μας

...έκλεισε το τηλέφωνο! Αυτό είναι το

κακό!

Εάν δεν είχε τον επιθετικό χαρακτήρα

(χωρίς να πει καν το όνομά του) δεν θα

μας ενοχλούσαν διόλου οι άστοχες πα-

ρατηρήσεις του. Απεναντίας θα μας ευ-

χαριστούσε ένας κόσμιος παραγωγικός

διάλογος. Αυτό απαιτεί εξάλλου, η δη-

μοκρατική κοινωνική συνείδηση και η

καλή αγωγή («ψιλά γράμματα», προφα-

νώς, για εμπαθείς και αυταρχικούς χα-

ρακτήρες, ου μην αλλά και

θρασύδειλους αφού δεν αναφέρουν

καν το όνομά τους).

Οι χαρακτηρισμοί που αναφέρονται

εντός της παρενθέσεως δεν δίδονται

από εμάς. Στοιχειοθετούνται από τον

ίδιον και αποτελούν αυτό-χαρακτηρι-

σμούς, εκ των πραγμάτων.

Ο δικός μας ρόλος είναι να δημοσιοποι-

ούμε αυτά που δεν βλέπουν οι εξουσίες

ή που δεν θέλουν να τα βλέπουν, αλλά

και οι πολίτες που τα βλέπουν και δεν θέ-

λουν να τα πουν με τ’ όνομά τους.  

Αλλά για την «ιστορία» που αναφερθή-

καμε στο τελευταίο φύλλο μας, ιστορία

που βαραίνει την περιοχή μας, για το

‘50 και το ’80 αλλά και των επόμενων

δεκαετίων να θυμίσουμε απλώς ότι η

ιστορία δεν αρχίζει μ’ εμάς! Κανενός·

ανθρώπων και πραγμάτων. Τους δε

νουνεχείς και μελετηρούς, τους διδά-

σκει και τους προφυλάσσει από ολισθή-

ματα και λανθασμένες κρίσεις κι

ενέργειες.

Το «τι κάνουμε τώρα» είναι σοβαρό ερώ-

τημα και θαυμάσιος προβληματισμός.

Αλλά στις οργανωμένες πολιτείες, την

ευθύνη και τη δυνατότητα δράσης πρω-

τίστως έχουν εκείνοι που κατέχουν την

ανάλογη εξουσία!

Εκείνο πάντως που είναι απαράδεκτο,

είναι να μην κάνουμε τίποτα! Δηλαδή

να παραιτηθούμε επειδή βγήκε μια από-

φαση κάποιου δικαστηρίου, ακόμη και

του ανωτάτου. Η ιστορία είναι γεμάτη

από άδικες και εγκληματικές ακόμη,

αποφάσεις δικαστηρίων. Υπάρχει

ακόμη και η κακοδικία. Όπως υπάρχουν

και ικανοί και δυναμικοί πολιτικοί παν-

τός διαμετρήματος και εκτοπίσματος,

όπως βεβαίως και νομικοί. Υπάρχει

ακόμη και ο λαός. Και, βέβαια, υπάρχει

εκτός από το θετό δίκαιο και το φυσικό.

Κι όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο Αγ.

Αυγουστίνος, «νόμος που δεν είναι
σύμφωνος με τον θεϊκό νόμο, δεν είναι
νόμος». Τέλος, πράγμα που απεύχομαι,

καραδοκεί η ΝΕΜΕΣΙΣ.
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Στα δύσβατα  

μονοπάτια 

του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

καθώς ο πρώτος μήνας του σωτήριου έτους (ελπί-

ζουμε) οδεύει προς το τέλος του, σας ενημερώνουμε

για τις Οικονομικές Επιτροπές και την μία Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής, που διεξήχθησαν.

Ξεκινoύν εργασίες στο ρέμα Κόρμπι

Αρχίζοντας λοιπόν από αυτή (21-1-2021), όπως ενη-

μερωθήκαμε από το μέλος της, δημ.σύμβουλο και αν-

τιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Πέτροβιτς, αναφέρουμε το

θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση προσωρινών

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω παράκαμψης της κυ-

κλοφορίας στην οδό Αιγαίου από την συμβολή της με

την οδό Λογοθέτη μέχρι την συμβολή της με την οδό

Αλικαρνασσού και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πρόκειται, όπως καταλάβατε για την Βάρη και μέσα

στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: "Διευθέτηση

ρέματος Κόρμπι από Λ.Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκ-

βολή" από την Περιφέρεια Αττικής. Ανάδοχος εταιρεία

ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.

Στην τεχνική έκθεση του αναδόχου αναφέρεται ότι οι

εργασίες θα προκαλέσουν την διακοπή διέλευσης των

οχημάτων επί της οδού Αιγαίου για 6 μήνες. Αφού

ενημερώνουν για την επιβεβλημένη σήμανση, αναφέ-

ρουν εκσκαφή συνολικού μήκους περίπου 408μ. και

απομάκρυνση κλαδιών επί της οδού Αλικαρνασσού, ως

και επιχωμάτων, για να υπάρξει πλάτος κυκλοφορίας

5,50μ. Αυτό (για τα κλαδιά) δεν γίνεται αντιληπτό. Να

σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή λόγω εδά-

φους, κυρίως όμως λόγω πολύ μικρής οίκησης, διαθέ-

τει ελεύθερο χώρο για τις κινήσεις σκαπτικών,

φορτηγών και άλλων μεγάλων οχημάτων.

Συγχρόνως προς αυτή την επιτροπή διεξήχθη και η 4η

Οικονομική (21-1) με αρκετά σοβαρά θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη, όπως και ένα εκτός και κατά το σύνη-

θες "ήρθε ασθμαίνοντας"... Το συγκεκριμένο

αφορούσε την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με

μία και μόνη συμμετέχουσα εταιρεία για τις 9 κατηγο-

ρίες αλλά και επανάληψη της διαδικασίας για την 10η,

στην οποία δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

Σύμβαση παραχώρησης του 

πρ. Κάμπινγκ Βούλας(;)

Η 5η οικομομική στις 25-1-2021 είχε μόλις 5 θέματα

στην ημερήσια· όλα ενδιαφέροντα, αλλά προεξέχον

το 5ο... με τίτλο: Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμ-

βασης λόγω υπόδειξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τίτλος εισηγητικού: Υπογραφή σύμβασης λόγω υπό-

δειξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Λόγω του ότι είναι αντιδεοντολογικό να μεταφέρουμε

το περιεχόμενο αυτούσιο, αναφέρουμε μόνο κάποιες

φράσεις από την ούτως ή άλλως περιορισμένης έκτα-

σης εισήγηση των δέκα γραμμών, την οποία πάντως

υπογράφει ο αντιδήμαρχος οικονομικών.

"Μετά την απόφαση 191/2020 του ΔΣ για τροποποίηση
της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ' αν-
ταλλάγματος μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΤΑΔ,
που αφορά στην έκταση του Κάμπιγκ Βούλας και την
υπόδειξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου..."
"...αποφασίσετε για α) τη λύση της από 11.4.2017 σύμ-
βασης παραχώρησης... αζημίως... β) την έγκριση υπο-
γραφής της ανωτέρω όμοιας σύμβασης..."

Αναγκαστήκαμε γι' αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

να στείλουμε απαντητικό έγγραφο (mail) προς την

οικ.επ. δυόμισι σελίδων με την διαπίστωση ότι η δια-

χείριση αυτού του θέματος καθίσταται τουλάχιστον

πλημμελής, όταν εισάγεται με αυτή την ελλειπέστατη

και ασαφή εισήγηση εκ μέρους του δήμου.

Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της απάντησης-το-

ποθέτησής μας. Οπως προκύπτει από το  σχετικό έγ-

γραφο προς την οικονομική επιτροπή της 25-1-2021 του

τμήματος εσόδων και περιουσίας του δήμου, το θέμα

αφορά την συναφθείσα τροποποιητική σύμβαση για την

έκταση του Κάμπιγκ Βούλας. Αυτή η έκταση έχει παρα-

χωρηθεί με αντάλλαγμα από την ΕΤΑΔ στον δήμο

ύστερα από σύμβαση 11-4-2017 και έχει ήδη υπομισθω-

θεί από τον δήμο προς τρίτους για εκμετάλλευση.

Κληθήκαμε εμείς, τα μέλη της επιτροπής (πιο συγκε-

κριμένα εγώ, ως η μόνη της αντιπολίτευσης μετέ-

χουσα στην επιτροπή, από τα 7 μέλη) και από τον

πρόεδρο αυτής, δηλαδή τον δήμαρχο, να αποφασί-

σουμε για τη λύση της παραπάνω σύμβασης-σύμφωνα

με την εισήγηση πάντα- και μάλιστα ΑΖΗΜΙΩΣ για τα

δύο μέρη (τον δήμο κ την ΕΤΑΔ) και ακόμη περαιτέρω

να παράσχουμε έγκριση για την υπογραφή μιας

"όμοιας σύμβασης" που αφορά την έκταση του Κάμ-

πιγκ Βούλας. Όλα αυτά δε, ζητήθηκε (δια της εισήγη-

σης) να γίνουν εξαιτίας της επίκλησης μιας

"υπόδειξης" (όπως χαρακτηρίστηκε στο κείμενο) του

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.) με αριθ. απόφ.

2642/2020. Ακατανόητο! Και ως προς την ουσία και ως

προς την αιτία. Αιφνιδιαστικά δε, ως προς τον τρόπο

και τον χρόνο παρουσίασης του θέματος. Κυρίως όμως

πλημμελώς εισαγομένου προς συζήτηση λόγω έλλει-

ψης στοιχείων, τα οποία και επισημάναμε:

Ποιά είναι αυτή καθ' αυτή η απόφαση του Ελ.Συν. του

οποίου επίκληση γίνεται στο έγγραφο του τμήματος

εσόδων και περιουσίας του δήμου;

Ποιός και γιατί προκάλεσε την σχετική δίκη;

Ποιοί ήταν οι διάδικοι; Ποιό το ζητούμενο και εν τέλει

το ακριβές αντικείμενο της διαφοράς που οδήγησε

στην έκδοση αυτής της απόφασης;

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε η ελάχιστη ενημέρωση για

ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επιπροσθέτως, επισημά-

ναμε (με τη λιγοστή μας γνώση) ότι τα δικαστήρια

ούτε γνωμοδοτούν, ούτε "υποδεικνύουν", παρά μόνο

και αποκλειστικά αποφασίζουν σχετικά με τις διαφο-

ρές που τίθενται ενώπιον τους.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω εκφράσαμε την εύ-

λογη απορία μας για τον λόγο της λύσης της υφιστά-

μενης σύμβασης, την στιγμή μάλιστα που μας

ζητήθηκε να αποφασίσουμε για την υπογραφή μιας

νέας "όμοιας"... Η απορία μας επιτάθηκε ακόμη περισ-

σότερο, όταν κληθήκαμε να αποφασίσουμε για τη

λύση της σύμβασης "αζημίως". Αφού δεν γνωρίζουμε

τον λόγο λύσης της, τίνι τρόπω θ' αποκλείσουμε τυχόν

υπαιτιότητα της ΕΤΑΔ και εν συνεχεία παραίτηση

τυχόν αξιώσεων του δήμου εις βάρος της;

Η δε παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στις τυχόν

συνέπειες ή εν δυνάμει ευθύνες του δήμου σε αυτή

την περίπτωση της  λύσης της σύμβασης (11-4-2017)

έναντι των υπομισθωτών της έκτασης, δηλαδή  ζήτημα

εξαιρετικά σοβαρό, σε ποιά θέση θα μπορούσε να μας

φέρει, δεδομένου ότι δεν είχαμε παρά ελάχιστη ενη-

μέρωση επί του θέματος;

Χωρίς επίσης, την αποστολή της συγκεκριμένης από-

φασης του Ελ.Συν. προς τα μέλη της Οικ. Επ., ώστε να

έχουν πλήρη γνώση του περιεχομένου, απολύτως ευ-

νόητο ότι δεν μπορούν και ενδεχομένως δεν θα πρέ-

πει να τοποθετηθούν στο θέμα. Ενα θέμα που ετέθη

προ ανωτάτου δικαστηρίου, το Ελεγκτικό Συνεδριο!

Κατά την γνωμη μας, η ενημέρωση εκτός του ότι θα

έπρεπε να είναι πλήρης, πρωτίστως θα έπρεπε να είναι

έγκαιρη, ούτως ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για

την μελέτη αυτής. Σημειωτέον επίσης, ότι τα θέματα

νομικής υπόστασης χρειάζονται, πέραν του ικανού

χρόνου, άρτια και εξειδικευμένη γνώση. Επομένως, τα

μέλη της Οικ. Επ. διαθέτουν αυτή την απαραίτητη

γνώση; (Εγώ πάντως, όχι). Θα μπορούσε επί παραδείγ-

ματι, να αποσταλεί αναλυτικό και πλήρες εισηγητικό,

συνοδευόμενο από συν-αποστολή προεχόντος της

επικαλουμένης απόφασης του Ελ.Συν. Αυτό δε, θα

απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από

ένα Σ/Κ, κατά το οποίο εξάλλου, δεν είναι εφικτό να

αναζητηθούν πληροφορίες ή έγγραφα, καθ'όσον οι

υπηρεσίες δεν λειτουργούν.

Δεδομένων τούτων και καθώς το θέμα του Κάμπινγκ

Βούλας αποτελεί ζήτημα μείζονος και θεμελιώδους

σημασίας για τους δημότες - κατοίκους, αλλά και για

την ευρύτερη περιοχή, ζητήσαμε την απόσυρση του

5ου θέματος, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν γινό-

ταν, δηλώσαμε ότι ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

To κάμπινγκ πριν το αφήσουν να ξεραθεί...
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τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
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ΑΔΑ:6ΑΓΟΩΞ9-1ΗΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑ-
ΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 2021-2022” εκτιμώμε-
νης αξίας σύμβασης 148.414,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με
κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δυο έτη με δυνατότητα 6μηνης
παράτασης.  CPV: 15511000-3
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος αρ: 105054 την
29/01/2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 01/03/2021
και ώρα 15:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμε-
νοι για να λάβουν μέρος στο διαγω-
νισμό, πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί
της προϋπολογισθείσας από την
υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των
ομάδων του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της υπ΄αριθμ: 01/2021 μελέ-
της της Ο.Ε. του Δήμου.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγω-
νισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά τυχόν αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων και στο site του Δήμου
Παιανίας www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι οικονομικοί φορείς μπο-
ρούν να  απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασι-
λείου Δ. τηλ.: 213 20 30 721, 
mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

AΔΑ: 6Χ9ΟΩΛ6-1ΧΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

21PROC008066262 2021-01-29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19441 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000710
FAX : 210 6624963
e-mail: tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 27/01/2021
Αρ. Πρωτ. : 1636

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνι-
σμού, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
έργου με  τίτλο: «Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Δημοτικών Κτιρίων» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/08/2020.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση του
έντυπου της οικονομικής προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι : η αντικατάσταση κουφω-

μάτων, η αναβάθμιση συστήματος θέρ-
μανσης η ενεργειακή αναβάθμιση ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων & η εφαρμογή
συστήματος θερμομόνωσης στο κτι-
ριακό κέλυφος στο 1ο ,2ο 3ο και 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο Κορωπίου.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
42511110-5, 45321000-3, 45421100-5
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των
διακοσίων σαράντα (240) ημερολο-
γιακών ημερών από την επομένη της
υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη 10/02/2021. Τε-
λευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Παρασκευή
12/02/2021.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή, 29/01/2021 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 15:30 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη, 16/02/2021 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα 22/02/2021 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική) ορί-
ζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 693.620,05 € και αναλύεται
σε:
Δαπάνη Εργασιών 412.211,50 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 74.198,07 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 72.961,44 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Φ.Π.Α 24% 134.249,04
Η χρηματοδότηση του έργου του τίτ-
λου θα γίνει από το  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ  2014-2020 και
ίδιους πόρους Δήμου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές

επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ-
γεγραμμένες στo ΜΕΕΠ στην 1η τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ και  Α2 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΙΚΑ.  
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι 11.187,42€
(έντεκα  χιλιάδες εκατόν ογδόντα
επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά),
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ
ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 9 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώ-
πιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Την πορεία υλοποίησης του έργου ανάπλασης του Φαληρι-

κού Όρμου παρουσίασε αναλυτικά στον Αν. Υπουργό Εσω-

τερικών Σ. Πέτσα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

μαζί με τους Διευθυντές των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών

της Περιφέρειας.

Ο Γ. Πατούλης όπως ανέφερε και στον  Αν. Υπουργό, η νέα

διοίκηση της Περιφέρειας ανέλαβε το έργο με πολλά προ-

βλήματα και ανέφικτα χρονοδιαγράμματα, ωστόσο μετά τη

σχετική επιτάχυνση των ρυθμών, το ποσοστό ολοκλήρωσης

των έργων της Α΄Φάσης από 57 ανέβηκε στο 85%. 

«Η Α’ Φάση του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη
Μαΐου του 2021» ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης.

Σχετικά με τη Β’ Φάση του έργου ενημέρωσε τον Στ. Πέτσα

πως εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η σχετική

σύμβαση με τον οικονομικό-νομικό Σύμβουλο, ο οποίος επε-

λέγη με στόχο τη διερεύνηση των λύσεων που προκρίνον-

ται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. 

Από την πλευρά του ο Στ. Πέτσας τόνισε πως και για την

κυβέρνηση, αυτό το έργο πνοής είναι προτεραιότητα και

επεσήμανε ότι θα συνεχιστεί η εποικοδομητική και στενή

συνεργασία με την Περιφέρεια με στόχο να προχωρούν τα

σχετικά έργα με ταχύτητα και αρτιότητα. 
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Γ. Πατούλης - Στ. Πέτσας συζητούν για την πορεία

ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου

“Περιπολικό” σκάφος 

αποκτά το λιμενικό από την

Περιφέρεια Αττικής

Στο πλαίσιο μίας σειράς πρωτοβουλιών της Περιφέρειας

Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-

19, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με πόρους του ΕΣΠΑ

2014-2020 το Λιμενικό Σώμα για την αγορά ενός περιπο-

λικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονο-

μικό εξοπλισμό για την άμεση και ασφαλή διακομιδή

ασθενών με Covid-19.

Πρόκειται για ένα περιπολικο σκάφος κατάλληλα διαμορ-

φωμένο με υγειονομικό εξοπλισμό προκειμένου να εξα-

σφαλισθεί η κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος

- Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας Αττικής.

Το σκάφος θα διαθέτει σύγχρονο ναυτιλιακό, μηχανολο-

γικό και υγειονομικό εξοπλισμό, ενώ το μήκος του θα ξε-

περνά τα 11 μέτρα και το πλάτος τα 3,4 μέτρα. 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«...εξασφαλίσαμε την προμήθεια του Λιμενικού με ένα
νέο σκάφος με κατάλληλο υγειονομικό εξοπλισμό για τη
διακομιδή ασθενών με Covid-19 σε μονάδες υγείας άμεσα
και με ασφάλεια, προκειμένου να λάβουν την αναγκαία
υγειονομική περίθαλψη».

Πάνω από 150 αιτήσεις

στον διαγωνισμό ψηφιακής

καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για τον διαγωνι-

σμό «EYDAP Innovation Challenge»,   με τον οποίο   κά-

λεσε τους ενδιαφερόμενους να δώσουν καινοτόμες

λύσεις για την πρόβλεψη κατανάλωσης νερού των νοικο-

κυριώ,ν αλλά και τον εντοπισμό ελαττωματικών μετρητών

στο δίκτυο.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώ-

θηκε, με περισσότερες από 150 αιτήσεις. Δεκάδες αξιό-

λογες ακαδημαϊκές και ερευνητικές ομάδες, μικρές

επιχειρήσεις και startups με τεχνογνωσία στην επιστήμη,

επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, επιχειρηματική ευ-

φυία, στα συστήματα λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης

και μηχανικής μάθησης, αλλά και εμπειρία στη λειτουργία

υδραυλικών συστημάτων, κατέθεσαν αίτηση καταγράφον-

τας τις τεχνολογικές τους γνώσεις και δεξιότητες.

Το «EYDAP Innovation Challenge» αποτελεί τον πρώτο δια-

γωνισμό καινοτομίας στη σειρά «HCAP Incentivized competi-

tion series», μέσω της οποίας οι δημόσιες επιχειρήσεις που

ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμε-

τοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) διαθέτουν για πρώτη φορά δε-

δομένα (data), περιγράφουν συγκεκριμένα λειτουργικά και

επιχειρησιακά προβλήματα και ζητούν λύσεις.  
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Ερευνα του Εμπορικού 

Συλλόγου Αθηνών δείχνει

δυσκολίες για τις επιχειρήσεις

Οι επτά στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη σο-

βαρό πρόβλημα επιβίωσης, γιατί δεν αντέχουν να κα-

λύψουν τις οφειλές τους που δημιουργήθηκαν μέσα

στην πανδημία, έστω και εάν έχουν ενταχθεί σε πολυε-

πίπεδα μέτρα στήριξης, ενώ περίπου οι 7 στους 10 κα-

ταστηματάρχες δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου,

ή ίδιες πωλήσεις με την αντίστοιχη περσινή πρώτη

εβδομάδα των χειμερινών εκπτώσεων. Αυτό προκύπτει

από έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) για

την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας της αγοράς. Το

δείγμα της έρευνας αποτελείται από 100 καταστήματα.

ΑΑΔΕ: 5 δις φόροι 

απλήρωτοι το 11μηνο του’20
Μειωμένο σε σχέση με το 2019 αλλά εξίσου υψηλό

ήταν το ύψος των φόρων που δεν πληρώθηκαν το διά-

στημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020. Σύμφωνα με τα

στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 11μηνο του 2020 οι απλήρωτοι

φόροι ανήλθαν σε 5,7 δισ. ευρώ από 6,5 δισ. ευρώ την

αντίστοιχη περίοδο του 2019.  Παρά το γεγονός ότι

έχουν δοθεί αναστολές στην πληρωμή φόρων έως και

τον Απρίλιο του 2021, σε ένα μήνα, δηλαδή στο τέλος

Νοεμβρίου προστέθηκαν ακόμα 847 εκατ. ευρώ. Το συ-

νολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται συνολικά σε

107,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 23,9 δισ. ευρώ είναι

ανεπίδεκτα είσπραξης.

Μηδενικά ενοίκια και άλλα

μέτρα στο νομοσχέδιο του

υπουργείου Οικονομικών 

Μηδενικά ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουά-

ριο για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εν-

τολή έως τις 15 Ιανουαρίου, αποζημιώσεις για τους

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

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

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 προ-

σφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-

ΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιω-

μένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝ-

ΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο / Φυλασομενο) 

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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.grΕθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

στα πεταχτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 229432101  
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : 22943 21028
ΡΑΦΗΝΑ 25-01-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση σχεδίου πόλης
στην παραρεμάτια περιοχή του Μέγα
Ρέματος Ραφήνας σύμφωνα με την
μελέτη :     «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕ-
ΤΡΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ
ΡΕΜΑΤΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ»  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες να προσέλθουν στο Δημαρ-
χείο Ραφήνας Πικερμίου,

Αραφανίδων Αλών 12, Ραφήνα, τις
εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως
τις 13.00, εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης, προκειμένου να λά-
βουν γνώση της υπ’ αρ. 218/2020
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά την τροποποίηση ρυμο-
τομικού σχεδίου στην παραρεμάτια
περιοχή του ρέματος Ραφήνας και
να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις
τους στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. Η τρο-
ποποίηση αφορά τα Ο.Τ.  72, 67,
67α, 67β, 140,142, 146, 145, 149 και
150 του εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης Ραφήνας.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Nέο σχέδιο για τους 

υποψήφιους οδηγούς

Το Σχέδιο Νόμου για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Υποψήφιων Οδηγών παρουσίασαν στο Υπουργικό

Συμβούλιο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,

Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός αρμόδιος για

θέματα Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Τρεις είναι οι στόχοι του Νομοσχεδίου:

Α. Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Β. Ο οδηγός θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για

να βγει στο δρόμο, από τη στιγμή που θα πάρει το δί-

πλωμα.

Γ. Να μπει «φρένο» σε φαινόμενα διαφθοράς.

Με το Νομοσχέδιο επέρχονται σημαντικές αλλαγές,

ιδίως στη διαδικασία των αδειών οδήγησης, καθώς για

παράδειγμα ο εκπαιδευτής θα κάθεται στο πίσω κάθι-

σμα κατά τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας των

υποψήφιων οδηγών, ενώ θα γίνεται αυστηρός έλεγ-

χος ταυτοπροσωπίας, ώστε να μην μπορεί να δώσει

κανείς εξετάσεις στη θέση κάποιου άλλου.
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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

Αληθεύει ότι με την κολχικίνη μπορεί να ΜΗΝ
είχαν πεθάνει τουλάχιστον 2 με 3000 ασθενείς με
κοροναϊό; Γιατί δεν είχε εγκριθεί τόσους μήνες;

Μια νέα ελπίδα έφερε η ένταξη της κολχικίνης στα

«όπλα» που διαθέτει η Ελλάδα έναντι του κορο-

ναϊού. Το «πράσινο φως» για να μπει η κολχικίνη

στο πρωτόκολλο θεραπειών από του στόματος σε

ασθενείς με κοροναϊό έδωσε η Επιτροπή Εμπειρο-

γνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

Έτσι, από τη Δευτέρα 25/1/21 οι γιατροί μπορούν

να συνταγογραφούν το αντιφλεγμονώδες φάρ-

μακο σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με κορο-

ναϊό με στόχο την αποτροπή της επιδείνωση της

νόσου και τη μείωση της ανάγκης για νοσηλεία.

Η απόφαση να ενταχθεί η κολχικίνη στις θεραπείες

για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, βασίστηκε στην

ανακοίνωση Τύπου μιας μελέτης (καναδέζικης, με

διεθνή συμμετοχή) που έδειξε ότι η χορήγηση κολ-

χικίνης σε ασθενείς COVID-19 «μείωσε κατά 44%
την θνητότητα, κατά 25% τη νοσηλεία και κατά
50% την ανάγκη διασωλήνωσης». Δηλαδή από

τους 5.500 θανάτους κοροναϊού πάνω από 2000

με 3000 θα είχαν γλυτώσει την ζωή τους και οι

ΜΕΘ της χώρας δεν θα αντιμετώπιζαν τα προβλή-

ματα κορεσμού που αντιμετώπισαν τον περασμένο

Νοέμβριο. 

Η μελέτη της κολχικίνης στην χώρα μας ξεκίνησε

τον Φεβρουάριο του 2020. Συγκεκριμένα Το Φε-

βρουάριο του 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας

του κοροναϊού 2019-20, Έλληνες ιατρικοί ερευνη-

τές δήλωσαν ότι η κολχικίνη φαίνεται ότι έχει

"αρκετά ικανοποιητικές ανασταλτικές επιδρά-

σεις" στον ιό SARS-CoV-2. Βρέθηκε και χορηγός.

Η ELPEN χρηματοδότησε τη διεξαγωγή της κλινι-

κής μελέτης με την κωδική ονομασία GRECCO-19

που αφορούσε τη χορήγηση της  δραστικής ουσίας

κολχικίνης. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης

ήταν η αντιμετώπιση και η πρόληψη των επιπλοκών

και της εξέλιξης της νόσου COVID-19.

Η κολχικίνη είναι ένα φθηνό φάρμακο (κόστος θε-

ραπείας στην Ελλάδα ~4 ευρώ ανά ασθενή), γνω-

στό από χρόνια σε ρευματολόγους και

καρδιολόγους το οποίο έχει συγκεντρώσει τα τε-

λευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον. Ανά-

μεσα σε άλλα θεραπευτικά μέσα, προτάθηκε από

ελληνική ερευνητική ομάδα, για χρήση της σε

ασθενείς με COVID-19.

Η Ελληνική επιστήμη, πρωτοστάτησε στα μέσα

Ιουνίου 2020 με τη δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές

ιατρικό περιοδικό, της πρώτης παγκοσμίως τυχαι-

οποιημένης κλινικής μελέτης που αποτύπωσε την

θεραπευτική αξία της κολχικίνης σε νοσηλευόμε-

νους ασθενείς με κοροναϊό.

Είναι η μελέτη GRECCO-19, υπό την καθοδήγηση

των Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρου Δευτεραίου και

Χριστόδουλου Στεφανάδη, σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Hu-

manitas του Μιλάνου και του La Fe  της Βαλένθια.

Η μελέτη διενεργήθηκε σε 16 κέντρα και σε 105

ασθενείς, και έδειξε σαφές κλινικό όφελος στους

ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε κολχικίνη

(σημαντική μείωση του ποσοστού των ασθενών

που χρειάστηκαν διασωλήνωση).

Στο τέλος Ιουλίου δημοσιεύθηκε δεύτερη σημαν-

τική μελέτη, σε επίσης έγκυρο διεθνές ιατρικό πε-

ριοδικό, στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο, από ιταλική

ερευνητική ομάδα, που επιβεβαίωσε τα πολύ θε-

τικά ευρήματα της Ελληνικής έρευνας.

Στη μελέτη αυτή, η επιβίωση στην ομάδα των

ασθενών που πήρε κολχικίνη, ήταν σημαντικά με-

γαλύτερη από την ομάδα που πήρε μόνο την κλα-

σική θεραπεία.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, διευθυντής σύνταξης,

medlabnews.gr iatrikanea

Κολχικίνη: το φάρμακο για τον κοροναϊό
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, είναι ένας όρος που έχει

κατακλύσει τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών. Ο

όρος αυτός έχει πλέον ταυτιστεί με το πιο στενό του περιε-

χόμενο, εκείνο που περιγράφει όσους είναι οι πλέον εκτε-

θειμένοι στους κινδύνους διαφόρων λοιμώξεων, όπως του

κορονοϊού και κυρίως, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά

(στην περίπτωση του κορονοϊού συνήθως ασυμπτωματικά),

αλλά και τα άτομα με επιβαρυμένη υγεία. Στην πραγματικό-

τητα όμως, ο όρος αυτός είναι κατά βάση κοινωνικός και οι-

κονομικός και παραδοσιακά αναφέρεται κυρίως στους

άπορους, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τα παιδιά,

καθώς και τους ανέργους.

Από πότε όμως αναγνώρισε το κράτος τις ευπαθείς ομάδες

και πότε δόθηκαν για πρώτη φορά κρατικά βοηθήματα σε

όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να αυτοσυντηρηθούν? Ο

πρώτος που εισήγαγε αυτή την καινοτομία στη σύγχρονη

Ελλάδα ήταν ο Καποδίστριας, ο άνθρωπος που εφάρμοσε

στην πράξη το “ψωμί, παιδεία, ελευθερία”, θεωρώντας ότι

πραγματική ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει σε έναν πει-

νασμένο και αγράμματο λαό.

Μετά τον πόλεμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας ο αν-

τρικός πληθυσμός είχε αφανιστεί, οι γυναίκες είχαν μείνει

χήρες και τα παιδιά ορφανά, συνιστώντας μια ιδιαίτερα ευ-

παθή ομάδα. Δεδομένου ότι οι άντρες κι οι πατεράδες τους

σκοτώθηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, το νεοσύ-

στατο κράτος αναγνώρισε ότι όφειλε να προστατεύσει τους

αδύναμους που άφησαν πίσω και τους έδωσε σύνταξη.  

Κανονική τακτική σύνταξη όπως την εννοούμε σήμερα ει-

σήχθη στην Ελλάδα για πρώτη φορά τριάντα χρόνια αργό-

τερα, το 1861, και αφορούσε τους δημόσιους υπαλλήλους

που έβγαιναν στη σύνταξη λόγω γήρατος μετά από μόλις

25 χρόνια εργασίας, αλλά και όσους λόγω αναπηρίας ή

ασθένειας δε μπορούσαν να εργαστούν ασχέτως ηλικίας.

Το 1926 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι στις περισσότερες ευρω-

παϊκές χώρες η τακτική σύνταξη και ασφάλιση με κοινωνικό

και όχι στρατιωτικό χαρακτήρα καθιερώθηκε από τον 20ο

αιώνα και μετά.   

Ωστόσο, η έννοια της κοινωνικής πρόνοιας και της προστα-

σίας των αδύναμων ομάδων είναι στην πραγματικότητα

πολύ αρχαιότερη και αποτελεί ένα ακόμα από τα αξιοθαύ-

μαστα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.

Κάνει την εμφάνισή της στα πλαίσια της οργάνωσης του θε-

σμού της πόλης-κράτους στην αρχαία Ελλάδα ήδη από τον

8ο και 7ο αιώνα π.Χ μαζί με τις πρώτες ολοκληρωμένες νο-

μοθεσίες (Λυκούργος-Σπάρτη, Περίανδρος-Κόρινθος, Σό-

λωνας-Αθήνα). Βασικός στόχος των πόλεων κρατών ήταν

η αυτάρκεια και η ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών της.

Κατά συνέπεια, η πολιτεία αναγνώρισε ότι η κοινωνική ισορ-

ροπία του συνόλου θα επιτυγχανόταν μόνο αν όλα τα ελεύ-

θερα μέλη της, τα οποία αποτελούσαν τον ενεργό οργανικό

κορμό της, είχαν καλυμμένες τουλάχιστον τις βασικές τους

ανάγκες.

Στην Αθήνα, για την οποία έχουμε και τις περισσότερες

πληροφορίες, το βασικό νομοθετικό σύστημα για την κοι-

νωνική πρόνοια που ξεκίνησε επί Σόλωνα, βρήκε το αποκο-

ρύφωμά του στις μεταρρυθμίσεις του Περικλή τον 5ο αιώνα

π.Χ., την κλασική εποχή. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν, πρώ-

τον τους πολίτες που πολέμησαν για την άμυνα της πατρί-

δας τους και δεύτερον τις ευπαθείς ομάδες. Στους

πρώτους, όσους από αυτούς είχαν μείνει ανάπηροι, το κρά-

τος παρείχε σύνταξη, ενώ για εκείνους που σκοτώθηκαν

αναλάμβανε την προστασία της οικογένειάς τους που

πλέον είχε καταστεί κι αυτή ευπαθής ομάδα. Στήριζε οικο-

νομικά τις συζύγους, προικοδοτούσε τις ανύπαντρες κόρες

τους και παρείχε δωρεάν σίτιση των ορφανών. Στους δεύ-

τερους, δηλαδή στις ευπαθείς ομάδες που προέρχονταν

από τον άμαχο πληθυσμό παρείχε ειδική βοήθεια ανάλογα

την περίπτωση. Στους ανάπηρους και τους γέροντες δινό-

ταν σύνταξη, στις άπορες κοπέλες προίκα και στους ανέρ-

γους ευκαιρία πρόσληψης στα δημόσια έργα της πόλης σε

κοινωφελή, όπως θα λέγαμε σήμερα, προγράμματα. 

Αυτό που προκύπτει από τη μελέτη των παραπάνω κριτη-

ρίων με τα οποία δόθηκαν βοηθήματα είναι τα εξής: πρώτον,

η αναγνώριση της προσφοράς όσων πολέμησαν, και άρα,

συνέβαλαν ακόμα και με κόστος την ίδια τους τη ζωή ή τη

σωματική τους ακεραιότητα στην διατήρηση της αυτονο-

μίας της πόλης τους εξασφαλίζοντας την ίδια της την

ύπαρξη. Η πολιτεία, τους αντιμετώπιζε ως ευεργέτες της

και, πέρα από τις άλλες συμβολικές τιμές, ανταπέδιδε τη

θυσία τους παρέχοντάς σε εκείνους και στην οικογένειά

τους έναν αξιοπρεπή υλικό βίο για το υπόλοιπο της ζωής

τους. Δεύτερο, ότι όλα τα μέτρα προστασίας των ευπαθών

ομάδων στην πραγματικότητα εξασφάλιζαν ότι δεν θα

υπήρχαν λειτουργικά κενά στην αθηναϊκή κοινωνία. Και

αυτή η λειτουργικότητα αφορούσε τόσο πρακτικά όσο και

ηθικά ζητήματα. Πρακτικά, καθώς έβρισκε τρόπο να καθιστά

χρήσιμα όλα τα μέλη της, ακόμα και εκείνα που φαινομενικά

έμοιαζαν αδύναμα και ως εκ τούτου “άχρηστα” για το σύ-

νολο. Η γυναίκα δεν έπρεπε να μένει άγαμη, διότι μόνο

μέσα από τον γάμο θα δημιουργούσε νόμιμους απογόνους

που θα ήταν ελεύθεροι πολίτες οι οποίοι, αν ήταν αγόρια

θα υπηρετούσαν το χρέος της στρατιωτικής υπεράσπισης

της πόλη τους, και αν ήταν κορίτσια, θα κυοφορούσαν με

τη σειρά τους την επόμενη γενιά Αθηναίων πολιτών. Ένα

άλλο σημαντικό και διδακτικό σημείο είναι ότι ο άνεργος

δεν έμενε απλά άνεργος με ένα επίδομα ανεργίας, αλλά,

εφόσον ήταν σωματικά υγιής και μπορούσε να εργαστεί, η

πόλη θα τον απορροφούσε εκεί όπου υπήρχε ανάγκη για

δημόσια έργα και θα τον αντάμειβε με μισθό.

Πέρα όμως από την πρακτικότητα των μέτρων, εκείνο που

αποδεικνύει το μεγαλείο και την αρτιότητα της πολιτικής

λειτουργίας της αθηναϊκής δημοκρατίας ήταν ότι η κοινω-

νική πρόνοια επεκτεινόταν και σε περιπτώσεις που δεν απέ-

φεραν ανταλλάγματα στο κράτος. Για παράδειγμα, ο

ανάπηρος που κατά βάση δεν είχε τίποτα να δώσει στη λει-

τουργικότητα της πόλης, στην οποία όλοι πρόσφεραν

ενεργά, διήγε αξιοπρεπή βίο χάρη στη συλλογική παρα-

γωγή πλούτου της πόλης και δεν αντιμετωπιζόταν ως κοι-

νωνικό απόβλητο. Η στήριξή αυτής της κατηγορίας πολιτών

από το κράτος αποσκοπούσε στην ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής μέσα από την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών

και την εξασφάλιση των βασικών τους αναγκών καθώς και

στην επίδειξη και κατ’ επέκταση στη διδαχή και αναπαρα-

γωγή συλλογικού ήθους. 

Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι η δωρεάν σί-

τιση των ορφανών αγοριών γινόταν στο πρυτανείο, δηλαδή

το πολιτικό κέντρο της πόλης όπου συναντιόντουσαν, συ-

ζητούσαν κι έπαιρναν αποφάσεις τα ανώτατα πολιτικά,

στρατιωτικά και πνευματικά στελέχη της πόλης. Αυτό ση-

μαίνει ότι η πόλη δεν πρόσφερε στα ορφανά απλά τροφή

για το βιολογικό σώμα, αλλά ουσιαστική κοινωνική και πνευ-

ματική τροφή, εφόδια που θα τα καθιστούσαν άξιους και ικα-

νούς πολίτες στο μέλλον. Το μέτρο αυτό αναπλήρωνε την

καθοδήγηση του πατέρα και του μέντορα που είχε κάθε

αγόρι ως εκκολαπτόμενος πολίτης. Όσα δηλαδή έχανε το

παιδί το στερημένο πατρικής καθοδήγησης από την απώ-

λεια του πατέρα, τα κέρδιζε υπέρδιπλα θητεύοντας δίπλα

σε βουλευτές, πρυτάνεις, στρατηγούς και λόγιους της

πόλης. Αντί δηλαδή να το παραγκωνίζει, η πολιτεία το

έπαιρνε κάτω από την σκέπη των ίδιων των αρχόντων της

αναλαμβάνοντας έμπρακτα και άμεσα την ευθύνη της σω-

στής ενηλικίωσής του.

Παρατηρούμε λοιπόν πώς μια πολιτεία με έντονη συνείδηση

ένταξης του συνόλου στο σύστημα των ζωτικών της λει-

τουργιών και των ηθικών της αξιών καθιστούσε τους πολί-

τες της ουσιαστικούς μετόχους στην επίτευξη της

αυτάρκειάς της εξισώνοντας την υποχρέωση με το δι-

καίωμα. Το βοήθημα δεν ήταν απλώς μια ιδεολογική πράξη

αλληλεγγύης αλλά ένα στήριγμα για να ανακτήσει ο πολί-

της την ικανότητα της πολιτικής του ευθύνης και να ‘πλη-

ρώσει’ με τη σειρά του την υποχρέωσή του να υπηρετεί από

τη δική του σκοπιά το σύνολο. 

Αυτός ο τρόπος πολιτικής σκέψης εμπεριέχει γόνιμα ερε-

θίσματα για τη διαχείριση των ευπαθών ομάδων ακόμα και

σήμερα που οι αδύναμοι πολίτες αντιμετωπίζονται απλώς

ως παθητικοί δέκτες της κοινωνικής πρόνοιας. Προωθώντας

συμπεριφορές υγιούς και ενεργής ένταξης, οι ευπαθείς

ομάδες μπορούν να μετατραπούν σε ωφέλιμα μέλη της κοι-

νωνίας προσφέροντας στο σύνολο των πολιτών και στην

πρόοδο της. 

Έλενα Σουλιώτη

Ξεναγός

Σημείωση: Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου στη 13.00 θα κάνω

μια ραδιοφωνική ξενάγηση στη Βουλιαγμένη για τον Ρα-

διοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας στους 89,5.

Το λινκ είναι https://ecclesiaradio.gr <https://ecclesiaradio.gr/>

Oι ευπαθείς ομάδες στην αρχαία Αθήνα
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Η ισχυρή Ολλανδία ήταν αυτή που ...βούλιαξε τα

όνειρα της Εθνικής γυναικών για συμμετοχή στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο επικρατώντας στον

κρίσιμο ημιτελικό του προ-ολυμπιακό τουρνουά της

Τεργέστης με 7-4. Η πρώτη ήττα της ελληνικής ομά-

δας στο τουρνουά έμελλε να είναι και καθοριστική

αφού τα εισιτήρια για Τόκιο έπαιρναν οι δύο πρώτες

ομάδες του τουρνουά, με την Ελλάδα να μένει εκτός

για μια ακόμη φορά μετά την τελευταία συμμετοχή

τους στους Ολυμπιακούς του 2008. Εκτός της Ολλαν-

δίας την πρόκριση για το Τόκιο πήρε και η Ουγγαρία

που νίκησε στον άλλο ημιτελικό την Ιταλία.

Η Εθνική γυναικών κατέλαβε την τιμητική 3η θέση στο

προ-ολυμπιακό τουρνουά της Τεργέστης καθώς νί-

κησε στον μικρό τελικό άνετα την Ιταλία με 10-4.

Πλήρωσε το επιθετικό μπλακ άουτ

Κόντρα στις δυνατές Ολλανδέζες οι παίκτριες της

Εθνικής παρά το καλό τους ξεκίνημα (3-1) πλήρωσαν

την αδυναμία τους να εκμεταλλευτούν το πλεονέ-

κτημα της παίκτριας παραπάνω (0/10), το επιθετικό

μπλακ άουτ για δύο οχτάλεπτα αλλά και τα προβλή-

ματα στην περιφερειακή άμυνα.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 0-2, 0-2

ΕΛΛΑΔΑ: Διαμαντοπούλου, Τσουκαλά 1, Τριχά, Ελευ-

θεριάδου 1, Πλευρίτου Μαργ. 1, Ξενάκη, Νίνου,

Πάτρα, Κώτσια, Πλευρίτου Βασ., Πλευρίτου Ελ., Μυ-

ριοκεφαλιτάκη 1, Σταματοπούλου.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Μένχενς 3, Σλέκινγκ 1, Φαν ντε Κράατς

1, Φαν ντερ Σλοτ 2.

Υπερήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παί-

κτριες στη διοργάνωση της Τεργέστης εμφανίστηκε

ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τεό Λοράντος, ο οποίος

στάθηκε στον χαρακτήρα και τα σπάνια αγωνιστικά

χαρακτηριστικά τους.

Νίκος Γεωργόπουλος

ΠΟΛΟ - ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Λύγισε στον ημιτελικό η Εθνική γυναικών

Ο Γυμναστικός Σύλλογος ΒBB «ΕΛΑΙΑ»,  συμμετείχε

στους αγώνες, του  International Online Academic New

Year Cup, με έναν μεγάλο αριθμό αθλητριών της. Ο

διαγωνισμός έγινε με τη συμμετοχή 17 χωρών από 4

ηπείρους και 203 αθλήτριες!

Σημαντικός ο τελικός Απολογισμός Μεταλλίων για τις

αθλήτριες της Ελαίας:

Δύο μεγάλες αθλήτριές του αποχαιρέτισε η οικογέ-

νεια του ΑΕΟ Πρωτέα Βούλας, την Χριστίνα Ανα-

στασοπούλου και τη Γεωργίας Γρηγοροπούλου, τις

οποίες κάλεσε και πήρε η  Εθνική ομάδα Μπάσκετ

Γυναικών.

Η Εθνική Γυναικών ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία

ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων για τα παρά-

θυρα των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2021.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αγωνιστεί

στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας σε παιχνίδια που θα

γίνουν σε «φούσκες». Στις 4 Φεβρουαρίου θα αντι-

μετωπίσει την Ισλανδία και δύο μέρες αργότερα τη

Βουλγαρία.

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Σαρωνικού»

O Δήμος Σαρωνικού gια την αντιμετώπιση των αναγκών των αθλητικών του εγκαταστάσεων, αιτήθηκε τη

χρηματοδότηση εργασιών (επισκευή κερκίδων, ηλεκτροφωτισμός, επισκευή στεγάνωσης στέγης, ανακαίνιση

αποδυτηρίων, τοποθέτηση μεταλλικών πάγκων αναπληρωματικών κ.α.) για ανοιχτούς και κλειστούς αθλητι-

κούς του χώρους. 

Έτσι με την αρ. πρωτ. 5840/26-1-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Αναπτυξιακών Προ-

γραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε.), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η Πράξη «Κατασκευή, επι-

σκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σαρωνικού».

Επιτυχίες της “Ελαίας” στους αγώνες 

International Online Academic

2 αθλήτριες του Πρωτέα

στην Εθνική Μπάσκετ
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SUPER LEAGUE 1
Ισοπαλία «Δικεφάλων», 

κερδισμένος ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος και της 18ης

αγωνιστικής της Super League 1, παίρνοντας καθοριστικό

«διπλό» στο Περιστέρι ενώ την ίδια ώρα στην Τούμπα ΠΑΟΚ

και ΑΕΚ αλληλοεξουδετερώνονταν, ερχόμενοι ισόπαλοι.

Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο τη

διαφορά τους στην κορυφή, στο +11 από την ΑΕΚ και στο

+12 από τον ΠΑΟΚ. Κατά τ' άλλα, με νίκες συνέχισαν Αρης

και Παναθηναϊκός που συμπληρώνουν την πεντάδα, αλλά

και οι Αστέρας Τρίπολης και Βόλος, διατηρούμενοι έτσι σε

τροχιά πλέι οφ.

Στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο με

γκολ του Μπρούμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρό-

νου. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την υπεροχή αλλά ήταν και

ανούσιοι στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ από την άλλη οι γη-

πεδούχοι φωνάζουν για τη διαιτησία του Τσαγκαράκη αλλά

και του Παπαπέτρου στο VAR, και συγκεκριμένα για τις εξής

καθοριστικές φάσεις: Το γκολ του Ολυμπιακού (στον Ατρό-

μητο φωνάζουν για επιθετικό φάουλ), χέρι του Σεμέδο όπου

ζήτησαν πέναλτι, καθώς και σημεία όπου θεωρούν ότι

έπρεπε να αποβληθούν για τον Ολυμπιακό οι Μπουχαλάκης

και Μπα.

Στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι χορταστικό, γεμάτο γκολ, φά-

σεις και ένταση, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 2-2, που άφησε

αμφότερους ανικανοποίητους. Η «Ενωση» άνοιξε το σκορ

με τον Σάκχοφ (18') και ο ΠΑΟΚ, μετά από χαμένες ευκαι-

ρίες με τους Κρμέντσικ (26') και Τζόλη (27'), ισοφάρισε με

τον Κρέσπο στο 40'. Στην επανάληψη η ΑΕΚ προηγήθηκε

εκ νέου, με τον Γαλανόπουλο στο 50', ενώ λίγο αργότερα

(55') έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάγια να κάνει το 3-1

και να βρεθεί πολύ κοντά στη νίκη. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ

πίεσε και ισοφάρισε στο 70' με τον Βιεϊρίνια, μετά από έμ-

μεσο φάουλ που κέρδισε έπειτα από τραγικό λάθος της

άμυνας της ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για τις δι-

αιτητικές αποφάσεις.

Σε ευρωπαϊκή τροχιά παραμένει και ο Παναθηναϊκός, που

νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (Σένκεφελντ 32', Καμπε-

τσής 86'), διευρύνοντας το αήττητο σερί του στο νέο έτος,

κατά το οποίο μετράει 4 νίκες και 5 ματς στα οποία δεν έχει

δεχτεί γκολ.

Νικηφόρα πέρασε από τη Λάρισα ο Αστέρας Τρίπολης, 1-0

επί της ΑΕΛ, αποτέλεσμα που διατηρεί τους Αρκάδες σε

ρόλο φαβορί για την 6η θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Βάσιμες βλέψεις γι' αυτά κάνει και ο Βόλος μετά το σπου-

δαίο «διπλό» επί του ΠΑΣ στα Γιάννενα με 1-0. Τέλος, Πα-

ναιτωλικός και Λαμία έμειναν στο 0-0 στη μάχη για την

παραμονή.

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγκάλιασε τον τίτλο ο Ολυμπιακός μετά τη

νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-0
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 στο παιχνίδι που

ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Super

League και έκανε ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του

φετινού τίτλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους ερυθρόλευκους ήταν ο

Ελ Αραμπί που άνοιξε το σκορ (50') και έφτιαξε τα άλλα δύο

γκολ που σημείωσαν ο Καμαρά (76') και ο Βρουσάι (89').

Πλέον ο Ολυμπιακός απέκτησε διαφορά 12 βαθμών από τον

δεύτερο Άρη και στο 14 από την τρίτη ΑΕΚ, η οποία γνώρισε

ήττα-σοκ από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ με 2-0. Οι Ηπει-

ρώτες προηγήθηκαν με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κρίζ-

μαν, ενώ στο 87’ ο Λεό έγραψε το τελικό σκορ.

Την πέμπτη του διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύ-

ρισε στον Βόλο ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 2-0 της

τοπικής ομάδας. Ο Καμπετσής στο 42’ και ο Ιωαννίδης στο

65ο λεπτό πέτυχαν τα τέρματα για τους πράσινους!

Νίκες «χρυσάφι» για Άρη και Αστέρα Τρίπολης

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της εμβόλιμης 19ης

αγωνιστικής της Σουπερλίγκας.

Ο Άρης νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας

ένα παιχνίδι περισσότερο από την ΑΕΚ.

Το γκολ για τους Θεσσαλονικείς σημειώθηκε στο 30ο λεπτό

όταν ο Γκάμα έκανε το κόρνερ, ο Δεληζήσης πήρε την κε-

φαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Ρόουζ, επίσης με κεφαλιά,

άνοιξε το σκορ.

Νωρίτερα, ο Αστέρας πήρε τη νίκη, επίσης με 1-0, επί του

ΟΦΗ στο Ηράκλειο και συνεχίζει να ονειρεύεται τα play off,

καθώς όχι μόνο διατηρείται στην πρώτη εξάδα, αλλά έχει

αποκτήσει και απόσταση ασφαλείας από την 7η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 15', όταν ο

Λουίς Φερνάντεθ σούταρε, ο Βάτερμαν απέκρουσε, όμως ο

Τζίμας πήρε το «ριμπάουντ» και με προβολή άνοιξε το σκορ.

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου με τις

αναμετρήσεις Βόλος - Παναθηναϊκός στις 15.00, ΑΕΚ-ΠΑΣ

Γιάννινα και Λαμία-Απόλλων στις 17.15 και το ντέρμπι κο-

ρυφής Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στις 19.30, ενώ ολοκληρώνεται

την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου με τον αγώνα Παναιτωλικός-

Ατρόμητος στις 17.15.

BASKET LEAGUE

«Φωτιά» στο φινάλε ο Προμηθέας

Με μια σπουδαία ανατροπή στο τελευταίο ενάμιση λεπτό

ο Προμηθέας σταμάτησε το αήττητο σερί του Λαυρίου

(8 στα 8) το τελευταίο διάστημα επικρατώντας με 90-88

στην Πάτρα για τη 12η αγωνιστική της Basket League.

Ετσι οι Πατρινοί που πήραν και μια άτυπη ρεβάνς για την

ήττα μεσοβδόμαδα στον εξ αναβολής αγώνα των δυο

ομάδων φθάνοντας σε απολογισμό 7-4 (και έναν αγώνα

λιγότερο) ανέβηκαν εντός της πρώτης πεντάδας. Σε

έναν συναρπαστικό αγώνα με ακόμα πιο συναρπαστικό

φινάλε ο Προμηθέας έφθασε στην επιτυχία επιστρέφον-

τας από το -8 1 λεπτό και 51 δεύτερα πριν από τη λήξη

έχοντας πρωταγωνιστή τον Λούτζη που πέτυχε το νικη-

τήριο καλάθι.

Στα άλλα αποτελέσματα ξεχωρίζει η πολύτιμης σημα-

σίας ευρεία νίκη του Αρη επί του Μεσολογγίου με 77-48,

με τους «κίτρινους» να παίρνουν βαθμολογική ανάσα

στη μάχη της ουράς. Την άμεση επαφή με την πρώτη

πεντάδα διατήρησε ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη με 79-72 επί

του Ηρακλή στην κόντρα της Θεσσαλονίκης. Σπουδαία

νίκη πέτυχε και ο Κολοσσός στην Ρόδο απέναντι στο Πε-

ριστέρι (80-65). Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στο ΟΑΚΑ

να κάμψει την αντίσταση του αξιόμαχου Ιωνικού και να

επικρατήσει 81-74, στη σκιά του σοβαρού τραυματισμού

του Νίκου Γκίκα (βαρύ διάστρεμμα). Ξεσπώντας στο τε-

λευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός τη Λά-

ρισα με 98-89.

•  Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Παναθηναϊκός (1) 21, Λαύριο 20,

ΑΕΚ (1) 19, Περιστέρι 19, Προμηθέας (1) 18, Ηρακλής

17, ΠΑΟΚ 17 (1), Κολοσσός Ρόδου 17, Ιωνικός 16, Αρης

16, Λάρισα 15, Μεσολόγγι 15. Σε παρένθεση τα παιχνί-

δια που χρωστούν οι ομάδες

VOLLEYLEAGUE

Ξεχώρισαν οι φιλοξενούμενοι
Νίκες των φιλοξενουμένων στα περισσότερα παιχνίδια

περιλάμβαναν τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

στη Volleyleague ανδρών. Από αυτές ξεχωρίζει αυτή του

Φοίνικα Σύρου στην Πυλαία επί του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ (27-

29, 25-23, 26-24, 18-25, 13-15) και στη Βέροια του Πα-

ναθηναϊκού επί του Φιλίππου με 3-1 σετ (14-25, 18-25,

20-25) που ανέβασε τους «πράσινους» στην κορυφή. Νι-

κηφόρα πέρασε από το Ηράκλειο ο Ολυμπιακός επικρα-

τώντας του ΟΦΗ με 3-1 (25-19, 14-25, 18-25, 15-25). Η

Κηφισιά ήταν η μοναδική γηπεδούχος που χαμογέλασε

με τη νίκη της στο Ζηρίνειο επί του Μίλωνα με 3-1 (30-

28, 24-26, 25-23, 25-19).

Ολυμπιακός: 

Είχε ευστοχία, αλλά όχι ιδέες

Ο Σλούκας για ακόμη μία φορά ήταν η αιχμή του δόρα-

τος του Ολυμπιακού, όμως η Αρμάνι νίκησε με 90-79.
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Αλλη μία ευκαιρία για μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη,

που θα τον έφερνε πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα, έχασε

ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο, θύμα της Αρμάνι με 90-79.

Αυτή τη φορά δεν άγγιξε τόσο πολύ τη νίκη όσο την πε-

ρασμένη εβδομάδα στο Κάουνας, αλλά μπορούσε να την

«κλέψει», όταν με ένα σερί 8-0 στο τέλος του α΄ ημιχρό-

νου και την επικράτησή του με 28-21 στο 3ο δεκάλεπτο,

γύρισε τούμπα ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο.

ΑΡΜΑΝΙ: Πάντερ 27 (4), Λεντέι 6 (6 ριμπάουντ), Μίτσοβ

2, Μορασκίνι 2, Ροντρίγκεθ 14 (2), Ταρζούσκι 5, Ντιλέινι

26 (2), Χάινς 6, Ντατόμε 12 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χάρισον 8, Σπανούλης, Σλούκας 17 (5),

Μάρτιν 7, Βεζένκοβ 18 (4), Πρίντεζης 7 (1), Ζαν Σαρλ 7,

Τζένκινς 8 (1), Ελις 2, Μακίσικ 5 (1).

Χθεσινά αποτελέσματα: Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι 82-

75, Χίμκι – Μπάγερν 93-95, Εφές – Ερυθρός Αστέρας 86-

72.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αθώοι με ομόφωνη απόφαση

Αθώοι με ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κα-

κουργημάτων είναι οι 28 κατηγορούμενοι για -κατά περί-

πτωση- αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων

και σύσταση συμμορίας.

Σημειώνεται πως στους «28», που πλέον αθωώθηκαν, είναι

ιδιοκτήτες ΠΑΕ, πρώην διαιτητές, στελέχη και διοικούντες

της ΕΠΟ και πρώην διαιτητές. Οι οκτώ από αυτούς αντιμε-

τώπιζαν την κατηγορία της σύστασης συμμορίας και οι υπό-

λοιποι 20 την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας, Χ. Λακαφώσης, είχε

προτείνει την αθώωση 23 ατόμων και την ενοχή ποδοσφαι-

ριστών και παραγόντων για χειραγώγηση αποτελέσματος

αγώνα.

Νίκος Γεωργόπουλος 
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Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει 

στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

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

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, 

ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους

“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρή-

ματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται
όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 129, σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. 

Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέτοντας 

τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να διδαχθούν οι κάθε 

είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και οι λαοί, 

για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο

μέχρι τον Πρωθυπουργό και τους

Υπουργούς του. Αλλά και τον προϊστά-

μενο και τον εργοδότη - συχνά πιο από-

λυτο “ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η πνευ-

ματική τροφή, η “διδασκαλία” θα μετα-

λαμπαδευθεί διαβάζοντας ξανά και

ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή,

λέει: 

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα, ακρο-
γωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί η οικο-
δόμηση μιας νέας αλλαγής» (κεφ. 2,

σελ. 71).

― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση της
μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν κυβερνήτη (...) αλλά
συχνά την παθαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).

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

― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώ-
πους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να τους εκμη-
δενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες μας). Όταν
τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3, σελ. 83)

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα-σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O O ΗΓΕΜΟΝΑΣΗΓΕΜΟΝΑΣ


