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Προϋποθέσεις

e-αποτύπωση περιοχών στα ΒΒΒ

“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”

Εκκίνηση από την “Εξοχή”
H συνοικία

«Κρατίστην είναι δημοκρατίαν την μήτε πλουσίους
άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας».
Θαλής ο Μιλήσιος
To άρθρο της περασμένης εβδομάδας, «Εταιριοκρατία με λεοντή «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» άφησε αρκετά «παράθυρα» ανοιχτά για περαιτέρω αναλύσεις. Είναι
καλό να τις αποτολμήσουμε να τις προσεγγίσουμε
και να τις παρακολουθήσουμε κυρίως για περίσκεψη,
προβληματισμό και συζήτηση.
Και το πρώτο, που νομίζω πως πρέπει να καταπιαστούμε είναι εκείνο
που αναφέρει ο Fred Warner Neal
στο Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών
(ΛΚΕ) της UNESCO, απ’ τη μιά «η
οφειλόμενη υπακοή στη θέληση του
λαού» στις δημοκρατίες βεβαίως, κι
απ’ την άλλη, στη «συμμετοχή κάθε
του Κώστα
ατόμου στη διαμόρφωση αυτής της
Βενετσάνου
θέλησης»!
Η «έκφραση θέλησης» προϋποθέτει ασφαλώς ελευθερία σκέψης και έκφρασης, αλλά και δυνατότητα.
Η δυνατότητα δεν εξασφαλίζεται με τη διαδικασία
έκφρασης της επιλογής «αντιπροσώπων» κατά τις
εκλογές σε τακτά ή, μεθοδευμένα ενίοτε, άτακτα
χρονικά διαστήματα... Θεμελιώδη σημασία έχει ο
τρόπος και οι λόγοι και οι αιτίες της διαμόρφωσης
γνώμης και έκφρασης αντιστοίχως της θέλησης του
ατόμου και κατ’ ακολουθίαν της πλειοψηφίας του
λαού, και όχι του λαού ως συνόλου.
Θεωρώ και το έχω διατυπώσει επανειλημμένα και
δημόσια, προφορικά και γραπτώς, πως «γνώμη»
είναι ελεύθερος να έχει ο καθένας, για κάθε τι. Είναι
ίδιον, μάλιστα, των περισσοτέρων ανθρώπων να εκφράζουν γνώμη για κάθε τι. Το θέμα όμως είναι,
πόσο βαρύνουσα είναι αυτή η γνώμη.
Για να ’χω γνώμη, πρέπει να έχω γνώση του προς
τούτο αντικειμένου. Γνώση και ορθή κρίση.
Πώς αποκτάται η γνώση; Η γνώση αποκτάται όπως
είναι γνωστό με την εμπειρία και τη μελέτη, το προσεκτικό διάβασμα, της γνώμης και της γνώσης, λίγο
– πολύ ειδικών επί του θέματος, Συνέχεια στη σελ. 2

“Εξοχή” διαθέτει
71 στρέμματα
αδόμησης έκτασης,

τα οποία
πουλήθηκαν για
δημιουργία περίκλειστης πόλης
Σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βαρειά πρόστιμα σε όσους
πετούν απορρίμματα
σε ελεύθερους χώρους

Η Κακοκαιρία “Μήδεια”
παρέλυσε το κράτος
σελίδα 12

σελίδα 7

Κυκλοφορία στον
κόμβο Κ.Υ. Κορωπίου

Aνάρτηση δασικών χαρτών
σελίδα 6

σελίδα 7

Ηλεκτρονική δήλωση
ιδιοκτησιών στη Βάρη
σελίδα 6

Ο άνθρωπος της
ψηφιακής
βιομηχανίας
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 14

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

Προϋποθέσεις
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

που σημαίνει πάλι πείρα, παρατήρηση, ενδελεχή και
ορθή κρίση των προγενεστέρων. Είναι εκείνο που
έλεγα και επαναλάμβανα στους συνεργάτες μου, πως
«το βιβλίο περιέχει συμπυκνωμένη όλη τη φαιά ουσία
όλων των μεγάλων εγκεφάλων, όλων των εποχών».
Και γεννάται επομένως το ερώτημα: Υπό τις παρούσες
συνθήκες, ο μέσος άνθρωπος, (μ.Α.) που αποτελεί την
αναμφισβήτητη πλειονότητα της κοινωνίας, έχει αυτή
την απαιτούμενη δυνατότητα ν’ αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, για να εκφράσει βαρύνουσα γνώμη;
Εχει καλλιεργηθεί, έχει εκπαιδευθεί, έχει ασκηθεί στην
έκφραση ορθής κρίσης; Στον «ορθό λόγο» ((ratio);
Εδώ η απάντηση είναι μάλλον απογοητευτική. Και την
απάντηση την διατυπώνει με γλαφυρό τρόπο ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Το καλύτερο επιχείρημα εναντίον της
Δημοκρατίας, είναι μία συζήτηση πέντε λεπτών με τον
μέσο ψηφοφόρο»!
Το δυστύχημα είναι πως πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί

Διαβάστε ακόμη
Πλουτάρχου “Πολιτικά παραγγέλματα” γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8
Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης

Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Βουλιαγμένη Κασιδόκωστα - Βουλιαγμένη Κωνσταντέλλου. Ποιον
Σελ. 11
Γρηγόρη προτιμάτε;
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Αποστόλου Χρήστος
Σελ. 13
Μονοδρομήσεις ευθεία οδός
Βασ. Κατσάνη
Σελ. 14
Απαξίωση και κατάργηση του θεσμού των Κοινοτήτων καταγγέλουν
οι Κοινότητες Λαυρεωτικής και ΣαΣελ. 16
ρωνικού
Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, Ι. Δόγκα
Σελ. 17

Αθλητικά

Ν. Γεωργόπουλος

Σελ. 22-23

του. Αλλά ποιοι ευθύνονται για τούτο; Οι ύπουλοι εχθροί της δημοκρατίας. Όχι οι δικτάτορες. Αυτοί ενώ την
αποστρέφονται, όσο την καταπιέζουν, τόσο την δυναμώνουν, από τη φυσική αντίδραση των πολιτών. Ιδιαίτερα εκείνων που είχαν μάθει να ζουν ελεύθερα1,
δημοκρατικά και κυρίαρχα.
Διερωτηθήκαμε, αμέσως παραπάνω, «αν έχει ο μ.Α. τη
δυνατότητα», «αν έχει καλλιεργηθεί και εκπαιδευτεί»:
Τί να εκπαιδευτεί; Εδώ καταργήθηκαν στοιχειώδεις
απόπειρες του περασμένου αιώνα!
Τα μαθήματα της Λογικής και της ψυχολογίας – ως «εισαγωγή» ή ως «στοιχεία», έστω, θεσμοθετήθηκαν το
1931 !
Άρχισαν να εφαρμόζονται στα τέλη της 10ετίας του
’30, εμείς στη δεκαετία του ’50, στην Ε΄και Στ΄ τάξη
του Γυμνασίου διδαχθήκαμε «στοιχεία ψυχολογίας»
του Παπανούτσου και «λογική». Θεωρώ ότι μου έδωσαν βάσεις και αποτέλεσαν το έναυσμα για σχετική μελέτη. Μετά τη μεταπολίτευση άρχισαν σταδιακά να
περιορίζονται οι ώρες διδασκαλίας, όπου στα μισά του
’80, καταργήθηκαν τελείως!
Και μετά, κάθομαι και γράφω ότι ο ψηγοφόρος πρέπει
να έχει ορθή κρίση! Μπορεί τυχαία, από τον κοινωνικό
του περίγυρο ή από προσωπική έφεση να πήρε κάποιες
βάσεις. Λίγοι! Και μετά, πώς; Από πού;
― Από τις κομματικές νεολαίες, σύμφωνα με τις κομματικές επιδιώξεις, από την προπαγάνδα των τηλεοράσεων κυρίως και από τον αποπροσανατολισμό των
ασχολήσεων αντιπερισπασμού,2 στην τηλεθέαση, στην
αθλοθέαση (όχι στον αθλητισμό για τη «σύμμετρη ανάπτυξη του σώματος και τους πνεύματος», αλλά για την
ανάπτυξη του «πνεύματος» του ανταγωνισμού, και της
οπαδοποίησης) κ.ά. ώστε σε πολιτικό επίπεδο ν’ αντιμετωπίζουν οι μεν τους δε περίπου ως «βαζέλες» και
«γαύρους».
Για ποιόν ορθό λόγο, ορθή κρίση και γνώση και δυνατότητα δημιουργικής και υπεύθυνης συμμετοχής στη
διαμόρφωση της λαϊκής θέλησης, μιλώ και μιλάνε;
Αυτά τα έχουν αναλάβει οι επικοινωνιολόγοι, οι διαμορφωτές και διαχειριστές της «κοινής γνώμης» με την
ψυχολογική χειραγώγηση της κοινωνίας, η manipulation3, η κοινωνική μηχανική και άλλα «φρούτα» εξ Εσπερίας.
Βέβαια, υπήρξαν και υπάρχουν καλά μυαλά – υγιά και
έξυπνα, εννοώ – κι εκεί, στη σύγχρονη δύση, όπως του
Νόαμ Τσόμσκι4, του Γκαλμπέιθ, του Κέινς, υπέρμαχους
του «κρατικού παρεμβατισμού», ώστε να τραβάει τα
γκέμια του ασύστολου καπιταλισμού, πράγμα που δεν
άρεσε καθόλου στον Αυστριακό Οικονομολόγο Χάγιεκ
(η «αδυναμία» της «σιδηράς κυρίας Μ. Θάτσερ») και
στον Φρίντμαν, θεωρητικό του ασύδοτου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Αλλά και άλλοι, όπως ο Lipset,
όπου στο βιβλίο του, «Πολιτικός Άνθρωπος», ισχυρίζεται πως «για να μπορούν οι δημοκρατικοί πολιτικοί
τύποι ν’ αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο, επιβάλλεται να υπάρξει τουλάχιστον ως ένα βαθμό, ικανή γενική παιδεία, κι αν όχι οικονομική ευημερία,

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

τουλάχιστον εξάλειψη της εκτεταμένης φτώχειας».
«Για να είναι μια κοινωνία, δημοκρατική, στην ευρύτερη
έννοια του όρου», λέει ο F.W. Neal, «πρέπει όχι μόνο
να υπάρχει πολιτική ελευθερία και πολιτική ισότητα
(πώς;) αλλά και οικονομική ελευθερία και οικονομική
(αναλογική) ισότης (...) Πληθαίνουν όμως οι αντιλήψεις
που αξιώνουν να τεθούν ορισμένα ελάχιστα πρότυπα
standars επίπεδα διαβίωσης, κάτω από τα οποία δεν
πρέπει ν’ αφεθεί να πέσει ούτε ένα άτομο...»5
...Οι προϋποθέσεις δηλαδή που λέγαμε στην αρχή και
πολύ πριν από μας, ο μέγας σοφός, ο Θαλής ο Μιλήσιος: «Αρίστη Δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει
ούτε πάρα πολύ πλούσιους, ούτε πάρα πολύ φτωχούς
πολίτες».
Εν κατακλείδι (καταλήγοντας), λοιπόν να πούμε συμπυκνώνοντας, πως για να υπάρχει »συμμετοχή των πολιτών, έστω με μια Ψηφοφορία, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα (εκλογές), πρέπει να υπάρχει πραγματική
πολιτική ελευθερία ανεπηρέαστη από κάθε οικονομική,
ψυχολογική και κάθε άλλη τεχνητή πίεση του πολίτη,
κι ακόμα ένα σταθερό ελάχιστο αξιοπρεπές και εξασφαλισμένο εισόδημα, σχετική ανάλογη παιδεία και
έφεση για την αναγκαία γνώση και εκπαίδευση και
άσκηση ορθής κρίσης παντελώς ανεπηρέαστης· κι αυτά
για να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
στην πράξη και όχι στα λόγια.
Αλλιώτικα έχουμε ολιγαρχία των μεγάλων οικονομικών
συμφερόντων· έχουμε εταιριοκρατία με λεοντή δημοκρατίας, για ν’ αποκτούν νομιμότητα οι πράξεις εκμετάλλευσης ληστρικής της κοινωνικής πλειονότητας των
αφελών και καταπιεζομένων.
Κλείνω μ’ ένα μικρό παράδειγμα:
Ανοίγεις την τηλεόραση και γίνεται μια «συζήτηση», σε
στενά χρονικά περιθώρια, με αντιπροσώπους κάποιων
εν τη Βουλή κομμάτων. Η διαφωνία τους και συνήθως
οξιμαχία τους είναι «εσείς τί κάνατε», «εμείς θα κάνουμε»... συνηθέστατα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικούς βεβαίως ανθρώπους, για να βολέψουμε και «τα
δικά μας παιδιά». Κι αυτό λέγεται ...δημοκρατία», στην
οποία συμμετέχουν και οι «πολίτες» από τον καναπέ
τους βρίζοντας ή επικρατώντας κατά περίπτωση!!!
Εγώ θα ήθελα ν’ ακούω αντίθετες ή αποκλίνουσες περισσότερο απόψεις, είτε βρίσκονται στη Βουλή είτε όχι
και μάλιστα ειδικών επιστημόνων.
―――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ με σχόλια Μ. Ναπολέοντα» εκδ. Σκαραβαίος, 2017, κεφ. 5, σελ. 119, 121,
122 σχολ. Ν και επιμελητή Έκδοσης.
2. Αντιπερισπασμός: αποσπώ την προσοχή. Η απόσπαση της προσοχής προς άλλη κατεύθυνση (Μπαμπινιώτη: ετυμολ. Λεξικό).
3. Δ. Τσαρδάκης: «Ο Άνθρωπος στα δίκτυα της manipulation”, εκδ. Σκαραβαίος.
4. Νόαν Τσόμσκι: «Η τεχνική χειραγώγησης των
μαζών», «κατασκευάζοντας τη συναίνεση», κ.α.
5. Fred Watner Neal: Λ.Κ.Ε., τομ. 1ος, σελ. 132-133.
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Προστατεύουμε το «σπίτι» μας αξιοποιώντας καινοτόμες και οικολογικές λύσεις, με στόχο τον περιορισμό των συνεπειών από την
ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον. Με την επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου καθαρού νερού, οι ποσότητες που θα
καταλήγουν στη θάλασσα θα είναι μικρότερες του αρχικού σχεδιασμού, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα κυκλικής οικονομίας.

4 ΣΕΛΙΔΑ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΒΔΟΜΗ

«Ευάγγελος Καμπέρος:
η ζωή και το έργο του»
Το Αρχείο Τέχνης & Ιστορίας-Αρχείο Πολέμου, οργανώνει
διαδικτυακή εκδήλωση – συνάντηση, στις 27 Φεβρουαρίου,
ώρα 19:00 με θέμα «Ευάγγελος Καμπέρος: η ζωή και το
έργο του» και εισηγήτρια την Αντιγόνη Καμπέρου
https://us02web.zoom.us/j/87987845112?pwd=aUN4d1p5Z
3d1ZlRyLzFTTEdqOVlrZz09
Ο Ευάγγελος Καμπέρος ήταν πατέρας της Βουλιώτισσας
Αντιγόνης Καμπέρου.
«Μια ζωή ζόρικη και πονεμένη μέσα στην ταραγμένη περίοδο της πατρίδας μας στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, της Αντίστασης, του Εμφυλίου, της Ελ
Ντάμπα, της Μακρονήσου και της χούντας. Χαρισματικός
και πολυτάλαντος ο δικηγόρος, ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, Πειραιώτης θεατρικός συγγραφέας και ποιητής,
Ευάγγελος Καμπέρος κομμουνιστής και αγωνιστής για τη
δικαιοσύνη, την ισότητα του ανθρώπου» όπως γράφει χαρακτηριστικά σε μια ποιητική του συλλογή “Ποιήματα
γράφω όχι για δόξα ποιητή μα για τη λευτεριά και την ειρήνη”. Και η ειρωνεία της ζωής ήταν ότι ο Θεός τον πήρε
από κοίλη, σε ηλικία 54 ετών, στις 5 Μαΐου του 1974 ανήμερα της Αγίας Ειρήνης», γράφει μεταξύ άλλων η Αντιγόνη Καμπέρου.
Αφού ιχνηλατήσουμε τα μονοπάτια της ζωής του στη Φρεαττύδα ως νεαρός, στις εξορίες του και αργότερα ως δικηγόρος του λαού στον Πειραιά, θα διαβαστούν κάποια
αποσπάσματα από τα ποιήματά του και τις κριτικές διασήμων της εποχής καθώς επίσης και στα θεατρικά του έργα
και τις διακρίσεις, που έλαβε γι’ αυτά.

Εβδομαδιαίο, Διαδικτυακό ραντεβού με το Δήμο 3Β
Κάθε Τετάρτη με σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες

Σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών συ
ζητήσεων, με διακεκριμένους ομιλη
τές, έχει προγραμματίσει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι συζητήσεις θα διεξάγονται κάθε Τε
τάρτη στις 18:00 ξεκινώντας από την
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και ο πρώ
τος κύκλος θα ολοκληρωθεί την Τε
τάρτη 21 Απριλίου. Η διεξαγωγή θα
γίνεται μέσω της πλατφόρμας Zoom,
ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη ζωντανή
μετάδοση στη διαδικτυακή τηλεόραση
του Δήμου.
Η θεματολογία των εκδηλώσεων έχει σχε
διαστεί να αφορά όλη την οικογένεια με
ενημέρωση που συμπεριλαμβάνει υγει
ονομικά θέματα όπως τον εμβολιασμό,
θέματα επαγγελματικού προσανατολι
σμού, το κυβερνοέγκλημα, το περιβάλλον,
την επιχειρηματικότητα ακόμα και χρήσι
μες συμβουλές για τη μαγειρική.
Παραθέτουμε μερικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων με ημερομηνίες, τίτλους
και ομιλητές. Επίσης το παρακάτω
πρόγραμμα θα πλαισιωθεί κι από ψυ
χαγωγικό περιεχόμενο το οποίο ανα
μένεται να ανακοινωθεί.

“Δημιουργία και
λειτουργία Eshop”

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου
Ενημερωτική εκδήλωση για τη μετά

βαση του λιανεμπορίου στην ψη
φιακή εποχή και ενημέρωση για το
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του
ΕΣΠΑ με την υποστήριξη του Εμπορι
κού Συλλόγου Γλυφάδας.
Ομιλητές:
Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, CEO Pri
sma Consulting
Γιάννης Κωνσταντινίδης, CEO Weddin

Εμβολιασμός Covid19 –
Μύθοι και Πραγματικότητα
Τετάρτη 03 Μαρτίου –
Ενημερωτική εκδήλωση για τον εμβο
λιασμό Covid19, από διακεκριμένους
ομιλητές, και διακεκριμένους λοιμω
ξιολόγους, μέλη της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμού
Ομιλητής:
Δρ. Σκουτέλης Αθανάσιος, Καθηγητής
Παθολογίας Λοιμώξεων, Αντιπρόεδρος
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

“Ο μετασχηματισμός του εορτα
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας στην πορεία του χρόνου”
Τετάρτη 10 Μαρτίου
Ενημερωτική εκδήλωση για την ισό
τητα των δύο φύλων στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας

της Γυναίκας (8 Μαρτίου) ηαποτελεί
επέτειο της εξέγερσης των υφαντριών
στη Νέα Υόρκη το 1857, οι οποίες διεκ
δικούσαν ίσους όρους εργασίας με
τους άνδρες.
Ομιλητής: Δημήτρης Παρσάνογλου,
Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της École
des Hautes Études en Sciences Sociales
στο Παρίσι, διδάσκει στο Τμήμα Κοι
νωνικής Πολιτικής (ΕΣΠΑ), ενώ παράλ
ληλα εργάζεται ως κύριος ερευνητής
στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών
Επιστημών.

“Ψυχική και Σωματική υγεία
στην πανδημία”
Τετάρτη 17 Μαρτίου
Ενημερωτική εκδήλωση για τους τρό
πους διαφύλαξης της ψυχικής και σω
ματικής υγείας την εποχή της
πανδημίας και του εγκλεισμού, από ια
τρούς και ειδικούς επιστήμονες
Ομιλητής: Δρ. Καλλιόπη Λ. Κουντή,
Κοινωνική Λειτουργος, Διδάκτωρ Ιατρι
κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Ε.Ε.Π.Φ.Υ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΑΝΟΙΞΗ 2021 | 7-9 ΜΑΪΟΥ | ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η Μουσική Εκπαιδευτική Ομάδα musicArte πραγματοποιεί την προσεχή Άνοιξη πανελλήνιους διαγωνισμούς Πιάνου και Κιθάρας. Απευθύνονται σε
σπουδαστές πιάνου ηλικίας 5-18 ετών και κιθάρας
5-21 ετών, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και την
Κύπρο. Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν 7-9
Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η λεπτομερής και
αναλυτική οργάνωση της ύλης σε σχέση με την ηλικία των νέων πιανιστών και κιθαριστών, έτσι ώστε η
τελική αξιολόγηση να είναι ακριβής και να συμβαδίζει
με την πραγματική και καλλιτεχνική αξία των διαγωνιζομένων.
Στις επιτροπές συμμετέχουν παιδαγωγοί και καλλιτέχνες που αποτελούν εγγύηση για την άρτια πραγματοποίηση τους.
Οι συνθήκες διεξαγωγής των διαγωνισμών είναι παιδαγωγικά «κατάλληλες» έτσι ώστε οι συμμετέχοντες

να νιώσουν άνετα και να εκφράσουν με τον καλύτερο
τρόπο το ταλέντο τους και όσα έχουν διδαχθεί.

Διαγωνισμοί και covid19
Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν κανονικά και
δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις της πανδημίας.
Έχουν σχεδιαστεί εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με
την υγειονομική κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη
την χρονική περίοδο.
Αιτήσεις συμμετοχής έως 26 Απριλίου (2021).
O φετινός διαγωνισμός Πιάνου είναι αφιερωμένος
στον Θεόδωρο Αντωνίου και ο διαγωνισμός κιθάρας
στον Χαράλαμπο Εκμεκτσόγλου.

Υπάρχουν βραβεία και έπαινοι για όλες τις κατηγορίες και τους συμμετέχοντες, καθώς οι Διαγωνισμοί
επιβραβεύουν πρωτίστως τη συμμετοχή, γεγονός
που ωθεί τα παιδιά σε πρόοδο και εξέλιξη.
Οι καθηγητές των διαγωνιζόμενων θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα
της International Cultural Federation 21st Century
(ICF).
Περισσότερες πληροφορίες στο www.musicarte.gr

ΕΒΔΟΜΗ
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Σαβίνα Γιαννάτου
Lighthouse Sessions
Η ενότητα μουσικών εκδηλώσεων Lighthouse Sessions, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021 και έχει ως
στόχο να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής γλώσσας σε πέντε πρωτότυπα πορτρέτα συνδέοντας την
ελληνική παράδοση και τα ρεμπέτικα με την τζαζ και
την κλασική μουσική, σε ένα απρόσμενο και, για
αυτό, μοναδικό αποτέλεσμα, ανοικτό στον αυτοσχεδιασμό και την πειραματική διάθεση. Όλες οι συναυλίες της ενότητας θα παραμείνουν αναρτημένες
στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ δημιουργώντας έτσι μια
ιδιαίτερη «μουσική βιβλιοθήκη», σημείο αναφοράς
για τους μουσικόφιλους.

Kαλεσμένη την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 20.30
θα είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, ενώ θα ακολουθήσουν
ο λαουτιέρης Γιώργης Μανωλάκης, δημιουργός των
Couleur Locale, το μουσικό σχήμα Τακίμ και ο Δημήτρης Μυστακίδης που συστήνει εκ νέου το ρεμπέτικο και την παράδοση.
Η Σαβίνα Γιαννάτου γεννήθηκε στην Αθήνα. Μελέτησε τραγούδι με τη Γωγώ Γεωργιλοπούλου και τον
Σπύρο Σακκά στην Αθήνα και αποφοίτησε από το
Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο με
υποτροφία του «Μουσηγέτη».
Κυριακή 21/02, 20.30 | ΦΑΡΟΣ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση live σε αυτή
τη σελίδα, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook
@SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.

Επιλεγμένες διαδικτυακές προβολές
από το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζει τον κύκλο των διαδικτυακών προβολών με μουσικές
παραστάσεις που ξεχώρισαν στο
πρόγραμμα του 2020. Η αρχή έγινε
την Πρωτοχρονιά, με τη μετάδοση
της συναυλίας του Λεωνίδα Καβάκου στην Επίδαυρο.
Καθώς η ψυχαγωγία στο σπίτι παραμένει η μόνη διέξοδος υπό τις
παρούσες, δύσκολες συνθήκες της
πανδημίας, το Φεστιβάλ αποφασίζει να μεταδώσει δωρεάν τρεις
ακόμη συναυλίες που αγαπήθηκαν
ιδιαιτέρως από το κοινό.
Τα επόμενα τρία Σάββατα, συντονιστείτε YouTube (Greek Festival)
του Φεστιβάλ, για να απολαύσετε
τις μεταδόσεις που θα ξεκινούν
στις 5 το απόγευμα και θα διαρκούν 48 ώρες.

Dimitris Kalantzis
Quartet Mano’s
Η αρχή θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου, όπου μέσα από τις οθόνες
μας θα μεταφερθούμε στο Μικρό
Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου,
για να απολαύσουμε το Mihalis
Kalkanis Group με καλεσμένους
τους Χάικ Γιαζιτζιάν & Γιάννη
Αναστασάκη.
Οι εκλεκτοί μουσικοί της jazz σκηνής με τον πρωτότυπο και αυθεν-

Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου | Δημήτρης Καμαρωτός
μια θεατρική – μουσική σύνθεση – έργο για ζωντανή αναμετάδοση
Η αναζήτηση των Προσώπων του Ήρωα
μέσα από σημαντικά λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα είχε ως φυσική συνέπεια και
την πρώτη έξοδο από τους χώρους του
ΚΠΙΣΝ και τη συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι δύο φορείς
συνέπραξαν με ενθουσιασμό, προκειμένου
για την παρουσίαση του Προμηθέα Δεσμώτη του Δημήτρη Καμαρωτού, συνθέτη
και δραματουργού του ήχου, στην ιστορική
έδρα της ΕΒΕ, το Βαλλιάνειο Μέγαρο στην
οδό Πανεπιστημίου. Σε αυτήν τη θεατρική –
μουσική σύνθεση, έργο φτιαγμένο για ζωντανή αναμετάδοση, οι ηθοποιοί Αμαλία
Μουτούση και Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης,
η μεσόφωνος Άννα Παγκάλου και οι μουσικοί Κατερίνα Κωνσταντούρου και Χρήστος
Λιάτσος, θα αφηγηθούν την ιστορία του αισχυλικού Προμηθέα Δεσμώτη -όλο το κεί-

μενο της τραγωδίας σε μετάφραση του ποιητή Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου.

τικό ήχο τους, μας ταξίδεψαν από
τη τζαζ και την ambient, στην πα-

ραδοσιακή και world μουσική, σε
δύο καταπληκτικές συναυλίες
(ΠΡΕΜΙΕΡΑ 24 & 25 Ιουλίου), που
αποθεώθηκαν από τους θεατές και
θεωρήθηκαν μία από τις καλύτερες
μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού.
Μπορεί να ήμασταν στην Παλαιά
Επίδαυρο, αλλά η μουσική μας ταξίδεψε σε μήκη και πλάτη όλου του
κόσμου.
(mixgrill.gr – 28/8/2020)
Αλκίνοος

Ιωαννίδης
Live Looping
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 5 μ.μ.
Στις 27 Φεβρουαρίου, και πάλι από
τη Μικρή Επίδαυρο, θα δούμε το
Live Looping του Αλκίνοου Ιωαν-

Γιάννης Αγγελάκας – Νίκος
Βελιώτης, Λύκοι στη χώρα
των θαυμάτων
Σάββατο 6 Μαρτίου, 5 μ.μ.
Στις 6 Μαρτίου, το σκηνικό θα μεταφερθεί στο εμβληματικό Ηρώδειο για τη αναμετάδοση της
συναυλίας που χαρακτηρίστηκε ως
μια από τις πλέον ανατρεπτικές
του 2020. Οι Γιάννης Αγγελάκας
και Νίκος Βελιώτης, παρουσίασαν
για πρώτη φορά στο κοινό τον
δίσκο τους Λύκοι στη χώρα των
θαυμάτων (ΚΥΚΛΟΣ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ, ΠΡΕΜΙΕΡΑ 30
& 31 Ιουλίου),

ΕΘΝΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΖΙΖΕΛ του Άκραμ Καν
Μια από τις σπουδαιότερες χορογραφίες
του 21ου αιώνα έρχεται στο
CHRISTMAS THEATER ON LINE

19 έως 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Ωρα: 20.00

Στον Προμηθέα Δεσμώτη, ο πρώτος των μυθικών ηρώων υποστηρίζει με το παράδειγμά
του την αδήριτη ανάγκη της ανυπακοής και
της αντίστασης στον αυταρχισμό της εξουσίας, όταν διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση.
Το έργο θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου, & ακόμη 26, 27/02 & 05, 06,
07/03 | 20.30

νίδη, που άνοιξε το πρόγραμμα
των παραστάσεων στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, το καλοκαίρι
που
μας
πέρασε
(ΠΡΕΜΙΕΡΑ 17 & 18 Ιουλίου). Στο
πρώτο μέρος ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μελοποιεί τη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη,
με
την
Κόρα
Καρβούνη ως αφηγήτρια και τον
Χάρη Λαμπράκη στο νέι. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζει μία επιλογή δικών του τραγουδιών, με τη
μέθοδο του live looping. Μία μουσική παράσταση που έτυχε πολύ
θερμής υποδοχής και άφησε ενθουσιώδεις εντυπώσεις.

Το αριστούργημα χορού του 21ο αιώνα, η
παράσταση Ζιζέλ του Άκραμ Καν, έρχεται
στο σπίτι σας τον Φεβρουάριο από το Christmas Theater On Line. Αποκτήστε κωδικό,
συνδεθείτε και ζήστε την μαγεία του χορού!
Η νέα αυτή εκδοχή για το σπουδαιότερο
ίσως ρομαντικό μπαλέτο, αποτελεί μια
σπουδαία ευκαιρία να ξαναζήσουμε την
συγκινητική ιστορία αγάπης, προδοσίας και
λύτρωσης, στην σύγχρονη εποχή.
Καθώς η κουρτίνα υψώνεται, οι χορευτές
στη σκιά μας οδηγούν να περάσουμε τον
μεγάλο τοίχο. Από εκείνη τη στιγμή, η Ζιζέλ
του Άκραμ Καν μας μαγεύει με τις ονειρικές

εικόνες και την σαγηνευτική χορογραφία.
Το μεγαλειώδες Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας. Η παρτιτούρα (Ο Παρατηρητής) του Βιντζένζο
Λαμάνια αποτελεί μια σύγχρονη διασκευή
της πρωτότυπης μουσικής του Αντόλφ
Αντάμ και ακούγεται μεγαλειώδης από την
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Εθνικού Μπαλέτου της Αγγλίας.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια από τον βραβευμένο με Όσκαρ σχεδιαστή Τιμ Γιπ.
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Δήλωση ιδιοκτησιών
Ηλεκτρονικά
στην Κοινότητα Βάρης
Άνοιξε η πλατφόρμα για την κατάθεση Δήλωσης
Ιδιοκτησίας, βάσει του Ν.1337/83 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και αφορά σε ιδιοκτησίες της Δ.Ε. Βάρης, που συμπεριλαμβάνονται στο
νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Σύστημα γεωχωρικών δεδομένων αποτυπώνει
την πολεοδομική ενότητα Εξοχή στη Βούλα
Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Στη Δημοτική Συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκε μελέτη γεωχωρικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στην συνοικία “Εξοχή” στη Βούλα.
Οπως ελέχθη στη συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση
της σύνταξης μελέτης, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν
τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΒΒΒ, έχει σήμερα στα χέρια της μια
καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων με ιδιαίτερα
υψηλές προδιαγραφές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
δεδομένων που παρήχθησαν είναι μοναδικά στο είδος
τους και για πρώτη φορά στο σύνολό τους καλύπτουν
μια πολεοδομική ενότητα έκτασης μεγαλύτερης των
1.400 στρεμμάτων.

Στο σύστημα γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου περιλαμβάνονται έγχρωμες μετρητικές αεροφωτογραφίες
διακριτικής ικανότητας 4 εκατοστών στο έδαφος, λεπτομερής αποτύπωση 118 οικοδομικών τετραγώνων,
επιμέτρηση 1.216 κτισμάτων, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανά είδος, κατασκευή και χρήση, εντοπισμός 3.393
νοικοκυριών και 75 καταστημάτων, συλλογή πραγματικών υψομέτρων σε οποιοδήποτε σημείο και πλήρης τρισδιάστη απεικόνιση με μετρητική πληροφορία.
Επίσης, έγινε συλλογή του αριθμού των νοικοκυριών

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές
που είναι υπό κτηματογράφηση να καταθέσουν τις
σχετικές δηλώσεις άμεσα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση πλατφόρμας: https://certificates.vvv.gov.gr/user
Για πληροφορίες και οδηγίες κατάθεσης: Kατάθεση
Δήλωσης Ιδιοκτησίας (vvv.gov.gr)

“ΡΙΖΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ”

ΘΕΩΡΗΣΗ και ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Από το 2016 όταν εγκρίθηκαν και
θεωρήθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οι δασικοί
χάρτες του δήμου Β.Β.Β. αλλά
δεν ανηρτώντο για να οριστικοποιηθούν και να έχουν την οριστική θεώρησή τους και την
καταγραφή τους σε Φ.Ε.Κ. η
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. θέτει ΔΙΑΡΚΩΣ δημόσια το θέμα. Οι αρχικοί δασικοί
χάρτες του 2016 ‘’δέχτηκαν’’ πολλές αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις, σχεδόν πάντα σε βάρος
του φυσικού περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χερσόνησος του Μικρού Καβουρίου
στη Βουλιαγμένη, την οποία η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
διεκδικούσε στο σύνολό της το
2015 σαν Δημόσια Δασική, ενώ σήμερα θεωρεί και αναρτά χάρτη με
το δασικό τμήμα να περιορίζεται
στο εναπομείναν μετα την πώληση
δημόσιο τμήμα, την ακτογραμμή

και την οδό Απόλλωνος!!!
Οι αποφάσεις για θεώρηση (περιέργως χωρίς ιστορικό για το
δήμο Β.Β.Β.) και ανάρτηση των
δασικών χαρτών σήμερα καταχωρήθηκαν στον ειδικό ψηφιακό πανελλαδικό
χάρτη
https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.
Με την πρώτη ματιά, γιατί θέλει
πολύ μελέτη από όλους (πολίτες
και δήμο) διαπιστώνει κανείς ότι:
• τα 124 στρέμματα στη Βούλα
είναι δασικά, θετικό
• η περιοχή της Φασκομηλιάς έως
την ακτογραμμή είναι δασική, θετικό
• τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS είναι
δασικά, δύσκολες ημέρες έρχονται για την εξαιρετική δομή
• στη Τάσσιανη υποχώρησε το
δάσος για να αυξηθεί η δόμηση,
• οι παράνομες βίλες στο Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης αποτε-

λούν ενιαίο μη δασικό χώρο,
• περιμετρικά του ΓΠΣ Βουλιαγμένης αφήνεται χώρος για αστικοποίηση,
• το νεκροταφείο Βούλας στο μεγαλύτερο μέρος είναι δασικό,
• ο προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων στη Βούλα
είναι δασικός,
• η κατάφυτη περιοχή Φλέμινγκ
όπου έχει ιδιοκτησίες εξαιρείται
του δασικού,
• σε όλο το δήμο ιδιοκτησίες
εκτός σχεδίου, μέσα σε δασώδη
περιοχή και χωρίς πρόσβαση με
αναγνωρισμένο δρόμο εξαιρούνται του δασικού
Yπάρχει προθεσμία για αντιρρήσεις επί των αναρτημένων δασικών χαρτών έως τις 10/6/20121
για κατοίκους εσωτερικού και
30/6/2021 για κατοίκους εξωτερικού, με ημερομηνία έναρξης τις
26/2/2021.

ανά κτίσμα, ελέγχθηκε η ονομασία οδών και συντάχθηκε ακριβής αριθμοδότηση μέσω αυτοψιών ανά κτίριο.
Ακόμη, δημιουργήθηκε ψηφιακός χάρτης με την πραγματικά υλοποιημένη δόμηση ανά οικοδομικό τετράγωνο, οδηγώντας σε ένα εξαιρετικής σημασίας
εργαλείο διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.
Ήδη, όπως αναφέρθηκε, σχεδιάζεται η επέκταση και σε
άλλες πολεοδομικές ενότητες, και σε επόμενο στάδιο
θα τεκμηριωθούν με αντίστοιχη μεθοδολογία τα Δίκτυα
Κοινής Ωφέλειας, το οδικό δίκτυο, οι οδικές σημάνσεις,
η κατάσταση του οδοστρώματος, η ονομασία και η αρίθμηση στο σύνολο των οδών, τα καταστήματα, υψόμετρα, φρεάτια, κάδοι (ανά είδος και χωρητικότητα)
συλλογής απορριμμάτων και πλήθος άλλων γεωχωρικών δεδομένων, ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να
μπορούν οι Υπηρεσίες του Δήμου να σχεδιάζουν, να
διαχειρίζονται, να αποφασίζουν.
σημείωση: Ετοιμαστείτε για νέο χαράτσι, όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες σε όλο το Δήμο ΒΒΒ, αφού μπορούν
να εντοπίσουν ακόμη και “κρυμένες” πισίνες, υπόγεια
που κατοικούνται και πολλά - πολλά άλλα.
Ενα ερωτηματικό βέβαια γεννάται γιατί η πρώτη μελέτη
ξεκίνησε από την συνοικία “Εξοχή”, όπου διακυβεύεται
η περιβαλλοντική της τύχη, με τα 71 στρέμματα που
πουλήθηκαν σε εταιρεία δημιουργίας κλειστής πόλης
μέσα στην πόλη. Ιδομεν!
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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Oρθή κίνηση στον κυκλικό κόμβο του Κέντρου Υγείας Κορωπίου
Ετέθη σε λειτουργία ο κυκλικός κόμβος στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου (Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου & Λ. Δημοκρατίας/Αττικής).
Ο Δήμος Κρωπίας απευθύνεται προς τους οδηγούς
που θα κάνουν χρήση του κόμβο, παραθέτοντας
ορισμένες οδηγίες για την καλύτερη απορρόφηση
της κυκλοφορίας, τις οποίες κατέθεσε ο Δημήτριος Αναγνωστάκης, πολιτικός μηχανικός-συγκοινωνιολόγος.

αλλιώς η δεξιόστροφη πορεία είναι υποχρεωτική). Είναι υποχρεωτικό όμως να ανάψουμε δεξί φλας (δείκτης κατεύθυνσης) κατά την έξοδο από τον κόμβο όταν κινούμαστε εντός
αυτού, ώστε να προειδοποιήσουμε το όχημα που εισέρχεται σε
αυτόν να μην ακινητοποιηθεί παραχωρώντας μας προτεραιότητα αφού εμείς θα εξέλθουμε του κόμβου και δεν θα διασταυρωθούν οι πορείες μας. Βοηθάμε έτσι να δημιουργείται μια
συνεχής ροή κυκλοφορίας χωρίς ακινητοποίηση των οχημάτων.

γούμε πάνω στο τσιμεντένιο κυκλικό δακτύλιο που βρίσκεται
εσωτερικά του κόμβου μεταξύ του κρασπέδου του κυκλικού
κόμβου και της ασφάλτου. Λόγω του υλικού που έχει κατασκευαστεί (σκυρόδεμα) έχει μειωμένη πρόσφυση και υπάρχει
κίνδυνος ολίσθησης. Ο κυκλικός δακτύλιος κατασκευάστηκε
για να οδεύουν οι οπίσθιες ρόδες των φορτηγών κατά την
κυκλική κίνηση τους εντός του κόμβου.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό κατά την είσοδο και την
έξοδο στον κόμβο υπάρχουν, σημαίνουσες τόσο οριζόντια
όσο και κάθετα, διαβάσεις πεζών.

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση τόσο κατά
την προσέγγιση στον κόμβο όσο και εντός αυτού. Εκτός του
ότι παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, μειώνεται και η ορατότητα
στον κόμβο που είναι βασικό χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας
σε αυτόν.
Κατά την κυκλοφορία εντός του κυκλικού κόμβου δεν οδη-

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ πάντα εάν υπάρχει πεζός που βαδίζει πάνω ή
προς τη διάβαση και δίνουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προτεραιότητα σε αυτόν.

Τι είναι ο κυκλικός κόμβος
Ο Κυκλικός κόμβος είναι μια διαδεδομένη τεχνική κυκλοφορίας οχημάτων που σκοπό έχει την μείωση της συμφόρησης κατά την κυκλοφορία οχημάτων σε διασταυρώσεις με
μεγάλο φόρτο, με πολύ ασφαλή τρόπο, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή οχημάτων.

Βασικές αρχές κυκλοφορίας
εντός κυκλικού κόμβου
Ο κόμβος είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να υπάρχει ορατότητα του οδηγού. Για το λόγο αυτό δεν τοποθετούνται
ψηλοί θάμνοι, δέντρα ή οποιοδήποτε αντικείμενο που θα
μπορούσε να μειώσει την ορατότητα είτε στο κέντρο είτε πέριξ
του κυκλικού κόμβου.
Τόσο η προσέγγιση όσο και η κυκλοφορία μέσα στο κόμβο
γίνεται με χαμηλή ταχύτητα (όριο ταχύτητας 30 χλμ).
Κατά την είσοδο στον κυκλικό κόμβο παραχωρείται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται μέσα σε αυτόν. Λόγω
της ορατότητας που υπάρχει ο οδηγός που εισέρχεται στον
κόμβο δεν είναι υποχρεωμένος να σταματήσει εάν διαπιστώσει
ότι δεν υπάρχει άλλο όχημα εντός του κόμβου. Έτσι, η παραχώρηση προτεραιότητας σημαίνεται με ανάποδο τρίγωνο
(παραχώρηση προτεραιότητας) και όχι με πινακίδα STOP.
Κατά την είσοδο στον κόμβο δεν ανάβουμε δεξί φλάς (δείκτης κατεύθυνσης) για να δείξουμε την πορεία μας. (έτσι και

Video από κόμβο στην Οττάβα του Καναδά https://www.youtube.com/watch?v=46mOPz3rhHs

Βαριά πρόστιμα για ρήψη απορριμμάτων στους ελεύθερους χώρους του Δήμου Κρωπίας
Σε συνέχεια των ενεργειών αντιμετώπισης
φαινομένων παράνομων εναποθέσεων
πάσης φύσεως απορριμμάτων, οικοδομικών
μπαζών, ογκωδών αντικειμένων και της
αναγκαστικής συλλογής τους για λόγους
προστασίας περιβάλλοντος και δημόσιας
υγείας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του
Δήμου Κρωπίας, ενημερώνει ότι σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του
Δήμου προχώρησαν σε επιχείρηση καθαρισμού στην οδό Αδριανού έως την Μονάδα
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΦΣΚΙ) και
παραπλεύρων οδών αλλά και σε άλλα
ορεινά σημεία της περιφέρειας του Δήμου.
Διαπιστώθηκαν και πάλι, φαινόμενα εναπόθεσης διαφόρων ειδών απορριμμάτων
(ελαστικά, εκατοντάδες ληγμένοι χυμοί σε
πλαστικές συσκευασίες[!], κ.ά).
Στις περιοχές που καθάρισαν τοποθέτησαν
πινακίδες που σημειώνουν ότι απαγορεύεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων.

Περιπολίες σε 24ωρη βάση

της ΕΛ.ΑΣ και οποιοσδήποτε εντοπιστεί να
εναποθέτει παράνομα οτιδήποτε σε όλη
την επικράτεια του Δήμου Κρωπίας θα του
επιβάλλεται μεγάλο χρηματικό πρόστιμο
και ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αν είναι επαγγελματίας ή εργάζεται
χωρίς νόμιμη άδεια.

Eνήμεροι οι κάτοικοι

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Θεόδωρος Γρίβας, ενημερώνει για «την έναρξη οργανωμένων
καθημερινών ελέγχων από κλιμάκια της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας όλο το
24ωρο με τη συνδρομή, κατά περίπτωση,

Έχει προηγηθεί δημόσια ενημέρωση των
δημοτών για τα 9 πρώτα πράσινα σημεία
(γωνίες ανακύκλωσης) και το μεγάλο προσωρινό Πράσινο Σημείο της οδού Μετεώρων/ Κούπι-Πράρι που επιτρέπεται η
νόμιμη εναπόθεση συγκεκριμένων ειδών
απορριμμάτων όπως, πράσινα-κλαδέματα,
ογκώδη, γυάλινες συσκευασίες, μικρές-μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές.
Είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οικοδομικών υλικών, τζαμιών, υλικών

αμιαντοτσιμέντου («ελλενιτ») κ.α Επίσης,
αν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε σημεία
ή μεγάλες ποσότητες/ή μεγάλο βάρος ακόμα και οχήματα προς απόσυρση-, υποχρεωτικά επικοινωνούν είτε με το Γραφείο
Δημότη στα 800 11 34 600 & 213 2000 766
ή με αίτηση στην ηλεκτρονική πύλη του
Δήμου Κρωπίας https://dimotis.koropi.gr/,
e-υπηρεσίες Καθαριότητα και Πράσινο) για
προγραμματισμό συλλογής τους.
Σε λειτουργία είναι και τα υπόλοιπα συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
όπως οι κόκκινοι κάδοι για υποδήματα-ενδύματα (23 σημεία σε πόλη και οικισμούς),
μπλε κάδοι συσκευασιών, καφέ κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων (83 σημεία κοντά σε
χώρους μαζικής εστίασης) ενώ σημεία συλλογής οικιακών μπαταριών και φωτιστικών
σωμάτων υπάρχουν σε δημοτικούς και
ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Πλουτάρχου
“Πολιτικά παραγγέλματα”
«Μύθων τε ρητήρ έμεναι πρηκτήρα τε έργων»
Ομήρου Ιλιάς
(= Ρήτορας στα λόγια να είσαι αλλά και ικανός ‘’δημιουργός’’ έργων)
Βασικός κανόνας στη σελίδα του “Συλλογάστε” είναι
να μην εκφράζεται κριτικά επάνω σε τρέχοντα πολιτικά
ζητήματα. Όχι όμως και να λιποτακτεί οσάκις μία αρχαία σχετική γραφή, τυχαίνει να αναφέρεται στα όσα
καλά ή κακά που οφείλει να ξέρει ο κάθε πολίτης για
τους πολιτικούς που πρόκειται να τον εκπροσωπήσουν.
Στην Αθήνα, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης με τα “Πολιτικά” στα γραφτά τους έσπευδαν και ενημέρωναν τους
πολίτες τους, ενώ αργότερα ο Πλούταρχος με τα
“Ηθικά” του και στην ουσία με τα ‘’Πολιτικά παραγγέλματα προς Μενέμαχο’’, με επιστολογραφία ολοκλήρωνε
την αναγκαία γνώση.

ΕΒΔΟΜΗ

ριμένει κανείς να διευθετηθεί το πρόβλημα (R. Miliband:
“State in Capital Society”, 1973).
Η Κυβέρνηση είναι όργανο που για να λειτουργήσει
πλαισιώνεται από ‘’Πολιτικούς’’, που όταν αυτή ως
εξουσία είναι νόμιμη, τους επιλέγει ο πολίτης με σκοπό
να τον εκπροσωπήσουν.
Τώρα αν αυτοί “οι πολιτικοί” είναι καλοί ή κακοί, ανάλογα δε ασφαλώς και οι πράξεις τους, αυτός που εκ
των πραγμάτων είναι υπόλογος και υπεύθυνος, είναι ο
πολίτης που τους επέλεξε με σύνεση ή επιπόλαια,
ακόμα και σκόπιμα προς ίδιον όφελος.
Να ποιά είναι η αξία των “Πολιτικών παραγγελμάτων’’
του Πλουτάρχου που θα διαβάσομε πιο κάτω.
Ο Πλούταρχος λοιπόν επιστολογραφεί προς τον Μενέμαχο και του βάζει τους κανόνες που πρέπει να τηρήσει αν θέλει αυτός να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά
κατ’ επέκταση σιωπηρά και πλαγίως καθιστά υπεύθυνο
και τον πολίτη για τις επιλογές του - να μην πούμε και
συνένοχο.
Και συμβουλεύει ο Πλούταρχος πως «αν θέλεις Μενέμαχε να γίνεις πολιτικός, πρωτίστως ψάξε τον εαυτό
σου να ιδείς αν είσαι ικανός και αν το θέλεις για το
καλό του συνόλου, ή μήπως το επιλέγεις από τυχόν ματαιοδοξία, αφού τίποτα άλλο δεν έχεις να κάνεις παρά
και να χαζολογείς ή ακόμα μήπως θέλεις να ανέβης στο
βήμα με σκοπό να πλουτίσεις, δηλαδή να οδηγηθείς
προς το χρυσό θερισμό, όπως κομπάζετε να χαριεντίζεστε μεταξύ σας;»

Ο Μενέμαχος ζητούσε πληροφορίες για να ασχοληθεί
με την “Πολιτική” και ο Πλούταρχος του απαντούσε διακριτικά για το πώς πρέπει να είναι αυτός σαν ο Πολιτικός, που ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην πολιτική
παλαίστρα.
Προτού προχωρήσω όμως στο σημερινό θέμα, θα
ήθελα να εισηγηθώ διευκρινιστικά επάνω σε δύο έννοιες που ακούνε στα ονόματα ‘’Κράτος” και ‘’Κυβέρνηση’’, αλλά και τους ακραίους ρόλους τους, που
μπορούν να επηρεάσουν τον πολίτη.
Κατά τον Max Weber (The theory of Social and Economic Organization 1964) λοιπόν, «το Κράτος είναι μια
απροσδιόριστη πλην σύνθετη ‘’θεσμοθετημένη’’ έννοια
η οποία μπορεί να ασκεί ένα ‘’μονοπώλιο’’ νόμιμης
“βίας”, στο πλαίσιο μιας ορισμένης εδαφικής περιοχής».
Ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι η πατρότητα αυτού
του βεμπεριανού ορισμού στην πραγματικότητα ανήκει στον
Λέοντα Τρότσκι ο οποίος πατώντας στις
απόψεις των Μαρξ και Ένγκελς, έβλεπε το “Κράτος”
«σαν προϊόν της κοινωνίας σε μια ορισμένη βαθμίδα της
ανάπτυξης της» και σε επιδοκιμασία από τον Λένιν σαν
«όργανο της αστικής τάξης» ο οποίος μάλιστα προφανώς και για λόγους δικούς του, απέφυγε να ομολογήσει
στο ολοκληρωμένο «και όχι μόνο της αστικής τάξης».
Το Κράτος (the State) για ασκήσει αυτή τη “θεσμοθετημένη βία”, που αναφέρθηκε, πρέπει να στηριχθεί
σε ένα εκτελεστικό όργανο που ονομάζεται Κυβέρνηση
(the Government).
Η Κυβέρνηση (political executive) η οποία ομιλεί εκ μέρους του Κράτους, περιβεβλημένη δε με την ανάλογη
εξουσία, οφείλει να αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για
τις πράξεις της. Εάν δε οι κρατικοί λειτουργοί δεν
δρουν όπως αρμόζει, από την Κυβέρνηση και μόνο πε-

«Πρώτον η προαίρεσις αρχήν έχουσα κρίσιν και λόγον
κάν μην δέωνται τον πλείστον χρόνον. Ου τε γαρ επ’ εργασία και χρηματισμώ προσιτέον τοι κοινοίς, και επί το
χρυσούν θέρος (δηλαδή χρυσό θερισμό) το βήμα μετά
παιδιάς ούτως ονομάζοντες, αλλήλους παρεκάλουν».
Πρέπει να μάθεις Μενέμαχε, συνεχίζει, πώς να χειραγωγείς το λαό. Αλλά για να μπορέσεις οφείλεις κατ’
αρχήν να έχεις μελετήσει τις συνήθειες του και μάλιστα
τις ιδιαίτερες αυτού του λαού και των ανθρώπων που
θέλεις να φέρεις κοντά σου. Το να απαιτείς αυτοί να
αλλάξουν δια μιάς τα ήθη τους και να μεταβάλλεις τις
φυσικές τους συνήθειες, δεν είναι εύκολο πράγμα και
για να γίνει απαιτεί χρόνο και υπομονή. Κάτι σαν το
κρασί, το κρασί το καινούργιο που το πίνεις λίγο - λίγο,
ώστε να μπορέσεις να το συνηθίσεις χωρίς να σε ζαλίσει και σε καταβάλλει.
«δεί ώσπερ οίνος εν αρχή μεν υπό των ηθών κρατείται
υπό του πίνοντος ησυχή δε διαθάλπων και κατακεραννύμενος (αναμεμειγμένος με νερό) ηθοποιεί (εθίζει)
τον πίνοντα.»
Οι πολιτικοί, έγραφε ο Πλούταρχος, πρέπει να ζούν ως
εν θεάτρω. «’Ωσπερ εν θεάτρω λοιπόν βιωσόμενος»
δηλαδή το σπίτι σου να έχει ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και τοίχους γυάλινους, εύκολα δε όλα και προσιτά στα εξεταστικά βλέμματα των περαστικών.
«Λαβών όλην μου ποιήσον καταφανή την οικίαν, πολλά

δε μέρη κάτοπτα τοις γειτνιώσι εχούσης, ίνα πάντες
ορώσιν οι πολίται πως διαιτώμαι».
Διότι οι πολιτικοί όχι μόνο πρέπει να λογοδοτούν για
όσα λέγουν ή υπόσχονται ή πράττουν δημοσία, αλλά
ακόμα και ένα γιορταστικό τραπέζι δείπνου να μην
μπορεί να σχολιάζεται. Πολύ δε περισσότερο οι διασκεδάσεις, οι έρωτες φανεροί ή κρυφοί και παράνομοι,
οι φανταχτεροί και προκλητικοί γάμοι, μα και κάθε εκδήλωση και πτυχή της καθημερινής δραστηριότητας,
που θα μπορέσει να βλάψει την πόλη, πρέπει να αποφεύγεται.
«Ου γαρ ών λέγουσιν εν κοινώ και πράττουσιν οι πολιτευόμενοι μόνον ευθύνας διδόασιν, αλλά και δείπνον
αυτών πολυπραγμονείται και κοίτη και παιδιά και
σπουδή πάσα»
Τα πάντα - εν κατακλειδι - της καθημερινής ζωής του
πολιτικού πρέπει να μπορούν να ελέγχονται γι’ αυτό
και αυτοί “οι πολιτικοί” οφείλουν - όπως ήδη ειπώθηκε
- να αποφεύγουν προσεκτικά κάθε τι που λόγω της
ακόλαστης ζωής τους προκαλεί και την παραμικρή
βλάβη στην πόλη.
«η περί την δίαιταν αναγωγία και θρασύτης των άλλων
αγαθών αυτού την πόλιν ανόνητον εποίησεν (έβλαψε)
δια την πολυτέλειαν και ακολασίαν».
Άπο την άλλη μεριά στις πόλεις, οι έκφυλοι και παράνομοι πολίτες και του περιθωρίου ενίοτε αυτοί είναι που
κατά προτίμηση βγάζουν τους κακούς ηγέτες που τελικά τους μοιάζουν; «ούτω και οι δήμοι δια τρυφήν και
ύβριν ή βελτιόνων απορία, δημαγωγών χρώνται τοις επιτυχούσι βδελυττόμενοι και καταφρονούντες;»
Και αυτοί “οι πολιτικοί” είναι κατά βάση οι ανίκανοι και
κακοί για τον λαό, αλλά και οι έρμαιοι που τους βλέπομε
να σέρνονται από τις κολακείες των επιτηδείων συμβούλων και αυλικών τους.
Ο πολιτικός που ακούει μοναχά το λαό του, ο πολιτικός
που χειρίζεται τον λόγο μοναχά για να δημιουργεί
‘’πειθώ” χωρίς να δημαγωγεί, είναι αυτός που πρέπει να
επιλέγεται.
«Τρόπος εσθ’ο πείθων του λέγοντος ού ο λόγος, διότι
η πειθώ (δύναται και) περιστέλλει και την αυθαιρεσία
(ακόμα) και την βιαιότητα (αυτού του ίδιου) του λαού
πραΰνουσα και καταδούσα των δήμων το αυθάδες.»
Έτσι βέβαια με λόγο πειθούς λειτουργούσε και ο Περικλής μοναχά που η δημοκρατία του, κατά τον Θουκυδίδη, στην πραγματικότητα ήταν “ενός ανδρός αρχή”.
Και ίσως διότι κατά την αρχαία ελληνική παροιμία όπως
γράφει ο Πλούταρχος, «τον μεν λύκον ου φασίν των
ώτων κρατείν, δήμον δε και πόλιν εκ των ώτων άγειν»
(= τον λύκο δεν μπορείς να τον κρατήσεις αιχμάλωτο
από τα αυτιά, τον λαόν όμως μιας πόλεως κρατώντας
τον από τα αυτιά μπορείς να τον οδηγήσεις όπου θέλεις).
Αυτά για σήμερα

Σημείωση: Το αρχαίο κείμενο προφανώς διασπά και κουράζει πλην όμως στην προκειμένη περίπτωση επιβάλλεται η
παρουσία του δια το αληθές του αρχαίου λόγου.
Βοηθήματα
1) Πλουτάρχου: “Ηθικά” (-Πολιτικά -) Εκδ. Πάπυρος 1940.
2) Π. Μυστριώτη: “Ομήρου Ιλιάς”, Εκδ. Σακελλαρίου, 1895.
3) Montesquie: “Consideration sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur decadence”, Εκδ. Flammarion 1968
4) Γ. Ρούση: “Το Κράτος”, Εκδ. Γκοβόστη 1994.
5) John Hoffman: “Πέραν του Κράτους”, Εκδ. Κοινωνικές Ε πιστήμες 1995.
6) Κονσταντσο Πρεβό: “Το Ασίγαστο πάθος”, Εκδ Πιρόγα 1989.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Εκδικήθηκε η “Μήδεια”!
Τελικά η “Μήδεια” έριξε όλη της την εκδίκηση στην
κρατική μηχανή, για να αποδείξει τη γύμνια της. Για
να αποδείξει, παρά τις μεγαλοστομίες που ακούγαμε
πριν εμφανιστεί η κακοκαιρία και ενώ την περιμέναμε
να χτυπήσει σκληρά, ότι “είμαστε έτοιμοι”, “είμαστε
πάνοπλοι” και άλλα τέτοια ωραία.
Και τελικά διαλύθηκε, εις τα εξ ων συνετέθη, για ημέ-

ρες το κράτος.

τίποτα δεν είναι πλέον δημόσιο.

Οι εθνικές οδοί έκλεισαν! τα μαζικά μέσα μεταφοράς
- λεωφορεία, τρόλεϊ, σιδηρόδρομος, μετρο έκλεισαν.
Και έκλεισαν αφήνοντας ανθρώπους στη στάση, 6 το
πρωί και ενώ χιόνιζε να ξεροσταλιάζουν περιμένοντας το λεωφορείο, το οποίο όμως ενώ ξεκίνησε τη
βάρδια του και βγήκε από το αμαξοστάσιο, εδόθη εντολή να επιστρέψει!

Οι εθνικές οδοί έπρεπε να καθαριστούν και να μείνουν ανοιχτοί από τους “παραχωρησιούχους”. Τη μάθαμε κι αυτή τη λέξη. Σιγά μην τρέξει ο ιδιώτης!

Τι επικαλέστηκαν οι μεγαλόσχημοι της “Πολιτικής
Προστασίας”; Το έκαναν για να μας προστατεύσουν!
Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό για
ημέρες.
Κι απ’ όλο αυτό το διαλυμένο κράτος, κανείς δεν
πήρε την ευθύνη, κανείς δεν είχε την ευθιξία να ομολογήσει ότι “αποτύχαμε”.
Και πώς να το πει άλλωστε αφού, από όλα αυτά τα
δημόσια μέσα και οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα,

Τα δέντρα που έσπασαν και έπεσαν πάνω σε σπίτια,
αυτοκίνητα και κατέστρεψαν περιουσίες, κολόνες παραγωγής ενέργειας, που έπρεπε να είχαν κλαδευτεί
από τη ΔΕΔΗΕ(;) και δεν έχει τελειωμό αυτή η κατάπτυστη “κρατική” μηχανή, με μία βολεμένη ιδιωτική
πρωτοβουλία, που επιχειρεί (τρομάρα μας) με δημόσιο χρήμα για να γεμίζει τις δικές της τσέπες, χωρίς
καμία ευθύνη για ό,τι δεν κάνει ή το κάνει στρεβλό.
Και τώρα έχει αρχίσει η κοκορομαχία για τις αρμοδιότητες, Οχι δεν τις έχει ο Χ, τις έχει ο Ψ. Δεν τίς έχει
η ΔΕΔΗΕ, τις έχουν οι Δήμοι. Δεν τις έχει ο παραχωρησιούχος, τις έχει η κυβέρνηση και ο χορός καλά
κρατεί.

Θέατρο Σκιών-Καραγκιόζης!
Το Θέατρο Σκιών, πήρε το όνομά του από την σκιά, γιατί πάνω
σ αυτή στηριζόταν η βασική λειτουργία του!
Πίσω από ένα άσπρο και λεπτό κομμάτι υφάσματος, που είχε
την μορφή κουρτίνας, τοποθετούσαν μια πηγή φωτός, που
προερχόταν από φωτιά, κερί ή μικρό λαμπτήρα και σκορπούσε
ομοιόμορφα ένα χαμηλό φωτισμό, ενώ κάποιες φιγούρες, από
χαρτόνι ή πλαστικό, φτιαγμένες με τον κατάλληλο τρόπο,
ώστε να μπορούν να κουνάνε τα μέλη του σώματός τους, έριχναν τις σκιές τους πάνω στο ύφασμα. Oι θεατές που κάθονταν μπροστά στην κουρτίνα, με τις κινήσεις που έδιναν οι
παίχτες – ηθοποιοί στις φιγούρες, και άκουγαν τις αλλαγμένες
φωνές τους, οι οποίες αποδίδονταν ξεχωριστά στην εκάστοτε
φιγούρα, ξετυλιγόταν η υπόθεση του έργου, που ήταν συνήθως ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Έχει επικρατήσει η άποψη, ότι το Θέατρο Σκιών γεννήθηκε
στην ανατολική Ασία, δηλαδή Κίνα και Ινδίες και από εκεί εξαπλώθηκε ανατολικότερα και ήρθε στην Περσία, Μεσοποταμία,
Αραβία και Οθωμανική κυριαρχία, η οποία κατείχε πολλά κράτη
υπό την κατοχή της και μεταξύ αυτών και την Ελλάδα και είχε
βασικό ήρωα τον Καραγκιόζη!!
Αλλά αυτή την αντίληψη διαψεύδουν τα γεγονότα, τα οποία
αναφέρονται στα αλάνθαστα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων
φιλοσόφων, όπως στην «”Πολιτεία” του Πλάτωνα, στην αλληγορία του σπηλαίου, όπου περιγράφεται ότι στο στόμιο μια
σπηλιάς, υπήρχε φωτισμός από αναμμένη φωτιά, ώστε να δημιουργούνται σκιές και να ξεχωρίζουν οι δεσμώτες στο
επάνω μέρος και να διακρίνεται ένας δρόμος, κοντά στον
οποίο υπήρχε ένα μικρό τοίχος, που τοποθετούσαν τα παραπετάσματά τους οι θαυματοποιοί, για να δείχνουν τα τεχνάσματά τους στους ανθρώπους!!
Επίσης ο Αριστοτέλης στο «Περί κόσμου 398b 16» αναφέρει
ότι γίνονταν λαϊκές παραστάσεις με νευρόσπαστους, οι
οποίοι απεικόνιζαν κινούμενες φιγούρες, με τα εξής λόγια:
«Οι νευρόσπαστοι μίαν μήρινθον (σπάγκο) επισπασάμενοι ποιούσι και αυχένα κινείσθαι και χείρα ζώου και ώμον και οφθαλμόν»!
Το Θέατρο Σκιών έχει πολλές ομοιότητες με αρχαίες λαϊκές
αφηγήσεις, όπως οι μύθοι με θέμα τα ζώα, για τις οποίες ο
Ησίοδος και ο Αρχίλοχος δήλωναν, πως το νόημά τους ήταν
η κοινωνική κριτική στο όνομα των αδυνάτων και του δικαίου,
δίνοντας έμφαση στις αυθαιρεσίες των ισχυρών!
Τέτοιο περιεχόμενο έχουν και τα έργα του Αισώπου, του
οποίου το όνομα σημαίνει «μαύρος» και παρουσιάζει ομοιότητα με το όνομα του ήρωα του Θεάτρου Σκιών, του γνωστού
Καραγκιόζη, που σημαίνει μαυρομάτης ή αυτός που φαίνεται
μαύρος στους άλλους και προέρχεται από την Τουρκική λέξη
karagoz!
Ομοιότητες με τα κείμενα του Θεάτρου Σκιών, συναντάμε σε
έργα του Αριστοφάνη, όπως στους “Όρνιθες” και στους “Σφή-

κες”, καθώς και στο απόσπασμα 22 του Δημόκριτου και στο
“Φαίδωνα 60 cd.”, του Πλάτωνα!
Το Θέατρο Σκιών πρωτοεμφανίστηκε το 200 μ.Χ. και κατά μία
άλλη εκδοχή, τον 11ον αιώνα μ.Χ. στην Κίνα, όταν ένας πρίγκιπας που ήταν πολύ στενοχωρημένος από τον χαμό της γυναίκας του δέχθηκε να τον διασκεδάσει ένας φίλος με μια
παράσταση σκιών!!
Επίσης το Θέατρο Σκιών το συναντάμε αργότερα στην Ινδία,
αλλά και τις δύο αυτές χώρες τις εκπολίτισαν οι Έλληνες,
οπότε φυσικό ήταν να πάρουν κι αυτό το μικρό πολιτιστικό
στοιχείο των Ελλήνων, το οποίο εξαπλώθηκε προς τις δυτικές
χώρες και ξαναέφτασε πάλι στους Έλληνες, όταν αυτοί βίωναν την μακραίωνη σκληρή σκλαβιά των Οθωμανών και γι‘
αυτό το λόγο περιελάμβανε λέξεις και υποθέσεις που είχαν
σχέση με τους κατακτητές!
Λέγεται ότι το Θέατρο Σκιών το μετέφερε ο σουλτάνος Σελήμ
Α΄ από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη τον 16ο αιώνα
μ.Χ., και με την πάροδο του χρόνου στη τεχνική αυτού του
Θεάτρου προστέθηκαν διάφορα σενάρια, για να προκαλέσουν
μεγαλύτερη ευχαρίστηση και γέλιο στους Οθωμανούς θεατές
και στη συνέχεια και στους υπόδουλους λαούς τους!!
Οι Τούρκοι θεωρούν το Θέατρο Σκιών δική τους εφεύρεση,
αλλά δεν έχουν καμιά αξία τα λόγια τους, γιατί απ όσα έχουν
τίποτα δεν είναι δικά τους, αφού όλα τα έχουν κλέψει, αντιγράψει ή αρπάξει από τους υπόδουλους λαούς τους και τα παρουσιάζουν σαν δικά τους, ενώ οι δικές τους ενέργειες είναι
μόνο οι σφαγές, οι βιασμοί, οι ολικές καταστροφές, οι αρπαγές, οι λεηλασίες και οι ιστορικές αλλοιώσεις και παραχαράξεις, όπως ότι οι Τρώες ήταν Τούρκοι, ο Αχιλλέας μίλαγε
τούρκικα, ο Όμηρος λεγόταν Ομέρ και του άλλαξαν το όνομα
οι Έλληνες και ο κατάλογος «ουκ έστιn τέλος», γιατί αυτή
είναι ή πολιτική τους και με αυτή επιβιώνουν!!!
Η νοοτροπία του Καραγκιόζη ήταν πολύ έντονα επηρεασμένη
από τις συνήθειες και τα ήθη των Τούρκων, αλλά γύρω στο
1900 ο Καραγκιόζης εξελληνίστηκε και εμπλουτίστηκε με διαφορετικές περιπέτειες απαλλαγμένος από τις τουρκικές χυδαιότητες που περιείχε.
Λέγεται ότι επί Οθωμανικής κατοχής, οι Έλληνες θεατές στις
παραστάσεις του Καραγκιόζη, άλλαζαν στοιχεία μεταξύ τους,
τα οποία είχαν σχέση με τον απελευθερωτικό αγώνα του
έθνους!!!
Ο εξελληνισμός του Καραγκιόζη ξεκίνησε από την Ήπειρο,
από τον Πατρινό ψάλτη Δημήτριο Σαρδούνη, γνωστό με το
ψευδώνυμο Μίμαρο, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος δάσκαλος
του Καραγκιόζη και το έργο του το συνέχισαν οι μαθητές τους
.
Το 1924 ιδρύθηκε το Σωματείο Ελλήνων Καραγκιοζοπαικτών
από τον Αντώνη Παπούλια ή Μόλλα και τον Σωτήρη Σπαθάρη.
Την εποχή της ίδρυσής του, το Σωματείο αριθμούσε 120 μέλη

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

και μέχρι το 1940 είχε ραγδαία άνοδο, αλλά με την Γερμανική
κατοχή απαγορεύτηκαν οι παραστάσεις και θα έσβηνε τελείως, αν δεν ενδιαφερόταν ο Ευγένιος Σπαθάρης να το ξαναζωντανέψει με πολύ κόπο. Σήμερα η λαϊκή παράδοση
συνεχίζεται και υπάρχουν πολλοί που θέλουν να κρατηθεί ζωντανός ο Καραγκιόζης.
Ο Καραγκιόζης είναι ένας τύπος του φτωχού Έλληνα, που παρουσιάζεται στα έργα σαν αγαθός, σκληρός, αστείος, καλόκαρδος, γεμάτος πονηριά και τεμπελιά, αλλά και αισιοδοξία
με μια διάθεση να ανακατεύεται σε όλα. Προσπαθεί να δείχνει
την εξυπνάδα του, ενώ συγχρόνως αυτοσαρκάζεται, δέρνει
και δέρνεται, χωρίς να είναι ηττοπαθής.
Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στις παραστάσεις είναι τα
ίδια, αλλά έχουν διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά ανάλογα
με το σενάριο του έργου.
Ο Χατζηαβάτης είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του ραγιά· ζει
ακόμα με την ανάμνηση της Τουρκοκρατίας και παρουσιάζει
ένα χαρακτήρα πονηρού ανθρώπου, ανήσυχου, αδύνατου, δειλού, κόλακα και γαλίφη, κυρίως απέναντι στους ισχυρούς.
Άλλα πρόσωπα είναι ο Μπέης, που αντιπροσωπεύει τον εύπορο άνθρωπο της ανώτερης τάξης, ο Διονύσιος, που παρουσιάζεται σαν ξεπεσμένος αριστοκράτης από την Ζάκυνθο, ο
Εβραίος, που λέγεται Σολομών ή Σολωμός, όπως τον αποκαλεί
ο Καραγκιόζης και είναι έμπορος από τη Θεσσαλονίκη, πλούσιος, τσιγκούνης και πονηρός. Ο Μορφονιός, που το όνομά
του είναι Ζαχαρίας, είναι νάνος με ένα μεγάλο κεφάλι και μακριά μύτη, καλοαναθρεμμένος και λιγόψυχος, ο Μπαρμπαγιώργος, που παριστάνει τον Ρουμελιώτη, τον επαρχιώτη που
παραμένει αδιάφθορος στο πέρασμα του χρόνου και είναι αγαθός, τίμιος και δυνατός, ο Σταύρακας, που παριστάνει τον
λαϊκό μάγκα στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Πασάς, που εκπροσωπεί την τουρκική κοινωνία, ο Βεληγκέκας, υπάλληλος
της δημόσιας τάξης και η Βεζυροπούλα, με το όνομα Αϊσέ
Φατμέ και έχει μικρούς ρόλους!!
Το Θέατρο Σκιών αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα
στο πρωτογενές θέαμα και στο θέατρο, με άμεση επικοινωνία
καραγκιοζοπαίχτη και κοινού, ενώ αποτελεί ένα στοιχείο του
πολιτισμού μας, που συμπίπτει με την τρισάθλια εποχή της
Οθωμανικής σκλαβιάς και είναι απαραίτητη η διαφύλαξή του,
καθόσον περιέχει στοιχεία της ελληνικής ζωής!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αλέξης Αλεξανδρής
Μια εξαιρετική διάκριση με εικόνα από τα Μετέωρα
και πολλές φωτογραφικές προσδοκίες
Αρκετά συχνά η ελληνική επαρχία κρύβει εκπλήξεις. Και
φωτογραφικά ταλέντα. Όπως ο ερασιτέχνης Αλέξης
Αλεξανδρής που διακρίθηκε με το πρώτο για την Ελλάδα
βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό Wiki Loves Monuments. Πρόκειται για μια διεθνή μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που προσκαλεί φωτογραφικές συμμετοχές από
όλο τον κόσμο οι οποίες καταγράφουν και απαθανατίζουν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

μιότυπα. Με τον καιρό η αγάπη μου για τη φωτογραφία
με οδήγησε να σπουδάσω την τέχνη της φωτογραφίας
στο ΙΕΚ Καρδίτσας, χωρίς μέχρι τώρα να ανήκω σε κάποια φωτογραφική ομάδα.
Πήρα μέρος πρώτη φορά σε διαγωνισμό φωτογραφίας
(wiki loves monuments)τον Οκτώβριο του 2020 όπου απέσπασα το πρώτο βραβείο. Το αγαπημένο μου φωτογραφικό είδος είναι η φωτογράφιση άγριας ζωής και φύσης.

επάγγελμά μου. Στην πραγματικότητα δουλεύω σε βιβλιοπωλείο και σε εταιρία με ξύλινα οικολογικά παιχνίδια. Όμως η μεγάλη αγάπη μου για τη φωτογραφία με
οδήγησε αρχικά, το 2015, να φτιάξω ένα φωτογραφικό
λεύκωμα με φωτογραφίες από το αγαπημένο μου χωριό.
Η εξέλιξή μου ως φωτογράφος την τελευταία οκταετία
έγινε με μικρά, σταθερά βήματα, πάντα με μελέτη και
εξάσκηση σε καθημερινή βάση. Το συγκεκριμένο βραβείο είναι για μένα η δικαίωση των κόπων μου και μου
δίνει την ευκαιρία να εκθέσω τα έργα μου.
Μου έγινε πρόταση να συμμετάσχω σε καλλιτεχνική έκθεση στην πόλη της Καρδίτσας.
Ταυτόχρονα ετοιμάζω ένα δεύτερο φωτογραφικό λεύκωμα με θέμα τη Λίμνη Πλαστήρα. Ένα είναι σίγουρο:
ότι θα συνεχίσω να φωτογραφίζω τον κόσμο όπως
είναι…

πηγή: περιοδικό ΦΩΤΟγράφος

Αποστάγματα σοφίας...
Ο διαγωνισμός γίνεται σε δύο φάσεις, μια εθνική και μία
παγκόσμια, ενώ οι φωτογραφίες τελικά διατίθενται για
ελεύθερη χρήση με βάση τους όρους της άδειας
Wikipedia Commons. Περισσότερα για το ελληνικό σκέλος μπορείτε να δείτε https://wlm.wikimedia.gr/ ενώ είναι
αναρτημένοι και όλοι οι εθνικοί νικητές 2020 https://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2020_winners

Γενικά είμαι φυσιολάτρης και περνάω πολλές ώρες στη
φύση φωτογραφίζοντας άγρια χλωρίδα και πανίδα και
μοναδικά τοπία. Από εκεί αντλώ δύναμη και γεμίζω με
όμορφες εικόνες.
Αγαπημένος μου φωτογράφος είναι ο Σεμπαστιαν ο
Σαλγκάδο, αφού πέρα από τις θρυλικές γνωστές του φωτογραφίες, έχει μεγάλο κοινωνικό και οικολογικό έργο…

Τι λέει ο Αλέξης γι’ αυτό:

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για το φωτογραφικό σου
μέλλον

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία πριν οκτώ
χρόνια, ερασιτεχνικά, φωτογραφίζοντας αθλητικά στιγ-

...Να πω ότι είμαι 41 ετών και πατέρας δύο κοριτσιών,
δεν βιοπορίζομαι από τη φωτογραφία, ούτε είναι το

3 Του Αγίου Βαλεντίνου, με πήγε στα Καλύβια για
γίδα και τον χώρισα!
3 Μωρό μου τι θα μου πάρει του Αγίου Βαλεντίνου;
- ...κάτι για το λαιμό.
- Αχ, αλήθεια, τί;;;
- καραμέλες halls
3 Πού πάτε κύριε;
-Σε τελετή κε Αστυνόμε!
- Τι τελετή 12 τη νύχτα, κύριε;
- Είμαι νονός της νύχτας κυρ Αστυνόμε.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
«Αντιδημοκρατικές διαδικασίες και κλειστά μικρόφωνα από τον Πατούλη»
καταγγέλει η “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική”
Σε ανακοινωσή της η “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
στην Αττική”, σημειώνει γιατί αποχώρησε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο γράφοντας μεταξύ
άλλων:
«Ως “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική” (ΑΑΑ),
αποχωρήσαμε από το περιφερειακό συμβούλιο στη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης (18/2/2021), όπως έκαναν και
άλλες περιφερειακές παρατάξεις (Λαϊκή Συσπείρωση,
Ανυπότακτη Αττική, Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, Δύναμη
Ζωής) καθώς ο περιφερειάρχης αρνήθηκε να συζητήσει
το θέμα των προβλημάτων και των μέτρων για την αντιμετώπιση της «Μήδειας» που ζητήσαμε να ενταχθεί
προ ημερήσιας διάταξης. Ο Γ. Πατούλης επέβαλε την
πρωτοφανή διαδικασία να ενημερώσει το ΠΕΣΥ, αλλά να
μη γίνει συζήτηση και να μην επιτρέψει καμία τοποθέτηση ούτε έστω μία από κάθε παράταξη!!! Να μην ακούσει
την παραμικρή κριτική ή άλλη πρόταση και κυρίως να μη
δώσει λόγο για τις πράξεις ή την απραξία του!
Ως ΑΑΑ δηλώσαμε ότι ΑΠΟΧΩΡΟΥΜΕ γιατί την ώρα που
χιλιάδες πολίτες της Αττικής υπέφεραν και πολλοί συνεχίζουν να υποφέρουν από ελλείψεις σε στοιχειώδεις
ανάγκες (ακόμα και αποκλεισμένοι, χωρίς ρεύμα και

νερό) ενώ η «ετοιμότητα του κράτους» και της περιφέρειας κατέρρευσε εξαιτίας της υπονόμευσης των δημόσιων υποδομών, της έλλειψης προσωπικού και μέσων και
της ιδιωτικοποίησης λειτουργιών που γίνονται με προτεραιότητα το κέρδος και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων
και μάλιστα των πιο αδύναμων ο περιφερειάρχης ΔΕΝ
ΑΝΤΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΉΣΕΙ – ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ
οποιαδήποτε άλλη άποψη. Αρέσκεται στο μονόλογο και
τα κλειστά στόματα των περιφερειακών συμβούλων που
μπορούν μόνο να τον χειροκροτήσουν ή να σωπάσουν.
Δε διστάζει να απαξιώσει το περιφερειακό συμβούλιο και
να του δώσει διακοσμητικό ρόλο όπως κάνει σε όλη τη
μέχρι τώρα θητεία του, ενώ δεν ενημερώνει και δεν
απαντάει σε βασικά ερωτήματα για τη διαχείριση και τις
προτεραιότητες της περιφέρειας.
Η κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνεται και με την ημερήσια
διάταξη της σημερινής συνεδρίασης όπου φέρνει ξανά
μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν
την δημιουργία Πολιτιστικής επιτροπής με αποφασιστικές
αρμοδιότητες η οποία σύμφωνα με το νόμο Θεοδωρικάκου με αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει για
όλα τα σχετικά θέματα χωρίς καν να ενημερώνεται το περιφερειακό συμβούλιο».

Η “Μήδεια, η παραγωγή ρεύματος και…
ο κακός μας ο καιρός
Ανακοίνωση του ΕΠΑΜ
Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του ΕΠΑΜ,
θέτει καυτά ερωτήματα για το χάος που επικράτησε με την κακοκαιρία, γράφοντας μεταξύ άλλων:
Με το που πάτησε το πόδι της στη χώρα μας η “Μήδεια”, στις 14/2/21, ο
υπεύθυνος του Διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ,
έβγαλε ανακοίνωση, όπου μας διαβεβαίωνε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή
“έκτακτο σχέδιο και ότι “έχουν ληφθεί μέτρα από τον Διαχειριστή προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς των μονάδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων φυσικού αερίου και των
υδροηλεκτρικών μονάδων.” Ταυτόχρονα, δεν παρέλειπε να διευκρινίζει ότι
“στις εκτιμήσεις παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη οι ΑΠΕ, καθώς σε
ακραίες συνθήκες ψύχους η συμβολή τους εμφανίζεται πολύ περιορισμένη”.
Τι είναι λοιπόν αυτό που οδηγεί τις διοικήσεις των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ να
ρίχνουν την ευθύνη για το χάος αυτό στα “πολλά δένδρα” που έπεσαν
πάνω σε κολώνες και διέκοψαν την παροχή ρεύματος σε κατοικίες;
Μήπως δεν φταίνε τα δέντρα, αλλά το χάος είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης των εταιριών αυτών, η μη επάρκεια του προσωπικού και των
μέσων για την ταχεία αποκατάσταση των βλαβών; Μήπως βολεύει πολύ,
τόσο τους διοικητές των εν λόγω εταιριών όσο και την κυβέρνηση, το να
γίνονται για μια ακόμα φορά οι εργαζόμενοι αντικείμενο χλεύης και απαξίωσης, ενώ στην πραγματικότητα καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες; Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει απογυμνωθεί από προσωπικό ενόψει
ξεπουλήματος...

Βουλιαγμένη Κασιδόκωστα ή
Βουλιαγμένη Κωνσταντέλλου;
Ποιον Γρηγόρη προτιμάς;
Είτε συμφωνεί κάποιος με τον σημερινό δήμαρχο
του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο και την πολιτική του είτε όχι, το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης της μοναδικής σε ομορφιά και φυσικό περιβάλλον Βουλιαγμένης έχει
αλλάξει.
Η Βουλιαγμένη του Γρηγόρη Κασιδόκωστα:
• Ήταν φιλόξενη αλλά με τους δικούς της κανόνες,
όχι με το... δίκιο του επισκέπτη.
• Με όρους γεωπολιτικής ήταν πόλη «ήπιας ισχύος»
χωρίς ένα σημείο να ξεχωρίζει. Κάθε σημείο της
ήταν μαγικό και προσεγμένο. Δείτε πλατείες σε σημεία που «δεν τα πιάνει το μάτι σας» και προσέξτε
το μεράκι που φτιάχτηκαν: Πετρόκτιστες με πολύ
πράσινο, ρυάκια, πιθάρια, υψηλής βλάστησης δέντρα
κ.α. Σήμερα; Ακριβώς το αντίθετο! Όσες πλατείες
δεν είναι σε εμφανή σημεία είναι παρατημένες και
όπου αναμορφώνουν πλατείες (ανάπλαση ο επίσημος όρος)... το δόγμα είναι περισσότερο τσιμέντο

και λιγότερο πράσινο.
• Μπορούσες να κολυμπήσεις σε κάθε γωνιά της.
Ήθελες κι έναν καφέ στο χέρι; Τον είχες! (βλέπε Νηρηίδες). Τώρα ένα - ένα τα ειδυλλιακά σημεία δίνονται σε εστιατόρια τα οποία έχουν δικαίωμα για
ξαπλωστρες (και μάλιστα πολύ ακριβές) στην παραλία με εξόριστους τους κάτοικους τις περιοχής,
αλλά και τους επισκέπτες της πόλης, που δεν επιθυμούν να δειπνήσουν εκεί.
• Ήταν μια πόλη που πρώτοι την καμάρωναν και την
απολάμβαναν οι κάτοικοί της και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
• Ήταν μια περιοχή με μοναδικά ξενοδοχεία (Αστερας, Divani, Margi κ.α) που όμως δεν διανοήθηκαν
ποτέ, όπως επί ημερών Κωνσταντέλλου, φαραωνικά
σχέδια (με τσιμεντάρισμα θάλασσας, υπόγεια παρκινγκ, mini mall, κόψιμο δέντρων κ.α.) όπως με την
νέα «εκσυγχρονισμένη» μαρίνα.

χείο πρασίνου. Όλες οι νέες κατασκευές είναι
«θηρία» που εξοντώνουν το πράσινο, ακόμη και περιμετρικά του κτίσματος χωρίς να φυτεύουν τίποτα,
και χωρίς να τους υποχρεώνει κανένας (υπηρεσία
πρασίνου και πολεοδομία ανύπαρκτες) να φυτέψουν.
Εγωπαθείς, κακόγουστες κατασκευές, που δεν
έχουν καμία σχέση με την πευκόφυτη, χαμηλής δόμησης Βουλιαγμένη.
• Ήταν μια πόλη με υψηλής βλάστησης δέντρα
(πεύκα, ευκάλυπτοι, λεύκες, αρμυρίκια κ.α.) τα οποία
σήμερα είναι «υπό διωγμό». Κόβονται παντού, κλαδεύονται άσχημα και ποτέ δεν αντικαθίστανται.
Όταν μια φορά στις είκοσι αποφασίζεται κάποια φύτευση, αυτή δεν περιλαμβάνει συνήθως δέντρα υψηλής βλάστησης, αλλά είτε καλλωπιστικά είτε δέντρα
χαμηλής βλάστησης.
• Ήταν η πόλη που, παρά τις όποιες διαφωνίες, καμάρωνε το δήμαρχό της.
• Ήταν μια πόλη με τοπικό και όχι υπερτοπικό χαρακτήρα.
• Ήταν μια πόλη που στηριζόταν στο τετράπτυχο
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΑΘΑΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΜΗΣΗ,
ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΗΣΥΧΙΑ. Και τα τέσσερα (4) αυτά
στοιχεία τα «πολεμάει» ο νυν δήμαρχος.

• Ήταν μια περιοχή ήπιας δόμησης με έντονο στοι-

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.

Σταμάτης Νικηταράς
επικοινωνιολόγος
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Την μήνιν της “Μήδειας” δέχθηκε η Ανατολική Αττική

Κλείνει σχεδόν μία εβδομάδα με πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα και νερό
Δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Η Περιφέρεια Αττικής, βρέθηκε στο δρόμο από την
πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε η κακοκαιρία με το
όνομα “Μήδεια”, η οποία χτύπησε ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς νερό και ρεύμα για πολλές ημέρες.
Για άλλη μια φορά η κρατική μηχανή βρέθηκα αδύναμη να αντιμετωπίσει μία φυσική καταστροφή. Μια
κακοκαιρία που άφησε πίσω της μεγάλες πληγές από
καταστροφές περιουσιών, δικτύων, ανθρώπους στο
κρύο και στο σκοτάδι.
Οι αρμοδιότητες συμπλέκονται. Ποιος ευθύνεται;
είναι το μεγάλο ερωτηματικό που μάλλον θα δυσκολευθεί να βγει υπεύθυνη απάντηση, αφού το γνωστό
“μπαλάκι” πάει κι έρχεται από την πρώτη ημέρα της
κακοκαιρίας.
Οπως ενημέρωνε η Περιφέρεια, έβγαλε από την
πρώτη στιγμή έξη συνεργεία με 25 άτομα προσωπικό,
(και υλοτόμοι), που κόβουν δέντρα, σε συνεργασία
και υπό το συντονισμό της Πυροσβεστικής επιχειρούν
στους Δήμους Διονύσου, Εκάλης, Αγ. Στεφάνου,
Δροσιάς αλλά και Υμηττού -στην περιοχή κοντά στις
κεραίες-, όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λόγω
της σφοδρής κακοκαιρίας. Στη διάθεση δε των Δήμων,
εκτός του προσωπικού, ετέθησαν 4 εκχιονιστικά μηχανήματα αλλά και ειδικά μηχανήματα GCB.
Σε δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, δήλωνε μεταξύ άλλων: Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει

Σε απεγκλωβισμούς κατοίκων
και ο Ε.Ε.Σ.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μας ενημερώνει ότι από
τη πρώτη στιγμή της κρίσης που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, προσέφερε εθελοντές,
προσωπικό, αλλά και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, προκειμένου να βοηθήσει στις έκτακτες
ανάγκες που δημιουργήθηκαν εντός του Νομού Αττικής
και ιδιαίτερα στις περιοχές των Βορείων Προαστίων.

συνεχώς παρούσα, δίπλα στους πολίτες συνδράμοντας, ακόμα και πέραν των αρμοδιοτήτων της, με όσα
μέσα διαθέτει την προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση των προβλημάτων.
O Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης
Αυγερινός μετέβη από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης
των έντονων καιρικών φαινομένων στα σημεία των
περιοχών της, που παρουσίασαν εντονότερα προβλήματα λόγω της χιονόπτωσης.
Ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας που χρειάστηκε να επέμβει στην Αν. Αττική με
όλα τα απαραίτητα εκχιονιστικά μηχανήματα, βρέθηκε
εκεί, σε συνεργασία με τις δυνάμεις των Δήμων, συμβάλλοντας στη διάνοιξη του οδικού δικτύου ευθύνης
της και στον καθαρισμό σημείων εκτός αρμοδιότητάς

Τις πταίει;;;;
Για όλο αυτό το καταστροφικό έργο
που άφησε η “Μήδεια” πίσω της,
δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που δεν φρόντισαν,
δεν σκέφτηκαν, δεν νοιάστηκαν να
βρίσκονται έτοιμοι για μία φυσική
καταστροφή, που δεν ήταν δα και
τέτοιας τάξης μεγέθους, που νομίζουμε. Οι βορειοελλαδίτες ζούνε
κάθε χρόνο τέτοια φαινόμενα.

Φταίνε τα ...δέντρα
Ερπυστριοφόρα και διασωστικά οχήματα, στελεχωμένα
από εξειδικευμένο προσωπικό του Ε.Ε.Σ, συμβάλουν όλο
αυτό το διάστημα ενεργά τόσο στη χαρτογράφηση των
περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από τη σφοδρή
χιονόπτωση όσο και σε περιπτώσεις απεγκλωβισμού κατοίκων και οχημάτων, προσφέροντας παράλληλα πρώτες
βοήθειες και είδη πρώτης ανάγκης σε όσους παραμένουν
αποκλεισμένοι στα σπίτια τους.

Τα εκατοντάδες δέντρα που έπεσαν από το βάρος του χιονιού κατέστρεψαν κολώνες, καλώδια,
σπίτια, αυτοκίνητα.
Φταίνε λοιπόν τα δέντρα που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη θέση τη
συγκεκριμένη στιγμή...

της, δίδοντας προτεραιότητα στην εξασφάλιση προσβασιμότητας σε περιοχές με μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ο Δήμος Διονύσου, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου
Χαρδαλιά και απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Βασ. Παπαγεωργίου, κηρύχθηκε σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για χρονικό διάστημα ενός μηνός, για την αντιμετώπιση και
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις
ισχυρές χιονοπτώσεις, ενώ ο Δήμος Ωρωπού έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης,
καθώς σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα και εκεί
κυρίως από τις καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Φταίει ο ΔΕΔΔΗΕ
Φταίει ο ΔΕΔΔΗΕ που δεν κλάδεψε τα δέντρα, στη γραμμή της
καλωδίωσης ενέργειας, δηλώνει η
ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος), γιατί είναι δική του αρμοδιότητα.

Φταίνε οι Δήμοι
Ο ΔΕΔΗΕ απαντάει ότι δεν είναι
δική του ευθύνη το κλάδεμα των
δέντρων, αλλά των Δήμων. Μάλιστα εμφανίστηκε, στο διαδίκτυο,
και ένα έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ που
απευθύνεται σε Δήμο και του συνιστά να κλαδέψει τα δέντρα που πιθανόν να αγγίζουν καλώδια.

Φταίει ο παραχωρησιούχος
Εκλεισε η Εθνική οδός για δύο
σχεδόν 24ωρα και έκοψαν την Ελ-

λάδα στα δύο.
Η εθνική, που δεν είναι εθνική,
γιατί την έχουμε παραχωρήσει σε
ιδιωτική εταιρεία να εισπράττει και
να την συντηρεί. Η εταιρεία προφανώς καλύφθηκε πίσω από το
“Εθνική” και δεν έπραξε τα συμφωνημένα. Έτσι το Υπ. Πολιτικής Προστασίας έκλεισε παντελώς την
εθνική οδό (πονάει δόντι κόβει κεφάλι).
Ο Περιφερειάρχης δήλωνε ότι δεν
του ζητήθηκε να συνδράμει για να
παραμείνει ανοιχτή η εθνική οδός.
Προφανώς για άλλη μια φορά βλέπουμε και ακούμε για την ανάληψη
ευθύνης, με τα κόμματα να διασταυρώνουν τα “ξίφη” τους, για το
ποιος έχει την ευθύνη, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε φορά, και τελικά ουδείς ευθύνεται.
Aννα Μπουζιάνη
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Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου,
σκοτώνει;
Η γήινη ακτινοβολία αποτελεί όλο το σύνολο των
ακτινοβολιών που εκπέμπονται από την επιφάνεια της
γης καθώς και από την ατμόσφαιρα. Η ακτινοβολία
ωστόσο που χαρακτηρίζεται με μεγάλο μήκος κύματος απορροφάται πολύ έντονα από το διοξείδιο του
άνθρακα και το νερό. Οπότε μέσα στις σημαντικότερες επιπτώσεις από την πλευρά του πλανήτη μας
είναι η θέρμανση της γήινης ατμόσφαιρας.
Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας εξαρτάται κατά ένα
μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των υδρατμών και
την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχουν μέσα σ’ αυτή. Συνεπώς οι διάφορες μεταβολές
των συστατικών αυτών θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Το φαινόμενο αυτό κατά κόρον ονομάζεται Φαινόμενο του
ατμοσφαιρικού Θερμοκηπίου ή πιο απλά, Φαινόμενο
του Θερμοκηπίου. Η ονομασία του φαινομένου
αυτού, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ίδιες περίπου
διαδικασίες και συνθήκες δημιουργούνται μέσα σε
ένα θερμοκήπιο, έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος της
ακτινοβολίας να εκπέμπεται στο έδαφος και στα φυτά
του θερμοκηπίου με σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξή
τους. Συνεπώς το γυάλινο κάλυμμα βοηθάει στον εγκλωβισμό της ηλιακής ακτινοβολίας εντός του θερμοκηπίου, όπως αντίστοιχα τα σύννεφα και το διοξείδιο
του άνθρακα βοηθάνε για την δημιουργία μιας «γυά-

λινης οροφής» γύρω από την Γη. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ένα 80% αυτού του φαινομένου οφείλεται
στους ανθρώπους και ένα 20% οφείλεται στον φυσικό παράγοντα της γης.
Εκεί που θα ήθελα να εστιάσω είναι ο ανθρωπογενής
παράγοντας ο οποίος επηρεάζει με τη διαδικασία της
καύσης ένα μεγάλο κομμάτι της απορροφούμενης
ακτινοβολίας από τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας.
Είναι γνωστό ότι από όλη την ηλιακή ενέργεια που
δέχεται η γη, ένα μεγάλο μέρος της ανακλάται πίσω
προς το διάστημα, από την επιφάνεια της γης και από
τα σύννεφα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει απόθεμα
που απορροφάται από την γη και την ατμόσφαιρα.
Έτσι, εδώ τίθεται το ερώτημα αν μπορούμε να ισορροπήσουμε κατά κάποιο τρόπο τις εκπομπές ρύπων
που δημιουργούν διοξείδιο του άνθρακα και που σε
συνδυασμό με τους υδρατμούς απορροφούν ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό της γήινης ακτινοβολίας.

Τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω εκπέμπεται
ένα μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα
να εγκλωβίζεται στην ατμόσφαιρα και να διαμορφώνει
με τον τρόπο της σε υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας από
εκείνες που θα ήταν δυνατόν να σημειωθούν αν δεν
υπήρχε η ατμόσφαιρα. Αποτέλεσμα αυτού του εγκλω-

βισμού αποτελεί η αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας της γης που μπορεί να αποτελέσει καταστροφική
για εκατοντάδες οικοσυστήματα. Δημιουργούνται καύσωνες, καταιγίδες, άστατες και έντονες βροχοπτώσεις,
αύξηση της στάθμης της θάλασσας, απειλή για τα διάφορα ζώα καθώς μερικά μεταναστεύουν σε υψηλότερα
υψόμετρα ή μακριά από τον ισημερινό, όξυνση του
ωκεανού, πυρκαγιές και ξηρασία λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Δυστυχώς δεν γνωρίζω ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουμε για να μειώσουμε αρκετά τον ανθρωπογενή
παράγοντα από την εξίσωση αυτού του φαινομένου
αλλά ελπίζω να βρεθεί σύντομα, διότι ότι ο πλανήτης
φωνάζει βοήθεια.

------------------------------------------------------Apostolou Christos
Undergradute Student - Faculty of Agriculture
Email: capostolouagr@yahoo.com
T:+30 6944042251
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Ο άνθρωπος της ψηφιακής βιομηχανίας
Έχω μία φιλοδοξία και αυτή δεν είναι άλλη από το να
γράψω σύντομα ένα δοκίμιο με τον τίτλο: «Η θέση
του ανθρώπου στον ψηφιακό κόσμο», κατά το πρό
τυπο του Max Scheler, ο οποίος το έτος 1928 δημοσί
ευσε το δοκίμιό του με τον τίτλο: «Η θέση του
ανθρώπου στον κόσμο».

γική ψηφιακή βιομηχανία επιβάλλει τους όρους της
στην ανθρώπινη ζωή, στο καθεστώς της πανδημίας.
Ένα είναι το αδιαμφισβήτητο δεδομένο (Factum):
κατά την φάση της πανδημίας, οι τεχνολογικές ψηφια
κές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, αύξησαν τα κέρδη
τους σε μυθώδη ποσά.

Μπορεί η επιστημολογική φιλοδοξία μου να υπερβαί
νει τις ίδιες τις δικές μου πνευματικές ικανότητες,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο προβληματισμός για το
πού βρίσκεται ο άνθρωπος σ’ έναν κόσμο, ο οποίος
έχει πλήρως μετασχηματισθεί, έχει πλήρως μεταμορ
φωθεί σχετικά με την οντολογική δομή του, δεν είναι
αδικαιολόγητος και ούτε πρόκειται για ένα ψευδοπρό
βλημα.
Στην παρέμβασή μου αυτή θα αναπτύξω προκαταρ
κτικές σκέψεις και προεισαγωγικές ιδέες οι οποίες
αναφέρονται στο πρόβλημα της οντολογικής θέσης
του ανθρώπου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Πολλοί
έχουν σχηματίσει την εντύπωση, ότι η πρόσφατη παν
δημία, είναι εκείνη η αιτία που οδήγησε στη δημιουρ
γία του ψηφιακού κόσμου.
Όποιος υποστηρίζει μία τέτοιου τύπου άποψη, κινεί
ται στα όρια της ψευδοεπιστήμης. Μπορεί η πανδη
μία και ως υγειονομικό καθεστώς, αλλά πρωτίστως ως
πολιτικό σύστημα να είναι εδώ και ένα έτος η ανθρώ
πινη πραγματικότητα παγκοσμίως, αλλά αυτό δεν ση
μαίνει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος ως συνείδηση, έχει
αντιληφθεί τον ριζικό μετασχηματισμό του κόσμου
μέσα στον οποίον ζει κατά το διάστημα των τελευ
ταίων 70 χρόνων (19502020).
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε εάν η πανδη
μία γέννησε τον ψηφιακό κόσμο ή μήπως η τεχνολο

Μονοδρομήσεις
ευθεία οδός
Διαδρομή, μέσα από παρατηρήσεις: εικόνες από τα παλιά, καινούργια δεδομένα,
ανακίνηση μνήμης, στόχων επαναπροσδιορισμός. Και όλα αυτά, πάνω σε μια ευθεία, καθότι, πίσω να γυρίσουμε,
ανέφικτο, και τα εμπόδια να αποφύγουμε, ομοίως. Κοινώς, «μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα», και τα δύο, διαβατέα.
Συζητούσα με την κόρη μου, και της μιλούσα για την ησυχία που αποπέμπουν οι
μονόδρομοι: περπατώντας χρειάζεται να
κοιτάζεις – υπό κανονικές συνθήκες –
μόνο προς μία κατεύθυνση, εφόσον επιλέξεις να κινείσαι αντίθετα προς την κατεύθυνση
κινούμενων
οχημάτων·
διασφαλίζεις το προνόμιο να απολαμβά-

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
κές πλατφόρμες για να «βρει τον εαυτό του» και σε
πολλά άλλα χρηστικά εργαλεία της ψηφιακής τεχνο
λογίας, τότε αυτομάτως ορίζεται από άλλες οντολογι
κές παραμέτρους εκτός της υποκειμενικότητας.

Τέτοια κέρδη δεν είχαν πραγματοποιήσει ούτε οι χρη
ματοπιστωτικές εταιρείες στη φάση της δημοσιονομι
κής κρίσης. Δεν έχω, δυστυχώς, μπροστά μου στοιχεία
ούτε για την ψηφιακή βιομηχανία, ούτε για το χρημα
τοπιστωτικό σύστημα. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε
όλοι μας να τα βρούμε στους σχετικούς καταλόγους.
Το δεδομένο, για το οποίο μιλάω όμως χρειάζεται πε
ραιτέρω θεωρητικοκριτική επεξεργασία.
Κατά την περίοδο της πανδημίας η ψηφιακή βιομηχα
νία καθίσταται παντοδύναμη ως κοινωνικοοικονομι
κός μηχανισμός. Δεν είναι μόνον τα υπέρογκα κέρδη
της, αλλά έχουμε να κάνουμε με μία επιπλέον διά
σταση, την οποία ονομάζω: ψυχοδυναμική του αν
θρώπου, του ατόμου, του πολίτη. Με απλά λόγια
λέω, ότι οποιοσδήποτε από εμάς εμπλέκεται στις
δομές του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή χρησιμοποιεί
την ηλεκτρονική τεχνολογία, καταφεύγει στις ψηφια

νεις τα όσα σε περιβάλλουν· μειώνεις
τους κινδύνους ατυχημάτων, αφού η προσοχή σου διασκεδάζεται σε λίγα και, συνήθως, προβλέψιμα.
Το μόνο πρόβλημα, της ανέφερα, είναι
ότι, εκτός των καθέτων ή με άνοιγμα
όποιας άλλης γωνίας στην ευθεία που
εμείς βαδίζουμε, οι οποίες, όταν υπάρχουν, είναι πιθανό να χρησιμεύουν ως
οδοί διαφυγής, εάν οξυνθούν τα προβλήματα στο δικό μας δρόμο, επειδή η απόληξη του μονοδρόμου μάς είναι άγνωστη,
θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει τί θα
πράξουμε, εάν φθάσουμε σε αδιέξοδο:
είτε γκρεμό, είτε ρέμα. Έχοντας στο
μυαλό μας, ότι η κατάληξη θα πρέπει να
συνάδει καί με την επίτευξη του σκοπού,
που, κατά φύσιν, παραμένει πάντα η πρόοδος, καί με την συνέχεια του ταξειδιού
μας.
Ταξίδεψε, το μυαλό μου, στο παλιό, αλλά

Όταν στην πολιτική φιλοσοφία μιλάμε για τον άν
θρωπο, το άτομο ή τον πολίτη που αυτοπροσδιορίζε
ται ως υποκείμενο, εννοούμε μία υπαρκτική οντότητα,
η οποία μόνον και αποκλειστικά αυτή ορίζει τον κόσμο
της, στην ζωή της και όλα τα συναφή.
Όπως ο ψηφοφόρος στο εκλογικό σύστημα δεν γίνε
ται ποτέ πολίτης στο πολιτικό σύστημα, το ίδιο συμ
βαίνει και με τις υπό διαμόρφωση δομές του νέου
ανθρώπου στην ψηφιακή εποχή. Ο άνθρωπος ως υπο
κείμενο της νεωτερικής εποχής και κοινωνίας στο νέο
ψηφιακό κόσμο, αναζητεί τον εαυτό του, την οντολο
γική θέση του. Αλλά όσο και να ψάχνει τον τόπο του,
θα ματαιοπονεί, στο βαθμό που δεν δημιουργεί ο
ίδιος τον ψηφιακό κόσμο, αλλά αυτός είναι το δημι
ούργημα του εργαλειακού και κερδοσκοπικού καπιτα
λισμού.
――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

πάντοτε επίκαιρο, γνωμικό που μιλά για
την ελευθερία επιλογής διαδρομής σε
σταυροδρόμι κρίσιμο: κάποιοι, το περιγράφουν ως συνομιλία του θετικού με το
αρνητικό, άλλοι το χαρακτηρίζουν ως συναπάντημα του καλού με το κακό, ορισμένοι αναφέρονται στην αρετή και την
αδυναμία. Όλοι, ανεξαιρέτως, δηλώνουμε την ανάγκη λήψης απόφασης, η
οποία οδηγεί στην επιλογή χαρακτήρα
τελικής ευθείας, με την αρχή της διαδρομής – που μπορεί και ως τεθλασμένη ή
κυμματοειδής να αναπτυχθεί ή να εμφανίσει και κυκλικές ή ελειψοειδείς παρεμβολές – να ορίζει με ακρίβεια και
σαφήνεια τις δικές μας διαθέσεις και τις
δικές της δυσκολίες: μη προβλέψιμες
ολοσχερώς, και οι μεν και οι δε.
Σημασία έχει, ανέφερα στην κόρη μου,
ότι κάθε ευθεία προσφέρει ένα όμορφο
ταξείδι, όταν παραμένουμε πιστοί στην
αρχική απόφασή μας: για ποιόν λόγο επι-

λέξαμε τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Όποια και αν είναι η απόληξη, θα παραμένουμε πάντοτε έτοιμοι για τη συνομιλία με το απρόσμενο, διότι, ο
χαρακτήρας της επιλογής μας έχει διατηρηθεί σταθερός. Όση κι αν είναι η ποικιλία των περιβαλλόντων στα οποία θα
βρισκόμαστε, και όποιας ποιότητας τα
συναισθήματα και οι εμπειρίες, οι αξιακές
μονοδρομήσεις περιορίζουν τη σπατάλη
δυνάμεων και πόρων, αδυνατίζουν τον
κίνδυνο και πολλαπλασιάζουν, νομοτελειακώς, τα οφέλη και τις ωφέλειες, και
για εμάς, και για όλους εκείνους, με τους
οποίους θα συνομιλούμε.
Υπάρχει και κάτι ακόμη: στις μονοδρομήσεις, αποφεύγονται οι συγκρούσεις.
Χρειάζεται, στη συνάντηση, τυχαία ή
προγραμματισμένη, να δώσεις χώρο από
τον χώρο που έλαβες ως δώρο.
16.02.2021
Βασιλεία Στ. Κατσάνη
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Ολοκληρώθηκαν τα Rapid Test στο Δήμο ΒΒΒ
Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα
Με μεγάλη προσέλευση
ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τεστ ταχείας ανίχνευσης Covid – 19
(Rapid Test) που πραγματοποίησε την Κυριακή 14
Φεβρουαρίου ο ΕΟΔΥ σε
συνεργασία με το Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Δημαρχείο

της Βούλας.
Εξετάστηκαν συνολικά
551 πολίτες και εντοπίστηκαν 6 θετικά αποτελέσματα από τα οποία

ήταν 4 γυναίκες και 2 άντρες. Το ποσοστό αυτό
θεωρείται χαμηλό σε
σχέση με τα σημερινά
επιδημιολογικά
δεδομένα της χώρας.
Στην αντίστοιχη διαδικασία που είχε διεξαχθεί
στο Δήμο - 25 Ιανουα-

ρίου - είχαν εξεταστεί σε
δύο σημεία 476 άτομα
και είχαν εντοπιστεί 5 θετικά αποτελέσματα, γεγονός που καταδεικνύει

πως το ιϊκό φορτίο στο
Δήμο ΒΒΒ κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα
καθώς το ποσοστό θετικών δειγμάτων ήταν
1,05% στις 25 Ιανουαρίου και 1,09% στις 14
Φεβρουαρίου.
Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος
εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τα αποτελέσματα
των εξετάσεων αλλά παράλληλα ζήτησε απ’
όλους να μην υπάρξει
εφησυχασμός και χαλάρωση των μέτρων.
Από τα τρία σημεία που
είχαν
προαναγγελθεί
πραγματοποιήθηκαν τα
δύο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
δεν πραγματοποιήθηκε
στη Βάρκιζα.
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Προβληθείτε μέσα από τις σελίδες μας
Η ΕΒΔΟΜΗ κυκλοφορεί κάθε Σάββατο σε ένα μεγάλο αριθμό
αντιτύπων επι 24 χρόνια ανελλιπώς.
Προβληθείτε - ξεκινώντας - με μία συνδρομή.
6937153052, 2106030655 - press@ebdomi.com

6(59,&(˃ˉʿːˑˇˈʿ
ːˑʿˆʿˑˍː˂
ˉˀˬ˲˨˦˞ˠ˩˚˪ˤ˯
ˁ˨˲˳˙ˡ˞
ˑˤ˨ )D[
ZZZILWDQGJRVWDWKDWRVJU
(PDLOVWDWKDWRV#ILWDQGJRJU

˃ˉʿːˑˇˈʿ
CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
˒ˎ˅ˏ˃ːˇ˃ː

ˁˢ˪˦˧˹VHUYLFHVHW˞˩˭ˮ˞ˠ˦˙ˣVHW˦˩˙˪˱˞ˢ˧˧ˢ˪˱ˮˬ˳˹ˮˬ˲
˞˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˳ˮ˚˪˞˩˭˞˱˞ˮ˜ˢ˯ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮˢ˯
˞˨˲˰˜ˡˢ˯ˣ˙˪˱ˢ˯
(˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤˣ˲ˠˬ˰˱˙˥˩˦˰ˤVHUYLFH$&ˢ˭˦˰˧ˢ˲˚˯ˣ˞˪˱˻˪

ˎˏˍː˓ˍˏ˃ː
ದ0ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˩ˤ˴˞˪˦˧˚˯ˢˮˠ˞˰˜ˢ˯ˡ˶ˮˢ˙˪˭˨˲˰˦˩ˬ˞˲˱ˬ˧˦˪˛˱ˬ˲
ದˉ˦˭˞˪˱˦˧˹VHUYLFH ˨˙ˡ˦˞: ˳˜˨˱ˮˬ˨˞ˡ˦ˬ˺ 
ದʿ˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˰ˢ˱˦˩˚˯˰ˬ˧
ದ(˦ˡ˦˧˚˯˱˦˩˚˯˰˱˞[
7ˮ˹˭ˬ˯˭˨ˤˮ˶˩˛˯˩ˢ˱ˮˤ˱ˬ˜˯ ˩ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˭˦˰˱˶˱˦˧˚˯˧˙ˮ˱ˢ˯
˖ˮ˙ˮ˦ˬ˧˞˥ˤ˩ˢˮ˦˪˚˯ː˙˟˟˞˱ˬ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΒΔΟΜΗ

“ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”
βλέπουν οι Κοινότητες των Δήμων Λαυρεωτικής & Σαρωνικού
και αντιδρούν με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Οι Κοινότητες των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πιέσουν το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση ή
τροποποίηση του υπό κατάθεση νομοσχεδίου για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που στοχοποιεί και απαξιώνει
τον θεσμό των Κοινοτήτων.
Μετά από συναντήσεις των προέδρων των Κοινοτήτων και αντίστοιχες αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων, αποφασίστηκε η αντίδραση ενάντια στο εν
λόγω νομοσχέδιο. Η αρχή έγινε με αποστολή κοινής
επιστολής διαμαρτυρίας, προς τον Υπουργό Εσωτερικών M. Βορίδη, την οποία συνυπογράφουν οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων Κερατέας,
Λαυρεωτικής, Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά.

Ποιος είναι αρμόδιος για το
κόψιμο των κλαδιών κατά
μήκος των γραμμών
μεταφοράς ενέργειας;
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (KEΔΕ), με αφορμή
την πρόσφατη κακοκαιρία και όλα όσα συνέβησαν με τις
εκτεταμένες διακοπές παροχής ενέργειας αλλά ύδρευσης, τις πτώσεις δέντρων, το κλείσιμο δρόμων, που ταλαιπώρησαν και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν εκατοντάδες
κατοίκους, με ανακοίνωσή της επισημαίνει μεταξύ άλλων:
Οι δύσκολες για τους κατοίκους της Αττικής, καταστάσεις
των τελευταίων ημερών πρέπει να μας προβληματίσουν,
με δεδομένο ότι τα λεγόμενα «ακραία ή σπάνια φαινόμενα», ούτε τόσο ακραία αλλά ούτε και τόσο σπάνια θα
πρέπει να θεωρούνται πλέον.
Πρώτον. Οι Δήμοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το κλάδεμα
ή κόψιμο των δέντρων κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς
ενέργειας, όπως προκύπτει και από τον Κανονισμό Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, (ΦΕΚ 608/Β/6.10.67 Αρ. 281).
Δεύτερον, δεν οφείλονται όλες οι διακοπές ρεύματος σε
πτώσεις δέντρων.
Τρίτον, αντικειμενικά, οι Δήμοι του αστικού συγκροτήματος δεν έχουν όλο αυτό το στόλο των μηχανημάτων, για
να καθαριστούν οι δρόμοι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ενόσω η κακοκαιρία ήταν σε εξέλιξη. Πολύ περισσότερο, γερανούς κι άλλο εξοπλισμό για τεμαχισμό και
την απομάκρυνση των πεσμένων κορμών.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε πάρα πολλές
περιπτώσεις, η διάγνωση της προβληματικής στατικότητας των δέντρων, δεν είναι ούτε τόσο εύκολη ούτε τόσο
προφανής, όπως και η ύπαρξη ασθενειών του ριζικού συστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλά από τα δέντρα
που έπεσαν, δεν έσπασαν αλλά ξεριζώθηκαν.
[...] Επειδή οι ώρες αυτές παραμένουν κρίσιμες, δεν είναι
κατάλληλες ούτε για την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά
ούτε και για τη δημιουργία κατηγορητηρίων. Το σίγουρο
είναι πως η χώρα μας είναι απαραίτητο να αποκτήσει
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας

H επιστολή
15 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη
ΚΟΙΝ:
α) Βουλευτές Περιφέρειας Α ́ Ανατολικής Αττικής κα
Μαρτίνου Γεωργία, κ. Βλάχο Γεώργιο, κ. Οικονόμου
Βασίλειο, κ. Σπίρτζη Χρήστο, κ. Αθανασίου Αθανάσιο, κ. Σκουρολιάκο Παν. κ. Γκιόκα Ιωάννη, κ. Μυλωνάκη Αντώνιο, κα Απατζίδη Μαρία.
β) Δ. Συμβούλιο ΚΕΔΕ

Επιστολή Διαμαρτυρίας Κοινοτήτων
Δήμων Λαυρεωτικής –Σαρωνικού
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή
μας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την άποψη των
Κοινοτικών Συμβουλίων των Δήμων Λαυρεωτικής και
Σαρωνικού, τα οποία σύσσωμα με αποφάσεις που
ελήφθησαν, αντιδρούν στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί ταφόπλακα για το θεσμό των Κοινοτήτων. Οι Κοινότητες,
ειδικά εκείνες, με μεγάλο αριθμό κατοίκων και
έκταση, αποτελούν ένα διοικητικό όργανο, ένα αιρετό
θεσμό που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους πολίτες
και αφουγκράζεται άμεσα τα προβλήματά τους.
Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι όλη αυτή την περίοδο, ακόμα
και χωρίς καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στη διαχείριση των Κ.Α.Π., ενισχύουν με κάθε τρόπο και
μέσο, την αποκεντρωμένη διοίκηση του Α ́ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με γνώμονα αυτό, θα περιμέναμε από ένα νέο νομοσχέδιο, να αναγνωρίσει αυτόν τον επιτυχημένο ρόλο
και να ενισχύσει το θεσμό των Κοινοτήτων, δίνοντάς
τους ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγο στη διαχείριση των Κ.Α.Π.
Σε Μητροπολιτικούς Δήμους, όπως ο Δήμος Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, με μεγάλο πληθυσμό, έκταση
και πολλούς οικισμούς, ο ρόλος της Κοινότητας είναι
πιο απαιτητός και αναγκαίος.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας ζητούμε:
1. Να αρθεί η διάταξη που καταργεί τα Κοινοτικά μας
Συμβούλια.

Δωρεάν (rapid test) στο
Δήμο Μαρκοπούλου

2. Να επανέλθουν στις Κοινότητες ουσιαστικές αρμοδιότητες όπως η διαχείριση των ΚΑΠ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συνεχίζει την προσπάθεια
να σπάσει η “αλυσίδα” της διασποράς του ιού και
διοργανώνει σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δωρεάν έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από
το αυτοκίνητο (drive through).
Η διενέργεια των τεστ απευθύνεται σε όλους και θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
2021, από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. στο χώρο
στάθμευσης της Δημοτικής Πλαζ Αυλακίου, στο
Πόρτο Ράφτη.
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα λαμβάνει ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, χωρίς να χρειαστεί ο εξεταζόμενος να
εξέλθει από το αυτοκίνητό του.

4. Να μεταβιβαστεί η πλήρης διαχείριση της παγίας
προκαταβολής στα Κοινοτικά Συμβούλια.

Οδηγίες συμμετοχής:
• Πριν την αναχώρηση, στέλνουμε γραπτό μήνυμα (SMS)
με τον αριθμό 1 στο 13033.
• Παίρνουμε μαζί μας την αστυνομική ταυτότητα και
φροντίζουμε να γνωρίζουμε τον ΑΜΚΑ
• Προσερχόμαστε στο χώρο εξέτασης μόνο με αυτοκίνητο και παραμένουμε σε αυτό
(δεν θα διενεργηθούν τεστ σε πεζούς)
• Θα ζητηθεί να δηλώσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου,
για την αποστολή του αποτελέσματος.

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
Απόστολος Ζορμπάς, Πρ. Κοινότητας Κερατέας
Αλέξανδρος Πρεβενάς, Πρ. Κοινότητας Λαυρεωτικής
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Χρήστος Ράπτης, Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβίων
Όλγα Κετέογλου, Πρόεδρος Κοινότητας Αναβύσσου
Εμμανουήλ Τσαλικίδης, Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Άλκηστη Παπαδογεωργή, Πρ. Κοινότητας Σαρωνίδας
Κωνσταντίνος Στεργίου, Πρ. Κοινότητας Κουβαρά

3. Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων να αποκτήσουν
ενεργό ρόλο στα Δημοτικά Συμβούλια, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Αγαπητέ κύριε Βορίδη, γνωρίζουμε την ευαισθησία
σας για τον τόπο μας. Έναν τόπο με ιστορία, πλούσιο
παρελθόν, παρόν αλλά και μέλλον, με συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Σας παρακαλούμε να αφουγκραστείτε τη φωνή όλων των Κοινοτήτων και να μην
προχωρήσετε στην οριστική αποδόμηση του θεσμού
της Κοινότητας. Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι
όλα τα μέλη των Κοινοτήτων, είμαστε αποφασισμένοι
να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο, για να διατηρήσουμε
τις Κοινότητές μας και να ενισχύσουμε το ρόλο τους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε και τις
απολύτως ειδικές, που δημιουργήθηκαν λόγω καιρικών
φαινομένων (πρωτόγνωρα κι αυτά στην περιοχή μας)
οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τα πεπραγμένα
των Οικονομικών Επιτροπών.
Τα κυριότερα θέματα από τις συντελεσθείσες επιτροπές:
7η οικονομική 3-2-2021.
Προς επιβεβαίωση των προτέρων λεχθέντων περί της
ακόμη και σε περίπτωση θετικής τοποθέτησής μας, συγχρόνως συνοδευομένης από ερωτήσεις-διευκρινίσεις:
"Παράταση χρόνου εκτέλεσης της προθεσμίας εκπόνησης Β φάσης σχετικά με την σύνταξη μελέτης σχεδίου
βιώσιμης αστικής κινητικότητας". Υπερψηφίσαμε την παράταση, αλλά ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με το τί περιλαμβάνει αυτή η φάση. Η αιτούμενη παράταση θα λήξει
στις 13-8-2021, όμως για το περιεχόμενο απάντηση δεν
πήραμε. Πάντως δεν συνιστά αιτιολόγηση για την άρνηση έγγραφης απάντησης, ούτε η καταψήφιση μηδέ η
επιφύλαξη δια της ψήφου, ΛΕΥΚΟ.

8η Οικονομική 10-2-21
• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού κι εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2020-2021, ύψους 264.120€.
Ο ένας και μοναδικός συμμετέχων(!) προκρίνεται -προσεχώς οριστικός ανάδοχος- για την προμήθεια
237.325,57€, χωρίς να υπάρχει όμως καμία συμμετοχή
για την 10η κατηγορία της ίδιας προμήθειας, που αφορά
τους φανοστάτες ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 23.336,80€.
• Εγκριση και οριστική παραλαβή μελέτης: "Γεωλογικές
και υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια ΔΕ Βούλας κ Βουλιαγμένης". Μυστήριο καλύπτει τόσο το ύψος της αμοιβής, όσο και το υπόλοιπο
αυτής, ως και το ΦΠΑ. Τα διαφορετικά ποσά της εισήγησης δεν "έβγαιναν" όπως και να τα υπολογίζαμε. Αναφέρεται: "α) η διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού
8.672,61 για την εκπόνηση της μελέτης. β) η απευθείας
ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης... ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά με το ποσό 6.900 πλέον ΦΠΑ
και υπολείπεται του 30% της αμοιβής του". Παρακάτω: "
Την 27-5-2015 υπεγράφη σύμβαση ύψους 8.487 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ". Οσες αριθμητικές πράξεις κι αν
κάναμε, δεν συμπέσαμε σε κανέναν από αυτούς τους
αριθμούς! Αυτή ήταν και η παρατήρηση που στείλαμε στο
απαντητικό mail της τοποθέτησής μας.
• Εγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί
της οδού Απόλλωνος ΔΕ Βουλιαγμένη". Εδώ παρατηρήσαμε το εξής: Το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα
στις 17-10-2017... Προσπερνούμε τ' ότι έγινε προσωρινή
και οριστική παραλαβή μαζί, αναμενόμενο ύστερα από
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τόσο καιρό. Για ποιό λόγο όμως πέρασαν τρία χρόνια
και 4 μήνες μέχρι την παραλαβή του; Επίσης διαβάσαμε
στην εισήγηση ότι αφού έχει παρέλθει το 15μηνο από
την βεβαίωση περαίωσης του έργου... παρήλθε ο προβλεπόμενος από τον νόμο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ του
έργου. Επομένως;
• Εγκριση κι αποδοχή της δωρεάν υπό εκπόνηση "Μελέτης διαμόρφωσης για την παράκτια ζώνη Βάρκιζας μεταξύ
Λεωφόρου
Βουλιαγμένης
Σουνίου
κ
ακτογραμμής". Από τον τίτλο και μόνο του θέματος,
είναι απολύτως εύληπτο, ότι δεν γίνεται αντιληπτό....
Ποιά ακτογραμμή αφορά, Βουλιαγμένη-Σουνίου, όλη;
Αφορά την Βάρκιζα; Ποιό σημείο;
Μήπως εκείνη την μικρή αλλά όμορφη παραλία, που εμφανίζει μεγάλα προβλήματα λόγω διάβρωσης του τοιχείου αντιστήριξης της παραλιακής οδού; Και μήπως γι'
αυτή την γραφική παραλία υπάρχει έτοιμη μελέτη από
την ΕΤΑΔ; Η μήπως αφορά την μαρίνα Βουλιαγμένης
γιατί ακτογραμμή είναι κ αυτή... Μα, σε κάθε περίπτωση
ανήκει στο δήμο μας αυτό ή τα λοιπά κομμάτια, η εν
γένει ακτογραμμή και έχει προηγηθεί επίσημη παραχώρηση προς τον δήμο μας; Εντέλει, μήπως ο δωρητής
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μηχανικό που έχει υποβάλει την αίτηση δωρεάς; Σε αυτό το σημείο, μπορούμε
όλοι μαζί να κλίνουμε την λέξη "αοριστία" στον ενικό
και πληθυντικό αριθμό μαζί...

Εκεί που νομίζαμε ότι η εβδομάδα για τις οικονομικές
επιτοπές, είχε κλείσει... ήρθε ειδοποίηση για έκτακτη
στις 11-2.21. Αφορούσε αποκλειστικά τον καθορισμό
των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση 4 δημοτικών περιπτέρων: 1. Βασ.Παύλου 1, Βούλα 2, Βασ. Παύλου
100-102, 3. Ερμού 1 Βουλιαγμένη, 4. Ακτής 17-19,
Βούλα.
Δεν συμμετείχαμε σ’ αυτή την επιτροπή, το δηλώσαμε
και γραπτώς ΑΦΟΥ πρώτα ρωτήσαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία, αν υπήρχαν θέματα εκτός ημερησίας (κι αυτό
το γράψαμε στο mail). Πήραμε απάντηση πως δεν υπήρχαν.

10η οικονομική επιτροπή 17-2-2021
Αυτή η επιτροπή πραγματοποιήθηκε την επομένη της έντονης και παρατεταμένης χιονόπτωσης στην περιοχή
(καινοφανές ομολογουμένως). Ως εκ τούτου προετοιμαστήκαμε για αργοπορίες ή και ματαίωση. Προς μεγάλη
μας έκπληξη και με εξαίρεση, μία εισήγηση που ήρθε καθυστερημένα, κατά τα λοιπά διεξήχθη κανονικά και πάντως σε ό,τι μας αφορά. Η παρατήρηση αυτή γίνεται και
πάλι γιατί η εξ ανάγκης δια περιφοράς διαδικασία, δεν
μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουμε σχετικά με τα
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Οχι βέβαια πως δεν μαντεύουμε...
• Η πρώτη αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ για το οικ.έτος ’21,
επιφύλασσε εκπλήξεις! Πιο συγκεκριμένα και καθώς τα
έξοδα που δεν ειχαν δαπανηθεί (φυσιολογικό λόγω πανδημίας) έπρεπε να μεταφερθούν στην φετινή χρονιά.
Επειδή ομοίως πρέπει να διατηρηθούν, ας το πούμε χοντρικά, τα ποσά στα ίδια επίπεδα, έγιναν κάποιες αρκετές
αυξήσεις εξόδων, με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Επί
παραδείγματι:
• leasing φωτοτυπικών εκτυπωτικών μηχανηματων
10.000€ με παράλληλη όμως προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών, εξοπλισμό 3.000€.
• Προμήθεια άρτου '20-'21 9.000€. Να σημειώσουμε για
το συγκεκριμένο κονδύλι ότι, πολλάκις έχουμε ρωτήσει

(χωρίς απάντηση,εννοείται) για την γενική προμήθεια
του δήμου σε άρτο, για την οποία είχαμε ενημερωθεί
προφορικά από πέρυσι, ότι σταματά ως προμήθεια. Στη
συνέχεια και στις γενικές δαπάνες επανήλθε (ως τίτλος
μόνο;) αλλά πάντως το ποσό των 9.000€ για τον ΟΑΠΠΑ
είναι τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από το γενικό, όσο υπήρχε. Εξόν εάν, το ρίξουμε στον άρτο γιατί
για θεάματα...χλωμό.
• Προμήθεια ηλεκτρ. συσκευών μαγειρ.σκούπες, πλυντήρια κλπ 15.000€. Γι' αυτή την δαπάνη δεν γνωρίζουμε
αριθμό συσκευών και πόσοι παιδικοί σταθμοί θα εξοπλιστούν.
• Τα έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων 2021, αναμορφώθηκαν απο 3.000 σε 2.000€. Μα για ποιές εκδηλώσεις μιλάμε, εκτός εάν πρόκειται για κάποια διαδικτυακή,
απορίας άξιο αν προσφέρει κάτι στον κόσμο...
• Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για
πυροπροστασία. Στην αρχική τιμή των 89.974€ δόθηκε
προσφορά κι επελέγη ανάδοχος με 71.979€. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για το οικονομικότερο. Σχετικά όμως και στις ερωτήσεις μας, ήδη από
πέρυσι, αν έχει δαπανηθεί μέρος και πόσο της περσινής
ίδιας εργολαβίας, απάντηση δεν λαμβάνουμε, ακούει κάποιος;...
• Συντηρήσεις οχημάτων, ύψους 2.604.000€ !
Καταρχάς αφορά οχήματα που θα πάρει ο δήμος μέσω
της συμφωνίας πλαισίου, δεν τα έχει ακόμη.
Δεύτερον αυτή η συμφωνία θα διαρκέσει, από της υπογραφής της, 4 έτη. Η συντήρηση των οχημάτων θ' αρχίσει εντός του έτους και θα καλύψει και το 2025, ως
πολυετής δαπάνη (ούτως ή άλλως η συντήρηση γίνεται
διαρκώς), όχι όμως σε συνάρτηση με αυτή την συμφωνία. Εξάλλου, όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου ύψους
ποσά, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον αναλυτική κατάσταση των οχημάτων, πράγμα αδύνατο γιατί δεν βρίσκονται ακόμη τα νέα οχήματα εις χείρας του δήμου και
παράλληλα, για τα υφιστάμενα, δεν έχουμε έκθεση της
κατάστασης στην οποία είναι σήμερα.
Θα κλείσουμε με την "καθυστερημένη" εισήγηση που
αφορά την πρόσληψη 10 ατόμων γενικών καθηκόντων
λόγω πανδημίας.Το υπερψηφίσαμε, θέσαμε όμως την
ερώτηση, πόσα άτομα έχουν προσληφθεί από τον Μάρτιο του '20 με την ίδια αιτιολογία; Καλώς δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ατόμων, πρέπει όμως να υπάρχει
ορθή αξιοποίηση των παρεχομένων δυνατοτήτων.
Κουράγιο, Δύναμη, Υπομονή, Προσοχή.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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Ομόφωνο ΟΧΙ από το Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

στη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας
για εκμετάλλευσή ιαματικών πηγών
Το νομοσχέδιο πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τ.Α.
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), το οποίο
συνεδρίασε την 12η.2.2021, αποφάσισε να απορρίψει
τα άρθρα 7 έως 14 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου
Τουρισμού, που αφορούν τη σύσταση της Ανώνυμης
Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».
Η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας “Ιαματικές Πηγές
Ελλάδος” (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα
τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και δια-

Θησαυρίζουν οι ιδιώτες
στην υγεία με τη "βούλα"
ΕΕ-κυβέρνησης
Πλήρη στήριξη στα “δωράκια” εκατομμυρίων ευρώ κρατικών ενισχύσεων των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, στην εμπορευματοποίηση της υγείας και τη
στήριξη των επενδυτικών σχεδίων του μεγάλου κεφαλαίου, παρείχε μέσω της απάντησής της σε ερώτηση
της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου.
Η ερώτηση αφορούσε τον εξαναγκασμό των εργαζομένων σε ατομική ανάληψη του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό σε ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα. Η Επίτροπος στην απάντησή της
νομιμοποίησε και την απευθείας «αιμορραγία» των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών για τεστ και εξετάσεις
στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που θησαυρίζουν
αξιοποιώντας την πανδημία ως ευκαιρία επιπλέον κερδοφορίας σε βάρος των εργαζομένων που αγωνιούν
αφού παραμένουν πολλαπλά εκτεθειμένοι σε χώρους
δουλειάς, σχολεία, ΜΜΜ κ.ά.
Η Επίτροπος παραπέμπει δε στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικό Δικαιωμάτων και στην ουσία ξεκαθαρίζει ότι
για την ΕΕ υπάρχει μόνο «υγεία-εμπόρευμα» με ψίχουλα για τους πλέον εξαθλιωμένους.
Επιβεβαιώνεται η αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ και των
διαδοχικών κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ΝΔ στην
Ελλάδα, που με απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα
υγείας, με πετσόκομμα των κρατικών προϋπολογισμών
για την Υγεία κι εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους της υγείας, τα νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας
μετατρέπονται σε κλινικές της «μιας νόσου».

ψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών.
Ο ΣΔΙΠΕ ως Φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους
που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές,
θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία αντι-αυτοδιοικητική.
H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που
εισηγείται το Υπουργείο, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό
και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή
περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΣΔΙΠΕ καλεί:
• τους Δήμους μέλη του Συνδέσμου,
• τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και
• τις Περιφέρειες της Χώρας
να “υιοθετήσουν” την Απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου, με τη λήψη σχετικής Απόφασης
από τα οικεία Συμβούλια, και
- την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον
θεσμικό εκφραστή του συνόλου των Δήμων της
Χώρας, να απορρίψει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό
του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς η συμμετοχή της
στην Εταιρεία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως άλλοθι στην υποβάθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υφαρπαγή των περιουσιακών της στοιχείων.
Τέλος, ο ΣΔΙΠΕ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το
Υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν
λόγω διατάξεις, είναι έτοιμοι να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με
όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς,
ώστε να συνδιαμορφώσουν το μέλλον
των ιαματικών πηγών της Χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων
ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ)
των εγκαταστάσεών τους.
Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης Διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την
αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις διαδικασίες
η μέχρι σήμερα στάση της Κεντρικής Διοίκησης ήταν
– με τους επιεικέστερους όρους – μη υποστηρικτική.

Σημείωση συντάκτη: Οι ιαματικές πηγές
της χώρας μας, είναι φυσικό αγαθό και θα έπρεπε να
έχουν καθαρά δημόσιο - δημοτικό χαρακτήρα με εύκολη πρόσβαση στον κάθε πολίτη, που έχει ανάγκη
να κάνει χρήση.
Αν ανατρέξετε στη σελίδα 21, θα δείτε ότι οι αρχαίοι
Έλληνες είχαν σε κάθε πόλη και ένα “Ασκληπιείο”,
όπου μπορούσε ο πολίτης να ανανεωθεί σωματικά και
πνευματικά.
Οταν δημιουργούν ανώνυμη εταιρεία, ετοιμάζονται
για άλλο ένα ξεπούλημα των φυσικών πηγών, του νάματος της χώρας μας.

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) για
τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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στα πεταχτά
41 δις ευρώ η ζημιά της
πανδημία για το 2020
Στο 13,5% υπολογίζεται η ζημιά της πανδημίας του κορωνοϊού στον τζίρο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας, όπως προκύπτει από τα
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2020, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας διαμορφώθηκε σε 266 δισ. ευρώ,
αριθμός μειωμένος κατά 13,5% σε σχέση με το 2019, όταν
είχε ανέλθει σε 307,7 δισ. ευρώ.

Nα μη μετατραπεί η υγειονομική
κρίση σε νέα κρίση χρέους
Την ανάγκη για προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας
στα νέα δεδομένα της πανδημίας, αλλά ενδεχομένως και
τη διαφορετική αντιμετώπιση κάθε χώρας, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στην
ομιλία του σε διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση του
Προϋπολογισμού Πολιτών από την ερευνητική ομάδα Διαφάνεια του Προϋπολογισμού. Ακόμα όμως κι αν αυτό γίνει,
πρόσθεσε, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού για μια οικονομία όπως η ελληνική, με το υψηλό δημόσιο χρέος και
τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. «Η δημοσιονομική
επέκταση είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να μείνει όσο το
δυνατόν πιο στοχευμένη, ώστε να μη μετατραπεί η υγειονομική κρίση σε νέα κρίση χρέους» σημείωσε.

Μείωση στους λογαριασμούς
ΔΕΗ για τους πληττόμενους
από τη “Μήδεια”
Μείωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ του μηνός Φεβρουαρίου για τα νοικοκυριά εκείνα που έμειναν χωρίς ρεύμα τις
τελευταίες μέρες ζήτησε ο πρωθυπουργός από πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, ως μία κίνηση καλής θέλησης.
«Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού τις επόμενες ημέρες σ’ αυτήν την κατεύθυνση
ως μία έμπρακτη αναγνώριση της ταλαιπωρίας που υπέστησαν οι πελάτες της επιχείρησης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εξήγγειλε επίσης μια σειρά από δράσεις
προς ενίσχυση των υποδομών, οι οποίες εντάσσονται στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, κάποιες από τις οποίες έχουν να κάνουν και με
υπογειοποίηση καλωδίων σε κρίσιμες περιοχές όπου τα καλώδια πρέπει για λόγους ασφαλείας να είναι υπόγεια.

Πιστώθηκε η επιστρεπτέα
προκαταβολή 5
Πιστώθηκαν ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.707
δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ποσό συνολικού ύψους 161,6 εκατ. ευρώ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, ο συνολικός αριθμός
των δικαιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 359.691, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,23 δισ. €. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο
διαμορφώνεται, περίπου, στα 3.408 ευρώ.

Διευκόλυνση οφειλετών του Δημοσίου, για ρυθμισμένα
χρέη, ή πρόβλεψη για τμηματική καταβολή αυτών
Με απόφαση του Υφ. Οικονομικών
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 617/
17.2.2021, η υπ. αριθμ. Α.1029/2021
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2
της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76).

Η ως άνω υπουργική απόφαση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διευκόλυνσης των οφειλετών του
Δημοσίου, για ρυθμισμένα χρέη, ή
την πρόβλεψη για την τμηματική καταβολή αυτών, η καταβολή των

οποίων ανάγεται στον χρόνο ισχύος
των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού COVID-19 και ειδικότερα, αυτή
έρχεται να προστεθεί στις μέχρι σήμερα κυβερνητικές εξαγγελίες, για
την μετάθεση του χρόνου έναρξης
πληρωμής των χρεών προς το Δημόσιο, που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα, από την έναρξη της πανδημίας
του κοροναϊού και των οποίων έχει
ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής
τους, μέχρι τον Ιούνιο του 2021 (αρχικά είχε προβλεφθεί ως ημερομηνία
λήξης της αναστολής και έναρξης
των καταβολών η 31/3/2021), καθώς
όλοι αντιλαμβάνονται ότι, η εκ νέου
επιβολή μέτρων γενικού κλεισίματος
της αγοράς έχει συσσωρεύσει μεγάλο ποσό χρεών για τις επιχειρή-

σεις και τους επαγγελματίες, οι
οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα το σύνολο των
υποχρεώσεων τους.
...Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, η
εν λόγω δόση του μηνός Φεβρουαρίου θα καταβληθεί την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα
της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης
τμηματικής καταβολής, (προστίθεται
δηλαδή ως νέα τελευταία δόση στις
ήδη ρυθμισμένες δόσεις), όπως αυτό
έχει τυχόν διαμορφωθεί.
Oφελούμενοι από την απόφαση
αυτή, είναι εκείνοι των οποίων η επιχείρηση υπάγεται σε αντίστοιχο
ΚΑΔ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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 προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.
6932444320.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.
Πληροφορίες κ. Γιώργο 6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. 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 καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ENOIKIAZETAI τριάρι (70 τ.μ.) στο Πανόραμα Βούλας (πλατεία Δαβάκη 18), 3ος όροφος.
Επικοινωνία: 210 8957.137.
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 / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,
Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING
(Περιφραγμενο / Φυλασομενο)
κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

www.eea.gr

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

Iατρικό Διαγνωστικό
Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν:
• Ακτινοδιαγνωστικό
* Πανοραμικό οδόντων
* Υπερηχογραφήματα
Αμεση Εξυπηρέτηση
Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)
Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.
Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από
τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό
είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να
μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

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

«Όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια
μάς θωρακίζουν από τον κορωνοϊό»
«Όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια
μάς θωρακίζουν από τον κορωνοϊό» ήταν το κεντρικό μήνυμα
των επιστημόνων σε εκδήλωση
της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας,
που πραγματοποιήθηκε στις 18
Φεβρουαρίου 2021, με θέμα «Ο
οδικός χάρτης για τον εμβολιασμό COVID-19».
Τη δημόσια συζήτηση συντόνισε
ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος τόνισε την κρισιμότητα της περιόδου που
διανύουμε και τον καταλυτικό
ρόλο της Ευρώπης στην έγκαιρη
προμήθεια εμβολίων. Εκτίμησε
πως η παραγωγή τους σύντομα
θα είναι επαρκής, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο η ζήτηση να
περιοριστεί όσο θα πλησιάζουμε
στο καλοκαίρι.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης
συμφώνησε πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενίσχυσε τη διαπραγματευτική δύναμή της με τις κοινές

συμφωνίες με τις εταιρείες και
αυτό ευνόησε κυρίως τις μικρές
χώρες. Τέλος προανήγγειλε τη
δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης που θα αφορά την προτεραιότητα σε σχέση με την κατάταξη
και την ταξινόμηση των ομάδων
σε υψηλού και αυξημένου κινδύνου.
Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας
Αχιλλέας Γραβάνης έκανε μια
χαρτογράφηση των εμβολίων
που χρησιμοποιούνται σήμερα
σε όλο τον κόσμο. Ανέφερε πως
όσα έχουν ήδη πάρει άδεια κυκλοφορίας παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στις μέχρι
σήμερα γνωστές μεταλλάξεις
του ιού, παρόλα αυτά όλες σχεδόν οι εταιρίες βρίσκονται σε
διαδικασία κλινικής επαναξιολογησής τους. Επεσήμανε, πως
ακόμη και τα εμβόλια με 60%
αποτελεσματικότητα παρέχουν
επαρκή προστασία, καθώς οι

υπόλοιπες περιπτώσεις θα παρουσιάσουν ηπιότερη κλινική
συμπτωματολογία.
Ο Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας Τάκης Παναγιωτόπουλος
αναφέρθηκε
στα
κριτήρια της προτεραιότητας
των ευπαθών ομάδων, καθώς ο
περιορισμένος αριθμός εμβολίων υπαγορεύει αναπόφευκτα
σε αυτή τη φάση την ιεράρχηση.
Στη βάση αυτή, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει ο
εμβολιασμός των ασθενών με
μεταμόσχευση, νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο υπό αγωγή,
σοβαρά νοσήματα του αναπνευστικού, σοβαρή ηπατική νόσο,
ανοσοκαταστολή και άλλα νοσήματα. Τέλος, επεσήμανε πως ο
εμβολιασμός σε άτομα άνω των
60 ετών θα αποτρέψει το 91%
των θανάτων και το 73% των
διασωληνώσεων σε ΜΕΘ στη
χώρα μας.
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...για την υγειά μας
To ιαματικό νερό και ο ρόλος του στην αρχαιότητα
Φιλοξενήσαμε, στο προηγούμενο φύλλο, άρθρο της Δρ.
Μαίρης Μαρούλη-Ζηλεμένου, που αφορά το νερό, τις ιαματικές πηγές και την υδροθεραπεία.
Εκανε μία ωραία αναδρομή, στη χρήση του νερού από
τους αρχαίους και θα συνεχίσουμε σήμερα με τα ΣΠΑ
των αρχαίων Ελλήνων.
Στην κλασική Ελλάδα από τον 5ο π.Χ. αιώνα τα «βαλανεία»
αναφέρονται είτε ώς ιδιωτικά λουτρά είτε, ως δημόσια για
όλους τους κατοίκους των πόλεων, αναπτύχθηκαν στα αστικά
κέντρα και εκτός του χώρου των Γυμνασίων στα ιερά του ελληνικού κόσμου. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος θεωρείται πατέρας
της λουτροθεραπείας, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για
την διαδικασία της στο έργο του «Περί αέρων, τόπων και υδάτων». Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και
κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης, αποκτούν
τα μεταλλικά συστατικά τους στα οποία οφείλεται και η θεραπευτική τους επίδραση. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των νερών
αυτών ήταν γνωστές από τα ιστορικά χρόνια. Ο Ηρόδοτος φέρεται να είναι ο πρώτος που παρατήρησε τη θεραπευτική τους
επίδραση (484-410 π.Χ.) Περιέγραψε ορισμένες ιαματικές
πηγές συνιστώντας μάλιστα η λουτροθεραπεία να γίνεται σε
ορισμένες εποχές του χρόνου και για 21 συνεχείς ημέρες. Ο
Ιπποκράτης ο Κώος (460-375π.Χ.) θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης και πατέρας της υδροθεραπείας, πρώτος κατηγοριοποίησε τις πηγές και κατέγραψε τις ασθένειες στις οποίες τα
ιαματικά νερά είχαν ευεργετική επίδραση.
Το σύνολο του έργου του Ιπποκράτη για τα νερά και το κλίμα,
αποτελεί αναμφισβήτητα την πρώτη κλινική υδροθεραπεία,
την οποία κληροδότησε στις μεταγενέστερες γενιές. Οι αντιλήψεις του για το κλίμα και τις θεραπευτικές ιδιότητες των
νερών και των λουτρών θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην
οποία θα συγκροτηθεί η επιστήμη της κλιματοθεραπείας και
της υδροθεραπείας.

Τα Ασκληπιεία
Τον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα, την προ-Ιπποκράτη περίοδο, η ιατρική
τέχνη ασκείτο στα Ασκληπιεία τα οποία λειτουργούσαν ως
χώροι λατρείας, αλλά ταυτόχρονα και ως θεραπευτικά κέντρα.
Η επιλογή της θέσης ενός Ασκληπιείου ήταν μεγάλης σημασίας. Ήταν κτισμένα σε σημεία στα οποία εξέταζαν τη σύσταση
του εδάφους, το υψόμετρο, την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, τα νερά και διάφορα άλλα γεωλογικά στοιχεία. Καταπράσινα τοπία, ειδυλλιακή θέα και φυσικά τρεχούμενα νερά ή
ιαματικές πηγές, αποτελούσαν κομβικά ενεργειακά σημεία για
να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένα Ασκληπιείο.
Υπήρχαν Ασκληπιεία που εξελίχθηκαν σε μεγάλα κτιριακά συμπλέγματα, τα οποία εκτός από τον βασικό χώρο του θεραπευτηρίου και του ιερού, περιλάμβαναν χώρους ψυχαγωγίας όπως
γυμναστήρια, λουτρά και θέατρα (πχ. το αρχαίο θέατρο της
Επιδαύρου).
Σχεδόν όλες οι αρχαίες ελληνικές πόλεις είχαν το δικό τους
Ασκληπιείο. Υπολογίζεται ότι τα Ασκληπιεία στην αρχαία Ελλάδα ξεπερνούσαν τα 320, ενώ σύμφωνα με κάποιες άλλες
πηγές ξεπερνούσαν τα 500.

Στο Ασκληπιείο της αρχαίας Γόρτυνος χρησιμοποιούντο ιαματικά λουτρά με τεχνολογία κίνησης θερμού αέρα.
Η Θυρέα, (σημερινό Άστρος) αποτέλεσε την ιδανική τοποθεσία
να δημιουργηθεί ένα Ασκληπιείο, αφού ήταν κοντά στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου και κοντά σε άφθονα πηγαία νερά. Δημιουργήθηκε έτσι το ιερό του Ασκληπιάδη Πολεμοκράτη, για το
οποίο κάνει λόγο ο Παυσανίας. Δίπλα από το ιερό, υπήρχαν ιαματικά λουτρά και εκεί χτίστηκε μετέπειτα η έπαυλη του Ηρώδου Αττικού, Ρωμαίου ρήτορα, φιλόσοφου και πολιτικού.
Στα Ασκληπιεία η θεραπευτική αγωγή εφαρμοζόταν σε τρία
επίπεδα:
― γενική για όλους τους επισκέπτες,
― η προπαρασκευαστική για τη θεραπεία του ασθενούς και
― η ειδική για κάθε ασθένεια.

Τα σημαντικότερα Ασκληπιεία στον ελλαδικό χώρο ήταν της
Τρίκκης (γενέτειρας του Ασκληπιού),της Επιδαύρου και της
Κω. Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου εθεωρείται το κατ’ εξοχήν
ιερό της υδρολατρείας και της υδροθεραπείας. Διέθετε λουτήρες για την υδροθεραπεία και κρήνες με άφθονο νερό.
Σημαντικό επίσης ήταν το Ασκληπιείο της Περγάμου, πατρίδας
του Γαληνού.

Ρωμαϊκή Περίοδος
Η αγάπη των Ελλήνων για τα λουτρά κληροδοτήθηκε και αναπτύχθηκε και κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι υπήρξαν πραγματικοί λάτρες των λουτρών, το λούσιμο γι’ αυτούς
ήταν κοινωνική υποχρέωση και οι μη λουόμενοι τιμωρούνταν.
Ξακουστά ήταν τα δημόσια λουτρά τους, που καλούνταν θέρμες, και τα οποία χρησίμευαν τόσο στην προσωπική υγιεινή
όσο και για κοινωνικές συναθροίσεις. Τα ρωμαϊκά λουτρά, ήταν
τεράστια και πολυτελή και λειτουργούσαν εκτός των άλλων
ως χώροι επικοινωνίας και διασκέδασης.
Στον υδροθεραπευτικό τομέα γνωρίζουμε ότι πολλοί Έλληνες
γιατροί ασχολήθηκαν στη Ρώμη με τα θερμά λουτρά. Ένας από
αυτούς ήταν κι ο Έλληνας φιλόσοφος και γιατρός Γαληνός, ο
οποίος αποδίδει στο νερό μεγάλη σημασία, όπως φαίνεται και
στο σύγγραμμα του «Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν
φαρμάκων» όπου γράφει: «ἔστω δὴ πρῶτον ἡμῖν ὕδωρ εἰς

σκέψιν προβεβλημένον, ὅτι καί κοινότατον ἅπασιν ἀνθρώποις
ἐστίν, ὑγιαίνουσίν τε καί νοσούσι, καί ἀναγκαιότατον τήν
ζωήν.»
Σήμερα στον ελληνικό χώρο σώζονται ρωμαϊκά λουτρά στους
Φιλίππους Καβάλας, στην αρχαία Ολυμπία, στη Μυτιλήνη κ.ά.

Βυζαντινή Περίοδος
Τα λουτρά αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
αστικής ζωής κατά τη βυζαντινή περίοδο. Εκτός από την κύρια
λειτουργία τους ως χώροι καθαρισμού του σώματος, τα λουτρά
ήταν επίσης κέντρα κοινωνικής ζωής, αλλά και τόποι συνάντησης και ψυχαγωγίας, όπου οι Βυζαντινοί περνούσαν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Εκεί, οι κάτοικοι των πόλεων, και
ιδιαίτερα οι γυναίκες που δεν είχαν πολλές ευκαιρίες για δημόσιες εμφανίσεις, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το μπάνιο τους, να συναντήσουν φίλους και να ενημερωθούν για
ποικίλα ζητήματα. Λειτουργούσαν όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τα επισκέπτονταν άνθρωποι κάθε φύλου, ηλικίας και
κοινωνικής τάξης.
Η χρήση των ιαματικών λουτρών περιορίστηκε από τον 7ο
αιώνα μ.Χ. εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού, της έλλειψης
νερού και του υψηλού κόστους συντήρησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη βυζαντινή περίοδο, και παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων πατέρων της εκκλησίας, η χρήση των λουτρών
και της υδροθεραπείας είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η
χρήση τους ωστόσο έπαψε με το πέρας της βυζαντινής περιόδου και η λουτροθεραπεία περιορίστηκε στα κοινά λουτρά του
ισλαμικού κόσμου.
Επίλογος
Οι θερμές πηγές και τα ιαματικά λουτρά χρησιμοποιούνται εδώ
και χιλιάδες χρόνια για θεραπευτικούς σκοπούς. Η χώρα μας
διαθέτει πάνω από 700 θερμές πηγές, αλλά πολύ λίγες από
αυτές έχουν ήδη αξιοποιηθεί, ωστόσο, και καθώς οι ευεργετικές τους ιδιότητες γίνονται όλο και πιο γνωστές, οι οργανωμένοι χώροι ιαματικών λουτρών αυξάνονται σταδιακά και στην
Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές με υψηλή ποιότητα και
ασφαλείς υποδομές και αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία για
εναλλακτικό τουρισμό.
Το μυστικό για τις ευεργετικές ιδιότητες βρίσκεται στο ίδιο το
νερό και στη φύση. Το νερό που αναδύεται από τις πηγές βρίσκεται στο υπέδαφος, απ’ όπου σε όλο το ταξίδι του έχει συμπαρασύρει πετρώματα κι άλλα συστατικά της φύσης. Αυτή η
διαδικασία εμπλουτίζει το νερό με διάφορα μεταλλικά στοιχεία, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, θειικό
οξύ, ιώδιο, και άλλα και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία του προσφέρει στο σώμα μας εκπληκτικά θεραπευτικά
(και όχι μόνο) οφέλη.
www.armonia-zoi.gr
*Η Δρ Μαίρης Μαρούλη – Ζηλεμένου είναι Καθηγήτρια Συγκριτικής πολιτικής Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών
«Ιωάννης Καποδίστριας» capacent@otenet.gr
πηγή: www.armonia-zoh.gr
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Επιτυχίες του Γ.Σ.
Γλυφάδας - Στίβος
Πρωταγωνιστής και στο 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
κλειστού στίβου και πάλι ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος, κερδίζοντας 2 μετάλλια, Αργυρό και χάλκινο - Σ.Ε.Φ., το
διήμερο 12-13/2/2021.

Η Γκλόρια Πριβιλέτζιο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα
3000μ. με μεγάλη ατομική επίδοση 9.29.92 και η Νικολέτα
Κυνατίδου την τρίτη θέση στα 800μ με 2.15.30 τη δεύτερη
ημέρα του 35ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού
στίβου Ανδρών –Γυναικών.
Πολύ καλή εμφάνιση ήταν και των προταθλητριών του, την
1η ημέρα με την Ζυγόρη Ευαγγελία να κατακτά την 4η
θεση με 55.30 , την Πέτσα Κατιάνα την 7η θέση με 57.47
και την Αρσένου Γεωργία την 8η θέση με 58.60 , στα 400μ.
Γυναικών.
Επίσης ο Εξαρχάκος Αργύρης κατέλαβε τη 13η θέση στον
προκριματικό των 400μ με νέο ατομικό ρεκόρ 51.59. Στον
τελικό των 60μ ο 16χρονος Βασίλης Κυριακίδης κατέκτησε την 16η θέση με 7.30.

ΕΒΔΟΜΗ

ΟΠΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Νίκη επί του Ναδάλ
και ημιτελικά για τον Τσιτσιπά
Με μια σπουδαία ανατροπή από το εις βάρος του 2-0
σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να επικρατήσει
του κορυφαίου Ισπανού τενίστα Ράφα Ναδάλ με 3-2
σετ στα προημιτελικά του διεθνούς τουρνουά ΟΠΕΝ
της Αυστραλίας (κατηγορίας Grand Slam) και να προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Αυτή θεωρείται από τις σημαντικότερες νίκες του
Ελληνα τενίστα στη μέχρι στιγμής καριέρα του αφού
κατάφερε να αφήσει εκτός ένα από τα πιο σημαντικά
ονόματα του παγκόσμιου τένις, ο οποίος στην κατοχή
του έχει 20 τίτλους σε τουρνουά Grand Slam και πολλές άλλες διεθνείς επιτυχίες. Μάλιστα, αυτή ήταν
μόλις η τρίτη φορά που ο Ισπανός χάνει αγώνα σε
τουρνουά Grand Slam από υπέρ του 2-0 σετ, ενώ για
τον Ελληνα τενίστα θα είναι η τρίτη φορά που θα μετάσχει σε ημιτελικά ενός τουρνουά αντίστοιχης κατηγορίας.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και αρχικά αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα χάνοντας τα δύο σετ με 6-3 και 6-2,
στη συνέχεια ανέκαμψε κατακτώντας τα επόμενα 3 σετ

με 7-6, 6-4, 7-5, σε έναν αγώνα που κράτησε 4 ώρες.
Πλέον στον έναν απ' τους δύο ημιτελικούς του ΟΠΕΝ
ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο
Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 3 στον κόσμο) αύριο το πρωί
(10.30 ώρα Ελλάδας).
Nίκος Γεωργόπουλος

Δεν θα γίνει επανεκκίνηση
των «μικρών» κατηγοριών
βόλεϊ
Αδοξο τέλος είχαν γι’ αυτή τη χρονιά τα εθνικά πρωταθλήματα της
Pre League Ανδρών-Γυναικών και
της Α2 Ανδρών και με τη διακοπή
της Α2 Γυναικών. Η ομοσπονδία
βόλεϊ αποφάσισε να ματαιώσει
της διοργανώσεις, καθώς η σεζόν
κοντεύει να ολοκληρωθεί και, εξαιτίας του νέου κορωνοϊού, δεν διεξάγονται ούτε προπονήσεις.
Η προπονητική αδράνεια, στην
οποία έχουν βρεθεί όλο αυτό το
διάστημα οι αθλητές και οι αθλήτριες, δεν θα επέτρεπε να αρχίσουν οι διοργανώσεις πριν από τα
μέσα του Απριλίου και η αγωνιστική περίοδος θα διεξαγόταν παράλληλα με τις σχολικές εξετάσεις
των μικρότερων παικτών. Επίσης, η
οικονομική επιβάρυνση για τεστ θα
ήταν δυσβάστακτη για τα σωματεία και έτσι οι ιθύνοντες του
αθλήματος αποφάσισαν τη δια-

κοπή των πρωταθλημάτων.
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επανέναρξη
των προπονήσεων, αφενός για τις
ομάδες ανδρών και γυναικών για
να έχουν εύλογο χρονικό διά-

στημα
οργάνωσης
και
οι
αθλητές/αθλήτριες να έχουν τον
απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας
για την έναρξη της αγωνιστικής
περιόδου 2021-22. Η επιστροφή
των νέων αθλητών και αθλητριών
στις προπονήσεις θα είναι για
όλους μας ανάσα αθλητικής ζωής,

διότι βλέπουν να περνούν και να
φεύγουν από μπροστά τους δύο
αγωνιστικές περίοδοι απραξίας και
σύντομα θα μιλάμε για έλλειψη ταλέντων, αφού και αυτά που υπήρχαν θα ατονήσουν και θα χαθούν
από το άθλημα», αναφέρει, μεταξύ
άλλων, η ανακοίνωση της ομοσπονδίας.
Ο νέος κορωνοϊός έβαλε στον…
πάγο δύο αγώνες της Λίγκας των
ανδρών.
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Σύρο, αλλά
ο αγώνας με την ομάδα της Σύρου
(17.2.21) δεν διεξήχθη καθώς τρεις
αθλητές της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν θετικοί στη νόσο.
Επίσης δεν διεξήχθη και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Φίλιππο Βέροιας διότι πάνω από
δέκα άτομα στην ομάδα της Ημαθίας έχουν προσβληθεί.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Παναθηναϊκός έσπασε το αήττητο
του Ολυμπιακού
Ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων και εν μέσω του
κλοιού της «Μήδειας», το ελληνικό «El Clasicο», βρήκε
μεγάλο νικητή με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρασε
τον «αιώνιο» αντίπαλο του Ολυμπιακό, το πικρό ποτήρι
της ήττας. Μια ήττα που ήταν η πρώτη φετινή για τους
«ερυθρόλευκους» και μια νίκη που ανέβασε τον Παναθηναϊκό έστω και προσωρινά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, δυο βαθμούς πίσω από τον Άρη, δίνοντάς του
τεράστιο κίνητρο ενόψει της συνέχειας και τονώνοντας
του το γόητρο.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και πήραν
το γρήγορο προβάδισμα με την σκαστή κεφαλιά του Μαουρίτσιο στο 6΄ μετά την εξαιρετική σέντρα του Σανκαρέ. Ένα λεπτό νωρίτερα, είχαν προειδοποιήσει με το
πλασέ του Ενγκμπακοτό που πέρασε μόλις άουτ. Μετά
το γκολ οι παίκτες του Μπόλονι έδωσαν χώρους στον
αντίπαλο τους και με καλούς αμυντικούς προσανατολισμούς έκλεισαν τους διαδρόμους επιδιώκοντας να χτυπήσουν στην «κόντρα».
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Διούδης, Μολό, Βέλεθ, Σένκεφελντ,
Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλος
(70΄Νιάς), Μαουρίτσιο, Σανκαρέ, Ενγκμπακοτό (77΄Αϊτόρ),
Ιωαννίδης,

Οι «πράσινοι» είναι φανερό πως από την αρχή της χρονιάς, έχουν βρει ταυτότητα σαν ομάδα, παραμένοντας
για ένατο σερί ματς αήττητοι. Το «σπάσιμο» του αήττητου των πρωταθλητών ήταν απόρροια της τακτικής και
του πλάνου που τήρησαν πιστά οι παίκτες του Λάσλο
Μπόλονι καθ΄όλη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Καμπετσής (66΄Καρλίτος)

Ο Ολυμπιακός ίσως και να πλήρωσε τις επιλογές του
Μαρτίνς ο οποίος θα δεχτεί κριτική καθώς επέλεξε να
κάνει διαχείριση ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης
με την Αιντχόφεν για το Europa League «χάνοντας» ένα
ημίχρονο. Αντί του Ελ Αραμπί, στην κορυφή της επίθεσης, ο Πορτογάλος τεχνικός -που έχασε και ο ίδιος το
αήττητο που είχε κόντρα στον Παναθηναϊκό- ξεκίνησε
τον Χασάν, στο κέντρο της άμυνας αντί του Μπα τον Παπασταθόπουλο ενώ ο Τιάγκο Σίλβα πήρε θέση στα χαφ
αντί του Εμβιλά ο οποίος έχασε αρκετές προπονήσεις

Το «Αλκαζάρ» από νωρίς το πρωί της Κυριακής καλύφθηκε
από 15 εκατοστά χιόνι και η αναμέτρηση της ΑΕΛ με την
ΑΕΚ αναβλήθηκε, μετά την επιθεώρηση του γηπέδου από
τον διαιτητή Στάθη Γκορτσίλα.

λόγω τραυματισμού.

Προσωπικώς!
Λοιπόν, τι γίνεται με το ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ;; Τίποτα δεν
γίνεται από το κακό στο χειρότερο, είδη, αυτές τις μέρες,
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μεταφέρει τα γραφεία της, εκεί που βρίσκονται και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας το χώρο που χρησιμοποιούσαν, Αθλητές και
Προπονητές, για την χειμερινή προπόνηση. Εάν οι Πληροφορίες μου είναι σωστές….και γιατί ΟΧΙ;; Ερώτημα.: τι θέλουν οι ΕΜΠΟΡΟΙ στο ΣΤΑΔΙΟ; Εδώ βέβαια χρειαζότανε
ένας Νέος ΧΡΗΣΤΟΣ να μπει με ένα ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ και να
πετάξει ΕΞΩ τους ΕΜΠΟΡΟΥΣ από τον ΙΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ. Ο ΣΕΓΑΣ της Θεσσαλονίκης τι κάνει για όλα
αυτά;;;
αλό θα είναι, κυρίως οι ΝΕΟΙ άνθρωποι, να μην ξεχνάμε, οτι, το ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και ΦΙΛΙΑΣ, (ΣΕΦ)
κατασκευάστηκε για τις ανάγκες, του Κλασικού
Αθλητισμού, (στίβος). Η Θεμελίωση του Σταδίου, έγινε τη
δεκαετία του 70, σχεδόν μέσα στη Θάλασσα και κόστισε
περίπου 750 εκατομ. δραχμές Μέχρι τότε, ο Ελληνικός
Αθλητισμός, δεν ήξερε τι θα πει Κλειστός Στίβος. Το
1984/1985 έγιναν και οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Κλειστού Στίβου. Από τότε, ο ΣΕΓΑΣ, Ο ΣΤΙΒΟΣ, Ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ, Ο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ πετάχτηκε ΚΛΩΤΣΗΔΟΝ ΕΞΩ, για να μπει ΜΕΣΑ μία Επιχείρηση. Η Επαγγελματική Ομάδα Μπάσκετ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Ακριβώς τα ίδια έγιναν με το ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ με το
ΣΤΑΔΙΟ της ΑΕΚ. Τα ίδια με του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ και βέβαια με το ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ.
Ντροπή και αίσχος για τον πολιτισμό μας.

Κ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος
(56΄Μπα), Σεμέδο, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Καμαρά
(76΄Μασούρας), Σίλβα, Βρουσάι (46΄Βαλμπουενά), Φουρτούνης (56΄Ελ Αραμπί), Χασάν (77΄Κάιπερς).

Σε αντίθεση με την Λάρισα, ο Αρης έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και το ματς με τον Παναιτωλικό διεξήχθη
στο «Κλεάνθης Βικελίδης», που και αυτό ήταν καλυμμένο
από χιόνι. Ωστόσο οι «κίτρινοι»… κόλλησαν στην μαχητικότητα των Αγρινιωτών και στις επεμβάσεις του Κνετ, μένοντας στο 0-0. Η ομάδα του Ακη Μάντζιου είχε την κατοχή
και τις ευκαιρίες, με πιο χαρακτηριστική αυτή του 21΄με τον
Μπερτόγλιο και την απόκρουση του Αυστριακού τερματοφύλακα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο
7΄με τον Γκάμα ωστόσο μετά και τον έλεγχο από το VAR,
ο σκόρερ σημειώθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Ο
Κνετ ήταν ο πρωταγωνιστής και στο 61΄στην κεφαλιά του
Μπρούνο την οποία απέκρουσε εντυπωσιακά.
Στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» ο Βόλος έφυγε με μια
σπουδαία νίκη (2-1) επί του ΟΦΗ εκμεταλλευόμενος το κάκιστο ξεκίνημα των Κρητικών που γνώρισαν την έκτη διαδοχική ήττα τους, αλλά και τις πολλές απουσίες τους.
Μόλις στο 3΄ο Περέα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ ενώ ο
Δουβίκας στο 21΄ με ωραίο σουτ, διπλασίασε τα τέρματα
της ομάδας του.
Το Σάββατο στην Τρίπολη, το σερί των έξι νικών του Αστέρα
σταμάτησε αφού η Λαμία άντεξε στην πίεση αποσπώντας
«λευκή» ισοπαλία, διευρύνοντας το δικό της σερί, στα
πέντε ματς χωρίς ήττα.
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» που σημείωσε μόλις την δεύτερη
φετινή νίκη της στην Ριζούπολη, ήταν πιο αποτελεσματική
από τον αντίπαλο της και προηγήθηκε με τον Μπεντινέλι
στο 42΄. Κόντρα στην ροή του ματς, ο Ντάουντα με εξαιρετική κίνηση και εκτέλεση στην περιοχή, διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Παράσχου ενώ για το Ατρόμητο
μείωσε στο 90΄ο Μαυρομμάτης.

Με νίκες συνέχισαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Με νίκες συνέχισαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέναντι σε ΠΑΣ Γιάννενα και Λάρισα αντίστοιχα, στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Super League 1.
Στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε -θεωρητικά εκτός
έδρας- με 2-0 του ΠΑΣ, με τέρματα του Ζίβκοβιτς (στο 56')
και του Σβάμπ (στο 62'). Οι τυπικά γηπεδούχοι Γιαννιώτες
δεν μπόρεσαν να απειλήσουν σχεδόν καθόλου τον «δικέφαλο» που μάλιστα είχε την ευκαιρία να έχει μία ευρύτερη

νίκη αν ο Βιεϊρίνια είχε ευστοχήσει σε πέναλτι στο 21'.
Από την άλλη, η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα δύσκολα στη Λάρισα
απέναντι στην ομώνυμη ομάδα αλλά νίκησε με 4-2. Η
«Ένωση» προηγήθηκε με 2-0 (με τέρματα του Ολιβέιρα στο
14' και 43') αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με γκολ του Νικολιά στο 70' και Ακούνια στο 80'. Η ΑΕΚ πήρε ξανά το προβάδισμα στο σκορ στο 90' με τον Αλμπάνη και παραλίγο να
ισοφαριστεί ξανά στο 96', καθώς ο Μουκαντζό εκτέλεσε πέναλτι και ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Στην εξέλιξη της
φάσης, ο Σιμάνσκι διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

FOOTBALL LEAGUE
«Πράσινο φως» για επιστροφή στις προπονήσεις
Αποτέλεσμα και των κινητοποιήσεων των παικτών η απόφαση της ΓΓΑ
Το πρώτο βήμα για την επιστροφή της ποδοσφαιριστών και
των ομάδων της Football League στην αγωνιστική δράση
στο πρωτάθλημα έγινε το περασμένο Σάββατο 13/2, με τη
ΓΓΑ να ανακοινώνει ότι επιτρέπονται οι προπονήσεις για
την τρίτη τη τάξει κατηγορία από 15/2. Σύμφωνα με τη ΓΓΑ
θα πρέπει να τηρείται αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, το
οποίο περιλαμβάνει εβδομαδιαίο έλεγχο των αθλητών με
τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Αντιδράσεις ενάντια στη νέα
τροπολογία της κυβέρνησης
Αντιδράσεις στον αθλητικό κόσμο προκαλεί άλλη μία προσπάθεια παρέμβασης της κυβέρνησης ενόψει των επικείμενων
εκλογικών αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες, με προφανή σκοπό τον έλεγχο του αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης πριν 2 ημέρες κατέθεσε αιφνιδιαστικά τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα χρήσης της
ψηφιακής κάλπης «Ζευς» του υπουργείου Ψηφιακής Πολικής για την πραγματοποίηση των εκλογών των ομοσπονδιών. Χαρακτηριστικό του αιφνιδιασμού που επιχειρήθηκε
από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε προς ψήφιση, και ενώ βρίσκεται υπό
δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26/2 το νέο σχέδιο νόμου
της κυβέρνησης για τον αθλητισμό.

Αντιδράσεις ενάντια στα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο
πρόεδρος της ΕΟΚ Γιώργος Βασιλακόπουλος με δήλωσή
του επιτέθηκε στον υφυπουργό Αθλητισμού, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η νέα διάταξη που εμπνεύστηκαν ο υφυπουργός Αθλητισμού και οι συν αυτώ είναι η κορύφωση
της απροκάλυπτα αντιδημοκρατικής πολιτικής τους και της
μοναδικής έννοιας που εξαρχής είχαν, δηλαδή της άλωσης
των αθλητικών ομοσπονδιών προς όφελος οικείων και
κάθε μορφής συνεργατών».
Αλλά και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες στην πλειοψηφία τους
εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στα όσα προβλέπει
η τροπολογία, εκφράζοντας ανησυχίες για το αδιάβλητο
της διαδικασίας και επισημαίνοντας κινδύνους για αλλοίωση της διαδικασίας.
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Ηλίας Αλβανίδης

Δε στέλνουν γράμματα
στους ουρανούς

Α

πό εξιστορήσεις της μητέρας μου, που κατα-

γόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας,

έβγαλα έστω και αρκετά μικρός τότε, το συμπέρασμα, πως η ζωή στα μέρη αυτά που κατοικούσαν
πολλοί Έλληνες, κυλούσε ομαλά. Οι κάτοικοι Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι καθώς και οι Αρμένιοι,
το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η δουλειά τους.

Βιογραφική εξιστόρηση

Ένα ήταν το αρνητικό στοιχείο· άπαντες έπρεπε
να ομιλούν μόνο την τουρκική γλώσσα. Επίσης και το

Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή

θρησκευτικό θέμα ήταν ένα πρόβλημα, σε αντίθεση
με τους Έλληνες του Πόντου, που ήταν ιδιαίτερα στα
θρησκευτικά θέματα χωρίς διακρίσεις. Έτσι όταν μετά
την μικρασιατική καταστροφή και με την ανταλλαγή
των πληθυσμών έφθασαν οι γονείς μου στην Ελλάδα
δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Τους
πέταξε το ελληνικό κράτος στα ορεινά του Όρβηλου
όρους, μεταξύ Δράμας και Ξάνθης. Ευτυχώς, που
ήταν όλοι Καππαδόκες.

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

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την ευχή,
όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός, ποτέ πια
καραβάνια προσφύγων και κατεστρεμμένα χωριά και πόλεις.
Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα.
Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης: 10€

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, 6937153052
και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία - e-mail: press@ebdomi.com

