
24ο €

Τα μικρά παιδάκια μιας

Αφρικανικής φυλής

δίδαξαν τον ανθρωπολόγο,

καθηγητή, τι σημαίνει, 

ανθρώπινη κοινωνία!

Ουμπούν·του: Αυτή τη λέξη, των «αγρίων»

φυλών της υποσαχάριας Αφρικής – των Ζου-

λού, των Μπαντού κ.ά. – επέλεξαν οι «πολιτι-

σμένοι» λαοί της αγγλοσαξονικής δύσης, της

εταιρειοκρατίας – με προμετω-

πίδα (μουτσούνα) δημοκρατίας,

για να χαρακτηρίσουν ένα λει-

τουργικό σύστημα στο Linux,

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

(Η/Υ). Δεν ενδιαφέρει, δεν ανα-

φέρεται το παρόν σημείωμα

στους Η/Υ.

Αλλά τι σημαίνει Ubuntu στον ανθρώπινο κώδικα

επικοινωνίας; Το δίδαξαν έμπρακτα, μικρά παιδά-

κια αφρικανικής φυλής στον λευκό ανθρωπολόγο,

που θέλοντας προφανώς να κάνει τις επιστημονι-

κές παρατηρήσεις του, τους έδειξε ένα «παιχνίδι»

δυτικής φιλοσοφίας ανταγωνισμού: Τοποθέτησε

ένα καλάθι με διάφορα νόστιμα φρούτα, στη βάση

ενός δένδρου. «Όποιο παιδάκι φτάσει πρώτο, θα
πάρει δικό του το καλάθι με τα φρούτα». Περίμενε

να δει την ανταγωνιστική ένταση και έκβαση

αυτού του πειράματος!

Και ...διδάχθηκε!

«Όταν τους έδωσε το σήμα εκκίνησης – εφόρμη-

σης, έμεινε εμβρόντητος, βλέποντας να περπα-

τούν όλα μαζί πιασμένα χέρι – χέρι μέχρι να

φτάσουν στο δέντρο και να μοιράζονται στη συνέ-

χεια τους καρπούς»!

Όταν τους ρώτησε, γιατί το έκαναν αυτό, «όταν ο
καθένας τους μπορούσε να πάρει το καλάθι όλο,
μόνο για τον εαυτό του», έμεινε κατάπληκτος με

την απάντηση που του έδωσαν: Ubuntu! Δηλαδή,

«υπάρχω, επειδή υπάρχουμε». Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας

και στο

www.ebdomi.cοm

3

Απινιδωτές σε αθλητι-
κούς χώρους & σχολεία

του Δήμου Κρωπίας
] 17

• • •

ΔΗΜ.ΤΟ ΒΒΒ - N.Δ.
Νικόλαος Κορδάτος

Υποψήφιος Πρόεδρος

Άννα Λεντή
Υποψήφια σύμβουλος 

] 7

Το μεγαλύτερο πάρκο

των Μεσογείων στο

Δήμο Παλλήνης

Kαι το Πικέρμι αποκτά αποχέτευση!

Η αποχέτευση στα Μεσόγεια και την Ανατολική Αττική γενικότερα ήταν όνειρο και γίνεται

πράξη! Μία - μία πόλη υπογράφει συμβάσεις με την ΕΥΔΑΠ  και μπαίνει μπροστά η σκα-

πάνη. Υπεγράφη και η σύμβαση για την αποχέτευση του Πικερμίου. 

Στη φωτογραφία από αριστερά: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΤΕΡ Α.Ε - Αθανασιος Σίψας, Πε-

ριφερειάρχης Αττικής - Γεώργιος Πατούλης, Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου - Ευάγγελος Μπουρνούς και

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ - Αναστάσιος Τόσιος.

] 16

ubuntu
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Αυτό σημαίνει «κοινότητα» ...αλληλεγγύη! Συναγωνι-

σμός. Όχι ανταγωνισμός. 

Κι επειδή, «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»,

κατά τον Αντισθένη, ας «επισκεφθούμε» τις λέξεις,

για να ξέρουμε για τί μιλάμε:

Συναγωνισμός – συναγωνίζομαι: Αγωνίζομαι ομού,

μαζί με άλλους, για κοινό σκοπό,  επιδίωξη. Βοηθώ κά-

ποιον –ους, αγωνιζόμενος μαζί του(ς). Αμιλλώμαι

προς κοινή επιδίωξη.

Ενώ, «Ανταγωνισμός – ανταγωνίζομαι σημαίνει μια

αντίθετη οπωσδήποτε έννοια: «αγωνίζομαι κατά κά-
ποιου –ων, για να επικρατήσω»1.

Ο λευκός ανθρωπολόγος λοιπόν επηρεασμένος από

την αγγλοσαξονική πεποίθηση του ανταγωνισμού, θε-

ώρησε «φυσικό» να δει τα αφρικανάκια να διαγκωνί-

ζονται, ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους, ποιο θ’ αρπάξει

το καλάθι με τα «καλούδια», και τα φτωχά και πεινα-

σμένα παιδάκια του έδωσαν το «μάθημα»: Συναγωνί-

στηκαν, μαζί δηλαδή, χέρι – χέρι να πάρουν το καλάθι

και να τα μοιράσουν σε όλους. Αλληλέγγυα. Γιατί δεν

μπορούσαν να διανοηθούν να είναι ένας ευτυχισμένος

και όλοι οι άλλοι δυστυχείς.

Τα πράγματα όμως, η ζώσα πραγματικότητα, δεν φαί-

νεται να είναι τόσο απλά στην καπιταλιστική κοινωνία,

κυρίως λόγω της πολυσύνθετης δομής της. Στην

απλουστευμένη μορφή της σωσίβιας λέμβου, που επι-

βαίνουν δυο ναυαγοί, γίνεται και στους δυο κατανοητό

πως πρέπει να συγχρονιστούν και να συνεργασθούν

αρμονικά για τη διάσωσή τους και επιβίωσή τους.

Στη σύνθετη κοινωνία και στον τρόπο παραγωγής και

κατανομής των παραγόμενων αγαθών, δεν γίνεται αν-

τιληπτή η ανάγκη της συνεργασίας· του συναγωνι-

σμού, όπως ερμηνεύτηκε παραπάνω, «αγωνίζομαι

ομού – μαζί» και αμιλλώμαι για το καλύτερο και ταχύ-

τερο αποτέλεσμα κοινής επιδιώξεως και κοινού οφέ-

λους.

Στην κοινωνία μας, και ιδιαίτερα μετά την ανατροπή

του παρεμβατικού κράτους (Κέινς) – τη δεκαετία

του 1970, ως ρυθμιστικού παράγοντα της ιεράρχη-

σης των επιλογών, του τρόπου παραγωγής και των

όρων κατανομής των παραγόμενων αγαθών, από

τον υιοθετημένο νεο-φιλελευθεριμό (Φρίντμαν –

Χάγεκ), της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων

(της ασυδοσίας) και των επιλογών των κτητόρων και

των διαχειριστών τους, με την επιβαλλόμενη «παγ-

κοσμιοποίηση», δεν μπορούμε να μιλάμε για συνερ-

γασία και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών, εταιριών και

ατόμων.

Αυτό που βιώνουμε – επιχρισμένο με «προγράμματα»,

«επιδόματα» και «εθελοντική» προσφορά είναι μάλ-

λον το «ο σώζων εαυτόν σωθείτω» και «ο θάνατός

σου, ζωή μου».

Κοιτάξτε τις εμπειρικές σας γνώσεις· κοιτάξτε γύρω

σας, δείτε τις ειδήσεις, παρακολουθείστε τις αντιπα-

ραθέσεις των κομμάτων, αλλά και τα εσωκομματικά

«συντροφικά μαχαιρώματα».

Δεν θα φέρω παραδείγματα. Κοιτάξτε, ακούστε,

οσφρανθείτε γύρω σας: Όζει η κακάσχημη πραγματι-

κότητα...

Γι’ αυτό και δεν θ’ αναλύσω τις θέσεις διαφόρων επι-

φανών διαχρονικά κοινωνικών επιστημόνων που προ-

σπάθησαν να «χρυσώσουν το χάπι» του θεωρητικού

σύγχρονου ανταγωνισμού, του υποκείμενου, δήθεν,

σε «ρυθμιστικούς κανόνες» και «του αποκλεισμού της

χρήσεως δυνάμεως και βίας»2.

Όποιος έχει μάτια βλέπει! Για τους «τυφλούς τά τ' ὦτα

τόν τε νοῦν τά τ' ὄμματ᾽ εἶ»3 είναι περιττή κάθε

γραφή...

Δεν θα τις αναλύσω, αλλά αναφέρω κάποιες σπορα-

δικά, για να κρίνουν οι αναγνώστες το βαθμό προσέγ-

γισης της πραγματικότητας ή της φιλότιμης

προσπάθειας καλλωπίσματος.

– Ο ανταγωνισμός (competition), σύμφωνα με την UN-

ESCO, «είναι η μορφή της δράσης εκείνης, μεταξύ

προσώπων, η οποία περιέχει μια έντονη επιδίωξη επι-

τευγμάτων(...). Η δράση αυτή υπόκειται σε ρυθμιστι-

κούς κανόνες (...) και τείνει στον αποκλεισμό χρήσεως

δυνάμεως ή βίας»2(!) 

Και απάτης, κατά τον Κ. Young.

Ο R.E. Park και ο E.W. Burgess ανήγαγαν τον αντα-

γωνισμό σε ακρογωνιαίο λίθο της ανθρώπινης οικολο-

γίας4, χαρακτηρίζοντάς τον (τον ανταγωνισμό) ως «τη

στοιχειώδη οικουμενική και θεμελιώδη μορφή αλληλε-

πιδράσεως. Περιέγραψαν δε τη λειτουργία του, ως δη-

μιουργία «μιας απρόσωπης κοινωνικής τάξεως, μέσα

στην οποία κάθε άτομο, με το να είναι ελεύθερο να

επιδιώξει το δικό του όφελος, (...) μεταβάλλει κάθε

άτομο σε μέσο, για την επίτευξη του σκοπού του». Πα-

ραδέχονταν πάντως πως «ο ανταγωνισμός μεταξύ αν-
θρώπων έχει μετατραπεί σε αντιζηλία και σύγκρουση,
συνειδητές και προσωπικές»5, ή και απρόσωπες κατά

ομάδων, θα πρόσθετα.

Κι άλλοι υπερασπιστές του ανταγωνισμού παραδέχον-

ται πως «όταν ο ανταγωνισμός παραβιάζει τους κα-
νόνες, αυτομετατρέπεται σε σύγκρουση»6.

Και βέβαια, ο κανόνας είναι να παραβιάζονται οι κανό-

νες, να νοθεύονται... και αν δεν παραβιάζονται, να πα-

ρακάμπτονται ευσχήμως ή και ασχήμως. (Με

προκλητική ασχημία, εξαγορές συνειδήσεων και ύβρι).

Πόσο διαφέρουν όλ’ αυτά που προσπαθούν να εξω-

ραΐσουν και να «στρογγυλέψουν» τον καπιταλισμό,

από τη σοφία των αρχαίων μας που τους χρησιμοποι-

ούμε μόνο για τουρισμό, – ενώ οι ξένοι διανοούμενοι

βλέπουν το πνεύμα τους – φαίνεται κι από τα λόγια

του Θουκυδίδη (Επιτάφιος Περικλέους), «Ανεπαχθώς

τα ίδια προσομιλούντες, τα κοινά, δια δέους μάλιστα,

ου παρανομούμε»7. 

Κι από τον “Πανηγυρικό” του Ισοκράτους, για τον πο-

λιτικό ανταγωνισμό: «και τέτοια πολιτική συνείδηση

είχαν, (οι αρχαίοι Αθηναίοι κ.ά.) ώστε αγωνίζονταν με-

ταξύ τους όχι για το ποιός θα επικρατήσει εξοντώνον-

τας τους άλλους, αλλά για το ποιος θα προσφέρει

πρώτος τις υπηρεσίες του στην πόλη».

Ως προς την αξιακή κλίμακα δε, που επηρεάζει καθο-

ριστικά την κοινωνική συνείδηση, λέει στο ίδιο κεί-

μενο: «Την ευτυχία δεν τη μετρούσανε το χρήμα,

αλλά πίστευαν ότι κατέχει τον πιο σίγουρο και πιο

ωραίο πλούτο εκείνος που συμπεριφέρεται με τέτοιο

τρόπο ώστε να τον τιμούν όλοι, για να μπορεί έτσι ν’

αφήσει στα παιδιά του φήμη και υπόληψη»8.

――――――

1. Λεξικό Δημητράκου.

2.  UNESCO: “Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών», 1972.

3. ΣΟΦΟΚΛΗΣ: «Οιδίπους Τύραννος» στιχ. 371 (Οιδ.: είσαι τυφλός,

στ’ αυτιά, στο μυαλό και στα μάτια).

4. Η Οικολογία στις κοινωνικές επιστήμες, ασχολείται με τη μελέτη

των σχέσεων ανθρωπίνων ομάδων και του αντίστοιχου κοινωνικού και

κυρίως φυσικού περιβάλλοντος.

5. Park & Burgess: «Εισαγωγή στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας»,

έκδοση του Παν/μίου του Σικάγο, 1924.

6. Κ. Davis: Άνθρώπινη Κοινωνία», Ν.Υ. The Macmillan”, σελ. 162.

7. Θουκυδίδου Ιστορίαι: Βιβλ. 2, 37 κεφ.

8.  Ισοκράτης: «Πανηγυρικός», εκδ. Κάκτος, σελ. 69.

Ubuntu
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Μεγάλο έργο ύδρευσης στην Αγ. Μαρίνα
Κορωπίου Σελ. 6

H μεγάλη νίκη στο Σαραντάπορο
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Από τη σκλαβιά στην απελευθέρωση
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 9

Καταστροφική κακοκαιρία μιας άλλης εποχής

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Για τον κορονοίό ο λαός πότε θα μιλήσει;
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ
Ο Κωνσταντέλλος απαιτεί Σελ. 12

Εξ Ομηρομεθέξεως άρχεσθαι 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 17

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

Αθλητικά Σελ. 22-23
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει 

στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

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

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, 

ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους

“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρή-

ματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται
όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 19, σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. 

Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέτοντας 

τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να διδαχθούν οι κάθε 

είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και οι λαοί, 

για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο

μέχρι τον Πρωθυπουργό και τους

Υπουργούς του. Αλλά και τον προϊστά-

μενο και τον εργοδότη - συχνά πιο

απόλυτο “ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η πνευ-

ματική τροφή, η “διδασκαλία” θα μετα-

λαμπαδευθεί διαβάζοντας ξανά και

ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή,

λέει: 

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

σελ. 71).

― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν

κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την παθαίνουν...» (κεφ. 3, σελ.

73).

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

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

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα-σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O O ΗΓΕΜΟΝΑΣΗΓΕΜΟΝΑΣ



4 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

Την θεατρική παράσταση "Οι Δούλες" του Ζαν Ζενέ

θα παρουσιάσει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις

20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία, η ομάδα εφή-

βων Βούλας, με ελεύθερη είσοδο για όλους. 

Οι Δούλες του Ζαν Ζενέ, είναι ίσως το θεατρικό έργο

που γνωρίζουν ακόµα και όσοι δεν ασχολήθηκαν

ποτέ µε το θέατρο. H πρωτότυπη πλοκή του, είναι

στην πραγµατικότητα βασισµένη σε ένα από τα δια-

σηµότερα εγκλήµατα όλων των εποχών, µε πρωτα-

γωνίστριες δύο αδερφές που δολοφόνησαν τα

αφεντικά τους. Το θέµα απασχόλησε για πολύ καιρό

τα γαλλικά πρωτοσέλιδα, καθώς ήταν πρωτοφανές

στα αστυνοµικά χρονικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης

δεν ζήτησαν κανένα ελαφρυντικό. Ήθελαν µόνο να

µοιραστούν τις ποινές.

«Οι δούλες είναι µία ιστορία τεράτων -η λέξη είναι
του ίδιου του Ζενέ-, µια ονειρική προβολή σε ένα νυ-
χτερινό σύµπαν το οποίο ξεφεύγει από τις κατηγο-
ρίες της σκεπτόµενης λογικής. Παίζοντας την Κυρία
τακτοποιούν ένα διπλό λογαριασµό, µε την κυρία
τους την οποία συγχρόνως απεχθάνονται και λα-
τρεύουν και µε τον εαυτό τους. Το αµοιβαίο µίσος
τους φτάνει ως την απόπειρα δολοφονίας. Παίζουν
σαν να απεχθάνονται η µία την άλλη, το παιχνίδι τους
όµως παροξύνει την αµοιβαία τους απέχθεια. Στην
πραγµατικότητα οι δούλες είναι το είδωλο η µία της
άλλης.» 
Σκηνοθεσία: Βίκυ Αδάµου Μετάφραση: Οδυσσέας Ελύτης 

Διανοµή: Κλαίρη: Παυλίνα Κόλια, Σολάνζ: Ίρις Παπα-

θεοδώρου, Κυρία: Σοφία Ρουµελιώτη.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με το καθεστώς covid free: Όσοι

επιθυμούν να προσέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης θα

πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 μέρες από την

ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους ή να έχουν νοσήσει

εντός του τελευταίου εξάμηνου. Κατά την είσοδό τους

στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα πρέπει να

επιδεικνύουν σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-

σης. 

Σ.Σ. Ο Δήμαρχος συνεχίζει να τηρεί τον ρατσισμό

ανάμεσα στους πολίτες, επιτρέποντας την είσοδο

μόνο σε εμβολιασμένους, όταν τα σχολεία λειτουρ-

γούν μικτά. 

για ...αυθεντικό ρεμπέτικο

τραγούδι
…ξεκίνησε, Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 10 μμ στο «Μακάρι» της

Χριστίνας, το λιτό και το απέριττο, το καλόγουστο  και το ποι-

οτικό τραγούδι. 

...για να χαρείτε το ποτό σας και το αυθεντικό ρεμπέτικο και

λαϊκό τραγούδι…

«ΜΑΚΑΡΙ» Ρεμπέτικα και λαϊκά με φυσικό ήχο

Ζωοδόχου Πηγής 125 και Κομνηνών-Εξάρχεια

Τηλ:210-6458958

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας Υπατία ανακοινώσει ότι θα

παρακολουθήσουν τη  μουσικοθεατρική παράσταση ΚΑΠΟΤΕ

ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ στο θέατρο Βεάκη, την Τετάρτη 10 Νοεμ-

βρίου. Η ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης που

εκδιώχθηκαν κατά τα Σεπτεμβριανά του 1955 από τις τουρ-

κικές αρχές, ζωντανεύει με άξονα τις μουσικές και τα τρα-

γούδια της εποχής. 

Ερμηνεύουν: Καφετζόπουλος, Μιχαηλίδης, Παπαθωμά,

Ρώτας, Μουμούρη, Κοροζίδου κ.α. Αναχώρηση 5.30  από Ζε-

φύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία. Πληροφορίες κα

Ιφιγένεια Αμοργιανού τηλ. 6998958059.

Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.

Δέκα χρόνια έχουν περάσει περίπου από την πρώτη φορά

που συστήθηκε η Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. στο αθηναϊκό κοινό. 

Είναι εύφλεκτη και ταράζεται «για το τίποτα». Ναι τι; Φου-

σκώνει σαν τον ελληνικό στο μπρίκι της. Ναι τι; Ανεβαίνει στο

πλοίο της γραμμής Πειραιάς-Ιθάκη, αλλά τη ζαλίζει πολύ και

θέλει να κατέβει. Και πάνω στα χάρτινα σακουλάκια που της

χαρίζουν για τον εμετό, γράφει ρίμες για την πλάκα της:

Μόνη σου μπορείς. Μόνη. Να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Να

σταθείς στα πόδια σου. Μα λυγίζω! Δεν πειράζει! Στα τέσ-

σερα. Πέφτω στα τέσσερα». Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. Μια μαγική ει-

κόνα, για όσους φοβούνται την φθορά. Ναι τι;

Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Δερμιτζάκη

Πρεμιέρα Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στο θέατρο Ζίνα

Θέατρο Ζίνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Αθήνα, 

τηλ.: 210 6424424

“Oι Δούλες” με την εφηβική ομάδα Βούλας
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Το «μικρό μιούζικαλ» των Νίκου Κυ-

πουργού και Θωμά Μοσχόπουλου,

σπινθηροβόλο απότοκο της πρώτης,

γόνιμης περιόδου του Μεγάρου Μου-

σικής Αθηνών που έχει, έκτοτε, ανα-

δειχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα

έργα τού σύγχρονου ελληνικού μουσι-

κού θεάτρου, καταφθάνει στην Εναλ-

λακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής (ΕΛΣ) για να γοητεύσει το

κοινό με το χιούμορ, την ποιητική του

φλέβα και την ανατρεπτική του διά-

θεση. Το έργο παρουσιάζεται σε νέα,

ευρηματική σκηνοθεσία του Θοδωρή

Αμπαζή, και στελεχώνεται με μια εξαι-

ρετική διανομή νέων και λαμπερών λυ-

ρικών ερμηνευτών.

Παραστάσεις:

• 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30,

31 Δεκέμβριος 2021

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής

Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος

Παρουσιάζονται και Πρωινές παραστά-

σεις • Ώρα: 11.00  και απογευματινές,

ώρα 18.30 • 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31

Δεκεμβρίου 2021 

Εμπνευσμένο από το παραμύθι του

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.  Τα καινούρ-

για ρούχα του βασιλιά αλλά και αφιε-

ρωμένο, απροσδόκητα, στη μνήμη του

Αμερικανού πρωτοπόρου Τζων

Κέιτζ(!), το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

αποτελεί, ταυτόχρονα, μια ιδανική ει-

σαγωγή τόσο των μικρών όσο και

(γιατί όχι;) των μεγάλων θεατών στις

έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία

της μουσικής γραφής καθώς και μια

επίθεση, ξεκαρδιστική και ανελέητη,

στους κάθε λογής σνομπισμούς και

υποκρισίες που λυμαίνονται και απονε-

κρώνουν τόσο τον χώρο της μουσικής

δημιουργίας όσο και εκείνον της πρόσ-

ληψης.

Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα

στη λυρική παράδοση και τον παι-

γνιώδη μεταμοντερνισμό, το Σιωπή, ο

βασιλιάς ακούει αφηγείται την ιστορία

ενός φιλόμουσου όσο και ανυπόφορου

βασιλιά που δεν είναι ποτέ ευχαριστη-

μένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του

παρουσιάζει ο μουσικός της αυλής

του. Τον μουσικό από την απελπισία

του έρχεται να ανασύρει η Μούσα, που

βρίσκει, με τη σειρά της, μια ευκαιρία

να «ξαναμπεί στη δουλειά»...

Πανηγυρική Συνεδρία για τον 
Εορτασμό της Επετείου 

της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00 θα με-

ταδοθεί διαδικτυακά από τον ιστότοπο της Ακαδη-

μίας Αθηνών, η Πανηγυρική Συνεδρία της

Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου

της 28ης Οκτωβρίου 1940

Τον πανηγυρικό λόγο με τίτλο: «Η ιδέα της αντίστα-
σης στον ευρωπαϊκό πολιτικό στοχασμό», θα εκφω-

νήσει ο Ακαδημαϊκός, Πασχάλης Κιτρομηλίδης.

Στη συνέχεια  θα αναγγελθουν οι τιμηθέντες από

την Ακαδημία Αθηνών (Δεκεμβρίου 2020-Μαρτίου

2021) και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Λουκάς Χρι-

στοφόρου θα επιδώσει τις τιμητικές διακρίσεις.

Η Πανηγυρική Συνεδρία θα μεταδοθεί μέσω του δια-

δικτυακού συνδέσμου:

http://www.academyofathens.gr/el/lectures/20211026

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Το Μινόρε 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ  

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ

Η παράσταση «Το Μινόρε» βασίζεται στη

θρυλική τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της
Αυγής» των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη Με-

σθεναίου και παρουσιάζεται στην Κεντρική

Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε

σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά.

Ένας νεαρός, με μόνη περιουσία ένα «ζη-

τιανόξυλο», το μπουζούκι του, φτάνει

φυγάς από τη Σύρο στον Πειραιά. Ο ρεμπέ-

της ξάδερφός του και η κομπανία του τον

υποδέχονται. Μια δυναμική Σμυρνιά κι ο

τεκές της τον αγκαλιάζουν. Ένα μουσικοθε-

ατρικό οδοιπορικό μέσα στα σκοτάδια και

τους καπνούς του Πειραιά του '30, για τους

ρεμπέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώ-

πους του περιθωρίου, που λυτρώθηκαν

μέσα από τη μουσική τους και την έφεραν

από «την υπόγεια την ταβέρνα» στα σαλό-

νια, στις καρδιές και τα χείλη μας.

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την κωμική ταινία

κινουμένων σχεδίων «Ο Ρον Χάλασε» και την κα-

ταιγιστική περιπέτεια «Venom 2», από την Πέμπτη

21 έως και Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

«Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ» (Ron’s gone wrong)

(Μεταγλωττισμένο) – Α΄ προβολής

21 έως 27 Οκτωβρίου, ώρα 19.00
Σκηνοθεσία: Jean-Philippe Vine («Cars 3», «The Good Dinosaur»),

Sarah Smith («Arthur Christmas»)

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Πλακίδη

Με τις φωνές των: Ευάγγελος Καζλαρής, Ράντου Πουϊάνου,

Χρήστος Θάνος, Έφη Θανοπούλου, Θοδωρής Σμέρος, Πάρις Πα-

ρασκευάδης-Πλάνετς, Πέγκυ Μανωλά και Νικόλας Ζωζός

Η κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ»,
αφηγείται την ιστορία του Μπάρνεϊ, ενός κοινωνικά απροσάρ-
μοστου γυμνασιόπαιδου και του Ρον, του υπερσύγχρονου ψη-
φιακού ρομπότ που μιλά και περπατά και το οποίο υποτίθεται
πως είναι «Ο Αντισυμβατικός Κολλητός Φίλος».

«VENOM 2»
(VENOM: Let there be carnage)

21 έως 27 Οκτωβρίου, ώρα 21.00
Σκηνοθεσία: Andy Serkis

Σενάριο: Kelly Marcel

Βασισμένο στα Marvel Comics

Πρωταγωνιστούν: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris,

Reid Scott, Stephen Graham, Woody Harrelson

Ο Tom Hardy επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως ο φονικός
προστάτης Venom, ένας από τους πιο πολύπλοκους και
ιδιαίτερους χαρακτήρες της MARVEL. Σε σκηνοθεσία του
Andy Serkis, με πρωταγωνιστές τους Michelle Williams,
Naomie Harris και τον Woody Harrelson στον ρόλο του
κακού Cletus Kasady/Carnage.

Γενική Είσοδος: 7 Ευρώ

Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, άνω των 65 ετών, παιδιά: 5 € -

Κάθε Τετάρτη, είσοδος δύο ατόμων με 7 Ευρώ

«Ο Ρον Χάλασε»

Οι “Επικίνδυνες”

Οι «Επικίνδυνες» μας συστήνονται στην ΕΡΤ2 στις 24 Οκτωβρίου

στις 21:00 και έρχονται για να μιλήσουν για τις έμφυλες ανισό-

τητες και τη θέση των γυναικών στην Ελλάδα σήμερα. 

Στην παρουσίαση τρεις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ενεργά

σε ζητήματα φεμινισμού, η Μαριάννα Σκυλακάκη, η Μαρία Γιαν-

νιού και η Στέλλα Κάσδαγλη δίνουν η μία τη σκυτάλη στην άλλη,

αναλαμβάνοντας σε κάθε επεισόδιο να συντονίσουν μια διαφο-

ρετική συζήτηση γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τα έμ-

φυλα στερεότυπα, τον σεξισμό, την έμφυλη βία.

H εκπομπή δίνει βήμα σε κάθε επεισόδιο σε διαφορετικές γυναί-

κες, διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών που έρχονται στο σή-

μερα από πολλαπλές πορείες, δίνει ορατότητα σε γυναίκες

«αόρατες», δίνει χώρο σε θέματα δύσκολα και ανείπωτα έως

τώρα. 

H εκκίνηση γίνεται με την αφύπνιση και το #ΜeToo, ακολουθούν

επεισόδια για την ενδο-οικογενειακή και ενδο-συντροφική βία και

τον σεξισμό, την ισότητα στην εργασία, την εκπροσώπηση στην

πολιτική, τη σεξουαλικότητα, τον ρόλο των ΜΜΕ και της εκπαί-

δευσης, ενώ πολύ νωρίς η εκπομπή ανοίγει τη συζήτηση για το

«τι είναι φύλο».

Η Μάντρα, ένα ιστορικό σημείο στην

καρδιά της Αθήνας, επανασυστήνεται

στους Αθηναίους από το Ίδρυμα

Ωνάση, με το «Έργο για έναν άν-
θρωπο μονάχα». 
«Θα ‘θελα, πόσο θα ‘θελα»… Όλες οι

εξομολογήσεις που δεν έγιναν ποτέ,

μέσα σε 8 λεπτά. Η «Αντίστροφη Αφιέ-
ρωση» της υπερρεαλίστριας ποιήτριας

Μάτσης Χατζηλαζάρου στον Ανδρέα

Εμπειρίκο, μια εκ βαθέων ερωτική εξο-

μολόγηση, ακούγεται δυνατά στο έργο

του εικαστικού Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη.

Εσείς θα γράψετε αφιέρωση;

«Έργο για Έναν Άνθρωπο Μονάχα»,
για σένα. Ανεβαίνοντας τη Διονυσίου

Αρεοπαγίτου, δίπλα από την Ωνάσειο

Βιβλιοθήκη, συναντά κανείς μια μάν-

τρα που αποτελεί το μοναδικό δείγμα

σκηνής της belle époque στην Αθήνα.

Εκεί, στη «Μάντρα», το θέατρο ανοι-

χτού χώρου που ενεργοποιεί μετά από

χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση, γεννιέται μία

νέα στέγη πολιτισμού και έκφρασης. 

Εκεί, έως τις 14 Νοεμβρίου, ένα black

box μάς προσκαλεί σε μια φορτισμένη

εμπειρία με μια ξεχωριστή εγκατά-

σταση, ένα Terrarium, του Ιώκο Ιωάννη

Κοτίδη με τίτλο «Έργο για Έναν Άν-

θρωπο Μονάχα». Ένας θεατής μόνος

του κάθε φορά και ένα ευχαριστήριο,

μια αφιέρωση, μια προσωπική γιορτή

«Έργο για έναν άνθρωπο μονάχα»
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Η Ανατολική Αττική αλλάζει, σιγά

σιγά, πρόσωπο με τα έργα ύδρευ-

σης και αποχέτευσης που λειτουρ-

γούν πλέον σε πολλές περιοχές και

δίνει άλλη ποιότητα ζωής στην πε-

ριοχή, όπως η αποχέτευσης στην

Παλλήνη και ξεκινάει ένα έργο επί-

σης πολύ σημαντικό, η αποχέτευση

στο Δήμο  Ραφήνας - Πικερμίου.

Εν απ᾽αυτά τα έργα είναι και το με-

γάλο έργο υποδομής ύδρευσης,

που ήδη προχωράει από το τρίτο

δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2021,

σε εκτός σχεδίου περιοχές της

Αγίας Μαρίνας, μήκους 77 χιλιομέ-

τρων και προϋπολογισμού 6.5 εκα-

τομμυρίων €. Το έργο μελετήθηκε

από το Δήμο, χρηματοδοτείται από

την Περιφέρεια Αττικής, ενώ την

εκτέλεση και την επίβλεψη του

έργου την έχει αναλάβει ο Δήμος

Κρωπίας. Οι εργασίες άρχισαν, από

την περιοχή «Κόντρα Κούκε», στις

οδούς, Κραναού, Zακύνθου, Ιθά-

κης-Καρπάθου και συνεχίζεται. Το

νέο έργο αναπτύσσεται στη βόρεια

περιοχή της Αγίας Μαρίνας και πε-

ριλαμβάνει τις περιοχές,  Μεγάλο

και Μικρό Μετόχι, Κόντρα Κούκε,

Αμπελώνα-Προϊλιόπεσι, Πανό-

ραμα, Φάρσα, Αγ. Γεώργιος, Μα-

κριά Πεύκα και Παράδεισος. 

Πρόκειται για μια παρέμβαση υπο-

δομής ύδρευσης,  με υψηλές τεχνο-

λογικές προδιαγραφές, που έχει

εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας και αν-

τιμετωπίζει όλα τα ζητήματα χαμη-

λών ή υψηλών πιέσεων, τις

συνεχείς βλάβες στο παλαιό δί-

κτυο, ενώ καλύπτει ακόμα και πε-

ριοχές με ορισμένες οικίες που δεν

υπήρχε δίκτυο ύδρευσης (σ.σ όπως

σε μια περιοχή στο Κόντρα Κούκε).

Ειδικότερα, θα αντικατασταθεί το

υφιστάμενο δίκτυο σε άλλη θέση με

νέους αγωγούς από πολυαιθυλένιο

3ης γενιάς, PE100,  ονομαστικής

πίεσης 16atm. Τοποθετείται

πλέγμα σήμανσης των νέων αγω-

γών για την αποφυγή βλαβών, από

άλλα έργα που θα γίνουν μελλον-

τικά. Υπάρχουν προβλέψεις, για

αντλητικά συγκροτήματα που θα

εξισορροπούν αυτόματα διαφορές

πιέσεων, δικλείδες ασφαλείας και

αντεπιστροφής ώστε εάν σημειωθεί

μια βλάβη να αφορά μικρό τμήμα

του δικτύου και να μη διακόπτεται η

ύδρευση σε μεγάλες ζώνες δικτύων

καταναλωτών. 

Επίσης, σε όλο το μήκος του έργου

αναπτύσσεται σημαντικός αριθμός

νέων πυροσβεστικών  κρουνών που

θωρακίζουν αποφασιστικά την  πε-

ριοχή από περιστατικά  πυρκαγιών.

Είναι σημαντικό ότι η μελέτη που

υλοποιείται προβλέπει, συστήματα

αυτόματης ενεργοποίησης των

αντλητικών συγκροτημάτων με

μπαταρίες, σε περίπτωση πτώσης

ηλεκτρικής τάσης ή διακοπής ρεύ-

ματος (μια συνηθισμένη περίπτωση

σε  πυρκαγιές). Το νέο δίκτυο

ύδρευσης θα λειτουργήσει με την

ολοκλήρωση όλων των εργασιών

και τις συνδέσεις με τους τροφοδο-

τικούς αγωγούς της ΕΥΔΑΠ. 

Νέο μεγάλο έργο ύδρευσης

στην Αγία Μαρίνα Κρωπίας

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας, ενέκρινε

(12 Οκτωβρίου 2021),  την εισήγηση της Δημοτικής

Αρχής, για την αποδοχή ποσού 2.316.000,00€ από το Ει-

δικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για

νέο μεγάλο έργο ύδρευσης σε όλες περιοχές της επι-

κράτειας του Δήμου Κρωπίας. 

Όπως προβλέπει η νομοθεσία γίνεται τυπική αποδοχή

των  όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τα-

μείο Παρ/κων και Δανείων, συνολικού ποσού

2.316.000,00€ για την εκτέλεση έργου: «Αντικατάσταση

πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020 – A΄Φάση», εν-

ταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης»  δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-

4-2020(ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κ.Υ.Α. 

Εγκρίθηκε επίσης από την Οικονομική Επιτροπή, η με-

λέτη «Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δι-

κτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως

Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου

Ιωάννη Γκιόκα-Οδού Πινδάρου» και η πρόταση υποβο-

λής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το

έργο.

Πρόκειται για μια νέα μεγάλη παρέμβαση, μετά από δε-

καετίες, στην ιστορική περιοχή του 1ου Γυμνασίου – 1ου

Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου που αφορά ανάπλαση,

ήπια κυκλοφορία, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, δεντρο-

φυτεύσεις, και άλλες κοινόχρηστες αστικές υποδομές

(νέος φωτισμός, χώροι στάθμευσης κ.α) 

Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης στο Κορωπί

Περί Ενότητας
Σήμερα, ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο ανταγωνισμός γίνεται
όλο και πιο έντονος και όλοι είναι μέρος μίας ατέρμονης
κούρσας. Στις ειδήσεις κυρίως μαθαίνουμε για ανθρώπους
που «μαχαιρώνουν» τους φίλους τους από πίσω μεταφο
ρικά και συχνά κυριολεκτικά για να προχωρήσουν στον
αγώνα και να κερδίσουν τον ανταγωνισμό. Φυσικά δεν ήταν
ποτέ εύκολο να είναι κανείς επιτυχημένος, και σήμερα, η
επιτυχία λογίζεται με το πόσα περισσότερα έχει ο ένας
έναντι των άλλων. Ως αποτέλεσμα, δεν βλέπουμε σχεδόν

κανέναν να στέκεται μαζί. Και, κατά
συνέπεια, φαίνεται να έχουμε ξεχάσει
το απλό ζήτημα του να είμαστε ενωμέ
νοι. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαν
τικό να έχουμε κατά νου ότι η ενότητα
και η ομαδική εργασία είναι η βάση
μιας επιτχημένης ζωής και καριέρας. Το
ερώτημα είναι αν η ενότητα μπορεί να
μας βοηθήσει σε κάθε σφαίρα της
ζωής. 

Η ενότητα αυξάνει τη δύναμη. Θα συναντήσουμε αντιξοό
τητες σε κάθε σφαίρα της ζωής μας και δεν υπάρχει λόγος
να λέμε πότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα άτομο που
δεν έχει παρά κακία στην καρδιά του για εμάς. Είναι σωστό
να λέμε και να πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να αντιμετω
πίσουμε τέτοιες διαταραχές μόνοι μας, και μπορεί κάλλιστα
να είμαστε, αλλά αν είμαστε ενωμένοι με έναν φίλο, το έργο
θα είναι πολύ πιο εύκολο. Μόνο με τη δύναμη της ενότητας
μπορούμε να πολεμήσουμε έναν επιτιθέμενο εαυτό μας 
Η ενότητα είναι πολύ σημαντική σε έναν οργανισμό ή στο
εργασιακό χώρο. Εάν κάθε άτομο στον εργασιακό χώρο δεν
ενώνεται με τον κοινό στόχο της βελτίωσης της θέσης και
των επιχειρήσεων της εταιρείας, θα ήταν πολύ δύσκολο για
την εταιρεία να είναι πράγματι επιτυχημένη. Όταν όλοι προ
σπαθούν για τον κοινό στόχο, είναι σε θέση να αφήσουν τις
αμοιβαίες διχογνωμίες τους στην άκρη και να ενώσουν τα
χέρια για να επιτύχουν αυτό το κοινό όνειρο. Είναι κατα
νοητό και αποδεκτό ότι οι άνθρωποι θα έχουν διαφορετικές
απόψεις, αλλά εφόσον ο στόχος είναι κοινός, είναι πολύ πιο
εύκολο να λυθούν τέτοιες διαφορές όταν προκύψουν και
αντίθετα να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Αυτό καθιστά την
εταιρεία πιο αποδοτική και πιο παραγωγική.
Η ενότητα είναι απαραίτητη σε κάθε ομάδα. Είναι σημαν

τικό για μια ομάδα να συνεργαστεί για να μπορέσει να ολο
κληρώσει ένα έργο αποτελεσματικά. Κάθε μέλος της
ομάδας πρέπει να συνεργαστεί για έναν κοινό στόχο για να
είναι επιτυχής. Εάν οποιοδήποτε μέλος της ομάδας δεν συμ
μορφώνεται με την οργανωτική δομή, θα αποδυναμώσει
την ομάδα στο σύνολό της, και ως εκ τούτου ολόκληρη η
ομάδα θα μείνει πίσω στο έργο της. Σε κάθε μέλος της ομά
δας ανατίθεται μια συγκεκριμένη εργασία και κάθε εργασία
είναι ένα σημαντικό μέρος του συνόλου. Εάν μια εργασία
δεν ολοκληρωθεί αποτελεσματικά και εγκαίρως, θα υπάρχει
ένα γρανάζι στον μηχανισμό που δεν θα λειτουργεί ομαλά.
Η ενότητα κάνει καλύτερη και την χώρα. Ακόμα και πολιτικά,
η ομαδικότητα και η ενότητα είναι απαραίτητες. Μια χώρα
πηγαίνει στα βράχια όταν κάθε πολιτικός ηγέτης είναι απα
σχολημένος να κερδίζει κέρδη από τη θέση του, χωρίς να
ασχολείται με το τι έχουν να πουν οι άλλοι ηγέτες και τι
θέλει και χρειάζεται η χώρα. Μια χώρα έχει μια επιτυχημένη
κυβέρνηση μόνο όταν κάθε πολιτικός ηγέτης είναι ενωμένος
στην επιθυμία του να κάνει τη χώρα να ευημερεί και το
έθνος υγιές και υπερήφανο.

Και η αλήθεια είναι μία: «Ενωμένοι στεκόμαστε∙ διχασμένοι
πέφτουμε». Στις δύσκολες εποχές όπως αυτές, είναι απα
ραίτητο για την ανθρωπότητα να σταθεί ενωμένη και να πο
λεμήσει τα κακά που απειλούν τους πυλώνες της κοινωνίας.

Νικόλαος Κορδάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο.
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Υπεγράφη, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στο Πικέρμι,

η Σύμβαση που επισημοποιεί την έναρξη των

έργων κατασκευής αποχετευτικού δικτύου για

τη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου.

Πρόκειται για τμήμα μίας από τις τέσσερις συ-

νολικά εργολαβίες του μεγάλου έργου που θα

αναμορφώσει την ευρύτερη περιοχή της Ανα-

τολικής Αττικής, δημιουργώντας σημαντικές

αναπτυξιακές προοπτικές για την τοπική κοινω-

νία και περιβαλλοντικά οφέλη για τους κατοί-

κους της, παύοντας, παράλληλα, τις χρηματικές

κυρώσεις που επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστή-

ριο στη χώρα μας.

Με την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογι-

σμού 16.511.612,48 ευρώ, θα ξεκινήσουν άμεσα

οι εργασίες για την κατασκευή 103 χλμ. αγω-

γών δικτύου ακαθάρτων σε Πικέρμι, Ντράφι,

Άγιο Σπυρίδωνα, Διώνη του Δήμου Ραφήνας -

Πικερμίου. Θα συνδεθούν περισσότερα από

2.800 ακίνητα, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρό-

βλημα των κατοίκων και επιχειρηματιών των πε-

ριοχών αυτών.

Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90,29%

από το Ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ 2014-2020), και

πέραν του δικτύου αποχέτευσης, περιλαμβάνει

και την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων

των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με το

δίκτυο, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολί-

τες.

Η  κατασκευή 230 χλμ. αποχετευτικού δικτύου

του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που θα συνδέ-

σει 8.500 ακίνητα σε Ραφήνα, Καλλιτεχνού-

πολη, Πικέρμι, Ντράφι, Άγιο Σπυρίδωνα, Διώνη,

αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής

ανάπτυξης ολοκληρωμένων υποδομών αποχέ-

τευσης και επεξεργασίας λυμάτων, την οποία

υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική, με

σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των

πολιτών. 

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προσπάθεια

δημιουργίας αποχετευτικών δικτύων και Κέν-

τρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), που εφαρ-

μόζει η Εταιρεία, συνολικής επένδυσης ύψους

περίπου 700 εκατ. Ευρώ.

Τη βεβαιότητά του για την επιτυχή υλοποίηση

του έργου εξέφρασε ο Αναπληρωτής Διευθύ-

νων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιος Τό-

σιος.

Οι συνδέσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ και κάλεσαν τους

πολίτες να προχωρήσουν γρήγορα σε συνδέ-

σεις. Μάλιστα ο Υπ. Περιβάλλοντος Μ. Γραφά-

κος, τόνισε ότι το ΔΩΡΕΑΝ, δεν αφορά μόνο τις

τωρινές αλλά και και έργα τα οποία είναι σε
προηγούμενα ΕΣΠΑ και είναι η πρώτη φορά που
το λέμε δημόσια.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης,

επεσήμανε πως: «Καταφέραμε, η τοπική αυτο-
διοίκηση Α' και Β' βαθμού από κοινού με την
ΕΥΔΑΠ Α.Ε, την πλήρη ενεργοποίηση των ερ-
γολαβιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
έτσι ώστε να έχουμε σήμερα την ευκαιρία να
υπογράφουμε τη σχετική σύμβαση κατασκευής
του δικτύου αποχέτευσης».

Την σπουδαιότητα του έργου τόνισε ο Δήμαρ-

χος Ραφήνας–Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρ-

νούς, δηλώνοντας ότι: «...Είναι ένα έργο που
αφήνει μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα και δημιουργεί αναπτυξιακές υποδομές
ευρωπαϊκού επιπέδου».
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε γενικότερα για

τα έργα στην Ανατ. Αττική, τα οποία ολοκληρώ-

νονται σύντομα, όπως σύντομα  η αποχέτευση

Κορωπίου, Παιανίας, Γλυκών Νερών, με το

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Και το Πικέρμι με αποχέτευση
Υπεγράφη η Σύμβαση του Έργου

οι συνδέσεις καλύπτονται με πόρους του ΕΣΠΑ 

και είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους πολίτες

Με την απελθούσα Προέδρου Κλαίρη

Σαραντάκου είχαμε αποφασίσει σε

αυτές τις εκλογές να προσελκύσουμε

νέα άτομα στην τοπική μας, έτσι ώστε

να συνδυάσουμε  την εμπειρία των πα-

λαιών μελών, με τους νέους που διαθέ-

τουν φρεσκάδα, ορμή και καινοτόμες

ιδέες, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το

μέλλον της τοπικής οργάνωσης στην

περιοχή μας. 

Όταν η πρόεδρος λόγω επαγγελματι-

κών υποχρεώσεων ανακοίνωσε την

αποχώρησή της, θεώρησα ότι θα ήταν

καλύτερο να εκπροσωπήσει την

ΔΗΜ.ΤΟ  ένας νέος άνθρωπος, ο Νικό-

λαος Κορδάτος, πάντοτε με γνώμονα

την ανανέωση, την  πρόοδο και συνάμα

την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα του την επό-

μενη διετία, εφ’ όσον τα μέλη μας στη-

ρίξουν για άλλη μια φορά την

υποψηφιότητά μου, για να βοηθήσω με

όποιον τρόπο μπορώ. Άλλωστε αυτό

κάνω για πάρα πολλά χρόνια, από την

εποχή που ήμουν εκλεγμένη στην το-

πική της Βουλιαγμένης. 

Η αλήθεια είναι ότι η τοπική ΒΒΒ θεω-

ρείται από τις πιο επιτυχημένες στην

Ανατολική Αττική, με πλούσια δράση

και μεγάλη συμμετοχή. Κι επειδή βλέ-

πουμε και ακούμε διάφορα αυτές τις

ημέρες ρωτήσαμε την κα Λεντή «τι
σκέπτεται για την επόμενη ημέρα”.

Επιλέξαμε νέους ανθρώπους

Από το 2016 όταν ξεκίνησε η λειτουργία

της ΔΗΜ.ΤΟ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε

να προσελκύσουμε και να εντάξουμε

νέα μέλη, όπως αποδεικνύεται από τις

εγγραφές για τις εσωκομματικές εκλο-

γές που έφτασαν τις 1660, αναδεικνύον-

τας την τοπική μας στην μεγαλύτερη σε

αριθμό στην Αν. Αττική. Μαζί με την

ακούραστη Πρόεδρο Κλαίρη Σαραντά-

κου από το 2018 με τις εκδηλώσεις και

τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε,

δραστηριοποιήσαμε τα μέλη και τους φί-

λους της ΝΔ, αυτός είναι άλλωστε και ο

λόγος που τόσα νέα παιδιά είναι υποψή-

φιοι.  Και αυτό θα κάνουμε και τώρα με

τη νέα διοίκηση που θα προκύψει, γιατί

συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία

νέα παιδιά με κέφι και ενδιαφέρον να

ασχοληθούν με τα κοινά.

Eγώ, υπηρέτησα και πάντα θα υπηρετώ

τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημο-

κρατίας. Εδώ και 20 χρόνια εκλέγομαι

στα συμβούλια των τοπικών οργανώ-

σεων και το 2019 ήμουν υποψήφια Περι-

φερειακή Σύμβουλος στηρίζοντας τον

Γιώργο Πατούλη. Οι δημότες και τα μέλη

της κομματικής μας οργάνωσης γνωρί-

ζουν την διαδρομή μου. Μέσα σε πρωτό-

γνωρες συνθήκες πετύχαμε να

αναδείξουμε την ΔΗΜ.ΤΟ ΒBB σε μια

από τις καλύτερες τοπικές αφήνοντας

μια σημαντική παρακαταθήκη.

Δηλώνω ότι θα είμαι παρούσα και σε

αυτές τις εκλογές για το συμβούλιο της

ΔΗΜ.ΤΟ  και ως σύνεδρος,  με ήθος και

αξιοπρέπεια, αφού από την επομένη των

εκλογών ανοίγει ένας νέος κύκλος για

την Νέα Δημοκρατία. 

Παραμένω στην πρώτη γραμμή του

αγώνα  μαζί με όλους όσους ανιδιοτε-

λώς επιθυμούν να προσφέρουν. 

Καλώ όλα τα ενεργά μέλη να συμ-

μετάσχουν στις εκλογές τις 24

Οκτωβρίου να στηρίξουν την προ-

σπάθεια των νέων ανθρώπων που

δίνουν έντιμο αγώνα.

Αννα Μπουζιάνη

ΑΝΝΑ ΛΕΝΤΗ: Παραμένω

στην πρώτη γραμμή
Εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. αύριο Κυριακή και όλος ο μηχανισμός της

βάσης είναι στο πόδι. Αν και μέλη και οπαδοί σε ένα κόμμα, δεν παύουν να

υπάρχουν διαφωνίες, ακόμα και διαγκωνισμοί.

Μετά την παραίτηση της απερχόμεμνης προέδρου της ΔΗΜ.ΤΟ. ΒΒΒ, Κλαίρης

Σαραντάκου, ρωτήσαμε την Άννα Λεντή, η οποία δηλώνει εκ νέου υποψήφια

ως μέλος για την ΔΗΜ.ΤΟ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, γιατί δεν επέλεξε

την υποψηφιότητα της προεδρίας, αφού η Κλαίρη Σαραντάκου απεσύρθη

λόγω ασυμβίβαστου από την υπηρεσία της.

Θα περίμενε κανείς, λόγω της κοινής αποδοχής του προσώπου της Αννας

Λεντή (φάνηκε άλλωστε στις περιφερειακές εκλογές) και στην αγάπη που δεί-

χνει ο κόσμος της Ν.Δ. στο πρόσωπό της,  ότι τη θέση της υποψήφιας προ-

έδρου θα την κατελάμβανε η Α. Λεντή. Και είναι ερώτημα πολλών οπαδών

και μελών της Ν.Δ. γιατί όχι η κα Αννα Λεντή;

Έτσι πλησιάσαμε την Α. Λεντή και τη ρωτήσαμε, και ιδού τι μας απάντησε:
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Η νίκη των ελληνικών όπλων στα στενά του Σαραντάπορου

υπήρξε η πιο σημαντική που γράφηκε στην ελληνική ιστορία

μετά την επανάσταση του ’21.

Σημαντική γιατί έδωσε  στον ΄Ελληνα στρατιώτη, όχι μόνο

πίσω την αυτοπεποίθηση,  τη χαμένη του  από την ήττα του

1897 αλλά και τη δύναμη  και ορμή    για  να φτάσει  σε και-

νούργιες νίκες και  να επανακτήσει τα  εδάφη  εκείνα, που

τελικά θα φέρουν την Ελλάδα  μέσα  στη    Θεσσαλονίκη.

Σημαντική ακόμα  νίκη γιατί  και στις  μεγάλες  τότε Δυνά-

μεις, ο Έλληνας  σαν  πολεμιστής κατάφερε να  αποδείξει

την μαχητική  του ισχύ  που από  τώρα θα γίνεται υπολογί-

σιμη   στις   όσες διπλωματικές  σκακιέρες.

Και αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, η νικηφόρα έκ-

φανση της μάχης στον Σαραντάπορο, σήμανε  το βήμα και

έδωσε  τω όντι τον βηματισμό για τον  μετέπειτα   εδαφικό

διπλασιασμό του  γεωγραφικού  χάρτη της Ελλάδος. 

Τον Φεβρουάριο του 1912  η τσαρική Ρωσία υπακούοντες

στην εγγενή της πολιτική περί μυστικών δολοπλοκιών και

με σκοπό  την προώθηση της σλαβικής της  ιδεολογίας, οδή-

γησε  τα σλαβικά κράτη   Βουλγαρία και Σερβία  σε διμερή

Συνθήκη συμμαχίας, που προέβλεπε να αποσπάσουν με πό-

λεμο από τον Σουλτάνο, τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Τουρ-

κίας  και να τα βάλουν  οι Σλάβοι,  Ρώσοι,  Βούλγαροι,

Σέρβοι, αρπακτικά  σε μεταξύ τους   μοιρασιά. 

Σε συνέχεια για τους ίδιους σκοπούς,  σε  συνθήκη διμερή

με Βουλγαρία προσχωρεί   και το επίσης  σλαβικό  κρατίδιο

του  Μαυροβούνιου.

Τον Μάιο του ιδίου έτους εκ των πραγμάτων  και από τη γε-

νικότερη κατάσταση  που έχει  ήδη δημιουργηθεί, αναγκά-

ζεται  και η ελληνική κυβέρνηση με τον Ελ. Βενιζέλο, τότε

πρωθυπουργό  και υπουργό Στρατιωτικών, να μηn ολιγωρή-

σει  και να προβεί αρχικά  μεν σε διμερή συμφωνία συμμα-

χίας με τη Βουλγαρία, σε συνέχεια   δε να  συνυπογράψει

την  ελληνική στρατιωτική  συμμετοχή  σε περίπτωση ένο-

πλης ρήξης με την Τουρκία.

Η   στρατιωτική  βοήθεια  της Ελλάδος αναπτυσσόταν σε

υποχρέωσή της ότι σε περίπτωση με τους Τούρκους πολέ-

μου,  θα  συμμετείχε με  στράτευμα 120 χιλιάδων ανδρών

και  πολεμικό στόλο, που θα παρεμπόδιζε την συγκοινωνία

μεταξύ ευρωπαϊκής Τουρκίας και Μικράς Ασίας – στόλο δη-

λαδή που οι Σλάβοι δεν είχαν και δεν ήταν δυνατόν  εκ

πραγμάτων  γεωγραφίας  να έχουν. 

Αυτή η συμμετοχή  όπως έγινε και  τότε υπογράφηκε, αρ-

γότερα  και όταν στη μοιρασιά οι Βούλγαροι τα ήθελαν όλα

δικά τους, –με συνέπεια το ξέσπασμα  δεύτερου Βαλκανι-

κού  πολέμου,  με Έλληνες και Σέρβους εναντίον  Βουλγα-

ρίας– αποτέλεσε λόγο για καταλογισμό ευθυνών  στον

Βενιζέλο για  το λάθος να μην έχει  βάλλει  ευθύς εξ αρχής

στο τραπέζι των  συμφωνιών τους δικούς του όρους για τη

διανομή  των εδαφών εν περιπτώσει  νίκης.  

Στο θέμα αυτό των περί δήθεν ενοχών του Βενιζέλου,

τόσο στην “Ιστορία  του ελληνικού Έθνους” της Εκδοτικής

Αθηνών, όσο και στην “Πολιτική Ιστορία της νεώτερης Ελ-

λάδος” του Σπύρου Μαρκεζίνη  όχι μόνο  η υπογραφή συμ-

μετοχής όπως έγινε και έγινε, δεν περαιτέρω  σχολιάζεται

αλλά και ουδεμία μνεία  ενοχών γίνεται. 

Αλλά  στον τόμο “Ελλάς” του Λεξικού “Ηλιος” ο εκδότης

του Πασάς, αν και  πολιτικά  φιλοβασιλικός δικαιολογεί τον

Βενιζέλο,  με σαφή μάλιστα  επιχειρήματα σε τοποθέτηση.  

Για την υπογραφή του αυτή  στη συνθήκη για προσχώρηση,

όπως τονίζεται στο οικείο λήμμα του  λεξικού “Ηλιος”, ο Βε-

νιζέλος κακώς  και αδίκως εκ των υστέρων κατηγορήθηκε

ότι δεν είχε απαιτήσει εκ των προτέρων    άρθρο -συμβό-

λαιο, το οποίο σε περίπτωση νίκης θα αφορούσε και την με-

ταξύ των συμμάχων διανομή των ευρωπαϊκών εδαφών  που

είχαν δια του εν προκειμένω  πολέμου αποσπαστεί από την

κατοχή της Οθωμανικής   αυτοκρατορίας. 

Η πραγματικότητα όμως συμπληρώνει πάλι ο Πασάς  ,είναι ότι

ο Βενιζέλος ως εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους  υποπτευό-

μενος τη βουλγαρική δολιότητα είχε ζητήσει ευθύς εξ αρχής

καί  όντως επιμείνει στον προκαταβολικό καθορισμό  του τρόπου

της εδαφικής κατανομής, πλήν όμως οι Βούλγαροι κάθετα αρ-

νήθηκαν προτείνοντας  μετά μανίας  και εν τη πράξει  εσκεμμένα

σχέδιο, το οποίο σε πρώτο χρόνο  προέβλεπε την αυτονόμηση

της Μακεδονίας  με  κρύφιο σκοπό βραδύτερα και εν ευθέτω

χρόνω να την απορροφήσουν πραξικοπηματικά κατά το προ-

ηγούμενο ανατολικής Ρωμυλίας* 1885 έχοντας πάντοτε κατά

νού  και  τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου  του 1878  που  μι-

λούσε για  τη δημιουργία μιας Μεγάλης Βουλγαρίας  με την κα-

τάληψη και της Θεσσαλονίκης. 

Ο  Βενιζέλος    – πάντοτε κατά τον Πασά – έβλεπε ότι η πε-

ραιτέρω επιμονή του για το ένα τέτοιο  “συμβόλαιο” θα

έβλαπτε αφ’ ενός τη Συνθήκη  συμμαχίας, αλλά και το ότι

η υπεροχή σε στρατό τω Σλάβων, ούτως ή άλλως  και χωρίς

την συμμετοχή της Ελλάδος θα έδινε  τη νίκη κατά της

Τουρκίας.  Και ακόμη ότι με το τέλος της εκστρατείας, στο

τραπέζι της μοιρασιάς των καταληφθεισών εδαφών, οι Σλά-

βοι θα κάθονταν με το πλεονέκτημα 500 ταγμάτων  στρατού

έναντι 90 των Ελλήνων, πράγμα που θα έδινε και μειονε-

κτικό λόγο στις ελληνικές  απαιτήσεις.

Ο Βενιζέλος, συνεχίζει ο Πασάς,  υπέγραψε γιατί πίστευε

ότι ο ελληνικός στρατός θα κατόρθωνε όπως και κατόρ-

θωσε, αφενός μεν να καταλάβει εγκαίρως και πρώτος τις

περιοχές  οι οποίες είχαν με την ενδεδειγμένη στρατηγική

προγραμματιστεί,  αλλά και να τις κρατήσει δικαιωματικά

και   με το “χαρτί” αυτό ισχυροποιημένο θα έπαιζε διαπραγ-

ματευτικά   η  κυβέρνηση.     

Οι Σλάβοι από την άλλη μεριά  και μάλιστα οι Βούλγαροι έχον-

τας στη μνήμη τους  την ήττα του 1897 δεν φοβούνταν και

δεν έβλεπαν με ίσο μάτι  τους Έλληνες και καθώς θεωρούσαν

όλως  επιφανειακή την ήδη αναδιοργάνωση του ελληνικού

στρατού,    δεν  μπορούσαν να φανταστούν κάποια  τέτοια

ραγδαία ελληνική  προέλαση.   Γι’ αυτό δέχονταν, ήθελαν και

την ελληνική συμμετοχή,  αλλά και την επιζητούσαν όπως

ήδη ειπώθηκε χάριν του πολεμικού στόλου της.

Ανοίγω όμως και την  “Ιστορία της νεώτερης  και σύγχρονης

Ελλάδας” του Τάσου Βουρνά,  σε έκδοση “Πατάκη”, τόμος

Α, σελ. 125 και έκπληκτος μαθαίνω  ότι  «η ελληνοβουλγα-

ρική συνθήκη συμμαχίας υπεγράφη στις 16 /5 /1912  υπό

άκρα μυστικότητα στο υπουργείο Εξωτερικών και στις

15/6/1912  το  κείμενο κυρώθηκε από τον βασιλιά της Βουλ-

γαρίας Φερδινάνδο  και τον ́ Ελληνα διάδοχο Κωνσταντίνο,

που ασκούσε καθήκοντα αντιβασιλέως. Όπως  μάλιστα

συμπληρώνει ο  Βουρνάς, τούτο  μαρτυρεί και επιβεβαιώνει

και ο Γ. Βεντήρης στο βιβλίο της “Ιστορίας” του.

Από εμένα ουδέν  επί τούτου περαιτέρω σχόλιο.   

Με αυτά τα προλογικά δεδομένα την 4η Οκτωβρίου του

1912, ο ελληνικός στρατός διέσπαζε τα ελληνοτουρκικά σύ-

νορα  και περνούσε προς   την τότε τουρκική Θεσσαλία.  

Από την δίτομη πολιτική ιστορία του Γ. Βεντήρη  και συγκε-

κριμένα από τον τόμο “Ελλάς 1910 -1920”,  από την “Ιστορία

του ελληνικού έθνους”, Εκδοτική Αθηνών και την “Πολεμική

ιστορία των Ελλήνων -Εμείς οι Ελληνες”  σε έκδοση ΣΚΑΪ-

βιβλίο,   “την Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους”, του

Γ. Ρούσσου, και την “Πολιτική Ιστορία” του Σπύρου Μαρκε-

ζίνη σε διασταύρωση,  μεταφέρομε εν συντομία  κάποιες

λεπτομέρειες  από  σελίδες  για τη  μάχη των στενών του

Σαραντάπορου.

«Οι Έλληνες στη στρατιά της Θεσσαλίας  με 6 μεραρχίες,

1 ταξιαρχία ιππικού και δύο αποσπάσματα ευζώνων και   αρ-

χιστράτηγο διορισμένο από τον κυβερνήτη Ελ Βενιζέλο,

τον τότε διάδοχο και μετέπειτα βασιλιά  Κωνσταντίνο  Α’,

περνώντας τη γραμμή των συνόρων προχώρησαν προς την

Ελασσόνα,  την οποία παρά το μαχητικό πείσμα των Τούρ-

κων την κατέλαβαν. Οι Έλληνες  στρατιώτες  και πολλοί από

τους αξιωματικούς, για πρώτη φορά έπαιρναν μέρος σε

πραγματική μάχη. Στην αρχή  κλονίστηκαν, γρήγορα  όμως

συνήλθαν.   Οι Τούρκοι  μετά από σθεναρή αντίσταση απο-

σύρθηκαν άτακτα προς τα  στενά του Σαραντάπορου, όπου

και η κυρία αμυντική γραμμή τους.

Τα “στενά” από την τουρκική διοίκηση ήταν πολύ καλά  ωχυ-

ρωμένα, με πλήρη εκμετάλλευση της φυσικής τους  γεω-

γραφικής  διαμόρφωσης  που παρείχε  πλεονεκτήματα

βολής  του πυροβολικού και  ασφαλή αμυντική γραμμή για

το  πεζικό.  

Ο ελληνικός στρατός  ακολουθούσε  βάδην την αμαξιτή

οδό  Λαρίσης - Σερβίων που διέρχεται από το στενωπό του

χειμάρρου Σαραντάπορου μεταξύ των απόκρημνων βουνών

της Βίγκλας,  με τον Όλυμπο από τη μια μεριά και από την

άλλη τα  Καρβούνια  όρη;.

Τα “στενά” είχαν δυο εξόδους. Την νότια έξοδο, την οποία

οι Τούρκοι  είχαν εξαιρετικά οχυρώσει με 15 χιλιάδες

στρατό και 20 πυροβόλα και τη βόρεια έξοδο, τα στενά της

“Πόρτας”,  όπου  η φρούρηση  δεν ήταν σημαντικά ισχυρή.  

Ο ελληνικός στρατός   σύμφωνα με το επιτελικό σχέδιο,

είχε ανεπτυγμένη τη διάταξη του, σε τρεις μεραρχίες  για

την   κατά μέτωπο  επίθεση,  μια  μεραρχία μέσω των χω-

ριών Λιβαδερό, Μεταξάς  και Τριγωνικό, με σκοπό να επι-

τεθεί  στα νότια, μια  μεραρχία  προς Κοζάνη για να

συμπληρώσει την κύκλωση και μια πιο πίσω για γενική  εφε-

δρεία, στρατοπεδευμένη  στο χωριό Πετρωτό. 

Το σχέδιο στηριζόταν σε κατά μέτωπο επίθεση που εξελι-

κτικά θα απέβλεπε σε κυκλωτική  κίνηση, προς υπερφαλάγ-

γιση  του εχθρικού αντιπάλου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου  είχε ήδη

αρχίσει  η ελληνική επίθεση.  «Η αντίσταση των Τούρκων
ήταν λυσσώδης», περιγράφει ο δημοσιογράφος Γ. Βεντή-

ρης, που τότε   σαν αξιωματικός συμμετείχε  στους Βαλκα-

νικούς πολέμους.  

«Είχε φτάσει το απόγευμα στις έξι και  το σκοτείνιασμα

μουντό είχε ήδη απλωθεί  παντού. Οι Έλληνες φαντάροι

είχαν πλησιάσει την τουρκική οχύρωση στα 200 με 300  πε-

ρίπου μέτρα, όταν μια καταιγίδα με αστροπελέκια  έφερε

το χαλασμό με μια  θύελλα.  Η κοιλάδα  του αιματηρού

αγώνα  βυθίστηκε σε  εικόνα φρίκης.   Πληγωμένοι στρα-

τιώτες  και βαθμοφόροι  σε απόγνωση σέρνονταν   μέσα

στις λάσπες χωρίς κανείς να μπορεί να νοιαστεί για εκεί-

νους και αυτούς που πέθαιναν. Νοσοκόμοι τρέχανε εδώ και

εκεί  σαν φαντάσματα και εν πολλοίς ανήμποροι  μέσα στο

σκοτάδι και τον τρόμο  να προσφέρουν την ουσιαστική βοή-

θεια ως θα έπρεπε. 

Και η βροχή καταιγιστικά μαστίγωνε ζωντανούς και πληγια-

σμένους και πτώματα νεκρών στρατιωτών και αλόγων, όλοι

και όλα  αγκαλιά μπερδεμένοι  στο λασπωμένο χώμα. και

μαζί τους από το πυροβολικό καταγής ρηγμένα δέντρα,

πολλά δέντρα και κορμοί  πλαισίωναν το σκηνικό.  

Ξημέρωσε κάποτε. Οι Τούρκοι στη διάρκεια την ζοφερής νύ-

χτας και  της φρικτής, μπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβι-

στούν από την υπερκερωτική επίθεση των Ελλήνων είχαν

σιωπηλά αποσυρθεί και φεύγοντας είχαν πίσω τους αφήσει

14 πυροβόλα, πολλά εφόδια, όπλα και λοιπό εξοπλισμό».

Για τον Έλληνα  φαντάρο τώρα ο δρόμος είχε ανοίξει προς

τα Σέρβια  Κοζάνη, Γρεβενά, Κατερίνη και μετά στο όραμα

που η λέξη του φάνταζε,  Θεσσαλονίκη.  

Επιμύθιο: Η νίκη του Σαραντάπορου για την Ελλάδα και τον

μελλοντικό της δρόμο ήταν μεγάλη. Στον ¨Έλληνα όμως

σε κορμιά στοίχισε 1500 νεκρούς και τραυματίες.   

Αλλά και την αρχή  των κακών  και  των οδυνών τού  τραγι-

κού πολιτικού  Διχασμού  σε διαχρονικά μηρυκαστική ανα-

μάσηση.   

――――――――

* Ανατολική Ρωμυλία: περιοχή Θράκης  μεταξύ Αιμου Ροδόπης και Ευξεινου

πόντου. Το 1885 καταλήφθηκε πραξικοπηματικά  από τη Βουλγαρία.   

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

9 - 11 Oκτωβρίου 1912: 

Η μεγάλη Νίκη 

στο Σαραντάπορο
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Εκείνο με τον Τοτό 
το ξέρετε...

Μόνο ως ανέκδοτο ακούγεται αυτό που ελέχθη δια

στόματος δημάρχου ΒΒΒ, Κωνσταντέλλου, ότι «ο
κάθε πολίτης μπορεί να λαμβάνει τα έγγραφα της Οι-
κονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής», όπως τα λαμβάνει συγκεκριμένη κυρία, νεοεμ-

φανισθείσα στο “μπράτσο” του δημάρχου.

Όσοι έχουν δοκιμάσει το γνωρίζουν πολύ καλά.

Η ΕΒΔΟΜΗ, πάντως, ως εφημερίδα με έδρα το Δήμο

ΒΒΒ δεν τα λαμβάνει και όταν ζητήσει κάποιο, μας

παραπέμπουν στο ...λαβύρινθο της “Διαύγειας”.

Το θέμα προέκυψε από ερώτηση που έθεσε ο Δ. Δα-

βάκης στη Δημοτική συνεδρίαση ότι: «μέσα στους
αποδέκτες των εγγράφων της Οικονομικής Επιτρο-
πής, νομίζω και της Επ. Ποιότητας ζωής, υπάρχει και
το όνομα (παραλείπουμε το όνομα) κυρίας, που δεν
έχει καμμία θέση θεσμική στο Δήμο».

Η μίσθωση του μώλου 
αναβαθμίζει την περιοχή!

«Η μίσθωση του  μώλου στη Βουλιαγμένη αναβαθμίζει
το βιοτικό επίπεδο της περιοχής, αλλά και των πολι-
τών. Εμείς κάναμε το αυτονόητο. Εξυγιάναμε την πε-
ριοχή, κοιτάξαμε και εισπράξαμε το μέγιστο δυνατό
τίμημα για την πόλη. Η μίσθωση των 100 τ.μ. στο
μώλο για λειτουργία της στις μη λουτρικές ώρες, από

τα 400 τμ. δεν περιορίζουν κανέναν». Αυτά μας είπε

ο δήμαρχος ΒΒΒ, σε ερωτήσεις δημοτικών συμβού-

λων για τη μίσθωση του μώλου. Να είστε υπερήφανοι

για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής σας.

O “Σωκράτης” απέτυχε. Ζήτω ο “Μενέδικος”

Είχαμε γράψει για μία “Αναπτυξιακή Εταιρεία” με το

όνομα “Σωκράτης”, που ετοίμαζαν 7 Δήμοι μαζί, υποκα-

θιστώντας στην ουσία τη λειτουργία του Δήμου, γιατί

έτσι «λύνονται τα χέρια των δημάρχων» και ενεργούν

χωρίς περιορισμούς σε προσλήψεις,  ελέγχους· οργα-

νωμένη βέβαια από την κεντρική διοίκηση.

“Ο Σωκράτης” όπως ονόμαζαν την αναπτυξιακή Α.Ε.,

δεν κατάφερε να πείσει και τους επτά Δημάρχους. Κά-

ποιοι υπαναχώρησαν και ναυάγησε, αλλά το καλό το

παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Τώρα ήρθε ο “Μενέδι-

κος”, που γίνεται με λιγότερους εταίρους. Ο Δήμος

ΒΒΒ τα βρήκε με το Δήμο Βριλλησίων, για παράδειγμα

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Μωάμεθ Β’, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης,

παραχώρησε στον πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ προνόμια, με τα

οποία ανέλαβε εκκλησιαστικά και κοσμικά καθήκοντα για

τους ορθόδοξους χριστιανούς, δημιουργώντας  εκκλησια-

στικά δικαστήρια, για να εκδικάζουν υποθέσεις αστικού δι-

καίου, όπως διαζύγια, κληρονομιές και την επιβολή φόρων.

Το οργανωμένο εκκλησιαστικό δίκτυο των μητροπό-

λεων, των επισκοπών, των ενοριών και των μοναστηριών,

αποτελούσε ιδανικό μηχανισμό  για την διοίκηση των σκλα-

βωμένων Ελλήνων, προσφέροντας μεγάλη εξυπηρέτηση

στους Οθωμανούς κατακτητές. Η εκκλησία αποτέλεσε ένα

είδος τοπικής αυτοδιοίκησης με φορολογικές και εκπαιδευ-

τικές δικαιοδοσίες!!! Η παιδεία είχε θρησκευτική μορφή και

συνήθως την απολάμβαναν τα παιδιά των εύπορων οικογε-

νειών, τα δε μαθήματα γίνονταν  επί αμοιβή, σε σπίτια ή σε

μοναστήρια από κληρικούς, διασώζοντας την ελληνική

γραφή, με τις μεταλλάξεις που είχε υποστεί κατά τους  βυ-

ζαντινούς χρόνους.-   Την ανώτερη παιδεία την προσέφερε

η “Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης”, στην

οποία σπούδαζαν όσα παιδιά ήθελαν να ανέλθουν σε ανώ-

τερα ιερατικά αξιώματα.

Το ένδοξο και αθάνατο ελληνικό πνεύμα,  που καλ-

λιέργησε όλες τις επιστήμες και τις τέχνες και είχε γονι-

μοποιήσει τον παγκόσμιο πολιτισμό, είχε αρπαχθεί και

σφετεριστεί από τους Ρωμαίους κατακτητές, ενώ στην

Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,  που μετονομάστηκε

αργότερα  “ Βυζάντιο”, ήταν απαγορευμένο ακόμα και το

όνομα   “Έλληνας”, γιατί είχε γίνει συνώνυμο του ονόματος

“ειδωλολάτρης”, μετά την επιβολή της καινούργιας θρη-

σκείας.  Οι Έλληνες έφεραν μόνο θρησκευτικό χαρακτηρι-

σμό και όχι εθνικό, αλλά  στα χρόνια της Οθωμανικής

κατοχής, για να ξεχωρίζουν από τους άλλους Ορθόδοξους

Χριστιανούς, όπως  Σλάβους, Αρμένιους κ.α , ονομάζονταν

“Ρωμιοί”,  γιατί τους συσχέτιζαν με τους Ρωμαίους.  Στην

Κωνσταντινούπολη υπήρχε μια ομάδα λαϊκών, μορφωμέ-

νων και γλωσσομαθών Ελλήνων, που κατοικούσαν στο Φα-

νάρι, περιοχή γύρω από το Πατριαρχείο, οι λεγόμενοι

Φαναριώτες,  οι οποίοι γρήγορα έγιναν απαραίτητοι στην

οθωμανική διοίκηση και κατέλαβαν υψηλά αξιώματα, όπως

σύμβουλοι ή διερμηνείς στην Υψηλή Πύλη ή στο Στόλο,

αλλά και Ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, απο-

κτώντας πλούτο, δύναμη και επιρροή!

Οι Οθωμανοί ενίσχυσαν τον στρατό τους με το επίλε-

κτο σώμα των Γενιτσάρων, που αποτελείτο από μικρά Ελ-

ληνόπουλα, που τα άρπαζαν από τις αγκαλιές των

μανάδων τους, τα εξισλάμιζαν και τους παρείχαν κατάλ-

ληλη στρατιωτική εκπαίδευση, για να σκοτώνουν κάθε

εχθρό των Οθωμανών, ακόμα και τα μέλη των οικογενειών

τους.

Είχαν επίσης οργανώσει οι Οθωμανοί, ένοπλα σώματα

από Έλληνες, που ονομάστηκαν “αρματολοί”,  επειδή έφε-

ραν άρματα, δηλαδή όπλα και εκτελούσαν χρέη χωροφυλά-

κων. Οι αρματολοί όμως γρήγορα έρχονταν σε

προγραμματισμένη ρήξη με τις οθωμανικές αρχές, οπότε κα-

τέφευγαν στα βουνά με τον οπλισμό τους, ζούσαν στις σπη-

λιές σαν αγρίμια και μάχονταν τους κατακτητές,

δημιουργώντας έτσι ένα αντάρτικο στρατιωτικό σώμα, με

αρχηγούς, υπαρχηγούς και παλικάρια. Οι Έλληνες αντάρτες

των βουνών, ονομάστηκαν  κλέφτες, γιατί έκλεβαν τα απα-

ραίτητα για να επιβιώσουν, από τους πλούσιους κατακτητές,

οι οποίοι είχαν αρπάξει τις περιουσίες των ανταρτών, κάνο-

ντας τους συγγενείς τους δούλους υπό σκληρή καταπίεση,

ενώ τους υποχρέωναν να πληρώνουν τον κατά κεφαλή

φόρο το λεγόμενο “χαράτσι”  και όποιος δεν είχε να το πλη-

ρώσει του έπαιρναν χωρίς δεύτερη κουβέντα το κεφάλι!

Πολλές φορές τα αρσενικά μέλη μιας οικογένειας γίνονταν

εναλλάξ αρματολοί και κλέφτες και έτσι αποκτούσαν τον

απαραίτητο οπλισμό για τον απελευθερωτικό αγώνα!!!

Οι αρματολοί και οι κλέφτες στην συνείδηση του Ελ-

ληνισμού ταυτίστηκαν και έγιναν οι κύριοι εκφραστές της

ένοπλης αντίστασης των Ελλήνων εναντίον των κατακτητών

και  συνώνυμοι της ανδρείας και του αγώνα για ελευθερία,

ενώ τα κατορθώματά τους υμνήθηκαν και τραγουδήθηκαν.

Μέχρι τον 17ον αιώνα υπήρχε πλήρης σκοταδισμός

στη σκληρά δοκιμαζόμενη Ελλάδα, αλλά  σιγά - σιγά οι Έλ-

ληνες ανέπτυξαν δραστηριότητα στον τομέα των θαλασ-

σίων και χερσαίων μεταφορών, επειδή διευκολύνονταν από

μια σειρά ελληνικών παροικιών στο εξωτερικό, οι οποίες

είχαν γίνει τόποι προόδου και ευημερίας και σταθερή πηγή

βοήθειας προς την σκλαβωμένη πατρίδα. Οι ελληνικές οι-

κοτεχνίες αναδείχθηκαν σε μικρές βιοτεχνίες και τα  προ-

ϊόντα τους είχαν ζήτηση στο εξωτερικό, ενώ από τον 18ον

αιώνα ιδρύθηκαν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, όπως στα Αμ-

πελάκια της Θεσσαλίας, με δραστηριότητες στην κατα-

σκευή, βαφή και εμπορία βαμβακερών νημάτων. Έτσι

προέκυψε μια εύπορη αστική τάξη, από εμπόρους, βιοτέ-

χνες και πλοιοκτήτες, με την πλειονότητα  όμως του λαού

να παραμένει άνεργη, αγράμματη και φτωχή.   

Η πνευματική δραστηριότητα  των  Ελλήνων έφτασε

στην ακμή της με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και οι Έλ-

ληνες λόγιοι, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής ( Φεραίος) και ο

Αδαμάντιος Κοραής, επιδίωξαν γενίκευση της παιδείας,

διέδωσαν εκτός από την κλασική παιδεία τις θετικές επι-

στήμες, προώθησαν τη λαϊκή γλώσσα, πρόβαλλαν την ορ-

θολογική σκέψη και το αίτημα για πολιτική ελευθερία και

ισότητα!!

Από τότε άναψε η δάδα της ελευθερίας για την Ελ-

λάδα, η οποία γεύτηκε ανείπωτες εθνικές τραγωδίες, προ-

δοσίες, αδελφοκτόνους σπαραγμούς, γενοκτονίες και

ολοκαυτώματα,  με συνεχείς απειλές πολέμου από τους

Οθωμανούς, τις οποίες αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα, από

τους απογόνους τους, που απέκτησαν τις πανάρχαιες Ελ-

ληνικές Ιωνικές πατρίδες με απάνθρωπη βία, η οποία δεν

τους εξασφαλίζει νόμιμη κατοχύρωση, ενώ οι δικές τους

πατρίδες είναι στις κοιλάδες της Μογγολίας.

Οι λίγο αριθμητικά Έλληνες, πάντοτε κατατρόπωναν

τους “εξ Ανατολών εχθρούς” τους, Πέρσες και Οθωμανούς,

υπερασπίζοντας Θερμοπύλες, για να έχουν όπου και όποτε

ήθελαν, έναν Μιλτιάδη με τον ήρωα Εχετλαίο στο Μαρα-

θώνα, έναν Θεμιστοκλή στη Σαλαμίνα, έναν μοναδικό κο-

σμοκράτορα Μέγα Αλέξανδρο, ή έναν  Κολοκοτρώνη μαζί

με το αμέτρητο πλήθος γνωστών και αγνώστων ηρώων,

στο άκουσμα των οποίων ακόμα τρέμουν οι ηττηθέντες κα-

τακτητές και αν χρειαστεί, όλοι οι Έλληνες σαν γνήσιοι

απόγονοι των γενναίων Σπαρτιατών θα ξαναφωνάξουν

μαζί με τον Λεωνίδα: “Μολών λαβέ”!!!
Το όνομα  “Ελλάδα” σημαίνει ΦΩΣ και οι Ρωμαίοι κα-

τακτητές το άλλαξαν σε Graecia, με την έννοια της αρχαι-

ότερης χώρας και προήλθε από  το όνομα του βασιλιά της

Ηπείρου Γραικού, γιού της Πανδώρας της αδελφής του Έλ-

ληνα, γιου και διαδόχου του Δευκαλίωνα του προπάτορα

των Ελλήνων. Με αυτό το όνομα κατοχυρώθηκε η απελευ-

θερωμένη Ελλάδα στον κατάλογο των ελεύθερων κρατών.

Η Ελλάδα υπήρξε η χώρα των Θεών, οι οποίοι συμβόλιζαν

με ανθρωπομορφικές εκφράσεις τη Σοφία και τη Δημι-

ουργό Δύναμη του Σύμπαντος Κόσμου!!!  

Το έτος 2021 γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες, τους δύο

αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με την

οποία άρχισε η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων ενάντια

των Οθωμανών κατακτητών και οδήγησε το ελληνικό

έθνος από την σκλαβιά στην απελευθέρωση!!!

Δόξα και τιμή στους αθάνατους νεκρούς, που με το

αίμα τους πότισαν το αιώνιο και αειθαλές  δεντρί της ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Από τη σκλαβιά στην απελευθέρωση!



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η κακοκαιρία με το όνομα “μπάλλος”, που έπληξε και

την Αττική, μας γύρισε στην ιστορία. Σε μία άλλη κα-

κοκαιρία που έπληξε ακριβώς τις ίδιες ημέρες, αλλά

δύο περίπου αιώνες πίσω με καταστροφικά αποτελέ-

σματα στην Αθήνα και στον Πειραιά.

Aνατρέχοντας λοιπόν στην ιστορία διαβάζουμε:

Ήταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου του 1852, όταν

η Αθήνα χτυπήθηκε από μια τρομερή θύελλα σπάνιας

έντασης, η οποία έμεινε στην ιστορία όχι για τον

αριθμό των θυμάτων που άφησε πίσω της, ο

οποίος άλλωστε ήταν ισχνός, όσο για τις τερά-

στιες καταστροφές που προκάλεσε σ’ όλη την

πόλη, μεταξύ των οποίων και σ’ ένα από τα ση-

μαντικότερα σωζόμενα μνημεία της αρχαιότη-

τας, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Παράλληλα, η θύελλα της 14ης Οκτωβρίου 1852

ανέδειξε τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που όμως

δεν φαίνεται να πήρε το μάθημά του.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα με

σφοδρούς ανέμους και ισχυρή βροχή. Όμως τα

φαινόμενα επιδεινώθηκαν ραγδαία γύρω στις 8

με 9 το βράδυ και με την ίδια ένταση συνεχίστη-

καν για τρεις περίπου ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι

και οι έντονες βροχοπτώσεις, ως αποτέλεσμα

των τεράστιων υλικών ζημιών, κατέστησαν την

Αθήνα έρημη πόλη με όλους τους κατοίκους κλεισμέ-

νους στην ασφάλεια των σπιτιών τους, τα οποία όμως

αποδείχτηκε ότι τελικά δεν ήταν και τόσο ασφαλή,

αφού το επόμενο πρωί διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλα

τα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια είχαν υποστεί μικρές ή

μεγάλες ζημιές: από σπασμένα φανάρια σκορπι-

σμένα στους δρόμους της πόλης μέχρι πεσμένοι τοί-

χοι, σπίτια ολόκληρα, παραπετάσματα και γέφυρες.

Οι δρόμοι γέμισαν από ξεριζωμένα ή κατεστραμμένα

δέντρα, μεταξύ των οποίων και πανύψηλα υπεραι-

ωνόβια κυπαρίσσια. Τεράστια ήταν η καταστροφή στο

Βασιλικό Κήπο (ο πρώτος δημόσιος κήπος της Αθή-

νας, που βρισκόταν στη μετέπειτα πλατεία Κλαυθμώ-

νος χρονολογούμενος από το 1833), όπου είχαν

ξεριζωθεί όλα τα φυτά και τα περισσότερα δέντρα.

Γράφτηκε στον Τύπο ότι το ύψος των ζημιών μόνο

στα Ανάκτορα και στο Βασιλικό Κήπο εκτιμήθηκε σε

100.000 δραχμές!

Τεράστιες ζημιές υπέστησαν όσα εμπορικά και πολε-

μικά πλοία βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ

ναυάγησαν δύο πλοία φορτωμένα με 15 τόνους σι-

τάρι έκαστο. Μάλιστα, ο καπετάνιος του ενός από

αυτά, το οποίο ανήκε στο βουλευτή Σπετσών Νικ. Χ.

Αναργύρου, πνίγηκε στην προσπάθειά του να βοηθή-

σει ένα άλλο πλοίο, που επίσης κινδύνευε να βυθι-

στεί. Την ζωή του έχασε κι ένας υπαξιωματικός της

κορβέτας «Λουδοβίκος», που επίσης λίγο έλειψε να

βυθιστεί. 

Οι συνέπειες της σπάνιας σε ένταση θύελλας της

14ης Οκτωβρίου 1852 είναι ορατές μέχρι και σήμερα,

γιατί ανάμεσα στις καταστροφές που προκλήθηκαν,

έγινε και μία τεράστια καταστροφή που την ονόμα-

σαν “εθνικόν δυστύχημα”, στους στύλους του Ολυμ-

πίου Διός, αφού έπεσε ένας στύλος προκαλώντας

μικρό “σεισμό” στην Αθήνα. Τον βλέπετε και σήμερα,

αν τους επισκεφθείτε, γιατί αποφασίστηκε να μείνει

...ξαπλωμένος για να τον βλέπουν οι επισκέ-

πτες καλύτερα! από τους τότε κυβερνώντες.

15 στύλοι όρθιοι και ένας ξαπλωτός από το

σύνολο των 101 στύλων που είχε ο ναός.

Ο συντάκτης του Αιώνα απέδωσε την κατα-

στροφή αυτή, που στενοχώρησε όλους τους

κατοίκους της πρωτεύουσας, στην αδυναμία

του ανθρώπου μπροστά στα σημεία της

φύσης: «Είδομεν πρημνή τον γίγαντα τούτον
αιώνων εικοσιδύω, φέροντα 18 σπονδύλους
παμμεγέθεις, και θαυμάζοντες [..] τι δύναται η
δύναμις του Θεού ενεργούσα είτε φυσικώς
είτε ηθικώς, ησθάνθημεν, αν εις την δύναμιν
ταύτην ισχύωσι (= έχουν τη δύναμη) να αντι-
σταθώσι και αυταί αι με την αιωνιότητα αμιλ-
λώμεναι μεγαλουργίαι της ανθρωπίνης χειρός
και διανοίας» (εφημ. Αιών, 15.10.1852).

Αντίθετα, ο συντάκτης της εφημερίδας Αθηνά

φάνηκε λιγότερο μοιρολάτρης αποδίδοντας

την ευθύνη για την πτώση του στύλου «ένεκα της
ακηδίας και της περί τα καλά και αρχαία μικράς επι-
βλέψεως των αρχόντων μας», ενώ μεμφόταν την αυ-

λική κυβέρνηση του Αντωνίου Κριεζή και επειδή «δεν
εφρόντισεν ουδέ καν την περαιτέρω βλάβη των τε-
μαχίων να προλάβη, τα οποία εκ κακώς εννοουμένου
σεβασμού προς τα αρχαία εκκόπτουσιν απ’ αυτών
τμήματα, τα ακρωτηριάζουσι και τα ασχημίζουσιν»!
(εφημ. Αθηνά, 17.10.1852)

Ο Θεόδωρος Ορφανίδης συνέθεσε μια μεγάλης έκτα-

σης ωδή αφιερωμένη στον πεσμένο στύλο, ο δε Κων-

σταντίνος Πωπ δημοσίευσε το παρακάτω επίγραμμα:

Τεσσαράκοντα αιώνας ανηγείρεσο ω στήλη,
Κ’ ευμενές το μέτωπόν σου εις τα σύννεφα υψούτο.
Αλλ’ ως είδες το παν ότι γύρω σου εταπεινούτο,
Έπεσες και συ οργίλη.

πηγή: http://ola-ta-kala.blogspot.com

Καταστροφική κακοκαιρία μιας άλλης εποχής 

για την Αττική και τον Πειραιά!

3 Το σπίτι σου διαθέτει αυτόνομη θέρμανση;

- Βεβαίως, ο καθένας φοράει το μπουφάν
του!

3 Καλός ο καφές;

- Δεν πίνεται.
- Και γιατί παίρνετε από εδώ κάθε ημέρα;
- Προσπαθώ να τον κόψω!

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

Οι επιστήμονες τοποθετούνται πει-

ραματιζόμενοι 15 και πλέον μήνες τώρα με τον κο-

ρονοϊό, για να μας σώσουν. Οι πολιτικοί υπακούοντας

στις απόψεις και στις προτάσεις των επιστημόνων,

αγωνίζονται και αυτοί για να μας σώσουν. Οι εκδότες,

οι καναλάρχες, οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές

ειδήσεων κ.λπ. κινδυνεύουν να πάθουν υπερκόπωση

για  να μας… σώσουν και αυτοί.

Ο μόνος όμως  που δεν έχει δικαίωμα να εκφέρει

γνώμη, αλλά έχει μόνο υποχρέωση  να ακούει ότι

του λένε για τον κορονοϊό, είναι ο λαός.

Ένα Αχ βγήκε από τα χείλη μου τη στιγμή που ο για-

τρός έβγαζε τη βελόνα από το σώμα μου, τελειώνον-

τας την Τρίτη Δόση του εμβολίου για τον Covid-19 .

Ένα Αχ, που άθελά μου ανάγκασε τη γιατρό να με

ρωτήσει αν πόνεσα. 

«Πόνεσα γιατρέ μου, αλλά όχι από τη βελόνα, αφού
το κορμί μου έχει συνηθίσει από πολύ πιο χοντρές
βελόνες. Πόνεσα γιατί έκανα ένα εμβόλιο χωρίς να
ενημερωθώ,  ούτε για την ικανότητα ούτε για την
ωφελιμότητα και φυσικά ούτε για την αναγκαιότητά
του. Αισθάνθηκα μόνο τον πόνο του «βιασμού». 
Παράλληλα όμως  ανακουφίστηκα γιατί δεν μπορούν
να μου κρεμάσουν την ταμπέλα του ΑΡΝΗΤΗ. Έχουν
όμως έτοιμη μιαν άλλη ταμπέλα, αυτήν  του ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥ. Αυτήν  όμως τους την επιστρέφω
γιατί τους αξίζει και την δικαιούνται».

Το εμβόλιο είναι φάρμακο και το φάρμακο είναι φαρ-

μάκι, όπως σοφά λέει ο λαός. Παρενέργειες έχουν

ακόμα και τα πιο απλά φάρμακα, αλλά μόλις ακούγε-

ται μια παρενέργεια σχετιζόμενη με τα εμβόλια, τότε

τρέχουν να τη διαψεύσουν πριν αποφανθούν καν οι

θεράποντες γιατροί. Από την άλλη πλευρά,  ένας

στους δύο περίπου Υγειονομικούς παραμένει ανεμ-

βολίαστος. Και το ερώτημα είναι,  γιατί δεν τους δί-

νεται δημόσιο βήμα να μας εξηγήσουν

ΕΠΙΚΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,  γιατί αρνούνται και να  τους  αν-

τιμετωπίσουν  με επιχειρήματα; Αλήθεια γιατί αυτός

ο φόβος;  Αν κύριοι της εξουσίας έχετε άγνοια ή

είστε ανίκανοι, ή αν ξέρετε κάτι άλλο που ο λαός δεν

ξέρει  και το κρύβετε, τότε είστε και επικίνδυνοι. 

Στην εξάπλωση του φόβου,  κυρίες και κύριοι λοιμω-

ξιολόγοι,  παίρνετε άριστα, στον τομέα όμως της ενη-

μέρωσης αποτύχατε. Από την πλευρά τους βέβαια οι

δημοσιογράφοι  δεν έχασαν τίποτα, αφού  την αξιο-

πιστία την είχαν απωλέσει προ πολλού. Ο μεγάλος

όμως χαμένος  είναι η πολιτική και από  κοντά οι πο-

λιτικοί και δυστυχώς, ακόμη μια φορά και στο επί-

πεδο αυτό, η Δημοκρατία.  

――――――――

* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

Για τον κορονοϊό ο λαός

πότε θα μιλήσει;

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης*

Αρκετοί είναι εκείνοι, που από «κομμα-

τική ευσυνειδησία», συμβουλεύον τους

πολλούς να μην είναι μίζεροι, να κάνουν

υπομονή και οι καλύτερες ήμερες είναι

μπροστά, παρά τις δυσκολίες τις  οποίες

αναγνωρίζουν.

Έλα όμως που η πραγματικότητα που

ζουν οι πολλοί άλλα τους προμηνύει;  Το

γνωστό τραγούδι «Μελαγχολία το Σε-

πτέμβρη» , μπορεί να είναι μια ευχάριστη

μουσική υπόκρουση, αλλά δυστυχώς

προμηνύει έναν  πολύ δύσκολο χειμώνα,

αν εξεταστεί με οικονομικά στοιχεία της

ζωής. 

Με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, για τη χρο-

νιά που πέρασε, ήταν πολυτέλεια για

πολλές οικογένειες το κρέας, η θέρ-

μανση, ακόμη και η φτηνότερη διασκέ-

δαση, αφού: Το 96% των φτωχών

νοικοκυριών και το 40,8% των μη φτω-

χών, δηλώνουν οικονομική δυσκολία να

καλύψουν έκτακτες αναγκαίες δαπάνες

ύψους περίπου 395 ευρώ.

Προφανώς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν

διασταυρώθηκαν με την πραγματικότητα

της πολυδιαφημιζόμε-

νης ανάπτυξης, η

οποία βρίσκεται έξω

από την πόρτα μας

και όπου να ’ναι θα την

νιώσουμε και στο

πετσί μας, σύμφωνα

με τους ισχυρισμούς

των αξιωματούχων. 

Μέχρι  όμως να δούμε κάτι τέτοιο και όχι

αυτή την εικονική πραγματικότητα που

παρουσιάζεται, η Ελλάδα έχει μόνο για

το 2020 την εξής εικόνα με τα επίσημα

στοιχεία: Όχι μόνο ο φτωχός πληθυ-

σμός, αλλά και η πολύπαθη μεσαία τάξη

στερείται βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Όταν λοιπόν  ένα πολύ μεγάλο ποσοστό

Ελλήνων δυσκολεύεται να καλύψει λο-

γαριασμούς ρεύματος και νερού, δόσεις

δανείων και δαπάνες υγείας, ας φαντα-

στούμε και μόνο αν μένει  κάτι για κοινω-

νική ζωή και ψυχαγωγία; 

Και οι Έλληνες βρίσκονται  προ των

πυλών του Χειμώνα,  με τις τεράστιες

αυξήσεις στην ενέργεια και ακόμη αυτών

των πρώτων ειδών ανάγκης!

Πολύ ζοφερή η κατάσταση που δεν επι-

δέχεται λόγια παρηγοριάς, αλλά έμπρα-

κτη βοήθεια του κράτους; Μπορεί να

υπάρξει, αφού οι αξιωματούχοι του  μι-

λούν για  ανάπτυξη ή είναι παρηγοριά

στο «άρρωστο» μέχρι να βγει η ψυχή

του; 

―――――――

*O Δημ. Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός ε.α

Επί του ...A.UK.US

Για ότι ακολουθεί, είχα ως ερέθι-
σμα, άρθρο του κυρίου Βενετσά-
νου (“ΕΒΔΟΜΗ 20-10-21”). Η
“Ευρωπαϊκη Ένωση” να γίνει ευ-
ρωπαϊκη με μια κίνηση ΜΑτ.

Για πρώτη φορά διάβασα, την εί-
δηση περί ίδρυσης A.UK.US, και
γέμισα ανησυχία και ερωτηματικά.
Κι όμως δεν πρέπει να είχαν δια-
φύγει της προσοχής και να αιφνι-
διαστεί κανένας πολιτικός
παρατηρητής, γιατί από χρόνια με
μισόλογα και δηλώσεις οι ηγέτες
των ανωτέρω χωρών όλο και κάτι
υπονοούσαν πχ ο τελευταίος Σο-
βιετικός ηγέτης σε βιβλίο του
έγραφε ότι με την Ευρώπη μέ-
νουμε στο ίδιο σπίτι, με χωριστές
εισόδους. Ή ότι ολισθαίνουμε σε
πόλεμο. (Δεν θυμάμαι πότε το δή-
λωσε πριν ή μετά την συνάντηση
με τον αμερικανό πρόεδρο σε
πλοίο στον Ατλαντικό. Τι να εννο-
ούσε άραγε;) Ή ο Άγγλος εργατι-
κός ηγέτης των τελευταίων
χρόνων κέρδισε τις εκλογές με το
σύνθημα “να επανακτήσουμε τον
έλεγχο”.(Ποιό έλεγχο εννοούσε
άραγε; Των αποικιών;) Ακολού-
θησε το Brexit. Ή η πρόθεση του
εβδόμου στόλου της Αμερικής να
ελέγχει και να προκαλεί την Κίνα
στον Ινδικό ωκεανό. Ή μήπως με
τους πολλούς πολέμους που διε-
ξήχθησαν τελευταία, και προπάν-
των το διαμελισμό της
Γιουγκοσλαβίας, και την άσκηση
κριτικής που δέχτηκε, όσο και αν
ισχυρίστηκε ότι ενεργεί ως εντο-
λοδόχος του συμβουλίου της
ασφαλείας του ΝΑΤΟ του ΟΗΕ
αλλά και την διάλυση του συμφώ-
νου της Βαρσοβίας, “το κεφάλαιο”
αποφάσισε να αλλάξει “την
φρουρά του” με ένα πιο ευέλικτο
και αντιπροσωπευτικότερο του κε-
φαλαίου όργανο;
Αλλά ας σταθούμε λίγο στην τότε
Σοβιετική Ένωση και τον ηγέτη
της Γκορμπατσόφ.
Ήταν πράκτορας του κεφαλαίου ο
Γκορμπατσόφ; Ή διορατικός πολι-

τικός; Που πρόθεση του ήταν να
ανανεώσει το “γερασμένο” και διε-
φθαρμένο καθεστώς της Σοβιετι-
κής Ένωσης;
Ο Ευτύχης Μπιτσάκης στο βιβλίο
του “Ένα φάντασμα πλανιέται
πάνω από την Ευρώπη (Εκδόσεις
ΚΨΜ)” χαρακτηρίζει το επίσημο
όργανο της αριστεράς “αγαθό”
γιατί δεν διείδε  από την αρχή την
πρόθεση του Γκορμπατσόφ να δια-
λύσει την Σοβιετική Ένωση. Τώρα
θέλουμε την Ρωσία στην “Ευρώπη
με μία είσοδο” σαν σανίδα σωτη-
ρίας.
Κάπου το κεφάλαιο, προστατεύον-
τας “το έχει του” έχει ξεπεράσει
την διπλωματική σκακιέρα και
κάθε φαντασία. Και κερδίζει.
Άρθρα που προπαγάνδιζαν τον
ρόλο των ΗΠΑ ως ηγέτιδας δύνα-
μης που μπορούσε να διασφαλίσει
την παγκόσμια τάξη είδαν την δη-
μοσιότητα προ πενταετίας, υπο-
βαθμίζοντας τον ρόλο της Κίνας
και αγνοώντας την Ρωσία. Και ο
αρθρογράφος συνεχίζει με τις συ-
νέπεις του A.UK.US., ότι οι ψυχρο-
πολεμικές καταστάσεις είναι
ανεξέλεγκτες - με κίνδυνο, ασχέ-
τως προθέσεων να μετατραπούν
σε θερμοπολεμικές καταστάσεις
και στη παρούσα ιστορική εξέλιξη
σε θερμοπυρηνική.
Κάτι τέτοιο ούτε στα πιο εφιαλτικά
όνειρα δε το φαντάζεται κανείς.
Δύο ατομικές βόμβες είκοσι κιλο-
τόνων η μία έσκασαν στον δεύ-
τερο παγκόσμιο πόλεμο και
ογδόντα χρόνια τώρα μας απα-

σχολούν και το συζητάμε, και αν
δεν απατόμαι κάποιος από τους
επιστήμονες αυτοκτόνησε.
Σήμερα που διαθέτουμε θερμοπυ-
ρηνικά όπλα, να καταστρέψουμε
100 φορές τον πλανήτη τι να φαν-
ταστεί κανείς; Δε φτάνει δηλαδή
να τον καταστρέψουμε μια φορά;
“το δεύτερο απαντητικό πλήγμα”,
(αν θα μπορεί να υπάρξει) τι να κα-
ταστρέψει. Μια βόμβα πέντε μεγα-
τόνων από αυτές που διαθέτουν η
Ρωσία και η Αμερική αν σκάσει στο
πρώτο πλήγμα θα σκάσει όλο το
απόθεμα. Αυτά ίσως είχε υπόψιν
του ο Ομπάμα, που στο τέλος της
δεύτερη θητείας του επισκέφτηκε
την Ρωσία και ανακοίνωσε την
ίδρυση επιτροπής για την αποπυ-
ρηνικοποίηση, με την ελπίδα ότι θα
γίνει πράξη, γιατί χρειάζονται
πολλά χρόνια.
Κάποιος δικός μας πολιτικός όμως
έκανε “πυρηνικό καταφύγιο”. Βλα-
κεία ή as usually business.

Πάντως αν δεν απατώμαι ο Μαρξ
έλεγε το κεφάλαιο είναι ευέλικτο
και εξελισσόμενο. Ο σοσιαλισμός
τι είναι; “Υπαρκτός”; 
Τι να κάνουμε σε αυτόν τον κυ-
κεώνα τον ανακατατάξεων; Όπως
έγραψα σε κάποιο άρθρο για τους
νέους επιστήμονες, ειδικούς
επαγγελματίες έχουμε που πα-
ρουσιάζουν τις γνώσεις τους δυ-
στυχώς σε άλλες χώρες, πιθανόν
με αντίθετα συμφέροντα από τα
δικά μας.

Γιώργης Κοροντάνης

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ!

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ και ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ
Το «κουφάρι» ενός όμορφου σπιτιού της οδού Aισώπου και Βασιλέως Παύλου εδώ στην Βούλα, που

κάποτε στόλιζε την γειτονιά μας με την θαυμάσια κόκκινη λιθοδομή, τον ολάνθιστο κήπο στέκει πλη-

γωμένο και εγκαταλελειμμένο. Κάποιο πρωί βάναυσα γκρέμισαν με χέρια που δεν πονούσαν παρά-

θυρα πόρτες και σκεπή. Έβαλα τις φωνές να μη γκρεμίσουν και τον τοίχο. Τέλος πάντων περίμενα

να ιδώ να επισκευάζεται. Αντ’ αυτού ήρθε η καταιγίδα της περασμένης εβδομάδας και αποτελείωσε

την πόρτα του όπισθεν τοίχου και τώρα «χάσκει» θλιμμένα από την εγκατάλειψη. Ακούγεται στη

γειτονιά η βουβή κραυγή από το κόκκινο σπίτι. Ακούει κανείς μεγάλος;

Βούλα Λαμπροπούλου, Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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Παρέμβαση έκανε και ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος,  με επίκεν-

τρο τα θεσμικά ζητήματα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ζήτησε επιτακτικά τη θεσμική αναβάθ-

μιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και την ενίσχυση της

καταστατικής θέσης των αιρετών, που

θα δώσει στο Πολιτικό Προσωπικό της

Αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να αφο-

σιωθεί απερίσπαστα στο έργο της Πε-

ριφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης. 

Μίλησε για τις οικονομικές απολαβές

των αιρετών εκπροσωπών των δήμων

οι οποίες, όπως είπε, έχουν μείνει σε

…μνημονιακά επίπεδα, ενώ οι κυβερ-

νήσεις έχουν φροντίσει για τους βου-

λευτές και τους γραμματείς τονίζον-

τας ότι έχουν: «τους δημάρχους στο
ισόγειο και τους μη αιρετούς στα ρε-
τιρέ». 

• Καυτηρίασε το γεγονός πως οι αιρε-

τοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης

δεν απολαμβάνουν καμία ασυλία από

ποινικές διώξεις κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους με αποτέλεσμα να

διώκονται ποινικά και να χαρακτηρί-

ζονται υπόδικοι. 

• Ζήτησε τη θεσμική αναβάθμιση του

ρόλου της αυτοδιοίκησης ως του

φορέα που βρίσκεται εγγύτερα στον

πολίτη λέγοντας: «Μόνο στις μπόρες,
τις καταστροφές, ...καλούν την τοπική
αυτοδιοίκηση. Στις δεξιώσεις συνή-
θως δεν καλείται, είναι μόνο για τα δύ-
σκολα». 
Αναφερόμενος στις σχέσεις των

δήμων με τις περιφέρειες, έθεσε δύο

κυρίαρχα ζητήματα δυσλειτουργίας και

υποβάθμισης των ρόλων των δήμων. •

Τη διαχείριση των πόρων των ΕΣΠΑ

όπου: «Το κράτος έδωσε στις Περιφέ-

ρειες τη δυνατότητα να διαχειριστούν
τους πόρους του ΕΣΠΑ για να στηρί-
ξουν τους Δήμους και την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. Τα χρήματά μας όμως τα
μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Στη μι-
κρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στα
πανεπιστήμια. Στα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας. Συγγνώμη! Έδωσε κανείς
εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στους
περιφερειάρχες τα λεφτά μας να τα
σκορπούν για τη δική τους πολιτική
και τις δημόσιες σχέσεις; 
• Το μείζον θέμα της διαχείρισης απορ-

ριμμάτων τονίζοντας το Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος και οι Περιφέρειες «δεν
κάνουν καλά τη δουλειά τους και πλη-
ρώνουμε τα πρόστιμα εμείς. Αυτή είναι
η πραγματικότητα και αυτό πρέπει να
αλλάξει, πρέπει να το σταματήσουμε».
Κλείνοντας ο Γρ. Κωνσταντέλλος ζή-

τησε να λειτουργήσουν οι ελεγκτές

νομιμότητας των δήμων, γιατί σήμερα

τον έλεγχο νομιμότητας αλλά και σκο-

πιμότητας, τον ασκούν οι υπάλληλοι

της αποκεντρωμένης διοίκησης.

To περασμένο τριήμερο 15 έως 17 Οκτωβρίου πραγματο-

ποιήθηκε το Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων

Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία μεγά-

λου μέρους των Δήμων της Χώρας και υπουργών και θεσμι-

κών οργάνων.

Πολλοί οι ομιλητές, εξέφρασαν απόψεις που συγκλίνουν

αλλά και διαφορετικές απόψεις, στα σοβαρά προβλήματα

που ταλανίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Πα-

παστεργίου, άνοιξε τις εργασιες του Συνεδρίου με μία μα-

κροσκελή ομιλία, όπου έθεσε όλα τα ζητήματα επί τάπητος

δίνοντας το στίγμα του: «...Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον
για την Ελλάδα, σε μια κοινωνία που θα δημιουργεί αξία και
θα υπηρετεί αξίες. Γι΄αυτό η Αυτοδιοίκηση για μια ακόμη
φορά, βγαίνει μπροστά”.
Παραθέτοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τις παρεμβάσεις της

Διοίκησης που αφορούν τον θεσμό, αλλά και την ίδια τη λει-

τουργία των δήμων σημείωσε μεταξύ των άλλων, τον νέο

εκλογικό νόμο, τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των

δήμων, τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, τα πολλά

βήματα που έγιναν στον ψηφιακό μετασχηματισμό  των

δήμων,  τις  νέες ψηφιακές πλατφόρμες που συνέβαλαν

στην ομαλή λειτουργία των οργάνων διοίκησης, στη διάρ-

κεια της κρίσης. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε  στην πλατφόρμα δήλωσης των

τετραγωνικών, η οποία «σύμφωνα με τους πρώτους υπο-

λογισμούς, από τα επιπλέον τετραγωνικά που ανακαλύφθη-
καν, οι δήμοι μας παίρνουν ετησίως επιπλέον 120 εκ. ευρώ,
δηλαδή μία επιπλέον σημερινή δόση ΚΑΠ.».
Για το τέλος ταφής των απορριμμάτων τόνισε: «Ας μη ρί-
χνει σε εμάς και τους δημότες μας το ελληνικό κράτος τις
ευθύνες για τη δική του ατολμία και αναποτελεσματικό-
τητα τα τελευταία 10 χρόνια. Ζητάμε το τέλος ταφής να
μην επιβληθεί έως το τέλος αυτής της προγραμματικής πε-
ριόδου, δηλαδή το 2023».

Διαχείριση των αποβλήτων και 

προώθηση της ανακύκλωσης

Το Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων και

προώθηση της ανακύκλωσης και η εφαρμογή του Ν.

4819/2021 από τους δήμους,  συζητήθηκε διεξοδικά σε πα-

ράλληλη εκδήλωση, που έγινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου,

το Σάββατο 16 Οκτωβρίου.

Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Τρικκαίων

Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Συντονι-

σμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο πρό-

εδρος Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Μιχάλης Γεράνης, ο διευθύνων σύμβουλος ΕΟΑΝ Νίκος

Χιωτάκης και ο δήμαρχος Θεσ/νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου  θέτοντας στο τρα-

πέζι της συζήτησης, το ζήτημα του τέλους ταφής των απορ-

ριμμάτων, ζήτησε την αναστολή της είσπραξης του,

τουλάχιστον μέχρι το τέλος  αυτής της προγραμματικής πε-

ριόδου 31/12/23.  Εξηγώντας ότι, «στο ΕΣΠΑ τρέχουν πάρα

πολλές μονάδες επεξεργασίας, και εκ των πραγμάτων, οι

δήμοι που ενέταξαν έργα, χρειάζονται τα χρήματα για την

ολοκλήρωσή τους».

Ο κ. Παπαστεργίου, χαρακτηρίζοντας ορθή την ψήφιση της

απαλλαγής των δήμων απ’ αυτό έως και το τέλος του 2021,

επεσήμανε ότι από 1/1/2022, θεωρητικά οι δήμοι θα πρέπει

να πληρώσουν αυτό το τέλος ταφής το οποίο δεν είναι

μικρό ποσό.

«Η διαφωνία μας είναι ότι δεν μπορεί να θεωρούνται οι
δήμοι υπεύθυνοι ή οι μόνοι υπεύθυνοι για την κατάσταση
στα απορρίμματα σήμερα. Tα λάθη είναι πολλά έρχονται
από πολύ πίσω και κυρίως δεν αφορούν τους δήμους αλλά
οφείλονται στην ατολμία ή στην αναποφασιστικότητα που
υπήρξε  στο σχεδιασμό για την ανακύκλωση και τα  απορ-
ρίμματα στη χώρα. Δεν μπορεί όλη αυτή την κακοδαιμονία
του δημοσίου, την αργοπορία στη δημοπράτηση των έργων
τα προβλήματα την αλλαγή του νόμου για τα δημόσια έργα
να την πληρώσουν οι δήμοι και οι δημότες».
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισήμανε ακόμη ότι «η ιστορία των
απορριμμάτων θα είναι η ιστορία της ζωής μας από εδώ και
πέρα, γιατί είναι το ίδιο το περιβάλλον και η ζωή μας».  

Ο Γ.Γ.Σ. Διαχείρησης αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ενη-

μέρωσε ότι: «Ο νόμος για τη διαχείριση των αποβλήτων, δεν
είναι τίποτε άλλο από μία ιεράρχηση και τακτοποίηση των
δράσεων που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια για να
ξεφύγουμε από την κακή θέση την οποία βρισκόμαστε».
Απαγορεύει ρητά την ταφή, και οδηγεί σε μια αλλαγή κουλ-
τούρας η οποία θέλει θεσμικό πλαίσιο, εργαλεία και ανθρώ-
πους – που δεν είναι άλλοι από την Αυτοδιοίκηση Α΄βαθμού
– σε συνεργασία με την κοινωνία να υλοποιήσουν αυτό το
στόχο».

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

«θετικές οι οικονομικές ενισχύσεις, αλλά υπάρχουν πολλά

και σημαντικά ζητήματα, που δεν έχουν απαντηθεί» 

Τα συμπεράσματα του Ετήσιου 

Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Το κείμενο το συμπερασμάτων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία,
με θετική ψήφο από την παράταξη της πλειοψηφίας "Σύγ-
χρονοι Ισχυροί Δήμοι" και την παράταξη "Αυτοδιοικητικό Κί-
νημα".
Στο κείμενο επισημαίνεται ότι στο συνέδριο δόθηκαν αρμο-
δίως από την κυβέρνηση απαντήσεις σε μερικά από τα ζητή-
ματα άμεσης ανάγκης, όμως παραμένει η επίλυση σοβαρών
και διαχρονικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, στο αμέσως
προσεχές διάστημα.
Επίσης παρατίθενται αναλυτικά τα αιτήματα της Αυτοδιοίκη-
σης, προαναγγέλλεται ότι θα επιδιωχθούν συναντήσεις με
τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς όλων των πολιτικών
κομμάτων.
«Είναι θετικό το επιπλέον 1 δις ευρώ για το πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης», τα 320 εκ. ευρώ για smart cities, αλλά και η
νέα οπτική του ΕΣΠΑ, η αύξηση κατά 15% των ΚΑΠ από 1-1-
2023» επισημαίνει η ΚΕΔΕ.
Όμως υπάρχουν πολλά και σημαντικά ζητήματα, που δεν
έχουν απαντηθεί για το προσωπικό που μας λείπει και για την
κινητικότητα, για τα οικονομικά των δήμων και την δέσμευση
για σταδιακή απόδοση των παρακρατηθέντων, για την απο-
κέντρωση και το ξεκαθάρισμα ρόλων και αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Α΄ και Β΄ βαθμού».
Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ακόμη: «Δεν έχουμε περιθώριο να χά-
σουμε άλλο χρόνο. Οι Δήμοι και οι τοπικές μας κοινωνίες,
δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Οι διεκδικήσεις μας είναι
δίκαιες και διαχρονικές, υπερβαίνουν τα κόμματα και υπη-
ρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ελληνικής κοινω-
νίας. Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών θα το καθορίσουμε
εμείς, με την αποφασιστική μας στάση.
Στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε μέσα από τις συναντή-
σεις μας με την πολιτική ηγεσία της χώρας,  να προωθήσουμε
τις κοινές μας θέσεις, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά μας
να προχωρήσουμε εφόσον χρειαστεί και σε κινητοποιήσεις,
προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας».

«Να λειτουργήσουν οι ελεγκτές νομιμότητας των δήμων

και όχι οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης διοίκησης»
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Η επίσημη τελετή της  παράδοσης της ολυμπια-

κής φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή διοργά-

νωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

«Πεκίνο 2022», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη

19.19, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αγώνες θα οι

θα διεξαχθούν από 4 έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Κατά την τελετή ο Πρόεδρος της Ελληνικής

Ολυμπιακής Επιτροπής, Σ. Καπράλος, παρέδωσε

την Ολυμπιακή Δάδα στον αντιπρόεδρο της ορ-

γανωτικής επιτροπής του «Πεκίνο 2022», Γιου

Ζαϊκίνγκ, ο οποίος στη συνέχεια άναψε έναν κόκ-

κινο φανό στα χρώματα των Χειμερινών Ολυμ-

πιακών Αγώνων 2022.

Το Ιερό Φως του Ολυμπισμού έφερε στο Πανα-

θηναϊκό Στάδιο η Ολυμπιονίκης Εύη Μωραϊτί-

δου, η Κινέζα Ολυμπιονίκης Li Nina και τον

βωμό άναψε η πρωταθλήτρια της χιονοδρομίας

Παρασκευή Λαδοπούλου.

Την Ολυμπιακή Φλόγα παρέδωσε στον Πρόεδρο

της ΕΟΕ η Πρωθιέρεια Ξανθή Γεωργίου, ενώ το

χορό των Ιερειών εμπνεύστηκε η Χορογράφος

Άρτεμις Ιγνατίου σε μουσική σύνθεση του

Γιάννη Ψειμάδα. Τους ύμνους ερμήνευσε η Φι-

λαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και

την ευθύνη της Τελετή είχε ο Πρόεδρος της Επι-

τροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ

Θανάσης Βασιλειάδης και Τελετάρχης ήταν ο

Κώστας Πανταζής.

Στην τελετή παρευρέθη ο Περιερειάρχης Αττικής

Γιώργος Πατούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων ση-

μείωσε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση παρακολουθή-
σαμε σήμερα την έναρξη του ταξιδιού της

ολυμπιακής φλόγας για το Πεκίνο. Ένα ταξίδι που
μεταφέρει το ισχυρό πανανθρώπινο μήνυμα για
παγκόσμια ειρήνη, ελπίδα, και συναδέλφωση όλων
των λαών. 
Μέσα από αυτό το ιερό ταξίδι της φλόγας μεταλαμ-

παδεύονται οι αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και της ευ-
γενούς άμιλλας. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες και
ενώνει τους ανθρώπους και εμείς ως Περιφέρεια
Αττικής θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προ-
σπάθεια να γίνει η Αττική μήτρα σημαντικών αθλη-
τικών γεγονότων.  Εύχομαι σε όλους τους νέους
αθλητές που συμμετέχουν στην αποστολή μας καλή

επιτυχία με πολλές και μεγάλες διακρίσεις». 
Tην τελετή παρακολούθησαν εκπρόσωποι της ελ-

ληνικής κυβέρνησης ο Πρέσβης της  Κίνας στην

Ελλάδα Σιάο Τζουντσένγκ, ο Πρέσβης των ΗΠΑ

στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο Γενικός Γραμμα-

τέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και τα μέλη

της Ολομέλειας της ΕΟΕ.

Το Ιερό φως του Ολυμπισμού ταξιδεύει στην Κίνα!
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Ο ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΣ και 

ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Χαρακτηριστικές ιδιότητες του ΗΘΟΥΣ και του ΕΡΓΟΥ του

ΟΜΗΡΟΥ κατά ακροστιχίδα.
Ο •  ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ – ΟΙΣΤΡΟΛΑΤΟΣ – ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΟΣ

Μ •  ΕΓΙΣΤΟΣ – ΜΟΥΣΟΛΗΠΤΟΣ – ΜΥΘΟΥΡΓΟΣ – ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΣ

Η •  ΘΟΓΡΑΦΟΣ – ΗΡΩΟΓΡΑΦΟΣ – ΗΝΙΟΧΟΣ

Ρ •  ΕΑΛΙΣΤΗΣ – ΡΗΤΟΛΟΓΟΣ – ΡΙΖΟΠΡΕΜΝΩΝ*

O •  ΡΘΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΟΡΘΟΕΠΗΣ

Σ •  ΟΦΩΤΑΤΟΣ – ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΗΣ

Η επιδημιολογική / υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που

ταλαιπωρεί τον πλανήτη μας εδώ και (2) χρόνια, (2020-2021), μας

έφερε αντιμέτωπους με μια πρωτόγνωρη κρίση: κρίση όχι μόνο αν-

θρωπιστική ή ηθική αλλά και κρίση Ταυτότητας – Αυτογνωσίας.

Ο ιός δεν μόλυνε μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού

αλλά και το Γνωσιολογικό Σύστημα του ανθρώπινου Λόγου, τον

Επιστημονική Ορθολογισμό.

Μίανε ακόμα έναν ήδη κατακερματισμένο κοινωνικό ιστό επιβα-

ρύνοντας τον με ένα νέο ΔΙΧΑΣΜΟ - ΠΟΛΩΣΗ, αυτόν μεταξύ των

πιστών της Ορθόδοξης Αφήγησης και των αιρετικών πάσης φύ-

σεως.

Τόσο η Ομηρική Αμεροληψία όσο και η Θουκυδίδεια Αντικειμενι-

κότητα έχουν καταστεί αδύνατα και δίχως ερείσματα στην Πραγ-

ματική Πολιτική Ζωή, παραχωρώντας τη θέση τους στο κριτήριο

του Προσωπικού Συμφέροντος. 

Η σημερινή κοινωνία κλυδωνίζεται μεταξύ των (2) αντικρουόμενων

αρχών: μεταξύ της Θέλησής της να υπερασπιστεί το ιερόν της

ζωής – και το Προσωπικό Συμφέρον του καθενός – και την

ΑΝΑΓΚΗ να κρίνει αντικειμενικά το Παρόν στο σύνολό του, και

επομένως να σχεδιάσει με Βελτιοδοξία ένα ανθρωποκεντρικό

Μέλλον, αντιστεκόμενη στη λαίλαπα του Μηδενισμού και την

απουσία Νοήματος.

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: Ανυπέρβλητη – Ανυπο-

λόγιστη – Αναντικατάστατη αλλά και Αναξιοποίητη

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

«Οὕτω γάρ καί ὁ Ὅμηρος διά μύθων τήν ἰδίαν φιλοσοφίαν ἐδί-

δαξε· τούτου δέ πρός τήν φράσιν προσέχων τις οὐ δύναται τά

βάθη τῆς διανοίας καταλαβεῖν· ἄλλα γάρ τά φρασθέντα
καί ἄλλα τά µεθερµηνευόµενα κατά ἀλληγορίαν. Περί
τούτου δέ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς ἔφη».

«Ὁ πάντα εἰπών καί πάντα σιγήσας».
Ἀλληγορία και Ἀλληγόρηµα = Ἀναγυριστική ὁµιλία ή Ἐξή-
γησις - ΥΠΟΝΟΙΑ. Μεθερµήνευσις = Μετάφραση, Εξήγηση.
«Ὅµηρος δέ καί Πρῶτος καί Μέσος καί Ὕστατος παντί
παιδί καί ἀνδρί καί γέροντι, τοσοῦτον ἀφ᾽αὑτοῦ διδούς
ὅσον ἕκαστος δύναται λαβεῖν». (Δίων ο Χρυσόστομος ο Προυσαεύς

40-120, Ρήτορας, Πολιτικός, Φιλόσοφος, Συγγραφέας “ΛΟΓΟΙ”, Λόγος 18, 8, 1).

Αιτία της κακοδαιμονίας μας σήμερα...

«Γνωρίζουμε περισσότερο αυτά που δεν είπε ο Όμηρος παρά

αυτά που είπε!»

Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ!

Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα τίποτε δεν έχει αλλάξει γλωσσικά.

Όλες σχεδόν οι λέξεις έχουν το ίδιο νόημα, την ίδια ορθογραφία

και την ίδια προφορά από τη μακρινή ομηρική εποχή και αποτε-

λούν τον γνήσιο δεσμό της αρχέγονης φυλετικής και αυτόχθονης

καταγωγής των Ελλήνων. Εκείνο που δεν αλλάζει ποτέ σε μια

Γλώσσα Μεγάλης χρονικά Αντοχής είναι η ΡΙ-ΖΑ < Ροή - Ζωής, κι

αυτή πρέπει πάντα να ανιχνεύεται, διότι από κάθε ΡΙ-ΖΑ, όπως

συμβαίνει και  με τα φυτά, φύονται συγκεκριμένοι βλαστοί και συγ-

κεκριμένοι καρποί.

ΙΛΙΑΣ: 15.693: 24 ραψωδίες
ΟΔΥΣΣΕΙΑ: 12.110. ΣΥΝΟΛΟ = 27.803

Το 80% των ομηρικών λέξεων που χρησιμοποιούμε, σήμερα έχουν

την ίδια εκφορά και το ίδιο νόημα με την Ν.Ε. χωρίς να το γνωρί-

ζουμε, μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Ο ΟΜΗΡΟΣ πρέπει να παραμείνει ΟΜΗΡΟΣ και ΟΧΙ να μεταφρά-

ζεται όπως θέλει ο κάθε Λογοτέχνης Ποιητής.

Διαφορετικά αποκοβόμαστε από την Αρχέγονη Γλώσσα του Ομή-

ρου: ασθμαίνω = λαχανιάζω / κλέπτω = αρπάζω. Γιατί να μετα-

φράζουμε τον μισθό = πληρωμή, τον ιερό = άγιο, την ιαχή =

ξεφώνημα, δόμος = σπίτι (τουρκ. οντάς), όρος = βουνό, ποιμήν =

τσοπάνης, κασσίτερος = καλάι (τούρκικα).

Τις μόνες λέξεις που δεν άλλαξαν και τις άφησαν αυτούσιες είναι

τρεις (3): ἡ σανίς, ἡ φάλαγξ και ὁ ἰδρώς.

Πολλές λέξεις του Ομήρου έλκουν απευθείας την καταγωγή τους

από τη Γραμμική Γραφή Α και Γραμμική γραφή Β, όπως κούρος,

τρίπους, φάσγανον, χαλκός, βασιλεύς, ιέρεια, ποιμήν, μισθός,

μέλι, θυγάτηρ κ.ά. 

Καθώς θα μαθαίνετε πόσο κοντά είναι η σημερινή μας Γλώσσα -

με την τότε και πόσο κοντά είναι τα σημερινά γεγονότα με τα τότε,

θα βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα, θα γίνετε σοφότεροι και

ριψοκινδυνεύω κάνοντας την πρόβλεψη ότι και μόνο την ΙΛΙΑΔΑ

και ΟΔΥΣΣΕΙΑ να διαβάσετε δεν χρειάζεται να διαβάσετε κανένα

άλλο βιβλίο. Ο Όμηρος περιέχει τα πάντα!!!

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Κ.Τ.

Στη φωτογραφία, η Γέφυρα της Φρανκφούρτης,  αναγράφει την

ομηρική επιγραφή από την Οδύσσεια, ραψ. α, στ. 183:  «Πλέων

ἐπί οἴνοπα πόντον ἐπ᾽ἀλλοθρόους ἀνθρώπους» (Αυτό το λέει η

Θεά Αθηνά, όταν συστήνεται στον Τηλέμαχο ὡς Μέντης γιός

του Ἀγχίαλου).

(= ταξιδεύοντας στο κρασάτο πέλαγος πηγαίνω σε αλλόγλωσ-

σους/αλλόφωνους ανθρώπους). Η Γέφυρα περνάει πάνω από τον

ποταμό Μain και ενώνει τα δυο άκρα της πόλεως. Υπάρχουν περί

τις 180 διαφορετικές εθνικότητες. 

ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
«Ὥς μ᾽ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν Ἀτρεΐδης, ὡς εἴ
τιν᾽ἀτίμητον μετανάστην».

(ΟΜΗΡΟΣ, “ΙΛΙΑΣ”, Ι, στ. 647-648)

(=Τόσο αισχρά / ποταπά μού συμπεριφέρθηκε ο Ατρείδης Αγαμέ-

μνων, σαν να ήμουν κανένας τιποτένιος ξενομερίτης).

Με αυτά τα λόγια απαντά ο Αχιλλέας στον Αίαντα τον Τελαμώνιο

για την προσβολή που του έκανε ο Αγαμέμνονας παίρνοντάς του

την κούρη/κοπέλα Βρισηίδα αιχμάλωτη και ερωμένη του, όταν σκό-

τωσε στην άλωση της Λυρνησσού το Μύνητα τον άνδρα της και

τα τριά αδέλφια της (ΙΛΙΑΣ Τ, στ. 282-300).

Η λέξη “Μετανάστης” απαντάται, για πρώτη φορά στην Παγκόσμια

Λογοτεχνία, στην Ιλιάδα του Ομήρου, ραψωδία Ι, στ. 648.

Παράγεται από τα: μετά (πρόθεση) + ναίω = κατοικώ, συγκατοικών

και ρήμα ομηρικό μετα-ναιετάω).

ἀτίμητος = άτιμος, ανάξιος τιμής, ευτελής, τιποτένιος.

«τήν ἄψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων Ἀτρεΐδης ὡς εἴ
τιν᾽ατίμητον μετανάστην». (ΟΜΗΡΟΣ, “ΙΛΙΑΣ”, Π, στ. 58-59).

(= Αυτήν - Βρισηίδα -μου την αφαίρεσε μέσα από τα χέρια μου ο

κρατερός Αγαμέμνονας, ο γιος του Ατρέα, σαν να ήμουν κανένας

τιποτένιος ξωμερίτης).

Ο Αχιλλέας εκφράζει το παράπονό του στον επιστήθιο φίλο του

Πάτροκλο για την ατιμία του Αγαμέμνονα.

ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΞΕΝΙΣΙΣ)

Η ΞΕΝΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ Η ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο αρχαιότερος, ιερότερος και σημαντικότερος θεσμός που περι-

γράφεται στα Ομηρικά Έπη είναι αυτός της Φιλοξενίας. Ιστορικοί

οι δεσμοί και άριστες οι σχέσεις μεταξύ Ξενιστή (οικοδεσπότη)

και Ξένου (φιλοξενουμένου). Αυτοί κληροδοτούνταν και στους

απογόνους τους.

Προστάτες θεοί της Φιλοξενίας: ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ και η ΞΕΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ. ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ όλων η προσφορά φιλοξενίας. Ο Ξένος

αλλά ο τιμημένος, αυτός που σέβεται τη φιλοξενία ήταν πρόσωπο

ιερό και αξιοσέβαστο. Οι συχνές προσφωνήσεις «Ξεῖνε φίλε», (=

αγαπημένε μου ξένε) Οδύσσεια, α, 158, και «Ξεῖνοι δ’ ἀλλήλων

πατρώιοι ἐξ ἀρχῆς», (= φίλοι πατρικοί και οι δυο μας από παλιά),

Οδύσσεια, α, 187 αποδεικνύουν την αξία και τη σπουδαιότητα του

θεσμού.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΤΡΩΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: 

Η ΞΕΝΟΚΥΣΘΑΠΑΤΗ (= η επί συνουσία εξαπάτηση ξένων

γυναικών) CASUS BELLI!

H εκστρατεία στο Ίλιον (=υλικά αγαθά) δεν έγινε ούτε για τα

μάτια της ωραίας Ελένης, ούτε για την εξασφάλιση πρώτων υλών,

ούτε για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου (γεωστρατηγικοί

λόγοι). Έγινε για την καταπάτηση και προσβολή του θεσμού της

φιλοξενίας από τον Πάρη. 

Σήμερα αυτό φαίνεται ουτοπικό και ανέφικτο αλλά τότε οι Έλλη-

νες είχαν Αξιοπρέπεια, Περηφάνια και Φιλότιμο και δεν άντεχαν

να υφίστανται τις προσβολές, τις ταπεινώσεις και τις αδικίες απ’

τους άλλους.

Ξεσηκώθηκαν σύσσωμες οι πολιτείες της Ελλάδας και έκαναν

την Πρώτη, Πανελλήνια εκστρατεία κατά το Θουκυδίδη (Α΄10 και

Α΄12) - καθ’ ημάς πρώτη είναι η Αργοναυτική εκστρατεία, επειδή

είχαν συνείδηση της Εθνικής τους Ταυτότητας και δεν ανέχονταν

την ατιμία, την ύβρη.

«Οὐδείς τήν ἰδίαν συνεχῶς, Χαρίδημε, γυναῖκα κινεῖν ἐκ ψυχῆς

τερπόμενος δύναται· Οὕτως η φύσις ἐστί φιλόκνισος, ἀλλοτριό-

χρως, και ζητεῖ διόλου τήν ξενοκυσθαπάτην».
(Νίκαρχος, επιγραμματοποιός, 1ος π.Χ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΠΑΛΑΤΙΝΗ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, βι-

βλίο 11ο, επίγραμμα 7, 1-4).

(= Κανένας, Χαρίδημε, την ίδια συνεχώς γυναίκα δεν μπορεί να

διεγείρει ευφραινόμενος ψυχικά· Η φύση αγαπά πάρα πολύ το

ερωτικό σκίρτημα/πείραγμα/γαργάλημα, το ξένο δέρμα/επιδερμίδα

και επιδιώκει την επί συνουσία εξαπάτηση ξένων γυναικών).

Ο Μέγας Διαφωτιστής και Διδάσκαλος του Γένους, Αδαμάντιος Κο-

ραής, 1748-1833 εύστοχα παρατηρεί: «Δεν είναι τυχαίο με την πα-

ραμέληση των Ομηρικών Επών, ξεκίνησε η πορεία της Ελλάδος

προς το χειρότερο και σταδιακά επιδεινώθηκε».

Η Ιστορία υφαίνεται με τα “ΟΧΙ”, τα βροντερά, εμβληματικά, ηρωικά,

περήφανα και αξιοπρεπή με αναγραμματισμό “ΗΧΩ”, “ΑΕΡΑ!” (πο-

λεμική ιαχή) και Ξε-υφαίνεται με τα “ΝΑΙ” τα ψοφοδεή και άψοφα,

μικρόψυχα και αναξιοπρεπή!

ΖΗΤΩΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ ΘΥΣΙΕΣ.

ΓΑΛΟΥΧΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΥΣ!

ΠEΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Φιλόλογος

―――――――

• Αυτός που χρησιμεύει ως ρίζα και ως κορυφή, ο θεμελιούχος.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ὁμηρομεθέξεως 

ἄρχεσθαι
&

Ὁμηροαμεθεξίας 
παύεσθαι
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Πολύ σύντομα θα δούμε μετά από

τα μπαλκόνια που καταρρέουν, να

πέφτουν και οι κολώνες της ΔΕΗ

και εύχομαι όχι επάνω σε οχήματα,

ιδιοκτησίες και ανθρώπους, με απο-

τέλεσμα να προκαλέσουν υλικές ζη-

μιές ή ακόμα χειρότερα να θρη-

νούμε θύματα. Συνήθως για να διορ-

θωθεί μια λάθος κατασκευή, θα

πρέπει πρώτα να επέλθει μια κατα-

στροφή ή να χαθεί μια ανθρώπινη

ζωή. Εύχομαι με αυτή την ανάρτηση

να προλάβουμε κάτι δυσάρεστο. 

Στην περιοχή της Βουλιαγμένης

όπου κατοικώ από το 1984, δεν έχει

υποπέσει ποτε στην αντίληψη μου

να γίνεται αντικατάσταση των στη-

λών της ΔΕΗ. Ωστόσο όπως παρα-

τήρησα σημερα (18.10.21) στην

περιοχή, μια κολώνα χρήζει άμεσης

αντικατάστασης ή επισκευής, γεγο-

νός που με οδηγεί στο συμπέρασμα

ότι στο Δήμο μας θα υπάρχουν και

πολλές άλλες κολώνες που πρέπει

να αντικατασταθουν. 

Συνιστώ επομένως μεγάλη προ-

σοχή στους δημότες της περιοχής

για αποφυγή κάποιου δυσάρεστου

γεγονότος και παρακαλώ θερμά τα

αρμόδια όργανα και υπηρεσίες να

προβούν στις δέουσες ενέργειες,

δηλαδή στην άμεση αντικατά-

σταση/επισκευή των ετοιμορροπων

στηλών της ΔΕΗ.

H κολόνα της φωτογραφίας βρίσκε-

ται στην οδό Αντιγόνης στη Βου-

λιαγμένη.

Θεόδωρος Σαλιαρέλης

salliarelis@gmail.com

Σ.Σ. Ενα τέτοιο περιστατικό έχει

συμβεί πριν ένα χρόνο περίπου στη

νησίδα της παραλιακής λεωφόρου,

περίπου στο ύψος του φαναριού

προς Βάρη, αλλά “είχαμε άγιο” και

δεν έπεσε σε διερχόμενο όχημα.

Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος.

Κολόνες ρεύματος επικίνδυνες ατυχήματος

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η μετα-

τροπή μιας έκτασης 1500 στρεμμάτων

της Χωματερής της Φυλής σε Πάρκο

Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ). Σε ειδική τελετή,

Tρίτη 19.10.21, που πραγματοποιήθηκε

στο Δήμο Φυλής παρουσία του Περι-

φερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, του

Υπουργού Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδη,

Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Αντι-

δημάρχων και εκπροσώπων φορέων,

υπεγράφησαν οι συμβάσεις, ανάμεσα

στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού

και τον εργολάβο που αναδείχθηκε

από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το έργο, προϋπολογισμού 26 εκατ.

ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλ-

λοντικό έργο το οποίο έχει ως στόχο

του τη μετατροπή ενός υποβαθμισμέ-

νου  χώρου, σε ένα υπερτοπικό πόλο

πρασίνου και  αναψυχής. Ταυτόχρονα

η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί

θα διατεθεί, κατά προτεραιότητα, σε

5.000 ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου

Φυλής. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά τη

διάρκεια του χαιρετισμού του τη χαρα-

κτήρισε ως «ορόσημο για τις προσπά-
θειες που στοχεύουν στον δραστικό
περιορισμό της ταφής απορριμμάτων
και το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ
Φυλής».
Ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι πρόκειται για

ένα εμβληματικό έργο αειφορίας, καθώς

πάνω στον αποκατεστημένο χώρο, ανα-

πτύσσονται φωτοβολταϊκά ισχύος 10

MW, ικανά να παράγουν σχεδόν 15 εκα-

τομ. κιλοβατώρες ρεύματος το χρόνο

και έτσι να καλύπτουν τις ανάγκες πάνω

από 5.600 νοικοκυριών της περιοχής.

Επιπλέον, μειώνεται το ανθρακικό απο-

τύπωμα της ενεργειακής κατανάλωσης

κατά 14.000 τόνους διοξειδίου του άν-

θρακα σε ετήσια βάση. 

Aποκεντρωμένες μονάδες

επεξεργασίας σε κάθε Δήμο

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις

πρωτοβουλίες και τα βήματα που υλο-

ποιεί η Περιφέρειας και ο ΕΔΣΝΑ,

όπως η εξασφάλιση εξοπλισμού στους

Δήμους, δημοπρατούν  το μεγαλύτερο

επενδυτικό έργο ανακύκλωσης στην

Ευρώπη, προϋπολογισμού άνω των

100 εκατομμυρίων ευρώ. «Έχουμε ήδη

δρομολογήσει τη σταδιακή παραλαβή

60 ειδικά διασκευασμένων φορτηγών

που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα

σημεία. Έχει γίνει ήδη η προμήθεια 80

απορριμματοφόρων για τη διαλογή

στην πηγή βιοαποβλήτων και προχω-

ράει και η προμήθεια 120 νέων απορ-

ριμματοφόρων μέσω χρηματοδοτικής

μίσθωσης. Έχουν ήδη μοιραστεί

10.000 κάδοι για την ανάπτυξη προ-

γραμμάτων διαλογής στην πηγή και

προχωράει η προμήθεια άλλων 19.000

κάδων για ανακύκλωση βιοαποβλή-

των» σημείωσε ο Γ. Πατούλης. 

Πάρκο Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας στη χωματερή της Φυλής

Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για τη

χρηματοδότηση της κατασκευής του Αστικού Άλσους

Πανοράματος Παλλήνης, έκτασης περίπου 60 στρεμ-

μάτων, προχώρησαν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021,

ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο

Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος.

Με την υπογραφή της, εξασφαλίστηκε η χρηματοδό-

τηση, ύψους 750.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττι-

κής, ενώ ο Δήμος Παλλήνης, θα συμβάλλει με

250.000 ευρώ, από ιδίους πόρους. Πλέον, ξεκινούν οι

διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. 

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στο γραφείο

του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Θανάση

Αυγερινού.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο δημο-

τικό πάρκο του Δήμου Παλλήνης, αλλά και της ευρύ-

τερης περιοχής των Μεσογείων καθώς επίσης και μια

από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις αναδάσωσης,

προστασίας και ανάδειξης του Πεντελικού Όρους.

Προβλέπεται εκτεταμένη φύτευση περισσοτέρων των

1.000 δέντρων και θάμνων ενώ μεταξύ άλλων, θα το-

ποθετηθούν κιόσκια, τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, βρύ-

σες καθώς και υπαίθριο γυμναστήριο. Το πάρκο θα

διαθέτει πλήρες δίκτυο πυρόσβεσης, ύδρευσης και

άρδευσης, αντιπυρική ζώνη και τάφρο ομβρίων.

Το μεγαλύτερο πάρκο των Μεσογείων 

δημιουργεί ο Δήμος Παλλήνης
Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

«ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»

στη Βούλα
προτείνει η 

“Λαϊκή Συσπείρωση” ΒΒΒ

Να δημιουργηθεί Δημοτικό Ωδείο με την ονομασία

«Μίκης Θεοδωράκης», το οποίο θα στεγαστεί στο Κόκ-

κινο Κτίριο που θα λειτουργήσει ως Πολυχώρος Πολι-

τισμού, στη συμβολή των οδών Βασ. Παύλου και

Αισώπου στη Δημοτική Ενότητα

Βούλας, κατέθεσε στο δημοτικό

συμβούλιο της 13ης Οκτωβρίου ο

Κώστας Πασακυριάκος, επικεφα-

λής της Λαϊκής Συσπείρωσης και

δημοτικός σύμβουλος. Ο Πολυχώ-

ρος Πολιτισμού αναμένεται να είναι

έτοιμος το Φεβρουάριο του 2022.

Η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρω-

σης που έγινε στο πλαίσιο σχετικής

συζήτησης, έχει σαν στόχο ο δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να αποτίσει έναν ελάχι-

στο φόρο τιμής στο μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Μια πρόταση που έχει διαχρονικό χαρακτήρα και στο-

χεύει στο να μυήσει τη νεολαία του δήμου μας στην

Τέχνη της Μουσικής, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα προ-

γράμματα εκμάθησης μουσικών οργάνων στα παιδιά

της περιοχής μας αλλά και στο σύνολο των δημοτών.

«Η βασική μου ύλη υπήρξε ο ήχος, η μελωδία, η μου-
σική... Δεν μ' άρεσε ποτέ να δημιουργώ έναν μικρό
πλανήτη και μετά να τον εγκαταλείπω στη μοναξιά του
Διαστήματος. (...) Ευτύχησα να γνωρίσω εν ζωή τη
μέθη της μέθεξης ανάμεσα στο έργο μου και τους άλ-
λους. Είδα τα έργα μου να ριζώνουν σε ξένες ψυχές,
να απλώνουν κλαδιά και να ανθίζουν... Τι άλλο, αλή-
θεια, είναι μια πλατεία, ένα στάδιο, ένας δρόμος γεμά-
τους ανθρώπους, που ομαδικά τραγουδούν ένα
τραγούδι σου, παρά ένας ολάνθιστος κάμπος; Αυτό το
πέτυχα, το έζησα και ακόμα και τώρα εξακολουθώ να
το ζω και να το θεωρώ σαν τη μέγιστη ευλογία των ου-
ρανών...». Αυτά είχε αναφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης

πριν από 20 χρόνια σε συνέντευξή του, όταν είχε κλη-

θεί να κάνει τον απολογισμό της πολυκύμαντης ζωής

του. Κι αυτό ακριβώς μπορεί να υπηρετήσει και η δημι-

ουργία του Δημοτικού Ωδείου Μίκης Θεοδωράκης στο

Κόκκινο Κτίριο.

Στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά

από πρόταση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλ-

λου, η οποία θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που έχουν

κατατεθεί για το θέμα και θα κάνει την τελική επιλογή,

ο Κώστας Πασακυριάκος θα συμμετέχει προκειμένου

να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση της Λαϊκής Συ-

σπείρωσης. Στο δημοτικό συμβούλιο αποφασίστηκε

στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου να κατατεθεί η τελική

εισήγηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και να παρ-

θεί η σχετική απόφαση.

“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” ΒΒΒ

Σ.Σ. Πρόταση για το θέμα έχουν καταθέσει και η παρά-

ταξη της αξιωματικής “Kυμα Ενωμένων Πολιτών”, για

ονοματοδοσία σε πλατεία και η δημοτική παράταξη

“ΡΙ.ΚΙ.Π.” για ονοματοδοσία οδού.
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Αγαπητοί Αναγνώστες, 

η 49η Oικονομική Eπιτροπή πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 5-10 με κυρίως διαδικαστκά θέματα, εκ των

οποίων το ένα απεσύρθη λόγω έλλειψης εισηγητι-

κού.

Η 50η όμως οικονομική της Παρασκευής (της ίδιας

εβδομάδας) 8-10 ήρθε να βάλει γκολ! (μας συγχω-

ρείτε για την ποδοσφαιρική διάλεκτο).

Η πρόσκληση αυτής, ήρθε άνευ εισηγήσεων, εκτός

του πρώτου θέματος, το οποίο ήταν και το πιο

"αθώο". Οι άλλες έφτασαν την προηγουμένη, συμπε-

ριλαμβανομένης και πολυσέλιδης μελέτης.

• Προμήθεια κάδων αποκομιδής.

Υψους 1.269.830€ και με ΦΠΑ 1.574.589€  εκτείνε-

ται δε, έως και το 2024  μετά Χριστόν!

Για πολλοστή φορά είδαμε προμήθεια κάδων, κάδους

δεν βλέπουμε! Εχουμε χάσει το μέτρημα των διαγω-

νισμών προμηθειών κάδων. Εχουμε ρωτήσει επίμονα

και κατ'εξακολούθηση, τί απέγινε με τις προηγούμε-

νες προμήθειες; Ποτέ δεν λάβαμε απάντηση, ποτέ

κάποια εξήγηση...

Επιπλέον, διαβάσαμε σ’ αυτή τη μελέτη για μπλε και

πράσινους κάδους, αλλά υπήρχε και η καινοτομία

των καφέ (οργανικών απορριμμάτων). 

Θα μου πείτε, είναι καινοτομία οι καφέ; 

Δείτε τις κατηγορίες:

– Καφέ των 10 λίτρων αξίας 124.905€ τεμάχια

11.355

– Καφέ των 60 λίτρων  αξίας  11.100€ τεμάχια 300

– Καφέ των 80 λίτρων με κλειδαριά(!) αξίας

123.000€ τεμάχια 4.100

– Καφέ των 120 λίτρων με κλειδαριά(!) αξίας

200.000€ τεμάχια 4.000

– Καφέ των 240 λίτρων με κλειδαριά πάντα, αξίας

56.225€ τεμάχια 865

Διαβάσαμε επίσης ότι, μέσω του προγράμματος LIFE

IO CEI... ο δήμος είναι συνδικαιούχος κατά

1.167.000€. Επομένως, έως το σύνολο της δαπάνης,

εάν και εφόσον οι κλειδαριές είναι χρειαζούμενες,

δεν θα υπάρξει άλλος φορέας να χρηματοδοτήσει το

υπόλοιπο του ποσού;

Σε κάθε περίπτωση, ενώ ακόμη υπάρχουν ελλείψεις

σε πράσινους κάδους, καθ' όλο το εύρος του δήμου,

για ποιό λόγο προμηθευόμαστε 5 διαφορετικά είδη

καφέ κάδων (με κλειδαριές, μην ξεχνιόμαστε) και με

ποιά λογική γίνεται μια τόσο υψηλής αξίας προμή-

θεια;...

Το άλλο "καθυστερημένο" θέμα ήταν:

• Προμήθεια και Εφαρμογή Συστήματος Εξυπνων

Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων.

Το θέμα ξαναήρθε γιατί ζητήθηκε (λέτε να έλαβαν

υπόψη τις διαμαρτυρίες μου; Χλωμό) βελτιωμένη οι-

κονομική προσφορά. 

Πρόκειται για προμήθεια ύψους 2.367.036€!!! Απλώ-

νεται έως το 2025 μετά Χριστόν.

Η προσφερόμενη βελτιωμένη τιμή ήταν 1.430.020

χωρίς ΦΠΑ 1.773.224€ με...Με έκπληξη διαβάσαμε

ότι, ο προσωρινός μειοδότης (μόνος του ήταν) δε-

σμεύεται να κρατήσει την τιμή χρέωσης για την πα-

ρακολούθηση πληρότητας των κάδων στα 5,7€/

αισθητήρα (ευτυχώς δηλαδή...) Επεσήμανε όμως, ότι

αυτό δεν περιλαμβάνει την προαιρετική υποστήριξη.

Ενδεικτικά:

√ Υπηρεσίες παρακολούθησης πληρότητας κάδων

406.620€

Δεν υπερψηφίσαμε κανένα θέμα. Σας αφήνουμε με

μία σκέψη: Αγνωστο, εάν οι κάδοι είναι έξυπνοι,

όποτε και αν τους αποκτήσουμε...

Εμείς, οι δημότες, λογιζόμαστε ως έξυπνοι;...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ

Το Νομικό πρόσωπο του Δήμου

Κρωπίας “Σφηττός”, απέκτησε δύο

αυτόματους εξωτερικούς  απινι-

δωτές για ανάπτυξη καρδιοπρο-

στατευμένων  αθλητικών χώρων. 

Οι δύο απινιδωτές καλύπτουν, το

δημοτικό αθλητικό χώρο του «Γ.Σ

Παπασιδέρη» και το δημοτικό πο-

δοσφαιρικό στάδιο «Αντώνης Πρί-

φτης». Ο πρόεδρος του Σφηττός

Αντ. Κορωνιάς οργάνωσε εκδή-

λωση παρουσίασης και επίδειξης

λειτουργίας τους, την Παρασκευή

15 Οκτωβρίου 2021, σε εκπροσώ-

πους αθλητικών συλλόγων. 

Είναι μία σημαντική πρωτοβουλία

της Δημοτικής Αρχής και του νο-

μικού προσώπου, γιατί “θωρακίζει”

τους αθλητικούς χώρους από

έκτακτες, απρόβλεπτες καταστά-

σεις, δίνοντας χρόνο σε ένα περι-

στατικό να λάβει τις πρώτες

βοήθειες και να σωθεί. Οι απινιδω-

τές διαθέτουν αυτοκόλλητα ηλε-

κτρόδια και για παιδιά  και για

ενηλίκους.

Η   πολιτική της Δημοτικής Αρχής

θα επεκταθεί και σε σχολεία του

Δήμου.

Για το σκοπό αυτό έχει αναλάβει ο

καθηγητής Μ.Ε και πρόεδρο Δη-

μοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θωμάς (Μάκης) Κιούσης την ανα-

ζήτηση δωρεών, τις οποίες μάλ-

λον έχει εξασφαλίσει κατά το

μεγαλύτερο μέρος.

Ηδη έχει εξασφαλίσει 5 αυτόμα-

τους απινιδωτές δωρεά του ΑΜΚΕ

Αιγέας (Θ. Μαρτίνου) και αναμένε-

ται πρόγραμμα επίδειξης λειτουρ-

γίας τους με την επιμέλεια του

αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτι-

κής και προέδρου της Δ.Ε.Υγείας

Σπύρου Κόλλια και του επιστημο-

νικά υπεύθυνου της Δ.Ε Υγείας,

ιατρού-καρδιολόγου Αντώνη Γε-

ωργάκη. Οι 5 φορητοί απινιδωτές,

θα καλύψουν τα σχολεία Γυμνά-

σιο-Λύκειο Κιτσίου, 1ο Γυμνάσιο

και 1ο Λύκειο, 2o Γυμνάσιο, 3ο

Λύκειο και το συγκρότημα σχο-

λείων του ΕΠΑΛ.  

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδω-

τής (Automated External Defibrilla-

tor – AED) είναι μια φορητή

συσκευή που αναλύει τον καρ-

διακό ρυθμό. Αν διαγνώσει κά-

ποιο πρόβλημα όπως, κοιλιακή

μαρμαρυγή (VF), κοιλιακή ταχυ-

καρδία (VT), τότε προχωράει στη

διαδικασία της απινίδωσης και

επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό

στην σωστή συχνότητά του. Δια-

θέτει ηχητικές και οπτικές οδηγίες

στα ελληνικά, εύκολος στην μετα-

φορά και χρήση. 

Απινιδωτές έκτακτης ανάγκης σε αθλητικούς 

χώρους και σχολεία του Δήμου Κρωπίας

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάν-

νης και το Δημοτικό Συμβούλιο, καλούν να τιμήσετε με

την παρουσία σας, τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνι-

κής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας, την Πέμπτη 28-10-2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ:

• Πανηγυρική Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό

Αγίου Ιωάννου, στις 9.45 π.μ.

• Τελετή στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.

• Παρέλαση των Σχολείων και των Συλλόγων του Δήμου

Μαρκοπούλου, κατά μήκος της λεωφόρου Σουνίου. Εκ-

κίνησης της παρέλασης έχει οριστεί η συμβολή  στο φα-

νάρι της Λ. Σουνίου με την οδό Γ. Μεθενίτη (πλησίον

συνεργείο «Τρεμουλιάρη»).

• Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει απο-

νομή Τιμητικών Επαίνων, στο Δημοτικό Κινηματοθέα-

τρο Μαρκοπούλου «ΑΡΤΕΜΙΣ», στις Μαθήτριες και

στους Μαθητές του Δήμου Μαρκόπουλου, που εισήχ-

θησαν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

καθώς και στους Αθλητές, που κατέκτησαν – σε ατο-

μικό ή ομαδικό επίπεδο – χρυσό, αργυρό ή χάλκινο με-

τάλλιο σε πανελλήνια, βαλκανική, ευρωπαϊκή ή

παγκόσμια διοργάνωση.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός
Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατ-
φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 141303
Για τη συμμετοχή στην παρούσα δια-
δικασία σύναψης συμφωνίας-πλαι-
σίου δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης συμμετοχής από τους προ-
σφέροντες (αρ.72, παρ.1α του
Ν.4412/2016) αλλά απαιτείται η αυτο-
ψία του αμαξοστασίου, του στόλου

των οχημάτων καθώς και του μηχανο-
γραφικού συστήματος που υποστηρί-
ζει την κίνηση των οχημάτων   
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυ-
ξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρα-
σίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προ-
βλέπονται από τον ν.4412/2016 και το
ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέ-

σιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocure-
ment.gov.gr)  και  στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr. Πληρο-
φορίες για τα τεύχη του διαγωνι-
σμού παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, κατά τις
ώρες 09:00-14:00, Τηλ.: 213
2019955 - Ασημακόπουλος Άγγε-
λος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
OMAΔΕΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ (€)

(συμπλ. ΦΠΑ 24%)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. 50118200-7 Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και 105.000,00 €
όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών 

μηχανημάτων έργου (πλην σαρώθρων).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7. 50112110-7 Φανοποιεία και βαφή μηχανοκίνητων οχημάτων κάτω των 3,5Τ 56.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Τετάρτη 20-10-2021 Δευτέρα 25-10-2021 Δευτέρα 8-11-2021 Τρίτη 9-11-2021 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ. και ώρα 10:30 π.μ.
α.α ΕΣΗΣΗΣ: 141303

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης  - Βούλας  -  Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος 'Αγγε-
λος
Τηλ: 213 2019955
Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα,  19-10-2021
Αριθ. Πρωτ.:  41116
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα,  19-10-2021
Αριθ. Πρωτ.:  41116
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –
ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2021-2022-2023-2024-2025»
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
5 ΚΑΙ 7
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, Προκηρύσσει  Ηλεκτρο-

νικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των
ορίων με  Συμφωνία Πλαίσιο  για
την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
– ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023-2024-
2025» όσο αφορά τις Ομάδες 5 και
7 με κλειστές προσφορές και κριτή-
ριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής (όπως προ-
κύπτει από την ανάλυση του άρ-
θρου 6 της συγγραφής
υποχρεώσεων της 5/2021 μελέτης,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και
τα οριζόμενα στους Όρους Διακή-
ρυξης), προϋπολογισμού
161.000,00€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24%) και αναλυτικά:

Η εκτέλεση της διαγωνισμού θα

γίνει με βάση τους Όρους της Δια-

κήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικο-

νομική Επιτροπή, με υποβολή

προσφορών από τους οικονομικούς

φορείς.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής

διαδικασίας συμφωνίας - πλαισίου

θα οδηγήσει στη σύναψη συμφω-

νίας-πλαισίου με  τρεις (3)  οικονο-

μικούς φορείς, εφόσον υπάρχει

επαρκής αριθμός οικονομικών φο-

ρέων που πληρούν τα κριτήρια ποι-

οτικής επιλογής και υποβάλλουν

αποδεκτές προσφορές, είτε για το

σύνολο της προμήθειας, είτε για μια

ή περισσότερες ομάδες αυτής. Σε

περίπτωση ανάδειξης μικρότερου

αριθμού οικονομικών φορέων, μπο-

ρεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο

με λιγότερους ή όλους τους οικονο-

μικούς φορείς

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την

Δευτέρα 8-11-2021 και ώρα 10:30

π.μ., κατά την οποία λήγει η προθε-

σμία παραλαβής των προσφορών

από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η

διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκι-

νήσει από τους πιστοποιημένους

χρήστες της πλατφόρμας

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Τρίτη 9-11-2021 και

ώρα 10:30 π.μ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί

με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστή-

ματος.

«Διαδικτυακές Απάτες, 
Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»

Η Περιφέρεια Αττικής και το Π.Τ.Α.Α. (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής)

στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμ-

ματισμού» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020») πραγματοποιούν την

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θέμα

«Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπι-
κών Δεδομένων» (έναρξη 19:00). Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης προσκαλούν

τους γονείς και πολίτες της Αττικής, στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού

τομέα, επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβουν μέρος. 

Η συμμετοχή τόσο στο συγκεκριμένο Webinar (όσο και στα υπόλοιπα που θα ακο-

λουθήσουν) είναι ανοικτή σε όλους και η παρακολούθηση τους δεν απαιτεί καμία

προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμμετέχοντα σε θέματα διαδι-

κτύου.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο Webinar της 27ης Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα

πρέπει να συμπληρώσουν  τη φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ht tps: / /us02web.zoom.us/meet ing/ reg is ter / tZckc-6pqz4iGdalc lq9Ng-

FOKGvwignCVC8X 

Με αφορμή τον προγραμματισμό της σχετικής δράσης ο Περιφερειάρχης Αττικής

επισημαίνει ότι μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης και του ψηφιακού εγγραμματι-

σμού μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια και να προστατευθούν

τόσο οι νέοι, όσο και γενικότερα οι χρήστες του Διαδικτύου από την παραβίαση

προσωπικών δεδομένων που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού Webinar εξειδικευμένοι συνεργάτες του

Π.Τ.Α.Α. συζητούν με τους συμμετέχοντες και απαντούν σε ερωτήσεις αναφορικά

με μεθόδους και εργαλεία αντιμετώπισης των κινδύνων του Διαδικτύου (π.χ. Δια-

δικτυακές Απάτες, Ψεύτικα Profile), την προστασία των ψηφιακών συσκευών (π.χ.

κωδικοί πρόσβασης, χρήση antivirus) αλλά και την προστασία των προσωπικών δε-

δομένων.

Με την ολοκλήρωση του κάθε Webinar οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βε-

βαίωση παρακολούθησης. Διακριτή βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους

παρακολουθήσουν έναν πλήρη σεμιναριακό κύκλο (και τα οκτώ webinars).

Για την διασφάλιση του διαδραστικού χαρακτήρα του σεμιναρίου οι θέσεις είναι

περιορισμένες. Με την υποβολή της φόρμας θα λάβετε στο e-mail σας τον σύνδε-

σμο μέσω του οποίου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

Επανέρχεται ο δακτύλιος

στο κέντρο της Αθήνας
Από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 

έως Παρασκευή 22 Ιουλίου

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την Παρα-

σκευή 22 Ιουλίου 2022 επανέρχονται τα περιοριστικά

μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της

Αθήνας (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ). 

Οι ημέρες και ώρες ισχύος όλων των άνω περιοριστικών μέ-

τρων, είναι οι εξής:

- Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00΄ έως 20.00΄,

- Παρασκευή, ώρες 07.00΄ έως 15.00΄. 

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζονται από τις παρα-

κάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου -

Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού -

Ηλ. Ηλιού - Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού - Χαμοστέρ-

νας - Πειραιώς - Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως –

Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης

Οκτωβρίου (Πατησίων) -  Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥ-

ΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον

ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυ-

κλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των Ι.Χ.Φ. αυ-

τοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα

φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με

βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους

(μονά – ζυγά). 

Δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφο-

ρούν χωρίς κανένα περιορισμό στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ τα

οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορι-

σμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτεί-

ται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες κυκλοφορίας

στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, οι οποίες χορηγούνται από τη Δι-

εύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της

υπ’ αριθμ. οικ.-289738/Φ.911 από 19/20.10.2021 (ΦΕΚ 4860,

τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως ισχύει.

Ειδικότερα οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

- Αυτοκινήτων EURO 6, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του

άνθρακα λιγότερο από 120g/km, καθώς και,

- Ηλεκτρικών, υβριδικών φυσικού αερίου εκ κατασκευής και

υγραερίου εκ κατασκευής οχημάτων, δύνανται να εκδώ-

σουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία στο

κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφια-

κής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε σε έγχαρτη είτε σε

ηλεκτρονική μορφή.  

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙ-

ΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές Ζώνες εισόδου –

εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπη-

ρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις από τους δικαιούμενους θα υποβάλλονται απο-

κλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία και τηρουμένων των

εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας,

κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες

09:00΄ έως 13:00΄ στη  Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δη-

λιγιάννη 24-26, Γραφείο Δακτυλίου στο ισόγειο του κτιρίου

[είσοδος από οδό Σάμου], τηλ.210-5284142) με την προσκό-

μιση πέραν των ειδικότερων ανά περίπτωση ενδιαφερομέ-

νου εγγράφων/δικαιολογητικών και φωτοαντιγράφων της

Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος και της Άδειας Ικανότη-

τας οδήγησης των οδηγών.

Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, που

είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για

την περίοδο 2019-2020 εξακολουθούν να ισχύουν έως την

Παρασκευή 26-11-2021. 
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Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

στα πεταχτά

Ανάκληση πιστοποίησης

ΠΟΠ σε εταιρεία ελαιολάδου

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων και οι αρμόδιοι εποπτευόμενοι φορείς συνε-

χίζουν τους ελέγχους σε όλη την αγορά με στόχο την

προστασία παραγωγών και καταναλωτών, αλλά και την

προστασία της ταυτότητας εμβληματικών για τη χώρα

μας προϊόντων.

Μετά από επιτόπιους, αιφνιδιαστικούς και στοχευμένους

ελέγχους κλιμακίων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε επιχειρή-

σεις παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας «Ελαιόλαδου

Καλαμάτας Π.Ο.Π.», σε Κρήτη, Λακωνία και Αττική, καθώς

και τους διασταυρωτικούς ελέγχους που ακολούθησαν,

εντοπίστηκε η διακίνηση στην αγορά της Βρετανίας

20.620 Kg μη πιστοποιημένου «εξαιρετικού παρθένου

ελαιόλαδου», ως «Ελαιόλαδο Καλαμάτας Π.Ο.Π.», με την

επισήμανση "Extra Virgin Olive Oil PDO Kalamata", από την

επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΕ» - «HELLENIC

CROPS Α.Ε.».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε:

• Την ανάκληση πιστοποίησης της επιχείρησης «ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΕ» -«HELLENIC CROPS Α.Ε.», σε ό,τι

αφορά την εμπορία με ιδιωτική ετικέτα του προϊόντος

«Ελαιόλαδο Καλαμάτας Π.Ο.Π.»

• Την παραπομπή της επιχείρησης στην Πρωτοβάθμια

Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & Παραβάσεων προ-

ϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. του Υ.Π.Α.Α.Τ. για επιβολή κυρώ-

σεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κάλεσε την επιχείρηση να προβεί

άμεσα σε ανάκληση όλων των τυποποιημένων προϊόν-

των, τα οποία διακινήθηκαν στη Βρετανία με την ανω-

τέρω επισήμανση "Extra Virgin Olive Oil PDO Kalamata".

➢ Στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων στην αγορά

από το ΥΠΑΤ και τους εποπτευόμενους φορείς επιβλή-

θηκαν, επίσης, σε 36 περιπτώσεις πρόστιμα άνω των

180.000 €, για παραβίαση ισοζυγίων στην παραγωγή

φέτας, για παλιές υποθέσεις που μέχρι σήμερα δεν

είχαν εξετασθεί.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.563 τ.μ. εντός σχεδίου, τε-

τράφατσο στην Αρτέμιδα, 900 μ. από τη θάλασσα, πε-

ριοχή Υπαπαντή. Ο.Τ. Γ119 Π.Ε. 3η οδός Αχιλλέως

και Χρυσοβαλάντου. Πληροφορίες Κ. Δημήτρης τηλ.

6944326943. Κ.Ε.ΚΤΗΜ. 050231168003

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματικός χώρος ή και 

κατοικία-οροφοδιαμέρισμα για χρήση ως

επαγγελματική στέγη (ιατρείο) στο κέντρο

της Βούλας ή και παραλιακά αυτής, 

100 έως 150τμ. Όχι μεσίτες. 

Eπικοινωνία: doctorsath@gmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για επαγγελματικό χώρο ηπιας

χρήσης 3 συνεχόμενα υπερηψωμένα ισόγεια διαμε-

ρίσματα διαμπερή 55 τ.μ. έκαστο μαζί ή ξεχωριστά,

επί της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου 700 μ. από

παραλιακή σε εμπορικότατο σημείο με μεγάλο χώρο

parking. τηλ. 6947307111

Ενοικιάζεται ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα διαμ-

περές 55 τ.μ, πλήρως ανακαινισμένο σε κτήμα 2,5

στρεμμάτων 700 μ. από παραλιακή και δίπλα στην

τοπική αγορά. τηλ. 6947307111

ZHTΕΙΤΑΙ γυναίκα για καθαρότητα οικίας 2 φορές την

εβδομάδα (2-3 ώρες) περιοχή Βούλα.

Τηλ. 2108952269 - 6945411125

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα

ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Γνωρίζουν

αγγλικά, οδηγούν αυτοκίνητο. 

Πληροφορίες 6977433986 κα Λίτσα.

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙ-

ΤΙΑ ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟ-

ΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,

ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προ-

τίμηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος ΒΒΒ, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για

οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙ-

ΣΜΑ  52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ

4ος   Ορ., ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑ-

ΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙ-

ΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλ.

Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ

ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο )  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες

6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mεζονέτα, Ρετιρέ, 

Διαμέρισμα, 100 τ.μ. και άνω για αγορά,
στη Βουλιαγμένη, με θέα στη θάλασσα.

Κατασκευής από 1990 και μετά. 

Απόσταση από την ακτή έως 800μ. 

Αξίας μέχρι 500.000 € - Αποκλείονται Μεσίτες.

ΤΗΛ.: 210.6030.655 - 0032.496.888.585

belnuto@hotmail.de ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας γνωστοποιούμε  ότι  στις 07.07.2021  ιδρύθηκε  Σωματείο με

την επωνυμία:  «ΚΙΝΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ -

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ -ΒΑΡΚΙΖΑΣ» με έδρα τη ΒΑΡΚΙΖΑ, από  Δημό-

τες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης,

Το Καταστατικό του Συλλόγου και όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα

εγκρίθηκαν από το Οικείο Πρωτοδικείο.

1) Το σωματείο αναγνωρίστηκε με την υπ' αρθμ. 28/07-07-2021

διάταξη στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και έχει καταχωρηθεί στο

βιβλίο των σωματείων με ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Μ33363. 2) Η

γνωστοποίηση προς το Δήμο 3Β έγινε στίς 8/10/2021 με έγγραφο

που φέρει  αριθμό πρωτοκόλλου 40793.

Σκοπός του Σωματείου, σύμφωνα με το Καταστατικό του είναι:  Η

προώθηση και η προστασία των συμφερόντων των πόλεων του

Δήμου ΒΒΒ, όπως και των πολιτών και των κατοίκων του Δήμου

ΒΒΒ, καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας  της ζωής

τους.

Το Σωματείο  είναι ανεξάρτητο  έναντι όλων  των Κομμάτων  της

κεντρικής  πολιτικής σκηνής, όπως  και των Δημοτικών Παρατά-

ξεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Για το σύλλογο

Ο Γραμματέας

Βασίλης Μαμελετζής

Μεθόδευση διάλυσης της 

Υπηρεσίας Συντήρησης 

Μνημείων Ακρόπολης…

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (EETE) κα-

ταγγέλλει τη μεθόδευση διάλυσης της Υπηρεσίας Συντή-

ρησης Μνημείων Ακρόπολης, όπως σημειώνει σε

ανακοίνωσή του τονίζοντας μεταξύ άλλων: 

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης–ΥΣΜΑ (μια

εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία για την αέναη διατήρηση -

συντήρηση των επί του βράχου της Ακρόπολης αρχαιοτήτων)

διατηρούσε έως τώρα ένα εντελώς απαράδεκτο και επικίν-

δυνο -για το έργο που επιτελεί- καθεστώς. Δηλαδή, δεν κα-

λύπτεται από οργανικές θέσεις, αλλά από προσωπικό που

υπηρετεί εκεί με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες. Επειδή οι

εργαζόμενοι με απόσπαση υποχρεούνται να επιστρέψουν

εντός ορισμένου χρόνου στην οργανική τους θέση, φρόντιζε

η Πολιτεία με ανανεούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις να δημι-

ουργεί ένα "καθεστώς εξαίρεσης" (για το προσωπικό που ερ-

γάζεται στη ΥΣΜΑ).

Αυτό στην τελευταία ρύθμιση με τον ν. 4829/2021 ΔΕΝ

προβλέπεται. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Συντήρησης

Μνημείων Ακρόπολης οδηγείται σε διάλυση.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά,

ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει

κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την

επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε τη-

λεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

• ενδοοικογενειακής βίας

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Οδηγός του Πολίτη 

) 1539

• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 

) 1102
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών)

ANASTASIA PALATIANOU, MSc
PSYCHOLOGIST

16 GR. LAMPRAKI, 2ND FLOOR, GLYFADA 166-74
www.onthecouchtherapy.com • Email:  info@onthecouchtherapy.com

211-411-6600 • 6944 709 483
Master of Science in Mental Health Studies, King’s College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology, Kingston University London
Licensed Mental Health Counselor in Miami, Florida

Member of the Association of Greek Psychologists
Scholar of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

Δωρεάν Προληπτικός 

Έλεγχος Μνήμης 

για τα μέλη των ΚΑΠΗ BBB

με τις Μονάδες Φροντίδας

Ηλικιωμένων «ΑΚΤΙΟΣ»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με

τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ΑΚΤΙΟΣ, θα πραγ-

ματοποιήσουν δράση Προληπτικού Ελέγχου Μνήμης για

τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου

από τις 10:00 έως τις 13:00 στο ΚΑΠΗ Βούλας με προ-

γραμματισμένο ραντεβού (Ζεφύρου 2, Βούλα). 

Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της έγκαιρης πρόλη-

ψης της άνοιας, η οποία πλήττει σχεδόν 50 εκατομμύρια

ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ εκτιμάται ότι το 2050 θα νο-

σούν με άνοια 131 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο,

δημιουργώντας αρνητικές συνέπειες τόσο για το κάθε

άτομο που νοσεί και το οικείο περιβάλλον του, όσο και

για την ευρύτερη οικονομία.

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν και θα τηρηθούν

αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας

για τον Covid19. Υπενθυμίζεται ότι:

α. είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο κατά την προ-

σέλευση, όσο και κατά τη διάρκεια της δράσης 

β. για την πραγματοποίηση των προκαθορισμένων ραντε-

βού είναι απαραίτητη η επίδειξη των πιστοποιητικών εμ-

βολιασμού (και μετά την παρέλευση των 14 ημερών από

την δεύτερη δόση) ή νόσησης (με ημερομηνία διάγνωσης

έως και 180 ημέρες πριν). 

Για τον προγραμματισμό των ραντεβού, οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Γραφείου Λε-

σχών Φιλίας (ΚΑΠΗ) του Δήμου 2132019920, καθημερινά

από τις 09:00 έως τις 14:00. 

Κάθε ραντεβού θα έχει χρονική διάρκεια περίπου δεκα-

πέντε λεπτά και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τον

προληπτικό έλεγχο θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένο

επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας «ΑΚΤΙΟΣ Οδη-

γός» που λειτουργεί στη Βάρη. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί μελλοντικά και στις υπόλοι-

πες δημοτικές ενότητες και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδο-

ποιηθούν με νέο δελτίο τύπου.
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. . . γ ια την υγειά μας

Φλεβική θρομβοεμβολή
Οι ασθενείς με καρκίνο διατρέχουν 46,5 φορές  
υψηλότερο κίνδυνο  από τον γενικό πληθυσμό 

να αναπτύξουν σοβαρή θρόμβωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης (12.9) έχει ως στόχο την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη
θρόμβωση και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο
κοινό και στους Επαγγελματίες Υγείας.
Η συχνότητα της  φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου
(Φ.Θ.Ε) μπορεί να κυμαίνεται από 0.752.5 /1000 κατοίκους
και αυξάνεται σημαντικά (25 φορές) σε ηλικίες >70 έτη. Η
Φ.Θ.Ε. είναι η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου και αναπηρίας
μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη
νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Η φλεβική θρομβοεμβολή είναι μια συχνή επιπλοκή σε
ασθενείς με καρκίνο τόνισαν όλοι οι ομιλητές κατά τη διάρ
κεια Συνέντευξης Τύπου με αφορμή τον εορτασμό της Παγ
κόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης (13 Οκτωβρίου) στην οποία
συμμετέχουν 19 Επιστημονικές Εταιρείες και  έχει  την
Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας.   

Η φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ) είναι μια σοβαρή επι
πλοκή σε ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα. Αποτελεί
δε μια συχνή αιτία θανάτου των ασθενών αυτών, η οποία
μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Πολλές
φορές όμως ο κίνδυνος θρόμβωσης δεν λαμβάνεται σο
βαρά υπόψη από τους θεράποντες ιατρούς. Κρίνεται απα
ραίτητη η ανάληψη δράσης για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη γνωστοποίηση του παραπάνω κινδύνου καθώς
και των οδηγιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
ΦΘΕ σε ασθενείς με καρκίνο, τόνισε ο Αλ. Τσελέπης,
Καθηγητής ΒιοχημείαςΚλινικής Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ. 

Τα νέα δεδομένα, επεσήμανε ο Ν. Τσουκαλάς, Παθολόγος
– Ογκολόγος, Αναπλ. Διευθυντής, Ογκολογικής Κλινικής 401
ΓΣΝΑ και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολό
γων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), έχουν ενισχύσει την κατανόηση της
θρόμβωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο (Cancer Associa
ted Thrombosis – CAT), μια σημαντική αιτία νοσηρότητας
και θνησιμότητας, υποδεικνύοντας ότι 1 στους 5 ογκολογι
κούς  ασθενείς  θα εμφανίσει κάποια στιγμή στην πορεία
της νόσου του θρόμβωση.
Ο  κίνδυνος εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) εμ
φανίζεται υψηλότερος σε ασθενείς με καρκίνο προχωρημέ
νου σταδίου. Η θρόμβωση μπορεί να καθυστερήσει την
αγωγή για τον καρκίνο, να επιβαρύνει την εξέλιξη και την
πρόγνωση του καρκίνου και κατά συνέπεια να αυξήσει τη
νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο μπο
ρεί να προληφθεί ή να διαγνωσθεί έγκαιρα.

Παρά το γεγονός ότι  δεν είναι γνωστοί όλοι οι παράγοντες
κινδύνου, τρεις θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες που επη
ρεάζουν την πιθανότητά να αναπτύξει ένας ογκολογικός
ασθενής φλεβική θρόμβωση: ο τύπος καρκίνου με τον
οποίο έχει διαγνωστεί, ο τρόπος αντιμετώπισης του και πα
ράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή όπως πχ
ατομικό ιστορικό, σωματικό βάρος,  κάπνισμα κ.ο.κ.
Είναι  σημαντικό, αφενός οι ασθενείς να ενημερώνονται
για τα συμπτώματα της θρόμβωσης και αφετέρου οι ογ
κολόγοι να αξιολογούν εξατομικευμένα τον κάθε ασθενή,
εκτιμώντας τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης ο οποίος
θα πρέπει να επαναξιολογείται κατά την πορεία της
νόσου, κατέληξε ο N. Τσουκαλάς.

Σήμερα, η συνολική προοπτική επιβίωσης των ογκολογικών
ασθενών έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με την αντίστοιχη
προ 30ετίας και η ποιότητα ζωής τους έχει βελτιωθεί ση
μαντικά τόνισε ο Γρ.  Γεροτζιάφας, Καθηγητής Αιματολο
γίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Sorbonne
University & Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου Cancer
HemostasisAngiogenesis INSERM UMRS 938. Ωστόσο, 1
στους 10 ασθενείς με καρκίνο που ξεκινά ή βρίσκεται σε αν
τικαρκινική θεραπεία θα νοσήσει από φλεβική θρόμβωση
(εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων ή πνευ
μονική εμβολή). 
Η αντιπηκτική θεραπεία στους ασθενείς με καρκίνο είναι
μια δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση
και παρακολούθηση. Επίσης, η φλεβική θρόμβωση ή η αι
μορραγία κατά την αντιπηκτική θεραπεία γίνεται αιτία τρο
ποποίησης του προγράμματος της αντικαρκινικής
θεραπείας και αυτές οι αλλαγές δεν είναι άμοιρες αρνητι
κών επιπτώσεων στη θεραπεία του καρκίνου. 
Γίνεται αντιληπτό, συνέχισε, ότι η πρόληψη και θεραπεία
της θρόμβωσης στους ασθενείς με καρκίνο είναι μέρος της
συνολικής πολιτικής που στοχεύει στην ελάττωση της θνη
τότητας των ασθενών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Άρα χρειάζονται εξειδικευμένες δομές και δίκτυα
γιατρών και νοσηλευτών ώστε να αυξηθεί η εγρήγορση
για τον κίνδυνο της θρόμβωσης που σχετίζεται με τον καρ
κίνο, να εφαρμόζεται ασφαλής και αποτελεσματική θρομ
βοπροφύλαξη και θεραπεία στους ασθενείς που
βρίσκονται σε κίνδυνο, χωρίς να επιβαρύνεται το πρό
γραμμα της αντικαρκινικής θεραπείας, των χειρουργικών
επεμβάσεων αλλά και η ψυχολογία των ασθενών. Για την
ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος χρειάζεται να ενερ

γοποιηθούν και να συνεργαστούν διαφορετικές ειδικότητες
επιστημόνων αλλά και οι ασθενείς μέσω των συλλόγων
τους, διευκρίνισε ο Καθηγητής.

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τον Μίλτο Ματσάγκα, Καθηγητή
Αγγειοχειρουργικής  Παν. Θεσσαλίας και Αντιπρόεδρο του
ΙΜΕΘΑ, είναι ότι η θρόμβωση μπορεί να θεραπευθεί αλλά
το σημαντικότερο, να προληφθεί!
Τόσο οι καρδιολογικές όσο και οι ογκολογικές κλινικές κα
τευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη χορήγηση προφυλακτι
κής αγωγής με αντιπηκτικά για συγκεκριμένες ομάδες
καρκινοπαθών. Η  θρομβοπροφύλαξη συνιστάται για τους
περισσότερους νοσηλευόμενους καρκινοπαθείς και για
πολλούς εξωτερικούς καρκινοπαθείς που βρίσκονται στο
στάδιο της χημειοθεραπείας και εμφανίζουν και άλλους πα
ράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΦΘΕ.
Η θεραπεία της θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο στο
χεύει στη μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας και
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την τελευταία δεκαετία
έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες θεραπευτικές επι
λογές καθώς τα νέα αντιπηκτικά από του στόματος φάρ
μακα αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά τόσο για την
αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη της θρόμβωσης που
σχετίζεται με τον καρκίνο. Έτσι μαζί με τα ήδη χρησιμοποι
ούμενα αντιπηκτικά που χορηγούνται με υποδόριες ενέ
σεις, αυξήθηκαν οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε να
θεραπεύουμε την θρόμβωση ή ακόμη και να την προλαμ
βάνουμε στους καρκινοπαθείς.

Θα πρέπει  βεβαίως να λαμβάνονται υπόψη οι  πιθανές
αλληλεπιδράσεις του αντιπηκτικού φαρμάκου με την
χημειοθεραπεία ή άλλα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής 
καθώς και η ύπαρξη νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας
αφού τα διάφορα αντιπηκτικά φάρμακα αποβάλλονται
μέσω των νεφρών ή μεταβολίζονται στο ήπαρ. Η δυνατό
τητα εύκολης μετάβασης από την μία κατηγορία φαρμάκων
στην άλλη, επιτρέπει σήμερα την προσαρμογή της αντιπη
κτικής αγωγής ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενούς,
αλλά και το στάδιο της νόσου του.
Είναι πολύ σημαντικό οι ογκολογικοί ασθενείς να γνωρίζουν
τους κινδύνους που κρύβει η ιδιαίτερη κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο οργανισμός τους, αλλά και ότι η σωστή
διάγνωση και η έγκαιρη χορήγηση προληπτικής αγωγής
μπορεί να μειώσει δραματικά την πιθανότητα δυσάρεστων
επιπτώσεων στην υγεία τους.

•••

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης 
Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης έχει ως στόχο.
Να μειώσουν τον αριθμό των περιπτώσεων που δεν γίνεται
διάγνωση της νόσου
Να παροτρύνουν τους φορείς υγείας να εφαρμόσουν στρα
τηγικές για την εξασφάλιση «βέλτιστων πρακτικών» για την
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
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Ως δεύτερη στον κόσμο,

παίρνοντας το ασημένιο με-

τάλλιο, ολοκλήρωσε η

Εθνική νεανίδων του πόλο

την πορεία της στο πρό-

σφατο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα στη Νετάνια του

Ισραήλ.

Στον τελικό της διοργάνω-

σης η Εθνική ηττήθηκε από

την Ισπανία με 10-5. Ηττα η

οποία μάλιστα ήταν και η

πρώτη για την ελληνική

ομάδα στο τουρνουά αλλά

ικανή να της στερήσει την

πρωτιά. Ακόμα και έτσι

όμως η επιτυχία των κορι-

τσιών της Εθνικής είναι

αναμφισβήτητη, με την πο-

ρεία τους στη διοργάνωση

του Ισραήλ να θεωρείται

αξιόλογη και σημαντική πα-

ρακαταθήκη για το μέλλον.

Κόντρα στην Ισπανία στον

τελικό η Εθνική πλήρωσε

ουσιαστικά το κακό ξεκί-

νημα. Η αντίπαλος επέ-

βαλε πλήρως τον ρυθμό

της αποκτώντας σημαντική

διαφορά μέχρι το ημί-

χρονο (6-1). Παρά την αν-

τίδραση των Ελληνίδων

παικτριών στο β' μέρος οι

Ισπανίδες κατάφεραν να

έχουν τα ηνία μέχρι τέ-

λους κατακτώντας το

χρυσό.

ΕΛΛΑΔΑ: Μυριοκεφαλιτάκη

1, Τριχά 1, Νίνου 1, Κοντονή

1, Κανετίδου 1.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Αριάδνα Ρουίθ

Μπαρίλ 3, Ελένα Ρουίθ

Μπαρίλ 2, Καμαρένα 1, Αμο-

ρός 3, Κολομίνα 1.

XTERRA Greece (αγώνες τριάθλου) στη Βουλιαγμένη

Ασημένια η εθνική ομάδα νεανίδων

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΠΟΛΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Θετικό ξεκίνημα για Γκίνη και Ηλιόπουλο

Οι Σταύρος Γκίνης στους κρίκους και ο Νίκος Ηλιόπουλος

στο σύνθετο ατομικό ξεχώρισαν από ελληνικής πλευράς

στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόργα-

νης Γυμναστικής που διεξάγεται στην Ιαπωνία. Οι

δύο αθλητές μετά τη συμμετοχή τους στον προκριματικό

των αγωνισμάτων τους διατηρούν σοβαρές ελπίδες για

πρόκριση στους τελικούς (Στους κρίκους ο πρωτοεμφανι-

ζόμενος στον θεσμό Σταύρος Γκίνης πραγματοποίησε

σπουδαία εμφάνιση και βαθμολογήθηκε με 13.666 β., επί-

δοση που τον φέρνει στην 4η θέση της γενικής κατάταξης,

με ελπίδες να βρεθεί στην οκτάδα του τελικού. Στο ίδιο

αγώνισμα ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης με 13.400 β.

βρέθηκε αρχικά στην 6η θέση της γενικής κατάταξης. Ο

Νίκος Ηλιόπουλος διατηρεί και αυτός ελπίδες για να βρεθεί

στην 24άδα του τελικού στο σύνθετο ατομικό έχοντας βαθ-

μολογηθεί με 77.431 β. στον προκριματικό που τον έφερε

στη 10η θέση της γενικής κατάταξης.

Το 8th XTERRA Greece πραγματοποι-

ήθηκε στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύ-

ριακο, 16-17/19, μετά από 18 μήνες

αναγκαστικής απουσίας λόγω της

υγειονομικής κρίσης.

Το XTERRA Greece, ο διεθνής αγώνας

Off Road Τριάθλου, που συνδιοργανώ-

νεται από το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης και την XTERRA Greece -

TRIMOR, προσφέρει αυθεντικές εμπει-

ρίες στη φύση και αναδεικνύει σημαν-

τικούς τριαθλητές παγκόσμιας κλάσης,

ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία σε

νέα ταλέντα του αθλητισμού να δοκι-

μάσουν τις δυνάμεις τους. 

Φέτος, εκατοντάδες κορυφαίοι και

ερασιτέχνες τριαθλητές και αθλητές

από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο,

βρέθηκαν στην Ακτή της Βουλιαγμέ-

νης για να λάβουν μέρος στη μεγάλη

γιορτή, ενώ πλήθος κόσμου παρακο-

λούθησε τους αθλητές στην κολύμ-

βηση, στην ορεινή ποδηλασία και στο

ορεινό τρέξιμο.

Για τις κατηγορίες αθλητών οι οποίοι

διεκδικούν θέσεις στο παγκόσμιο πρω-

τάθλημα καθώς και χρηματικά έπαθλα,

στους άνδρες, ο 18χρονος Έλληνας

τριαθλητής Παναγιώτης Μπιτάδος

ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βά-

θρου με τους Jens Roth και Frederico

Spinazze να ακολουθούν συμπληρώ-

νοντας τις πρώτες 3 θέσεις, ενώ στην

αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών, η

Τσέχα Jindriska Zemanova έκοψε

πρώτη την κορδέλα στη γραμμή του

τερματισμού, και την ακολούθησαν η

Matilde Bolzi και η Carina Wasle. 

Φέτος, 62 “πρωταθλητές” τίμησαν με

την παρουσία τους την ελληνική διορ-

γάνωση, δίνοντας ξεχωριστό παλμό

και έμπνευση σε νέους Έλληνες αθλη-

τές για το μοναδικό αυτό σπορ.

Στις ηλικιακές κατηγορίες οι νικητές

των οποίων λαμβάνουν την πρόκριση

για τους τελικούς της Χαβάης (Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα στο Maui στις 5 Δε-

κεμβρίου), διακρίθηκαν ξένοι κυρίως

αλλά και Έλληνες αθλητές. Στις ελλη-

νικές συμμετοχές, πρώτος στους άν-

δρες αναδείχθηκε ο Κώστας Μουρίκης

και πρώτη στις γυναίκες η Λένα Καρα-

βάνη. 

Φέτος, η XTERRA Greece ανέβασε πε-

ρισσότερο την αδρεναλίνη με τη διε-

ξαγωγή του αγώνα δύο αποστάσεων,

δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη πε-

ρισσότερους αθλητές να ζήσουν μία

μοναδική εμπειρία και να γνωρίσουν το

ορεινό τρίαθλο, και με την κολύμβηση

ανοικτής θαλάσσης, που εκτός από

την απόσταση του 1, 2,5 και 5 χλμ., πε-

ριελάβανε κι έναν πρωτότυπο αγώνα

ταχύτητας 200μ. σε σειρές των 20

ατόμων, πάντα στο πνεύμα της

XTERRA.

Το διήμερο, ήταν γεμάτο και από πα-

ράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις για

τα παιδιά, την οικογένεια, την παρέα.  

Ο Δήμαρχος ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλος,

με την ολοκλήρωση των απονομών δή-

λωσε μεταξύ άλλων: Στόχος μας είναι
τα επόμενα χρόνια όχι μόνο να συνε-
χίσουμε τους αγώνες, αλλά να τους
αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο».
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1

“Aγγλικό” ματς στην Τούμπα, 

κορυφή ο Ολυμπιακός

«Αγγλικό» ματς στην Τούμπα, νικηφόρο πέρασμα του Ολυμ-

πιακού από τα Γιάννενα και νίκες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

επεφύλαξε η 6η αγωνιστικής της Super League 1.

Στον καλύτερο αγώνα του Σαββατοκύριακου, γεμάτο

ανατροπές και εναλλαγές συναισθημάτων, ΠΑΟΚ και

Βόλος ήρθαν ισόπαλοι 4-4. Πιο δυνατά ξεκίνησαν οι φι-

λοξενούμενοι και άνοιξαν το σκορ στο 14' με τον Βαν

Φέερτ, για να κυριαρχήσει στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ και να

φτάσει στο επιβλητικό 4-1 στο ημίχρονο (Φαούστο 24'

αυτογκόλ, Ακπομ 30', Ζίβκοβιτς 32', 42'). Στην επανά-

ληψη όμως οι γηπεδούχοι «αυτοκτόνησαν», καθώς έχα-

σαν σημαντικές ευκαιρίες, μεταξύ τους και πέναλτι

(Βιερίνια 77'), επιτρέποντας έτσι στον Βόλο με αντεπί-

θεση διαρκείας να πάρει έναν ανέλπιστο βαθμό (Μπαρ-

τόλο 54', Ροσέρο 63', Ρινιέρ 83').

Το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμ-

πιακός με εκτός έδρας νίκη 2-1 στα Γιάννενα επί του

ΠΑΣ (Καμαρά 17', Ελ Αραμπί 77' - Εραμούσπε 61' πέ-

ναλτι), χάρη στην οποία βρέθηκε μόνος 1ος στη βαθμο-

λογία.

Τις επιβλητικές εντός έδρας εμφανίσεις συνέχισε ο Πα-

ναθηναϊκός, νικώντας 4-1 τον Ιωνικό με μεγάλο πρωτα-

γωνιστή τον Καρλίτος ο οποίος σημείωσε χατ τρικ (6',

38', 53'). Για τους «πράσινους» σκόραρε επίσης ο Παλά-

σιος στο 56' με πέναλτι, ενώ οι Νικαιώτες είχαν ισοφα-

ρίσει  προσωρινά στο 11' με τον Σάντσεζ.

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ, στο ντεμπούτο του νέου της τεχνικού

Αργύρη Γιαννίκη, νίκησε 3-0 τον Ατρόμητο (Αραούχο 24',

Τσούμπερ 78', Βράνιες 80').

Σπουδαία «διπλά» πήραν ο Αστέρας Τρίπολης (1-0 επί

του Απόλλωνα Σμύρνης), ο ΟΦΗ (2-1 επί του Παναιτω-

λικού) και ο Αρης (1-0 επί της Λαμίας).

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 14, ΠΑΟΚ 13, ΑΕΚ 13, Βόλος

13, Παναθηναϊκός 10, ΠΑΣ Γιάννινα 9, ΟΦΗ 7, Αρης 5,

Παναιτωλικός 5, Αστέρας Τρίπολης 5, Ιωνικός 5, Λαμία

4, Απόλλων Σμύρνης 2, Ατρόμητος 2.

SUPER LEAGUE 2
Νέα ημερομηνία για σέντρα στις 31/10

Παρά το γεγονός ότι το τοπίο παραμένει θολό σε σημαν-

τικά ζητήματα, όπως τα τηλεοπτικά και οι δικαστικές δια-

μάχες με τις προσφυγές ομάδων, οι διοικούντες της

Super League 2 για μία ακόμα φορά προχώρησαν σε

ανακοίνωση επίσημης ενημέρωσης της έναρξης του

πρωταθλήματος. Αυτή - εκτός νέου απροόπτου φυσικά -

ορίστηκε για τις 31 Οκτώβρη.

Ανοιχτό όμως παραμένει το θέμα των τηλεοπτικών του

πρωταθλήματος, αφού η επίσημη πρόταση της ΕΡΤ για

ποσό κοντά στα 3,3 εκατ. ευρώ δεν ικανοποίησε τη

Λίγκα των ΠΑΕ, που φέρεται να ζητάει κοντά στα 6 εκατ.

ευρώ, με επιχείρημα την αύξηση των ομάδων σε 32. Το

ζήτημα παραμένει ανοιχτό, την ώρα που πληροφορίες

φέρουν το υφυπουργό Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη να έχει

υποσχεθεί στους διοικούντες τη Λίγκα ότι θα μεσολαβή-

σει για να βρεθεί λύση.

Από την άλλη, εκκρεμεί η απόφαση για τις προσφυγές

που κατέθεσαν οι ΠΑΕ στις οποίες επιβλήθηκε ανάκληση

δελτίων για τους ποδοσφαιριστές από μεταγραφή, μετά

από σχετική απόφαση της FIFA. Οι εν λόγω ΠΑΕ είχαν

αιτηθεί μέσω της ΕΠΟ να δοθεί παράταση στη μεταγρα-

φική περίοδο, καθώς εξαιτίας διαδικαστικών προβλημά-

των μετατράπηκαν σε ΠΑΕ μετά τη λήξη

της μεταγραφικής περιόδου.

BASKET LEAGUE

Η νίκη του νεοφώτιστου Απόλλωνα Πάτρας στην έδρα

του επί της ΑΕΚ με 84-68 ξεχώρισε στην 3η αγωνιστική

της Basket League. Με νέα επιβλητική εμφάνιση ο Ολυμ-

πιακός νίκησε και τον Προμηθέα με 108-75 μένοντας

μόνος στην κορυφή. 

Αλλα αποτελέσματα: Αρης - Κολοσσός Ρόδου 81-85,

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 72-69, Λάρισα - Λαύριο 66-75, Πανα-

θηναϊκός - Ιωνικός 92-78. Ρεπό: Περιστέρι.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 6, Κολοσσός Ρ. 5, Απόλλων

Π. 5, Λαύριο 5, Προμηθέας 5, ΑΕΚ 4, Λάρισα 4, ΠΑΟΚ 4,

Αρης 4, Ιωνικός 4, Περιστέρι 3, Παναθηναϊκός 3, Ηρα-

κλής 2.

FIFA - UEFA
Φουντώνουν οι κόντρες 

στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Φουντώνει για τα καλά, όπως δείχνουν πλέον ξεκάθαρα

τα πράγματα, η κόντρα αντίπαλων συμφερόντων στα

υψηλά κλιμάκια της διοίκησης του παγκόσμιου ποδο-

σφαίρου, με FIFA και UEFA να οδεύουν πλέον προς

ακραίες καταστάσεις. Ετσι, την πρόσφατη επισημοποί-

ηση των σχεδίων της πρώτης για τη διεξαγωγή Μουν-

τιάλ κάθε δύο χρόνια φαίνεται να ακολουθεί μια σφοδρή

αντίδραση από πλευράς UEFA και πλέον σε πιο πρακτικά

επίπεδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου ει-

δήσεων «Ασοσιέιτεντ Πρες», 12 εκ των 55 ευρωπαϊκών

ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών βρίσκονται ένα βήμα πριν

από την ...απόσχισή τους από την Παγκόσμια Ομοσπον-

δία σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του

Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια. Το δημοσίευμα επικαλείται

πηγή κοντά στις εξελίξεις, ωστόσο δεν αναφέρει ποιες

ομοσπονδίες είναι αυτές που προτίθενται να αποχωρή-

σουν από τη FIFA. Υπενθυμίζεται ωστόσο πως πριν από

λίγες μέρες με κοινή ανακοίνωση οι ομοσπονδίες της

Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και

των Νήσων Φερόε δήλωσαν την αντίθεσή τους στην

πρόταση της FIFA για το Μουντιάλ.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες θέλουν το πρόεδρο της

FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να προχωρά σε επικοινωνία με

μέλη της διοίκησης της UEFA προκειμένου να τους πεί-

σει για τη βιωσιμότητα των νέων σχεδίων. Ωστόσο συ-

νάντησε και πάλι την έντονη αντίθεση των διοικούντων

την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Πάντως, σε πρόσφατες

δηλώσεις του ο πρόεδρος της FIFA άφησε ανοιχτό το

ενδεχόμενο της πραγματοποίησης του Μουντιάλ κάθε

δύο χρόνια, αλλά με διαφορετικές συμμετέχουσες εθνι-

κές ομάδες.

Πάντως, παρά τις αναφορές της κάθε αντιμαχόμενης

πλευράς στο... καλό του ποδοσφαίρου το προφανές

είναι πως οι κόντρες συμφερόντων αποσκοπούν στο

ποιο τελικά ποδοσφαιρικό προϊόν θα αποκτήσει το με-

γαλύτερο μερίδιο στην τεράστια πίτα των κερδών που

προσφέρει η αγορά, για την οποία διεξάγεται και μια

αδυσώπητη επιχειρηματική μάχη των πολυεθνικών που

στηρίζουν τη μια ή την άλλη πλευρά.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΕΚΙΝΟ 2022
Παραδόθηκε η Φλόγα στους Κινέζους διοργανωτές

Με μια περιορισμένη τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο λόγω

και της πανδημίας, αλλά και υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας,

παραδόθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η

Ολυμπιακή Φλόγα στους Κινέζους διοργανωτές των Χειμε-

ρινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνο τον Φλεβάρη του

2022.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, παρέδωσε την

Ολυμπιακή Δάδα αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής

του «Πεκίνο 2022», Γιου Ζαϊκίνγκ, ο οποίος στη συνέχεια

άναψε έναν κόκκινο φανό στα χρώματα της διοργάνωσης

στην κινεζική πρωτεύουσα. 

Σημειώνεται πως εξαιτίας της πανδημίας δεν υπήρξε η συ-

νήθης λαμπαδηδρομία ανά την Ελλάδα και η Φλόγα παρα-

δόθηκε στους διοργανωτές ερχόμενη αυθημερόν από το

στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου τη Δευτέρα 18.10.21

πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής, επίσης με περιορισμένο

κοινό. 

Europa League: Άιντραχτ – Ολυμπιακός 3-1

Ο Ολυμπιακός παραμένει στους 6 βαθμούς και 

στην επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει 

την Άιντραχτ στο «Καραϊσκάκης»
Ο Ολυμπιακός δεν στάθηκε στο ύψος των απαιτήσεων του

αγώνα στο «Deutsche Bank Park» και ηττήθηκε από την Άιν-

τραχτ Φρανκφούρτης με 3-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστι-

κής (4ος όμιλος) του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στο

γκρουπ, με την αντίπαλό τους να περνά στην κορυφή της

βαθμολογίας με ένα βαθμό διαφορά από τους Πειραιώτες,

που πάντως ευνοήθηκαν από την ισοπαλία (2-2) της Φε-

νέρμπαχτσε με την Αντβέρπ στην Τουρκία και είναι το φα-

βορί για μια από τις δυο πρώτες θέσεις και την απευθείας

πρόκριση.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες εκ νέου στις 4 Νο-

εμβρίου (19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνι-

στική του ομίλου τους.

Οι Γερμανοί προσπάθησαν να δώσουν εξαρχής γρήγορο

τέμπο στο παιχνίδι, αλλά η πρώτη ευκαιρία ανήκε στον

Ολυμπιακό. Ήταν στο 12΄ όταν ο Καμαρά έκανε ωραία σέν-

τρα και ο Ελ Αραμπί πλάσαρε ελάχιστα άουτ, για να απαν-

τήσει η Άιντραχτ στο αμέσως επόμενο λεπτό επίσης με

μόλις άστοχη κεφαλιά του «ξεχασμένου» από την άμυνα

Καμάντα.

Προϊόντος του χρόνου οι παίκτες του Γκλάσνερ κυριάρχη-

σαν και άρχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Στο 20΄ ο Κόστιτς σέντραρε και ο Μπορέ έστειλε την μπάλα

άουτ με κεφαλιά και στο 23΄ ξανά ο Μπορέ πήρε την κεφα-

λιά σε στημένη φάση, η μπάλα πέρασε τον Βάτσλικ, αλλά

στη συνέχεια ο Τσέχος μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια.

Η Άιντραχτ οργάνωσε στη συνέχεια το παιχνίδι της και δεν

κινδύνεψε παρά μόνο στο 82΄, όταν ο Λόπες με ωραία κί-

νηση από τα δεξιά σέντραρε για τον Κούντε, πρόλαβε να

διώξει ο Τραπ και στη συνέχεια ο Αγκιμπού Καμαρά σού-

ταρε άστοχα.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




