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Τιμητική διάκριση 

Η Αρχή της Ιστορίας,  

οι κοιλόπονοί της  και 

ο Διαφωτισμός 

του 21ου αιώνα

Γράφει ο Κώστας Λάμπος

«Σύντομα οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις  θα έχουν και
τη γνώση και την δύναμη, και μόλις μπορέσουν να εισβάλ-
λουν στη ζωή σας, όχι μόνο θα μπορούν να  προβλέπουν
τις επιλογές σας, αλλά και να αναδιατάσσουν τα συναι-
σθήματά σας». 

Yuval Noah Harari

«Θα εισβάλουμε στο ανθρώπινο σώμα  με τεχνολογικά 
εμφυτεύματα για να το ελέγξουμε».

Klaus Schwab

Η αντίθεση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας παίρνει ανα-

ρίθμητες μορφές  οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών,

φυλετικών εθνικιστικών ανταγωνισμών, απελευθερωτι-

κών, εμφυλίων, θρησκευτικών, φυλετικών, εθνικιστικών,

κατακτητικών και παγκόσμιων ιμπεριαλιστικών πολέμων

που συσκοτίζουν  το υπαρξιακό για τον ανθρώπινο πολι-

τισμό  πρόβλημα της ακραίας κοινωνικής ανισότητας,

που πηγάζει αποκλειστικά από την ατομική ιδιοκτησία

πάνω στα μέσα παραγωγής, τη μοναδική μήτρα του άγο-

νου ανταγωνισμού, των καταστροφικών πολέμων και της

καπιταλιστικής βαρβαρότητας.  

Οι ταξικοί αγώνες που από τη μια μεριά στέκεται το κε-

φάλαιο και από την άλλη η ‘εργατική τάξη  και οι σύμμα-
χοί της, με πρωτοπορία τα επαναστατικά κόμματα’,
οδήγησαν  την ανθρωπότητα  σε ένα νέο στάδιο  εμπει-

ρίας, αντίληψης  και Γνώσης που επιβεβαιώνει για μια

ακόμα φορά  ότι η απελευθέρωση της εργαζόμενης κοι-

νωνίας θα είναι έργο της ίδιας της  ιδεολογικά, πολιτικά

και οργανωτικά ανεξάρτητης κοινωνίας και καμιάς  εξου-

σιαστικής  μειοψηφίας.

Στο μεταξύ  η εξέλιξη του καπιταλισμού έφτασε στο στά-

διο της παρακμής του, που προσπαθεί να το ξεπεράσει

προκειμένου να επιβιώσει με τη νεοφιλελεύθερη παγκο-

σμιοποίηση του κεφαλαίου, η οποία  διέλυσε  την πα-

ραδοσιακή ταξική διάρθρωση των κοινωνιών και

πήρε τη μορφή της αντίθεσης του 1% εναντίον του 99%

του παγκόσμιου πληθυσμού με αποτέλεσμα να γίνει ξε-

κάθαρο πως το κεφάλαιο βρίσκεται απέναντι σε ολό-

κληρη την ανθρωπότητα, όπως αυτή διαχρονικά

εκφράζεται ως  οι συνολικές  δυνάμεις της Εργασίας, της

Επιστήμης και του Πολιτισμού.  

Αυτές οι εξελίξεις  είχαν ως αποτέλεσμα  την  μετεξέλιξη

του ίδιου του ανθρώπινου όντος από τον μονοδιάστατο ερ-
γάτη του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα στον πολυδιάστατο άν-
θρωπο του μισού 20ου και του 21ου αι.    Συνέχεια στη σελ. 2
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στη  Βούλα
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

που είναι στην αποφασιστική του πλειοψηφία ταυτόχρονα

εργαζόμενος, επιστήμονας, δημιουργός και χρήστης πολιτι-

σμού που συνεχώς  εξελίσσεται σε homo humanisticus uni-
versalis.  

Και ενώ οι επιστήμες και η τεχνολογία βρίσκονται στο στά-

διο που ο Αριστοτέλης οραματίστηκε και ονόμασε  “στάδιο
όπου δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν αφεντικά και δούλοι,
επειδή οι σαΐτες θα υφαίνουν μόνες τους” και μαζί του ολό-

κληρη η εργαζόμενη ανθρωπότητα αγωνίζεται ασταμάτητα

για να φτάσει στον σύγχρονο αυτοματισμό που, υπό συνθή-

κες κοινωνικού ελέγχου της οικονομίας  μεγαλώνει σημαν-

τικά ο ελεύθερος χρόνος, επιτρέπει στον άνθρωπο να

εξελιχθεί ως προσωπικότητα και να βελτιώνει σταθερά την

κοινωνική του οργάνωση με σκοπό την καθολική ευημερία

και ευτυχία. 

Σε ότι όμως αφορά την εξέλιξη των κοινωνικών μορφών οργά-

νωσης βρισκόμαστε ακόμα στον πρώιμο καπιταλισμό.   Αυτή η

αντίθεση εκφράζεται και μέσω της σκοταδιστικής και συντηρη-

τικής ιδεολογίας,  ενάντια στο  διαχρονικό ιδανικό  της  προ-

όδου  προς την κοινωνική ισότητα, χωρίς την οποία  καμιά

δικαιοσύνη, δημοκρατία, ειρήνη  και ελευθερία δεν είναι νοητή. 

Έτσι και παρά το γεγονός πως ζούμε στον 21ο αιώνα, ζούμε

ακόμα στην εποχή την οποία ο Γκράμσι ονόμασε “εποχή των
τεράτων”,  κατά την οποία το παρακμασμένο, παλιό και επι-

κίνδυνο κοινωνικό σύστημα αρνείται πεισματικά να  πεθάνει

και το νέο αδυνατεί να γεννηθεί, με αποτέλεσμα την αύξηση

του αυταρχισμού, την περιστολή των κοινωνικών ελευθε-

ριών, την απαξίωση  της ζωής και την προϊούσα κατα-

στροφή της γήινης βιόσφαιρας.  Όλες αυτές οι αρνητικές

εξελίξεις καταλήγουν στην συστημική από την  μεριά του

κεφαλαίου και στην αδέσμευτη προοδευτική κοινωνική, από

την μεριά των δυνάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και

του Πολιτισμού, δηλαδή, της εργαζόμενης ανθρωπότητας,

διανόηση. 

Ανάλογα με τον συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων η

μεν συστημική διανόηση παραπλανά τις κοινωνίες και τις

οδηγεί σε ακατανόητες συμπεριφορές και επιλογές ενάντια

στα ίδια τα συμφέροντά τους. Αντίθετα η αδέσμευτη προ-

οδευτική διανόηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της

εργαζόμενης κοινωνίας οδηγεί όλο και περισσότερα τμήματα

των δυνάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτι-

σμού, των κοινωνιών και της ανθρωπότητας,  στην αμφισβή-

τηση της ικανότητας του κεφαλαίου να λύσει τα κρίσιμα

σύγχρονα  προβλήματα. Το επόμενο βήμα αυτής της αμφι-

σβήτησης   σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και οικουμενικό επί-

πεδο είναι η αναζήτηση  απαντήσεων για έξοδο από τα

αδιέξοδα του καπιταλισμού. 

Απέναντι σε αυτήν την διαφαινόμενη αντισυστημική, αντι-

καπιταλιστική, ουμανιστική προοπτική και εξέλιξη  τόσο το

αγοραίο δυτικό κεφάλαιο  όσο και το κρατικομονοπωλιακό

ανατολικό κεφάλαιο οργανώνουν την παγκόσμια ηγεμονία

του ενός σε βάρος του άλλου με κύριο στόχο να καθυποτά-

ξουν οριστικά και αμετάκλητα τις δυνάμεις της Εργασίας,

της Επιστήμης και του Πολιτισμού και με αυτόν τον τρόπο

να ανακόψουν την ιστορική εξέλιξη  σε μια μετακαπιταλι-

στική κοινωνία/ανθρωπότητα.

Πρόκειται μήπως για το μπλοκάρισμα της κίνησης της ιστο-

ρίας στην φορά του βέλους του χρόνου, Χθες-Σήμερα-

Αύριο, Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον, και για την επιστροφή

στον σκοτεινό Μεσαίωνα  σε ψηφιακή  πια μορφή;   Μήπως

πρόκειται για την ακύρωση του Αύριο, όπου το Σήμερα ανα-

παράγει σε μια όλο και χειρότερη μορφή το Χθες;  Μήπως η

παγκόσμια οικονομικοπολιτική ελίτ, ως ο σκληρός πυρή-

νας  του ηγεμονικού κεφαλαίου, με κορυφαίους σύγχρονους

προφήτες της τον Φουκουγιάμα και τον Klaus Schwab, τον

διοργανωτή των συναντήσεων του Νταβός και τον υπερτι-

μημένο βοηθό του, τον ψευδοφιλόσοφο  Yuval Noah Harari,

διαμορφώνουν, με την ατζέντα της “Μεγάλης Επανεκκίνη-
σης” του καπιταλισμού, μια “κοινωνία ζόμπι” ως θεματο-

φύλακα της  κοινωνικής ανισότητας, της εξαθλίωσης  και της

ανελευθερίας; Η καμπάνα δεν χτυπάει  για κάποιους άλ-

λους, αλλά για εμάς.

Για να πετύχουν όμως την εγκαθίδρυση του απόλυτου φασι-

σμού  προσπαθούν να μετατρέψουν τον ανήσυχο και σκε-

πτόμενο εραστή της ελευθερίας άνθρωπο, από

ιστορικοκοινωνικό υποκείμενο που σταθερά δημιουργεί στα-

διακά τον εαυτό του, σε “μετάνθρωπο”, “υπεράνθρωπο”,

“ανθρωπορομπότ” των εργαστηρίων της καταχρηστικά χρη-

σιμοποιούμενης ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής

νοημοσύνης  για την διαιώνιση της  εξουσίας του τοξικού

σκοταδιστικού, κεφαλαιοκρατικού και εξουσιαστικού ιερα-

τείου, για τη διαιώνιση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας;

Με άλλα λόγια, μπορεί  με σχεδιαστή του μέλλοντος το ηγε-

μονικό κεφάλαιο, να υπάρξει μέλλον με δημιουργό τις δυ-

νάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού,

δηλαδή την εργαζόμενη κοινωνία/ανθρωπότητα με διαχρο-

νικό στρατηγικό στόχο την κοινωνική ισότητα, την άμεση

δημοκρατία, την καθολική ευημερία, τη διεθνή συνεργασία

και την οικουμενική ειρήνη; Προφανώς δεν μπορεί.

Όμως αυτή την απάντηση, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει το

μέλλον να σχεδιάζεται από τοξικές ταξικές κεφαλαιοκρατι-

κές εξουσίες,  οφείλουν να την δώσουν όλοι μαζί όσοι με τα

έργα  και τους αγώνες τους έχουν  απαντήσει θετικά σε αυτό

το κρίσιμο ερώτημα, άλλοι ως άτομα, άλλοι ως άτυπες πα-

ρέες και άλλοι μέσα από ευκαιριακές  συλλογικότητες και

συστημικά κομματικά κανάλια. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες της συντριπτικής, ισοπεδωτι-

κής, σκοταδιστικής και εξουσιαστικής  προπαγάνδας και

παραπληροφόρησης, είναι βέβαιο πως η φωνή τους δεν

φτάνει στο κοινωνικό σώμα, που απογοητευμένο και κατ’

εξακολούθηση προδομένο από  τις υφιστάμενες συστημικές

πολιτικοκομματικές δομές αγωνιά, ανησυχεί και ψάχνει να

βρει απαντήσεις στα καθημερινά, υπαρξιακά και κοινωνικά

του προβλήματα, όπως αυτά διαμορφώνονται υπό την απει-

λητική σκιά της σύγκρουσης μεταξύ του δυτικού και του

ανατολικού καπιταλισμού για την παγκόσμια ηγεμονία, με

την Ευρώπη απούσα ως η Μεγάλη Ασθενής του 21ου αιώνα
που βρίσκεται στην εντατική της USA α.ε.
Μια από τις βασικές αιτίες αυτής της αδυναμίας της κοινω-

νικά ευαίσθητης διανόησης  είναι και το γεγονός των απο-

κομμένων μεταξύ τους προσπαθειών αλλά και της έλλειψης

σοβαρού, συστηματικού και γόνιμου  διαλόγου μεταξύ των

διάφορων θεματικών, εθνικών και διεθνών ευνουχισμένων

από την εξουσία φορέων τους, που λειτουργούν ως στρούγ-

κες της  εξουσίας. Αυτές οι δομές οριοθετημένου και ελεγ-

χόμενου διαλόγου πρέπει να σπάσουν ως φαύλοι κύκλοι και

να αντικατασταθούν από δομές αυτοοργάνωσης ανοιχτού,

διαρκούς δημόσιου διαλόγου.

Επειδή εκτιμώ  πως όλοι κατανοούμε ότι αυτός ο στείρος

απομονωτισμός με ή χωρίς εθνικιστικά, εθνικά, φυλετικά,

ιδεολογικά  και “θρησκευτικά” πρόσημα  και  η άγονη μο-

ναχικότητα μπορεί και πρέπει να ξεπεραστούν  γι’ αυτό προ-

τείνω  να προσπαθήσουν να ενώσουν τις φωνές τους και

ως μια ενιαία πνευματική παρουσία να απευθυνθούν άμεσα

και αποφασιστικά,  με όπλο την σύγχρονη, επιστημονικά έγ-

κυρη και κοινωνικά χρήσιμη Γνώση, στην κοινωνία με την

πεποίθηση πως  ένας καλύτερος κόσμος, ως αξιόπιστη εναλ-
λακτική λύση στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα, είναι
εφικτός.

Σκοπός αυτής της  κίνησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι

η συγκρότηση μιας άλλης εξουσιαστικής πολιτικής ομάδας,

οργάνωσης  ή κόμματος πυραμιδικής, ιεραρχικής δομής, ή η

προβολή μιας οποιασδήποτε εξουσιαστικής ιδεολογίας, αλλά

η συλλογική επιστημονική επεξεργασία των αδιεξόδων που

δημιουργεί η γενικευμένη παρακμιακή κρίση του κεφαλαίου

και η προώθηση του δημόσιου διαλόγου που θα αναδείχνει

την κοινωνία ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Αυτό όμως

σημαίνει ότι η ίδια η κοινωνία θα προσπαθήσει να μετακινη-
θεί από τη θέση του αντικειμένου στη θέση του υποκειμένου
της ιστορίας, θέση η οποία θα την καταστήσει ικανή να αυτο-
διευθύνεται στο διηνεκές σε τοπικό, εθνικό και οικουμενικό
επίπεδο, γεγονός που θα σημάνει το τέλος της προϊστορίας και
την Αρχή της Ιστορίας της Ανθρωπότητας.

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα.

Διαβάστε ακόμη
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών στους Δήμους Σελ. 6

Αθλητικά Προγράμματα στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 18

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου 1571
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Είμαι Ανθρωπος όχι σκουπίδι” Σελ. 10

Drones - οι πανηγυρισμοί και οι υπερβολές
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Την κυβέρνηση “κουράζει” η υπεράσπιση
της Δημοκρατίας, Ευ. Ροδόπουλος Σελ. 11

Αμεση στήριξη των αμπελουργών ζητούν
βουλευτές του ΚΚΕ Σελ. 14

“Τοπικοί Ερευνητές στο Κορωπί Σελ. 14

Πολιτικές Αναλύσεις 
Ανδρέας Αρ. Αλεξανδρόπουλος Σελ. 16

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

Αθλητικά Σελ. 22-23

Η Αρχή της Ιστορίας,  

και ο Διαφωτισμός... 

Συνέχεια από τη σελ. 1
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* Κώστας Λάμπος, συγγραφέας, 

“Πρωτοβουλία Διαλόγου για την αταξική Δημοκρατία”

claslessdemocracy@gmail.com,

www.classlessdemocracy.blogspot.com



Pole: Beginners, Intermediate, Exotic, Hoop Kids 

• Salsa kinds • commercial Kids, Μουσικοκινητική

• Salsa Εφήβων • Ballet lines • Σύγχρονο Kids 

• Bachata • Aerial Dance
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Το Δ.Σ. της Ένωσης Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, Βάρκιζας προσκαλεί το Σάββατο 1η Οκτώβρη

στις 20:00, στο 1ο Παραδοσιακό Κρητικό Πανηγύρι

στο γηπέδο, στην παραλία της Βάρκιζας (δίπλα στο

Yabanaki).

Συμμετέχουν: Νικηφόρος Μιχάλης (Σπαθής): Λύρα -

Τραγούδι, 

Ζαχαράκης Αντώνης: Κρουστά, 

Σαπουνάκης Μιχάλης: Κιθάρα, 

Ντακάκης Αντώνης: Ηλεκτρική κιθάρα, 

Παπαδάκης Βασίλης: Λαούτο 

Συμμετέχει επίσης και ο Φάνης Μπαρμπούνης: Λα-

ούτο - Τραγούδι. 

Υπόσχονται καλό παραδοσιακό φαγητό, Κρητικό πι-

λάφι με βραστό κρέας, κουκουβάγια (ο γνωστός ντά-

κος), με ξινομυζήθρα, αρνί αντικριστό, κρεατότουρτα,

σφακιανόπιτες με μέλι, Κρητική τσικουδιά και άλλα

πολλά.  

Θα χορέψει η ομάδα της Ένωσης. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθεί ο καταξιω-

μένος καλλιτέχνης Αλέκος Πολυχρονάκης.

Πρωταγωνιστής η παράδοση! 

Πληροφορίες-Κρατήσεις 

☎ 6977 12 43 28

Ekritonbbb@gmail.com

Παραδοσιακό Κρητικό πανηγύρι 
με το καλο να σμίξουμε!

Προσφορά Ζωής και Ελπίδας
στον συνάνθρωπο

Ο χορός είναι άσκηση και ευζωία. Διάλεξε ποιος σου ταιριάζει. 
Στην La Timba το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν
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“Ένα ταξίδι στη χώρα
του μπουζουκιού”

Μιχάλης Κουμπιός - Θανάσης Βασιλάς

Ένα ταξίδι στη χώρα του μπουζουκιού

Μουσική βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη"

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, 20:30

Ο συνθέτης Μιχάλης Κουμπιός και ο σολίστ του μπου-

ζουκιού Θανάσης Βασιλάς θα δώσουν συναυλία στη

Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη" του συλλόγου

"Οι φίλοι της μουσικής" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,

την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, 20:30, με τίτλο

«Ένα ταξίδι στη χώρα του μπουζουκιού».

Θα παρουσιάσουν ένα ταξίδι με τα πιο γνωστά οργα-

νικά του μπουζουκιού που γράφτηκαν από το 1930

μέχρι τις μέρες μας.

Από το πρώτο οργανικό με μπουζούκι, «Το μινόρε του

τεκέ» του Γιάννη Χαλκιά  και τις συνθέσεις που έγρα-

Ζωρζ Σαρή

Ο θησαυρός της Βαγίας

Ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα της Ζωρζ

Σαρή, που συντρόφευσε πολλές γενιές παιδιών

από την πρώτη του έκδοση έως και σήμερα, ανεβαί-

νει για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Θε-

άτρου Αλάμπρα. Ο θησαυρός της Βαγίας, θα

αρχίσει τις παραστάσεις, από 23 Οκτωβρίου και

κάθε Κυριακή στις 12:00, για να μεταφέρει με μο-

ναδικό τρόπο την υπέροχη περιπέτεια μιας παρέας

παιδιών στο όμορφο νησί της Αίγινας. Η Αθανασία

Καλογιάννη σκηνοθετεί την αγαπημένη ιστορία, με

εξαμελή θίασο.                          Τζωρτζίνα Καλέργη

«Γιάννης "Χ"=ξένος»

Τα νούμερα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τη βία που

έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στις σχολικές ηλικίες,

νέα παιδιά που μόνο παιχνίδι δεν είναι:

ΚΗΦΙΣΙΑ: συμμορία 8 νεαρών επιτέθηκαν σε 17χρονο και

το τραυμάτισαν με μαχαίρι.

ΑΛΙΜΟΣ: Έξι αγόρια και τρία κορίτσια, επιτέθηκαν σε

14χρονο αγόρι το χτύπησαν  με μαχαίρι και του απέσπα-

σαν το κινητό του τηλέφωνο. 

Ηλιούπολη...... Γαλάτσι.....

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ  25 συμμορίες ανηλί-

κων από περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής, προχω-

ρούν σε δεκάδες ξυλοδαρμούς συμμαθητών τους ή

άλλων παιδιών και εφήβων κάθε μήνα, με δεκάδες ακόμη

περιστατικά να μη δηλώνονται καν στις Αρχές, υπό τον

φόβο αντιποίνων.  

Ένα φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και

ακουμπάει όλο και νεαρότερες ηλικίες. Στις γειτονιές,

στους δρόμους μέσα στα σπίτια και στις οικογένειες και

κυρίως στα σχολεία.

Αυτό το θέμα  είναι το αντικείμενο της παράστασης που

παρουσιάζει το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ στο θέατρο αλλά

ΚΑΙ στα σχολέια.   Τίτλος του «Γιάννης "Χ"=ξένος».

Απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.  Η παρά-

σταση είναι προϊόν συνεργασίας δύο οργανισμών. Του

θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. 

Με συμμετοχή 5 ηθοποιών και του ίδιου του σκηνοθέτη,

παρουσιάζουν την παράσταση, τα χαρακτηριστικά και τα

συμπτώματα της βίας/εκφοβισμού, συνομιλούν με τα παι-

διά και ρίχνουν άπλετο φως στο αποτρόπαιο φαινόμενο. 

Η παράσταση και η παρουσία του θεάτρου στο σχολείο

είναι ένα γεγονός πολυσήμαντο: 

1. Η ίδια η παράσταση δίνει στα παιδιά έντονα ερεθίσματα

και τα ευαισθητοποιεί ώστε να αμυνθούν για τον εαυτό τους

και για τον υλικό τους κύκλο των συμμαθητών, και 

2. Δίνει αφορμές στην εκπαιδευτική κοινότητα τους σχο-

λείου (Διεύθυνση, Καθηγητές και μαθητές) να έχουν ένα

συνεχή διάλογο και προβληματισμό πάνω στο φαινό-

μενο.

Κειμενο- σκηνοθεσία : ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΤΣΗΣ

Σκηνικό-κοστούμια ΜΙΚΑ ΠΑΠΑΝΑΓΟΥ

Μουσική ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

Βίντεο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ

Η παράσταση είναι ειδικά δομημένη έτσι ώστε να διακό-

πτεται στα καίρια σημεία και ο σκηνοθέτης, που είναι

πάντα παρών αναπτύσσει μια συζήτηση με τα παιδιά

του σχολείου ώστε να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτη-

ριστικά του Bullying και της κάθε μορφής βίας και να

ευαισθητοποιηθούν. Για τον ίδιο λόγο οι δύο οργανισμοί

έχουν εκδώσει και ένα βιβλίο με τίτλο 'ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩ-

ΣΗΣ ΣΤΟ BULLYING" το οποίο αφήνουν στο σχολείο για

περαιτέρω δουλειά μεταξύ καθηγητών και μαθητών. 

Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ: Κεφαλληνίας 17, Αθήνα.  

ΒΙΑ-Ενδοσχολικός εκφοβισμός 
= οι μάστιγες της εποχής μας

Μια θεατρική παράσταση ευαισθητοποίησης των παιδιών

«Ο καθένας πεθαίνει μόνος του» 
Μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο 

μυθιστόρημα του Χανς Φάλαντα

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio

Μαυρομιχάλη παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελ-

λάδα, σε θεατρική διασκευή, το  μυθιστόρημα του Χανς

Φάλαντα, «Ο καθένας πεθαίνει μόνος του», σε  σκηνο-

θεσία  Φώτη Μακρή. 

«Ακόμα και μέσα στο πιο μαύρο σκοτάδι μπορεί να
υπάρξει αντίσταση και ελπίδα».
Με ρεαλισμό και ειλικρίνεια στο έργο του, ο Φάλαντα

περιγράφει την καθημερινή ζωή των Γερμανών πολιτών

και την αντίσταση που πρόβαλαν στο ναζισμό κάποιοι -

λίγοι- «συνηθισμένοι» άνθρωποι.

Κεντρική ιστορία είναι αυτή των Κβάνγκελ, μια αληθινή

ιστορία, την οποία ανακάλυψε ο συγγραφέας σε φακέ-

λους της Γκεστάπο μετά το τέλος του ναζιστικού καθε-

στώτος.

Ο Ότο Κβάνγκελ είναι ένας  εργοδηγός σε εργοστάσιο

επίπλων που έχει μετατραπεί σε εργοστάσιο που φτιά-

χνει φέρετρα. Η Άννα είναι η  γυναίκα του. Όταν ο γιος

τους σκοτώνεται στον πόλεμο, αποφασίζουν να αντι-

σταθούν με τον δικό τους τρόπο. Γράφουν κάρτ ποστάλ

κατά του Χίτλερ και τις αφήνουν σε κεντρικά σημεία, για

να αφυπνίσουν το Γερμανικό λαό. 

Με άξονα αυτήν την ιστορία, ο Φάλαντα, δημιουργεί μια

τοιχογραφία γεγονότων, προσώπων και εποχής. Μια δι-

εισδυτική αποτύπωση χαρακτήρων και των κινήτρων,

των σκέψεων και της συμπεριφοράς τους απέναντι στο

καθεστώς. 

Το μυθιστόρημα του Φάλαντα θεωρείται ένα από τα αρι-

στουργήματα της παγκόσμιας αντιφασιστικής λογοτε-

χνίας. Μας αποκαλύπτει τον τρόπο, με τον οποίο

εγκαθίσταται στις ανθρώπινες συνειδήσεις ο ολοκληρω-

τισμός, απειλώντας με πλήρη αφανισμό τόσο την ψυχή

όσο και το σώμα.

Μας υπενθυμίζει ότι ο ναζισμός δεν είναι ένα μουσειακό

απολίθωμα του παρελθόντος, αλλά μια υπαρκτή απειλή

στο σήμερα. 

Η πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί Σάβ-

βατο, στις 29 Οκτωβρίου.

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Κάντε στάση... για μια
Στάση Ζωής!»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο

πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και Προ-

σφοράς, το ΟΠΑ, με την ευκαιρία της έναρξης του

νέου ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023, διοργανώνει

εκδήλωση – συναυλία για την ενίσχυση του φιλαν-

θρωπικού σωματείου ατόμων με αναπηρίες ΕΡΜΗΣ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14

Οκτωβρίου και ώρα 20:00 στο Θέατρο Αττικού Άλ-

σους «Κατίνα Παξινού» με το μουσικό συγκρότημα

Gadjo DIlo.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια της συναυλίας θα διατε-

θούν από το ΟΠΑ για την αγορά Σχολικού Μεταφο-

ράς ΑμεΑ του φιλανθρωπικού σωματείου ΕΡΜΗΣ.

Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο σας για τη συναυ-

λία στην ιστοσελίδα www.ticketmaster.gr Οι τιμές των

εισιτηρίων ανέρχονται σε 10€ (κανονικό) και 5€

(Φοιτητικό, Ανέργων, Μαθητικό, Άνω των 65).
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ΜΥΣΤΗΡΙΟ_13 
Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ AΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-

ρώπης παρουσιάζει από τις 30 Σεπτεμβρίου και για

έξι μόνο παραστάσεις το Μυστήριο_13 Ε_ΦΥΓΑ
Μικρασία, σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου.

Ένα χρονικό της ιστορίας των Μικρασιατών προ-

σφύγων της Άνω Ελευσίνας με πρωταγωνιστές

τους απογόνους τους, κατοίκους του συνοικισμού,

σε μια site-specific περιπατητική παράσταση με

ελεύθερη είσοδο.

Τα μικρά προσφυγόσπιτα και τα αδιέξοδα σοκάκια

μαρτυρούν σιωπηλά τις αναμνήσεις του μεγάλου

ξεριζωμού. Ψηφίδες διηγήσεων συνθέτουν το μω-

σαϊκό της παράστασης, που κινείται μεταξύ μυθο-

πλασίας και τεκμηρίωσης. Η προσωπική μαρτυρία

του ενός γίνεται συνάμα η ιστορία των πολλών.

Συμμετέχοντες και κοινό αντικρίζουν την καταγωγή

και την κληρονομιά των Μικρασιατών μέσα από ρα-

διόφωνα, τηλεοράσεις, μουσική και βίντεο-ντοκου-

μέντα, που παραμένουν ασίγαστα εδώ και εκατό

χρόνια – μια ζωντανή αναμετάδοση που συνεχίζε-

ται στο διηνεκές και μεταλαμπαδεύεται στις επόμε-

νες γενιές.

Πίσω από τους ξεφλουδισμένους τοίχους, τις εγ-

καταλελειμμένες αυλές και τα νεόκτιστα διώροφα,

αποκαλύπτεται μια νέα εκδοχή της ιστορίας που κα-

τατίθεται για πρώτη φορά, μέσα από μια πρωτότυπη

σκηνική σύνθεση που αξιοποιεί εκφραστικά μέσα

των εικαστικών και παραστατικών τεχνών αλλά και

της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η παράσταση Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία παρουσιάζεται στο

πλαίσιο του αφιερώματος της 2023 Ελευσίς για τα

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Συ-

νοικισμός 2019. ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙ-

ΣΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ AΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παραστάσεις:

Ημέρα: 30 Σεπτεμβρίου & 1, 2, 7, 8, 9 Οκτωβρίου

Τοποθεσία: Συνοικισμός Άνω Ελευσίνας

Ώρα έναρξης: 19.00

Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μι-

κρασιατών Ελευσίνας (Λαμψάκου 13) I 18:30

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
προσκαλεί στα εγκαίνια της Έκθεσης
Ζωγραφικής του Ανδρόνικου Ιωαν
νίδη, που θα πραγματοποιηθούν στο
ιστορικό κτίριο του Πολιτιστικού Κέν
τρου του Δήμου Μαρκοπούλου, (Γ. Πα
παβασιλείου 34) το Σάββατο 8
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19.30.
Στην έκθεση «Από το Σκοτάδι στο
Χρώμα», θα εκτεθούν έργα που θα
σκιαγραφούν την καλλιτεχνική υπό
στασή του, ως ενιαίο σύνολο με συγ
κεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα. 
Άλλωστε, όπως ο ίδιος αναφέρει: «Η
ζωή είναι χρώμα και αυτό σκοπεύω να
αναδείξω»!
Τα έργα της έκθεσης, είναι κυρίως με
σαίου μεγέθους, λάδια και ακριλικά,
μορφές και φιγούρες, ανθρωποκεντρι
κοί πίνακες, με εξπρεσιονιστική
γραφή, έντονη χρωματική επεξεργα
σία και τάση για αφαίρεση.
Παράλληλα, παρουσιάζεται μια ενότητα
με δέντρα, όπου η έντονη και εκφρα
στική γραφή του μετασχηματίζεται σε
«φύση», αφήνοντας το «υποκειμενικό»
και το «προσωπικό», να υπονοείται ως
μια ανεπεξέργαστη, αλλά βαθιά ριζω
μένη, γνήσια εξπρεσιονιστική τάση.

Από την έκθεση δεν θα λείπουν τα πα
ραστατικά έργα του ιδίου, κυρίως οι
προσωπογραφίες αγαπημένων αν
θρώπων του, που είναι πάντα πιστά
στη συναισθηματική περιγραφή.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Παρα
σκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και θα είναι
ανοιχτή στο κοινό, τις καθημερινές 9.30
π.μ.  13.00 και 17.30  19.30 και τα Σαββα

τοκύριακα 17.30  19.30.
Είσοδος Ελεύθερη

Ο Ανδρόνικος Ιωαννίδης γεννήθηκε και με
γάλωσε στην Αθήνα. Από το 1995, ζει και
εργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος
στο Μαρκόπουλο. Η τεχνική και επαγγελ
ματική κατάρτιση, που έλαβε για να γίνει
επαγγελματίας φωτογράφος, δημιούργησε
επιπλέον, την ανάγκη εμβάθυνσης στο
καλλιτεχνικό πεδίο.

“Από το σκοτάδι στο χρώμα”
Εκθεση ζωγραφικής Ανδρόνικου Ιωαννίδη

Η πόλη της Ελευσίνας, από 13
Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου,
συστήνεται στο ευρύ κοινό με
την Έκθεση Μυστήριο_29
Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο, στο
Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς
138. Ένα εμβληματικό έργο -
προάγγελος του προγράμμα-
τος της 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σε συνδιοργάνωση
με το Μουσείο Μπενάκη, για
τη θεατή και αθέατη ιστορία
της Ελευσίνας. Μια σπάνια δια-
δρομή στα Μυστήρια και τη μο-
ναδικότητά μιας πόλης –
διαχρονικού σημείου αναφο-
ράς όλης της ελληνικής ιστο-
ρίας. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Εξερευνώντας το παρόν και το

παρελθόν της Ελευσίνας, αυτό

που σχηματικά αποκαλείται το

«DNA» ή το συλλογικό Υποσυ-

νείδητο του τόπου, το Μυστή-

ριο_29  Ελευσίνα - Ωμό

Μουσείο, υπό την επιμέλεια

της αρχιτέκτονος - μουσειολό-

γου Ερατώς Κουτσουδάκη,

επιχειρεί να ερμηνεύσει την

πόλη ως Έκθεμα προσκαλών-

τας το κοινό σε μια διαδρομή

στον πυρήνα της ύπαρξής της·

από την αρχαιότητα και τους

νεότερους χρόνους, στην πα-

ράδοση και την εσωτερική με-

τανάστευση, την προσφυγιά,

τη βιομηχανική ανάπτυξη, την

πολύπαθη εργασιακή πραγμα-

τικότητα. 

Ο σχεδιασμός της Έκθεσης

Μυστήριο_29  Ελευσίνα - Ωμό

Μουσείο κινείται σε τρία επί-

πεδα:. 

Το τρίτο επίπεδο αναδεικνύει

επώνυμες καταγραφές όψεων

και  στιγμών της πόλης.  

Διάρκεια: 13 Οκτωβρίου έως 27

Νοεμβρίου 

Εγκαίνια: 11/10, 20.00

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη

/ Πειραιώς 138, Αθήνα

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη,

Κυριακή: 10:00-18:00, Παρα-

σκευή, Σάββατο: 10:00-22:00

Μυστήριο_29  Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο

“Μην το πετάς - 
Ξαναχρησιμοποίησε το”

Έκθεση trash art στο Πεδίον του Άρεως 

Με το σύνθημα “Μην το πετάς - Ξαναχρησιμοποίησε

το”, η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των σχετικών

δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που

υλοποιεί, διοργανώνει έκθεση trash art στο Πεδίον

του Άρεως με τίτλο «Cases of Hyle». Η έκθεση ξε-

κινά σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και θα

διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022. 

Η έκθεση ‘Cases of Hyle’ στις αλέες του Πεδίου του

Άρεως επιχειρεί ν’ αναδείξει [καλλιτεχνικές] μεταμορφώ-

σεις, αναδιαμορφώσεις και επανεγκαταστάσεις της ύλης

σε μια επίκαιρη, διαλεκτική σχέση μεταξύ τέχνης, οικο-

κεντρισμού, περιβαλλοντικής ηθικής και ονειροφαντα-

σίας στο αστικό τοπίο μιας μητρόπολης. Υλικά

αντικείμενα και απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται και

μεταμορφώνονται σε πολυσχιδή εικαστικά έργα, υβρι-

δικά πλάσματα ενός αλλοτινού ζωικού βασιλείου, αλλη-

γορικές συνθέσεις, φιγούρες από μεταλλικά πλέγματα,

design items  και μυθικές personas. Δεκαπέντε καλλιτέ-

χνες και καλλιτέχνιδες εμπνέονται από το κίνημα της

trash art, αναπτύσσοντας επίκαιρους προβληματισμούς

και ζητήματα αισθητικής γύρω από το παρελθόν και το

παρόν του υλικού πολιτισμού του ατόμου. 

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη της περιφε-

ρειακής παράταξης «Οικολογική Συμμαχία».

Κυριακή 2 Οκτωβρίου:  Εργαστήρι trash art (δημιουργι-

κής ανακύκλωσης)  για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών,

Kυριακή, 11.00-12.30 & 12:30 -14:00

Χώρος διεξαγωγής: Κεντρικό Σιντριβάνι, Πεδίο του Άρεως

Περίπατος για τη διαχείριση του 
Άγχους στο Γκολφ Γλυφάδας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που εορτάζεται στις 10

Οκτωβρίου, διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου

Παπανικολάου θεματικός περίπατος στο Γκολφ (επί της οδού Κωνσταντίνου

Καραμανλή) με τίτλο: ‘’Ψυχή και Σώμα’’. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο της

Κοινωνικής Υπηρεσίας 210 9647021 (καθημερινά 8 π.μ.-3 μ.μ.)

Φέτος, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της διαχείρισης του Άγχους μέσα από μια

ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τρόπους πρόληψης για την καλή

διατήρηση της σωματικής υγείας με ήπια άσκηση, εκπαίδευση μέσα από τεχνι-

κές χαλάρωσης, ενημέρωση για το νευροβιολογικό μηχανισμό λειτουργίας του

Άγχους στο ανθρώπινο σώμα, καθώς και διατροφικές συμβουλές. 

Προσκυνηματική εκδρομή

Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης, διοργανώ-

νει την 1η  Ολοήμερη  Προσκυνηματική Εκδρομή για το

Εκκλησιαστικό Έτος 2022-2023 στην Ι. Μ.  Υπεραγίας Θε-

οτόκου Δαμάστας και την Ι. Μ. Αγάθωνος όπου βρίσκεται

και το σκήνωμα του πρόσφατα αγιοκαταταχθέντος Αγίου

Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου  της  Ιεράς Μητροπόλεως

Φθιώτιδος, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022.
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Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

(Κ.Δ.Α.Π.), είναι πρόγραμμα  που υλοποιείται στους Δή-

μους, και ήδη έχουν  ξεκινήσει εγγραφές με διάφορες

δραστηριότητες.

Έτσι ξεκινάνε οι εγγραφές και στο Δήμο ΒΒΒ, του

οποίου το ΚΔΑΠ υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής

Πολιτικής, Παιδείας, αθλητισμού και Πολιτισμού, συγ-

χρηματοδοτείται από την Ελληνική  Εταιρεία Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)* και απευθύ-

νεται σε παιδιά Nνηπιαγωγείου και δημοτικού ηλικίας 5-

12 ετών.

Λειτουργεί κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου απο-

γευματινές ώρες με επίβλεψη μελέτης και δραστηριότη-

τες σχετικές με την τέχνη και τον αθλητισμό όπως:

ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, σκάκι, κινηματο-

γράφο, πιάνο, μουσικοκινητική αγωγή, κίνηση & ρυθμό,

θέατρο. Τον Ιούλιο οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δρα-

στηριότητες πραγματοποιούνται πρωινές ώρες.

Επιπλέον, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρακολου-

θήσουν θεατρικές  και χορευτικές παραστάσεις, καθώς

και επισκέψεις σε μουσεία και χώρους δράσης, αθλητι-

σμού κ.ά., οι οποίες διοργανώνονται από τους δασκά-

λους του Κ.Δ.Α.Π. 

Τα μαθήματα υλοποιούνται στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας

(Βουλιαγμένης & Προόδου)  και  ξεκινούν με την έναρξη

της σχολικής  περιόδου.

Για τους γονείς που δεν έχουν ενταχθεί στο πρό-

γραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και δεν είναι φορείς voucher

υπάρχει συνδρομή.

Το πρόγραμμα της χειμερινής περιόδου είναι αναρτη-

μένο στην ιστοσελίδα του Δήμου σε μορφή PDF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Προϊστάμενος: Παντ. Βασιλακόπουλος: 213 2019911

(09:00-15:00)

Γραφείο Κ.Δ.Α.Π.: 210 8955228 (τηλέφωνο 2ου Γυμνα-

σίου Βούλας) / kdap@vvv.gov.gr (12:30-19:00)   

Τι είναι όμως το ΚΔΑΠ

Τα ΚΔΑΠ είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών, που διαθέτουν παιδαγωγικούς χώρους δημι-

ουργίας        , μέσα στους οποίους τα παιδιά κοινωνι-

κοποιούνται με τη βιωματική συμμετοχή τους.

Στις δομές αυτές απασχολούνται παιδιά 5 – 12 ετών

κατά τις απογευματινές ώρες.

Tα ΚΔΑΠ ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 1980, και ήταν

μόνο δημόσια. Σήμερα λειτουργούν πολλές τέτοιες

δομές και στον ιδιωτικό τομέα. 

Πολλά ΚΔΑΠ, δημοτικά και ιδιωτικά, συγχρηματοδο-

τούνται από το ΕΣΠΑ, γιατί συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής (συνεργασίας με την

Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Συνεπώς, αν οι γονείς καταφέρουν να

πάρουν το voucher του ΕΣΠΑ, θα γράψουν τα παιδιά

τους δωρεάν στα ΚΔΑΠ. 

Τί είναι αυτή η Ανώνυμη Εταιρεία*, που

έχει τέτοιες δικαιοδοσίες σε Δήμους

και Δημόσιο;

Διαβάζουμε από το διαδίκτυο:

Ελληνική  Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-

σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) A.E. Eπειδή είχαμε κάποιες απορίες,

μπήκαμε στο διαδίκτυο και αναζητήσαμε την εταιρεία

στην οποία πρέπει ο γονιός να έχει κάνει αίτηση προκει-

μένου να τύχει της δωρεάν συμμετοχής του παιδιού του

στο ΚΔΑΠ.

Η εταιρεία είναι ιδιωτική και ανώνυμη. Εχει μετόχους

με αριθμό ΓΕΜΗ 377501000 και (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

5344/01/Β/86/5342). Τα μέλη του Διοικητικού της Συμ-

βουλίου αμοίβονται για τη συμμετοχή τους. 

Επίσης: «Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του ρόλου της ως θε-

σμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης

σε θέματα Αυτοδιοίκησης, καθώς και ως Ενδιάμεσος Φο-

ρέας Διαχείρισης και Δικαιούχος Πράξεων του ΕΣΠΑ,

αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και ενεργειών και με

ίδια μέσα. 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-

σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) λειτουργεί με τη μορφή της ανώ-

νυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.

2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοι-

νωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμε-

λές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους:

•    φορείς της Αυτοδιοίκησης,

•    το Ελληνικό Δημόσιο και

•    φορείς του Κοινωνικού τομέα.

Η Εταιρεία στην τριακονταετή λειτουργία της έχει συ-

νεργαστεί με τα συλλογικά όργανα της Τ.Α. (ΚΕΔΚΕ,

ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ), με το σύνολο σχεδόν

των Ο.Τ.Α., με το Υπουργείο Εσωτερικών, τους Φορείς

Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και με φορείς σε ευρω-

παϊκό και διεθνές επίπεδο».

Ο γονιός που θέλει να συμμετέχει στο ΚΔΑΠ το παιδί

του, πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. να

συμπληρώσει κάποια φόρμα, να καταθέσει κάποια έγ-

γραφα και η εταιρεία Α.Ε. θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την

αίτηση βάσει των μορίων που συγκεντρώνει το παιδί;

Μήπως τελικά, οι Δήμοι έχουν γίνει Ανώνυμες Εται-

ρείες και δεν το γνωρίζουμε ακόμα; Τα δείγματα βέβαια

είναι εμφανή σε όλα τα επίπεδα (ευφυείς πόλεις, εφυή

επιχειρηματικότητα, 

Όταν όλες οι δραστηριότητές τους περνούν μέσα από

την Α.Ε. που κρίνει και αποφασίζει;

Παράδειγμα στο Δήμο ΒΒΒ θα συμμετέχουν (βάσει της

κατάστασης που βρήκαμε στην ιστοσελίδα) 278 παιδιά,

ενώ 31 κρίθηκαν ως «μη δικαιούχοι voucher», δηλαδή

είναι «πάνω από το όριο της φτώχειας με πλήρη τα

στοιχεία τους κατατεθιμένα στην ανώνυμη εταιρεία».

Για την είσοδό σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχεί-

ρισης Μητρώων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο:

http://mitrwa.eetaa.gr.

Σημείωση σύνταξης:

Εκείνο που δεν γνωρίζουμε, και δεν μας το έλυσε το τη-

λεφώνημα στις υπηρεσίες, είναι πώς ένας  γονιός πλη-

ροφορείται ότι πρέπει να εγγραφεί σε κάποιον φορέα

προκειμένου να τύχει του ευεργετήματος να συμμετέ-

χει χωρίς συνδρομή. Γιατί η συνδρομή, όπως βλέπουμε

δεν είναι καθόλου αμελητέα. Ξεκινάει από 15 ευρώ το

μήνα και φθάνει και τα 35 ευρώ το μήνα!

Υποτίθεται ότι είναι έργο κοινωνικής ένταξης των παι-

διών με διάφορες δράσεις μέσα από δημόσιο φορέα, που

είναι ο Δήμος, αλλά τα προσωπικά στοιχεία της οικογέ-

νειας κατατίθενται σε μία Ανώνυμη Εταιρεία, που εκείνη

αποφασίζει για την ένταξη ή μη του παιδιού. (Βεβαίως

βάσει των εγγράφων που καταθέτει ο γονιός!).

Συνάντηση εταίρων του νέου 

ευρωπαϊκού έργου «ladese»!

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού

έργου «ladese» διοργανώθηκε στο Δήμο BBB, (21-23.9) 21.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι 19 συμμετέχοντες αντάλ-

λαξαν εμπειρίες και καλές πρακτικές, και συμμετείχαν στο 1ο

εργαστήριο εκμάθησης και εφαρμογής της μεθοδολογίας σχε-

διασμού υπηρεσιών (Service Design). Στην έναρξη της συνάν-

τηση, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καλωσόρισε

τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι η επιτυχής υλοποίηση του

έργου αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική αρχή. Την

έναρξη των εργασιών χαιρέτησαν επίσης ο Δήμαρχος του S-

Hertogenbosch και ο Περιφερειάρχης του Rimini.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία 5 εταίρων από 3 Ευ-

ρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα:
1. Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (Envolve), Ελλάδα 

2. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

3. Δήμος Gemeente ‘S-Hertogenbosch (Den Bosch), Ολλανδία 

4. Fin Project srl, Ιταλία 

5. Provincia (Περιφέρεια) Di Rimini, Ιταλία 

Στόχος του έργου LADESE είναι η δημιουργία φιλικών προς

τον χρήστη προγραμμάτων υποστήριξης της καινοτομίας των

επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, όπως οργανισμοί

και επιχειρήσεις με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στό-

χους. για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την ανά-

πτυξή τους.

Τα Τοπικά Σχέδια Δράσης και το Εγχειρίδιο Οδηγός θα πα-

ρουσιαστούν στις Βρυξέλλες στο τέλος του έργου.  

Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί ο Δήμος ΒΒΒ,  με τη συμμε-

τοχή του στο έργο, γιατί θα είναι ο πρώτος ελληνικός Δήμος

που θα εφαρμόσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία

σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design) για την ανάπτυξη

προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρημα-

τικότητας.

Σημείωση: Όλο αυτό μου μοιάζει, δυσκολοχώνευτο, όπως

και το διπλανό ΚΔΑΠ, που “έξυπνοι” επιχειρηματίες, με

ξένα κόλυβα (χρήματα δημοσίου) στήνουν επιχειρήσεις με

μηδεν χρηματοδότηση και έτοιμη πελατεία. Και δεν είναι

βέβαια ελληνικό φαινόμενο. Είναι καλοστημένο απί τις

Βρυξέλες, όπως και πολλά άλλα τέτοια.

Αννα Μπουζιάνη

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στους Δήμους
δραστηριότητες του παιδιού τις απογευματινές ώρες
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Ξεκινάει η περίοδος των εκπρόθε-

σμων αιτήσεων, για τους Δημοτι-

κούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, για την περίοδο 2022-

2023. 

Η παράταση θα πραγματοποιηθεί

αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής

πλατφόρμας, στο

https://vvvaitiseisvn.tcloudapp.net/.

Επισημαίνεται ότι για την περίοδο

2022 - 2023 ισχύουν τα κάτωθι:

στους Δημοτικούς Παιδικούς -

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΒΒΒ

γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερο-

μηνία γέννησης, από 1 Ιανουαρίου

2019 έως και 1 Μαρτίου 2022.

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υπο-

βολής των εκπρόθεσμων αιτήσεων

ξεκινά τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

2022 από τις 10:00 το πρωί και θα

διαρκέσει έως και την Παρασκευή

30 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 24:00.

Για περισσότερες διευκρινήσεις

σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε

να καλείτε στο γραφείο Διοίκησης

του Νομικού Προσώπου, Δημοτικοί

Παιδικοί Σταθμοί ΒΒΒ στα τηλέ-

φωνα 210 8953756, 2108900023,

2108974745, 210 9689357 και 210

9653 222 από τις 10:00 - 14:00.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά θέ-

ματα του συστήματος των ηλε-

κτρονικών εγγραφών, θα

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210

9885396 τις εργάσιμες ημέρες από

09:00 έως 16:00.

Το σύστημα δεν θα λειτουργεί για

προγραμματισμένη συντήρηση και

αναβάθμιση, από τις 00:00 έως τις

01:00.

Στην ίδια  κατεύθυνση βρίσκονται

και πολλοί άλλοι Δήμοι, με σχετικά

δελτία. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις στους βρεφο-

νηπιακούς σταθμούς του Δήμου BBB

Δημοτικό λεωφορείο 

ξεκινάει δρομολόγια
Μετρό Κορωπίου - Προαστιακός

Tο δημοτικό λεωφορείο του Δήμου Κρωπίας,

που εκτελεί δωρεάν συγκοινωνιακό ενισχυ-

τικό έργο απο Σταθμό Προαστιακός - Μετρό

Κορωπίου-Κέντρο πόλης (κυκλικό), από Πέμ-

πτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 είναι σε λειτουργία. 

Τα δρομολόγια με αφετηρία τον Σταθμό Κορω-

πίου Μετρό/ Προαστιακός είναι τα εξής: 06:40,

07:10, 07:45, 08:20, 08:50, 10:45, 11:15, 11:50

Διασύνδεση του προαστιακού

με το Δήμο Παλλήνης

ζητάει ο Δήμαρχος 

Την Πέμπτη, 22/09/2022, πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση του Δημάρχου Παλλήνης, Αθ. Ζούτσου,

με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της

ΕΡΓΟΣΕ, .Χρήστο Βίνη,  στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ,

με αντικείμενο την ενημέρωση για την πορεία του

σχεδιασμού των έργων επέκτασης του Προαστια-

κού Σιδηροδρόμου προς Ραφήνα και Λαύριο.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, επεζήτησε αυτή τη συνάν-

τηση για να θέσει το θέμα της διασύνδεσης του

Δήμου Παλλήνης,  με τον προαστιακό που θα επε-

κταθεί μέχρι το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρε-

τηθεί και ο Δήμος Παλλήνης.

Ο Χρήστος Βίνης, ενημέρωσε για τον σχεδιασμό

και τον χρόνο υλοποίησης των έργων και αφού

εξέτασε τα ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης, δέχτηκε ότι η ικανοποίηση του αιτήματος

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Παλλή-

νης,  είναι  απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των

πολιτών αλλά και οικονομικά βιώσιμη και θα ληφθεί

υπόψιν.

Είχαμε δημοσιεύσει πρόσφατα για

τη δράση του Δήμου Κρωπίας όσον

αφορά τα αδέσποτα ζώα, η οποία

αποτελεί μία αξιέπαινη προσπά-

θεια, την οποία όμως κάποιοι κά-

τοικοι δυσκολεύουν με τις

συμπεριφορές τους.

Οπως ενημερώνει ο Δήμος, μετά

από μία εξάμηνη εφαρμογή του

προγράμματος, διαφοροποιεί ορι-

σμένα στοιχεία:

• έχει ήδη ενεργοποιήσει μια νέα

συμφωνία-σύμβαση με το Διαδημο-

τικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσπο-

των Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ) και

παράλληλα συνεργάζεται με το

TaxiPet για την ασφαλή, επαγγελ-

ματική μεταφορά των αδέσποτων

σκύλων στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για περί-

θαλψη, εμβολιασμό, έλεγχο λεϊ-

σμανίωσης (kala-Azar) ή άλλης

νόσου, στείρωση, προσωρινή φιλο-

ξενία, ηλεκτρονική σήμανση. 

• Διατηρεί δε την ίδια σύμβαση με

την  την Ελληνική Φιλοζωική Εται-

ρεία  για τις γάτες.

Ενημερώνει ακόμα ο Δήμος:

• Διαβεβαιώνουμε συμπολίτες μας

που συνδράμουν εθελοντικά σε

φαγητό και ανανέωση νερού ότι,

σε εφαρμογή του προγράμματος

έχουμε συλλέξει μεταξύ άλλων

περιοχών, σκύλους από την πε-

ριοχή Σταθμός Προαστιακός Κορω-

πίου. Όταν  τελειώσουν οι

διαδικασίες ελέγχου και σήμανσης

θα επανατοποθετηθούν σε σημεία

της περιοχής που επιτρέπεται η πα-

ραμονή τους σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία ενώ για τον λόγο

αυτό θα απαιτηθεί  και για λόγους

ασφάλειας, ζώων και πολιτών, η αλ-

λαγή των σημείων παροχής νερού

και φαγητού. Δεν υπάρχει λόγος

ανησυχίας για την προσωρινή απο-

μάκρυνση των σκύλων που τόσο

πολύ αγαπήσαμε και ιδιαίτερα εσείς

που προσφέρετε τα μέγιστα. 

Σας ευχαριστούμε για την εθελον-

τική προσφορά σας και την αγάπη

σας για τα αδέσποτα!

• Απευθύνουμε, έκκληση σε πολί-

τες να συνειδητοποιήσουν το αυ-

τονόητο:  δεν επιτρέπεται η

εγκατάλειψη δεσποζόμενων ζώων

ώστε να παρουσιάζονται μετά ως

αδέσποτα. Σύμφωνα, με το νόμο

4830/2021 (Αρ.9) οι πολίτες πού

έχουν στον ιδιωτικό τους χώρο κα-

τοικίδιο ζωάκι οφείλουν, μεταξύ

άλλων, : Να φροντίζουν για την σή-

μανσή του, την στείρωσή του, τον

εμβολιασμό του και γενικότερα

όλες τις συνθήκες  που εξασφαλί-

ζουν την ευζωία του ζώου (φυσική

και ψυχική υγεία). 

Επίσης, να μαζεύουν, τα περιττώ-

ματα του ζώου τους, να φροντί-

ζουν για την τήρηση των

υγειονομικών διατάξεων καθώς και

των αστυνομικών διατάξεων περί

κοινής ησυχίας.

Ακόμη, σκυλάκια που εμφανίζονται

ξαφνικά και στη συνέχεια σιτίζον-

ται στην περιοχή μας ενώ δεν

έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα, ως

αδέσποτα, πρέπει να ενημερώνε-

ται ο δήμος μας για την ύπαρξή

τους και την αναγκαιότητα στείρω-

σής τους πριν γεννήσουν και πολ-

λαπλασιαστούν. 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

στο Δήμο Κρωπίας
O Δήμος ενημερώνει και ευχαριστεί
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Κλιματική αλλαγή, ώρα

μηδέν για τον πλανήτη

Γράφουν οι:

Μαρία Κοζυράκη*

Νεκτάριος Καλαντζής*

Με αφορμή την 25η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια

ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής, η Ευ-

ρώπη καλείται εσπευσμένα να λάβει ουσιαστικές πρω-

τοβουλίες στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης,

καθώς αυτή έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στο περι-

βάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή

των ευρωπαϊκών κρατών. Επιπλέον, η ταυτόχρονη

επικράτηση της ενεργειακής και της επισιτιστικής κρί-

σης συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, δύσκολης δια-

χείρισης και απρόβλεπτων συνεπειών, που επιβάλλει

την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης, θωράκι-

σης καθώς και μετριασμού των επιπτώσεων στον πλα-

νήτη.  

Η Ε.Ε. ως ο τρίτος μεγαλύτερος ρυπαντής εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου μετά την Κίνα και τις Η.Π.Α.

(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2015), έχει

ήδη θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους εγκρίνοντας τον

ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα και καθιστώντας νομικά

δεσμευτικό το στόχο για κλιματική ουδετερότητα

μέχρι το 2050, θέτοντας ενδιάμεσο στόχο μείωσης

των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030. Επίσης, στο

πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού (Σύμβαση Πλαι-

σίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή,

2016), η Ε.Ε. είχε δεσμευτεί να μειώσει μέχρι το 2030

τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά του-

λάχιστον 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Η αφύπνιση για την κλιματική κρίση ξεκίνησε σε ολό-

κληρο τον κόσμο από την ανησυχία και αντίδραση των

νέων ανθρώπων οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι την κρι-

σιμότητα της παγκόσμιας κατάστασης, απαίτησαν από

τις πολιτικές ηγεσίες να δεσμευτούν για την ανάληψη

δράσεων ανάσχεσης της υπερθέρμανσης του πλα-

νήτη. Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως σε τομείς

όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και η κινητικότητα,

η ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και εν-

τάσσονται στο σχέδιο στρατηγικής και τον οδικό

χάρτη υλοποίησης της κλιματικής ουδετερότητας,

που συνιστά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Eu-

ropean Green Deal).  

Παράλληλα, σκοποί για την Ε.Ε. αποτελούν η παρό-

τρυνση και άλλων κρατών εκτός της ευρωπαϊκής

ηπείρου, όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και Βραζιλία, για

δραστική μείωση των εκπομπών αερίων και η απο-

δοχή, από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες αυτών

των χωρών, ότι πλέον δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής

κρίσης καθώς, το σύνολο του πλανήτη βιώνει σε στα-

θερή βάση τις σοβαρές συνέπειες της αποσταθερο-

ποίησης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Έτσι, έχουν

πλέον καταστεί «παγκόσμια καθημερινότητα» οι κα-

ταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι (Η.Π.Α., Ρωσία,

Μεσόγειος), οι σαρωτικές πλημμύρες το χειμώνα

(Ινδία, Μπαγκλαντές), έντονα και με μεγάλη διάρκεια

φαινόμενα ξηρασίας που αφανίζουν την αγροτική πα-

ραγωγή (Νοτιοανατολική Ασία, Λατινική Αμερική), η

λειψυδρία (Αφρική), η μείωση της έκτασης των παγε-

τώνων (Αρκτικός Κύκλος, Ανταρκτική) και η αύξηση

στης στάθμης της θάλασσας, η αποψίλωση των παρ-

θένων δασών και η απώλεια της βιοποικιλότητας

(Βραζιλία), πρωτόγνωρες- σε ένταση, έκταση και με-

ταβλητότητα-συνθήκες που, αν δεν αντιμετωπιστούν

καθολικά, απειλούν τη βιωσιμότητα του πλανήτη Γη

τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα, με τον πρόσφατο Κλιματικό Νόμο

4936/2022, θεσμοθετήθηκε η διακυβέρνηση και η

στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλ-

λαγή και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα,

μέσω της εκπόνησης Εθνικού και Περιφερειακών Σχε-

δίων και της λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου.  

―――――――――
*Η Μαρία Κοζυράκη είναι Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Κρήτης

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος των Ευρωπαίων Νέων Αυ-

τοδιοικητικών (ELL) και της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλά-

δος (ΕΝΑ) 

Αθλητικά 

Προγράμματα 

του Δήμου ΒΒΒ

Ξεκίνησαν ηλεκτρονικά οι εγγραφές για όσους κά-

τοικους της περιοχής επιθυμούν να συμμετέχουν

στα πλούσια αθλητικά προγράμματα του Δήμου. 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν αθλητικές δρα-

στηριότητες για όλους με συμβολικό τίμημα. Συγ-

κεκριμένα θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα τμήματα:

1. TENNIS, 

2. Γυμναστική -Stretching, 

3. Pilates, 

4. Total Body, 

5. Fitness, 

6. Γενική γυμναστική, 

7. Άθληση στη φύση, 

8. Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης, 

9. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία, 

10. Ρυθμική -Ενόργανη Γuμναστική για παιδιά, 

11. Μουσικοκινητική για παιδιά, 

12. TENNIS για παιδιά, 

13. Άθληση και Παιχνίδι για παιδιά

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση

ενδιαφέροντος (με το σχετικό έντυπο) μέσω Ε-mail:

protokollo@vvv.gov.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε το

σχετικό έντυπο από το web site του Δήμου

https://vvv.gov.gr.doc 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στα τμήματα

θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με

ημέρα και ώρα εγγραφής). Θα ληφθούν υπόψη οι

αιτήσεις που θα αποσταλούν μέσω e-mail (με το

σχετικό έντυπο της αίτησης). Θα λειτουργήσουν

τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων από Δευ-

τέρα έως και Παρασκευή. Οι ημέρες και οι ώρες

των μαθημάτων θα ρυθμιστούν κατόπιν επικοινω-

νίας που θα έχει μαζί με τον ενδιαφερόμενο ο κα-

θηγητής του τμήματος.

Κόστος Συμμετοχής:

Κόστος εγγραφής και έκδοση κάρτας 5€ (για μια περίοδο).

Μηνιαία συνδρομή για όλα τα Αθλητικά προγράμ-

ματα για Δημότες-Κάτοικους: 13€ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, 10€

ΑΝΗΛΙΚΟΙ. Εξαιρούνται τα τμήματα Τένις όπου το

κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 17€ μηνι-

αίως για τους ανήλικους και 25€ για τους ενήλικες.

Πληροφορίες:

Καθημερινές 9:00-14:00, τηλ. 2132020771, 714, 737

Ε-mail: protokollo@vvv.gov.gr

Τριαθλητικός Αγώνας

IRONMAN

Πρόσκληση συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα Εθελοντισμού 

IRONMAN 70.3 Vouliagmeni, Greece

Το IRONMAN αποτελεί κορυφαίο αθλητικό δρώ-

μενο, καθώς καλύπτει το 90% των τριάθλων, και

διοργανώνει 160+ αγώνες το χρόνο με ~350.000

συμμετοχές. 

Διοργανώνεται από το EY ZHN Greece και το Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, και θα αποτελέσει

μια ξεχωριστή εμπειρία για όσους θα συμμετά-

σχουν. 

Μέσα από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού IRON-

MAN®70.3® Vouliagmeni, Greece, οι εθελοντές θα

έχουν τη ευκαιρία, να αναπτύξουν δεξιότητες και

ικανότητες μέσα από τις ομάδες - δράσεις και να

ζήσουν από κοντά την εμπειρία μιας διεθνούς αθλη-

τικής διοργάνωσης.

Όλα τα μέλη μπορούν να εγγραφούν και να συμμε-

τέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού

IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greec

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με

το Πρόγραμμα Εθελοντισμού IRONMAN®70.3®

Vouliagmeni, Greece στο Email: humanpower@ez-

greece.gr

Γιορτή του μπάσκετ 3x3 στη Βάρκιζα
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν και στη Βάρκιζα για το ομορφό
τερο και το πιο συναρπαστικό παιχνίδι του μπάσκετ!
Για δεύτερη χρονιά στη σειρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου
λιαγμένης διοργανώνει σε συνεργασία τη Greece 3x3, το
κορυφαίο Τουρνουά FIBA 3x3 Basketball της Ελλάδας.
Θα φιλοξενηθεί στο πλακόστρωτο της κεντρικής πλα
τείας της Βάρκιζας μέχρι την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. 
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Τον Πατραϊκό Κόλπο οι Ενετοί τον ονόμαζαν Κόλπο της

Ναυπάκτου και την Ναύπακτο την έλεγαν Λεπάντο.

Στις 7 Οκτωβρίου του 1571, στην είσοδο του λεγόμενου

από τους Ενετούς, Κόλπο της Ναυπάκτου, έλαβε χώρα μία

μεγάλη Ναυμαχία, με αντιμαχόμενους αφ’ ενός τους ενω-

μένους στόλους της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας,

των Ιπποτών της Μάλτας, των δουκάτων Σαβοϊας, Ουρμ-

πίνο και  Τοσκάνης, της Ιερής συμμαχίας (Lega Santa) του

Πάπα Πίου Ε΄  και αφ΄ ετέρου του οθωμανικού στόλου.  

Εκείνη η Ναυμαχία, απετέλεσε μία από τις σημαντικότερες

ναυμαχίες της παγκόσμιας ιστορίας, για την ναυτική τα-

κτική της και για τα σημαντικά αποτελέσματά της σε ολό-

κληρη την Μεσόγειο και την Ευρώπη!

Τα αίτια της Ναυμαχίας προέκυψαν, όταν ο σουλτάνος

Σελήμ Β’,  κατέλαβε την Κύπρο τον Αύγουστο του 1570, και

επακολούθησε ένα φρικιαστικό όργιο σφαγών των Κυπρίων

αλλά και των Ενετών που εκείνη την εποχή κατείχαν την

Μεγαλόνησο.

Η Δύση δεν ενοχλήθηκαν για τη σφαγή των Κυπρίων, αλλά

ανησύχησε πάρα πολύ για την σφαγή των Ενετών και μετά

από σύσκεψη των δυνάμεων της, πήρε την απόφαση  “να
βάλει τα δύο πόδια των Οθωμανών, σ ένα παπούτσι”, κατά

την παροιμία. 

Μιμούμενες οι δυτικές δυνάμεις την στρατηγική του  Με-

γάλου Αλέξανδρου,  έβαλαν στην άκρη τα διάφορά προ-

βλήματα που είχαν τα κράτη της Δύσης  και ενώνοντας

τους στόλους τους, πήγαν να συναντήσουν τον αιμοσταγή

και άξεστο Ασιάτη κατακτητή. 

Οι συγκεντρωμένες ναυτικές δυνάμεις της Δύσης, κατέ-

πλευσαν στην Κέρκυρα και κατόπιν στην είσοδο του  Πα-

τραϊκού Κόλπου,  για να συναντήσουν τον Οθωμανικό

στόλο, που υπερτερούσε σε δύναμη.

Τη διοίκηση του συμμαχικού στόλου κατείχε ο Δον Χουάν

(Ιωάννης) της Αυστρίας, με τους Αλέξανδρο Φαρνέζε και

Τζοβάνι Αντρέα Ντόρια και διέθετε μια ετοιμοπόλεμη οπί-

σθια εφεδρική δύναμη. 

Του οθωμανικού στόλου ηγείτο ο Καπουδάν πασάς Αλή

Ζαζέ μουεζίν με τον πειρατή  Κιλίτζ Αλή Πασά, οι οποίοι

όταν συνάντησαν τον Δυτικό στόλο, γεμάτοι αλαζονεία,

προσπάθησαν να τον περικυκλώσουν για να τον αποδεκα-

τήσουν.

Σ’ αυτούς ταίριαζε η φράση του σοφού Σόλωνα που είχε

πει στον βασιλιά της Λυδίας Κροίσο: “μηδένα προ του τέ-
λους μακάριζε” και αυτή η φράση αποδείχθηκε σωτήρια για

την ζωή του, όταν αιχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες!!!

Ο Ελβετός διοικητής της αριστερής πλευράς του δυτικού

στόλου, ο Βαρβαρίγος, μόλις αντιλήφθηκε την πρόθεση

των αντιπάλων του, κτύπησε την Αιγυπτιακή πτέρυγα του

οθωμανικού στόλου και της προκάλεσε ολοσχερή κατα-

στροφή, σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο ναύαρχο, ενώ σε λίγο

έπεσε και ο ίδιος νεκρός, αλλά νικητής. 

Τα Αλγερινά πλοία προσπάθησαν να κυκλώσουν τα πλοία

του Ντόρια, ο οποίος  για να τα αποφύγει, ανοίχτηκε στο

πέλαγος και θα κινδύνευε, αν δεν έσπευδαν γρήγορα τα

εφεδρικά πλοία να τον βοηθήσουν, κτυπώντας τα αλγερινά. 

Στο κέντρο των παρατάξεων η μάχη ήταν σφοδρότατη και

μάχονταν σώμα με σώμα πάνω στα πλοία, μέχρι που πλεύ-

ρισαν οι ναυαρχίδες του Δον Χουάν και του Καπουδάν

Πασά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί από ισπανικά πυρά ο

Καπουδάν και να καταληφθεί η ναυαρχίδα του, δίνοντας

τέλος στη νικηφόρο Ναυμαχία των Δυτικών.

Ο “αήττητος” οθωμανικός στόλος, που αποτελείτο από μι-

σθωτούς διαφόρων φυλών ή σκλάβους, που δια της βίας

αναγκάζονταν να πολεμούν, υπέστη τεράστια πανωλεθρία,

την οποία ολοκλήρωσε αργότερα η σφοδρή θαλασσοτα-

ραχή!

Από τα 277 οθωμανικά πλοία, τα 50 βυθίστηκαν, τα 137 αιχ-

μαλωτίστηκαν και μόνο 40 σώθηκαν, ενώ από τους 80.500

άνδρες σκοτώθηκαν 30.000, και 15.000 αιχμαλωτίστηκαν,

εκ των οποίων απελευθερώθηκαν οι 12.000 γιατί ήταν χρι-

στιανοί σκλάβοι και από αυτούς οι 1.500 ήταν Έλληνες! 

Οι απώλειες των Δυτικών ήταν πολύ μικρές, αφού από τα

212 πλοία βυθίστηκαν μόνο 17 και από τους 68.500 άνδρες

σκοτώθηκαν 7.000. 

Για το λαμπρό εκείνο αποτέλεσμα της Ναυμαχίας, έπαιξε

σημαντικό ρόλο η συμμετοχή 15.000 Ελλήνων του εξωτε-

ρικού, καθώς και η σπουδαία οικονομική ενίσχυση του

αγώνα, από τους πλούσιους Έλληνες βιομήχανους και

πλοιοκτήτες της εποχής.

Η σημασία της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, είναι τεράστια

για την Ευρώπη, γιατί την έσωσε από τον ασιατικό σκοτα-

δισμό, ενώ η καταστροφή του τουρκικού στόλου, αναπτέ-

ρωσε το ηθικό πολλών υπόδουλων λαών της Βαλκανικής,

που εξαπέλυσαν μια σειρά επαναστατικών ενεργειών, για

να απαλλαγούν από  τον σκληρό οθωμανικό ζυγό, οι οποίες

τις περισσότερες φορές πνίγηκαν στο αίμα.

Οι συνέπειες της ναυμαχίας έπαιξαν ρόλο και στην εξέλιξη

του Ευρωπαϊκού πολιτισμού,  κατά την περίοδο της ανα-

γέννησης και του διαφωτισμού, αφότου οι Ευρωπαίοι απαλ-

λάχθηκαν για λίγο από την οθωμανική λαίλαπα και

μελέτησαν τους Έλληνες φιλοσόφους και συγγραφείς,

οπότε φωτίστηκε το πνεύμα τους και άρχισαν αν αλλάζουν

τρόπο σκέψης και ζωής. 

Οι χριστιανικοί λαοί είχαν βιώσει άγριες σφαγές από τους

Σελτζούκους Τούρκους, αφότου εισέβαλαν στην Βυζαντινή

Αυτοκρατορία, και  στους Αγίους Τόπους.

Με τη νικηφόρα όμως έκβαση των Ευρωπαίων το 1529,

ενάντια του Σουλτάνου  Σουλεϊμάν στην πολιορκία της

Βιέννης, κατάλαβαν ότι όλα δεν μπορούν να τα κάνουν δικά

τους και ησύχασαν για λίγο χωρίς να παραιτηθούν από τον

σκοπό τους.

Στην Ναυμαχία της Ναυπάκτου δεν καταστράφηκε μόνο ο

οθωμανικός στόλος, αλλά και η οθωμανική ποταπότητα,

ενώ θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη νίκη της Ναυμα-

χίας με την ένδοξο Ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπου μια χού-

φτα Ελλήνων κατατρόπωσε τους χρυσοφόρους Μήδους

(Πέρσες).

Οι Βενετοί ενώ κέρδισαν την μεγάλη εκείνη μάχη, έχασαν

σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί παραχώρησαν την Κύπρο

στους Οθωμανούς το 1573, μετά το τέλος των μεταξύ τους

εχθροπραξιών,  λες και ήταν δικιά τους και από τότε αγω-

νίζεται, το πανάρχαιο ελληνικό νησί της Κύπρου, η πατρίδα

της θεάς Αφροδίτης, για να δικαιωθεί.

Το διαχρονικό δίδαγμα της μεγάλης εκείνης Ναυμαχίας,

αποτελεί γνώση και συμμόρφωση, κάποιων που υπερηφα-

νεύονται για την μάχη του Μαντζικέρτ, η οποία έγινε εξ αι-

τίας της αυτομόλησης των βυζαντινών μισθοφόρων στις

τάξεις του στρατού τους και όχι  από την αξία των μαχητών

τους.

Μετά 500 χρόνια  από την μάχη του Μαντζικέρτ, έλαβε

χώρα η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, για να επαναφέρει στην

πραγματικότητα όσους κτίζουν στη αρρωστιμένη φαντασία

τους,  Νεφελοκοκκυγίες (τα σπίτια των Κούκων, στους Όρ-

νιθες του Αριστοφάνη)!!!

Η επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, είναι στις 7

Οκτωβρίου και πρέπει να κεντρίσει την μνήμη, όσων θέλουν

να κάνουν τους συμβουλάτορες των πολιτισμένων λαών,

γιατί λανθασμένα νομίζουν ότι είναι οι παντογνώστες!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Απόρρητα τα στοιχεία του
ΕΟΔΥ για την πανδημία!!!

Ετσι αποφάσισαν αυτοί που νομίζουν ότι ορίζουν τις

ζωές μας, και ενεργούν αυθαίρετα με επιλεκτικές συνερ-

γασίες επιστημόνων, που λένε αυτά που θέλουν να

ακούν τα αυτιά τους.

Για πόσο καιρό όμως μένει κάτι, τόσο παγκόσμιο, και

τόσο κραυγαλέο, κρυφό;

Ήδη οι φωνές των επιστημόνων που διαφοροποιούνταν

για την πανδημία και για τα εμβόλια έχουν πολλαπλα-

σιαστεί επικίνδυνα, ως φαίνεται, για την εξουσία και θε-

ώρησε σκόπιμο να χαρακτηρίσει απόρρητα τα στοιχεία

του ΕΟΔΥ και να μην είναι ούτε από τους επιστήμονες

του είδους προσβάσιμα.

Ναι, αλλά δεν είναι λογικό και ο τελευταίος πολίτης να

φαντάζεται ό,τι θέλει και να σκέπτεται ότι “κάποιο λάκκο

έχει η φάβα”; Προφανώς κάτι θέλουν να κρύψουν! Προ-

φανώς τα στόματα που αρχίζουν και ανοίγουν κάτι γνω-

ρίζουν... Και ο πολίτης αρχίζει και φοβάται, και αρχίζει

και γίνεται ...σκεπτόμενος, πράγμα επικίνδυνο για την

εξουσία!

Δείπνο με κεράκια!
Με την ενέργεια που έχει σκαρφαλώσει σε δυσθεώρητες

τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αρχίζουν

κάποιοι να εφευρίσκουν τρόπους επιβίωσης στο σκοτάδι.

Έτσι όπως μαθαίνουμε στα βελγικά εστιατόρια, προσφέ-

ρουν δείπνο στο σκοτάδι, διαμαρτυρόμενοι. Άλλωστε

είναι και ρομαντικό. Εδώ το πληρώνουν ακριβά κάποιοι

“πορτοφολάδες” σε εστιατόρια ...γκουρμέ και...

Πτώχεις ρεύματος
καίνε συσκευές

Εκείνο που πρέπει να πράξουμε όλοι όσοι χρησιμοποι-

ούμε το ρεύμα (και ποιος δεν το χρησιμοποιεί), είναι ότι

θα πρέπει να θωρακίσουμε τα μηχανήματά μας, είτε του

νοικοκυριού είτε του γραφείου με σταθεροποιητές

τάσης, γιατί είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολλές διακοπές

και πτώσεις στο άμεσο μέλλον.

Ήδη είμαστε θύματα της τάσης, που ...φεύγει κι έρχεται

με αυξημένα βολτ, γιατί μας έκαψε ταυτόχρονα το ψυ-

γείο και το αιροκοντίσιον!

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επι-

στημών Ελλάδος, υπηρετώντας τα ιδανικά του Πολι-

τισμού και θέλοντας να καταστεί αρωγός των νέων

μουσικών ταλέντων της πατρίδας μας, προκηρύσσει

τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής, για το

2022. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την υπο-

στήριξη του Ωδείου Φίλιππος Νάκας.

Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν σε επτά (7) κατηγορίες

από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από αναγνωρισμέ-

νους και καταξιωμένους καθηγη-

τές και μουσικούς. 

Πρόεδρος του Διαγωνισμού

είναι ο Διευθυντής της Συμ-

φωνικής Ορχήστρας Δήμου

Αθηναίων και συνθέτης

Ελευθέριος Καλκάνης.   Για

λόγους διασφάλισης της

αντικειμενικότητας του δια-

γωνισμού, τα μέλη της επι-

τροπής θα ανακοινωθούν,

μετά την έκδοση των απο-

τελεσμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα δια-

γωνιστούν στις κάτωθι

μουσικές κατηγορίες: 

1. ΠΝΕΥΣΤΑ   2. ΕΓΧΟΡΔΑ    3.

ΠΙΑΝΟ  4. ΚΙΘΑΡΑ

5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  6. ΜΟΝΩΔΙΑ 

7. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  

Για όλες τις κατηγορίες οργάνων ισχύουν οι κάτωθι

ηλικιακές κατηγορίες:

A. ΕΦΗΒΟΙ: από 12 ως 18 ετών 

B. ΕΝΗΛΙΚΕΣ: από 18 ως 28 ετών (27 και 12 μηνών), 

Για τη Μονωδία και το Παραδοσιακό τραγούδι:

= ΕΝΗΛΙΚΕΣ: από 18 ως 28ετών (γυναίκες), από 18

ως 30 ετών (άνδρες) 

Ο Όμιλος θα απονείμει βραβεία (Α’, Β’, Γ’) και επαί-

νους και μόνον το Α’ βραβείο (για κάθε διαγωνιστική

κατηγορία οργάνων και φωνών) θα έχει το χρηματικό

έπαθλο των 300€. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13

Νοεμβρίου στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου  Φί-

λιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, 106 80, Αθήνα),

χωρίς την παρουσία κοινού. Μέσα στο 2023 θα ορι-

στεί ημερομηνία για την τελετή απονομής.  

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής ορί-

ζεται η Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 (με σφραγίδα

ταχυδρομείου). 

Αναλυτικά: www.clubunesco.gr, 

https://www.facebook.com/groups/44986999454/ 

“EIMAI ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ”

Ιστορίες κολλημένες στον κάδο!
Η αφίσα με το σύνθημα “Είμαι άνθρω-

πος όχι σκουπίδι”, πρωτοεμφανίστηκε

πριν πέντε μήνες κολλημένη πάνω σε

κάδους απορριμμάτων και αποτελεί

έργο τέχνης της ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟ-

ΓΛΟΥ φτιαγμένο αποκλειστικά για το

δημόσιο χώρο. To είχαμε παρουσιάσει.

Σήμερα συνεχίζει η Ελ-

λάδα Στασινόγλου να μας

εκπλήσσει.

Συνδυάζοντας το φυσικό

με το ψηφιακό, η αφίσα,

με ένα κλικ του κινητού

τηλεφώνου, μεταμορφώ-

νεται από στατική χάρτινη

επιφάνεια σε κινηματο-

γραφική ταινία. Η ιστορία

της ψηφιακής ταινίας εμ-

πλουτίζεται κάθε δύο

μήνες με καινούργιο επει-

σόδιο.

Ταινία και αφίσα φτιάχτη-

καν με αφορμή τα 100 χρόνια από τη

Μικρασιατική Καταστροφή. Αλλά αντί

για μια ακόμα ακαδημαϊκή αναφορά

σε ιστορικά γεγονότα η Ελ. Στασινό-

γλου επέλεξε να μιλήσει για τη φρίκη

του προσφυγικού στην εποχή μας.  

Στα δύο προηγούμενα επεισόδια η Ελ.

Στασινόγλου, συνάντησε τη μικρή

Χάγια από την Σενεγάλη η οποία, σαν

ψάρι έξω από το νερό (φοράει πάντα

ένα σωσίβιο), προσπαθεί να συγχρονι-

στεί με την Αθήνα της ανάπτυξης, της

ανέχειας, της γραφειοκρατίας, της

διαφθοράς και του μπούλινγκ.

Συνεπής στο ραντεβού της (93.000

έχουν ήδη σκανάρει την αφίσα) η Στα-

σινόγλου μόλις ανέβασε το τρίτο επει-

σόδιο προκειμένου να συμπέσει με

την εθνική συμφορά του ξεριζωμού

του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Όπως και τότε έτσι και σήμερα, οι νε-

οφερμένοι πρόσφυγες πέφτουν θύ-

ματα εκμετάλλευσης της κάθε είδους

εξουσίας και της αδιαφορίας του κρά-

τους. Κάτω από έναν αττικό ουρανό

που δεσπόζουν οι  κατασκευαστικοί

γερανοί ξεδιπλώνονται σκηνές αυταρ-

χισμού και εκμετάλλευσης ανηλίκων,

εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων και

σκοτεινών οικονομικών πάρε δώσε.

Παράλληλα, η ταινία διηγείται και την

ιστορία μιας μεγάλης φιλίας, αυτή της

Χάγιας και της μουσουλμάνας Ιζάρ

από τη Συρία, ως αντίδοτο στην υπο-

δόρια βία ενός νέου Γολγοθά που ανα-

τέλλει βιαστικά.

Η Ελ. Στασινόγλου έχοντας επινοήσει

έναν τελείως δικό της ανεπανάληπτο

αφηγηματικό κόσμο, πέρα από δεσμά

τόπου και χρόνου (η αφίσα έχει κολ-

ληθεί και προβάλλει την ταινία

σε 25 πόλεις) προτείνει την

τέχνη ως αντιβίωση και καλεί

το γενικό κοινό να σηκώσει

επιτέλους τα μάτια από την

οθόνη και να γίνει συμμέτοχος

του προβλήματος.

Όμως σε αντίθεση με τον πα-

ραδοσιακό κινηματογράφο

που προβάλλεται στην αί-

θουσα, σε τηλεοπτικές οθόνες

ή στα κοινωνικά δίκτυα, η

επαυξημένη αφίσα ΕΙΜΑΙ ΑΝ-

ΘΡΩΠΟΣ ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ συνι-

στά σε μια ρηξικέλευθη

πρόταση οπτικοακουστικής

επικοινωνίας που αλλάζει τους νόμους

της βαριάς αστικής πληροφορίας.

Η εφαρμογή stasis hellas περιλαμβάνει

πρωτότυπα εικονικά έργα με τη μορφή

γλυπτών, τα οποία λειτουργούν ως

σύγχρονα tableau vivant. Χρησιμοποι-

ώντας την κινητή συσκευή του τηλε-

φώνου μπορείς να τα προβάλεις μέσα

στο φυσικό χώρο στον οποίο βρίσκε-

σαι δημιουργώντας τις δικές σου

οφθαλμαπάτες. 

Όλα τα προηγούμενα επεισόδια προ-

βάλλονται στο: www.stasishellas22.gr

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου οι ποδηλάτες/τισες

10 ελληνικών πόλεων θα πραγματοποιήσουν

την πρώτη πανελλαδική διαδήλωσή τους,

διότι όπως διαπιστώνουν... δεν πάει άλλο.

Η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο βρίσκε-

ται στα συρτάρια...

Οι δρόμοι βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ο

ΚΟΚ αναμένει διορθώσεις και βελτιώσεις για

την συνύπαρξη ποδηλάτων και Ι.Χ., η αγωγή

στα σχολεία βρίσκεται σε αναμονή και η έλ-

λειψη ασφαλών ποδηλατοδιαδρομών αποθαρ-

ρύνει τους πολίτες... 

Στην Αθήνα, αύριο, Κυριακή (11:00), θα βρί-

σκονται στην πλατεία Συντάγματος. 

Οι ποδηλάτες βγαίνουν στους δρόμους διαδηλώνοντας: δεν πάει άλλο!
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Είναι βέβαιον ότι είναι μια σπουδαία ανακάλυψη,

χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη Βιομηχανία του

θεάματος στον έλεγχο των συνόρων, αλλά και

στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Πολύ πιθανόν στο μέλλον, αφού πρώτα εξελιχθεί

κατασκευαστικά να μετατραπεί σε χρήσιμο εργα-

λείο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Προς το παρόν δεν μπορεί ούτε καν να αντικατα-

στήσει τα πυροφυλάκια και τους πυροφύλακες.

Στην τελευταία φωτιά στο Καβούρι, το μεν Κορωπί

ισχυρίζεται ότι ενημέρωσε πρώτο (και έτσι είναι

αλλά κάποιο δαχτυλάκι έβαλε το χεράκι του...), το

έντυπο του δήμου ΒΒΒ, μας ενημέρωσε ότι πρώτο

ενημέρωσε το πυροφυλάκιο του Πανοράματος. Το

drone και ο «πύργος ελέγχου» ήταν 3ο ή 13ο γιατί

σίγουρα μεσολάβησαν και τηλεφωνήματα πολιτών.

Ακόμη και εάν ειδοποιούσε πρώτος «ο ελεγκτής

της εναέριας κυκλοφορίας» ποια θα ήταν η προ-

σφορά του drone στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς;

Διαβάζω ότι θα πετάει και το χειμώνα για να αντι-

μετωπίσει τις πλημμύρες. Ακόμη και σαν ανέκδοτο

είναι πολύ κρύο, δεν βγάζει γέλιο, αλλά θλίψη.

Αντί λοιπόν για έργα υποδομής – Ζώνες πυροπρο-

στασίας, καθαρισμούς και κατασκευή των ρεμάτων

θα αρκεστούμε στην εναέρια παρακολούθηση των

φαινομένων.

Συγχωρέστε με δεν ξέρω με τι μέτρα ή σταθμά με-

τριέται η ΥΠΕΡΒΟΛΗ γι’ αυτό βασίζομαι στην κρίση

ΣΑΣ.

Διερωτώμαι αν το drone θα είναι η σημαία του προ-

εκλογικού αγώνα της παράταξης «Πόλη για να

ζεις»; Πιστεύετε ότι η Σωτηρία σας θα έλθει από

αέρος, ή απλά είναι μια απεγνωσμένη κίνηση λόγω

της εννιάχρονης ΑΠΡΑΞΙΑΣ.

Αξιότιμοι κύριοι, η αποτυχία σας με λυπεί για ένα

και μόνο λόγο: Διότι είναι εις βάρος του ΤΟΠΟΥ και

των Δημοτών. Έχετε ακόμη ένα χρόνο, μπορείτε να

κάνετε πολλά και σπουδαία έργα αρκεί να προσγει-

ωθείτε και να μη μας βλέπετε αφ’ υψηλού.

Υ.Γ: Η δωδεκαετής οικονομική κρίση ήταν μία από

τις αιτίες που η χώρα μας έμεινε χωρίς έργα υπο-

δομής. Δεν εμπόδισε όμς τη σπατάλη σε έργα Βι-

τρίνας με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης.

Οφείλει η πολιτεία να κλείσει τις κερκόπορτες και

να ενισχύσει τις δικλείδες ασφαλείας, για να πε-

ριορίσει στο ελάχιστο την «αιμορραγία» και την

διασπάθιση του δημοσίου χρήματος από την τοπική

αυτοδιοίκηση.

――――――――
* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Drones - 
οι πανηγυρισμοί και
οι ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

Επίκαιρα Θέματα 

Την Κυβέρνηση την “κουράζει”
η υπεράσπιση της Δημοκρατίας
Φαίνεται ότι η  Κυβέρνηση της ΝΔ έχει κουραστεί από  το
να ακούει συνεχώς το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του να ζητούν
την πλήρη διαλεύκανση  της υπόθεσης της … συνακρόασης
του κινητού Ελλήνων πολιτών και γι’ αυτό  χρησιμοποιεί
ΜΜΕ να κατευθύνει τον Έλληνα Πολίτη στην ιδέα  ότι το
σκάνδαλο υποκλοπών έχει δήθεν κουράσει.
« Ενώ διακυβεύεται η προστασία της ιδιωτικότητας των Ελ
λήνων πολιτών και η θωράκιση της Δημοκρατίας μας, η Κυ
βέρνηση βολεύεται με το να μονοπωλούν τον δημόσιο
διάλογο επικοινωνιακά τρικ, όπως η πρόσφατη συνομιλία
του Πρωθυπουργού με οδηγό ταξί στη Νέα Υόρκη και το
πόσο όμορφα περνάει τις διαβάσεις. 
Αυτό που κούρασε πραγματικά όμως είναι ο διεθνής δια
συρμός της χώρας μας που προκάλεσαν οι κυβερνητικοί χει
ρισμοί στην υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων. Η
Κυβέρνηση μάλλον “κουράστηκε” κι από τα εκτενή ρεπορ
τάζ των Διεθνών ΜΜΕ, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής για το κράτος δικαίου και το Δελτίο Τύπου της Διεθνούς
Διαφάνειας.

Εξίσου “κουραστικές” για την Κυβέρνηση είναι όπως φαί
νεται και οι στοχευμένες προτάσεις που έχει επανειλημμένα
διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, όπως η επιβολή
πλαφόν στη λιανική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην οποία
επιμένει να κωφεύει. Αντί να προσπαθεί να συγκαλύψει την
υπόθεση υποκλοπών, διαρρέοντας ψεύδη, όπως ότι τάχα ο
Ν. Ανδρουλάκης μπορεί να ενημερωθεί νόμιμα για τον λόγο

παρακολούθησής του, ο Πρωθυπουργός οφείλει να άρει το
απόρρητο, όπως προβλέπει ο Νόμος, ώστε να κατατεθεί όλη
η αλήθεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στην Εξεταστική Επι
τροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου δηλώθηκε ότι το σχετικό
αρχείο καταγραφής … καταστράφηκε την ημέρα που ο Πρό
εδρος Ν. Ανδρουλάκης κατέθεσε την αναφορά του στον Ει
σαγγελέα. Σύμπτωση όλα αυτά θα πει κάποιος . Εγώ δεν
πιστεύω σε παρόμοιες συμπτώσεις . »
Παλιά φώναζε ο λαός στις διαδηλώσεις το  114 ( στο σημε
ρινό Σύνταγμα το σχετικό άρθρο είναι το 120) και εννοούσε
αυτά που έλεγε το τελευταίο άρθρο του τότε Συντάγματος
περί σεβασμού του Συντάγματος και των νόμων αποτελούν
θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων ( και ειδικά των
κυβερνώντων θα πρόσθετα και εγώ). Δεν λέω ότι η Κυβέρ
νηση της ΝΔ δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους αλλά
όλα αυτά των συνακροάσεων , παρακολουθήσεων κλπ
κάπου οδηγούν την Δημοκρατία στο Απόσπασμα.

Σημ . Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στα όσα είπε ο εκπρό
σωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος στο ΣΚΑΙ.

Ακρίβειας – συνέχεια 

Σύμφωνα με τον τιμάριθμο Αυγούστου 22/21 κατά τη Eu
rostat, η Ελλάδα γίνεται ολοένα και ακριβότερη για τους πο
λίτες της. Συγκεκριμένα, με 11,2%, είναι κατά 2,1 μονάδες
υψηλότερη του μέσου όρου της Ευρωζώνης και η έβδομη
σε ρυθμό αύξησης από τις 19 χώρες. Οι μεγαλύτερες μάλι
στα ανατιμήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2021 καταγράφηκαν στο ψωμί και στα δημητριακά
(+18,5%), στα κρέατα (+17,1%), στα αυγά και στα γαλακτο
κομικά (+18%), στα έλαια και λίπη (25,5%), στον καφέ
κακάοτσάι (12,5%) αλλά στα φρούτα και λαχανικά 1,7% και
7,9% αντίστοιχα.

Επιπλέον, σε Συγκριτικό Επίπεδο Τιμών [– ΕΕ:100 (Euro

stat)], η Ελλάδα συνεχίζει να είναι πολύ ακριβότερη από την
όποια φθηνότερη της ΕΕ: 23% από τη Βουλγαρία στην έν
δυση / υπόδηση μέχρι και 339% από τη Ρουμανία στις τη
λεπικοινωνίες! Ειδικά στις τελευταίες είναι πολύ
ακριβότερη (κατά 69%) ακόμη και από το μέσο όρο της ΕΕ.
Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό πάλι με στοιχεία της Euro
stat αναφορικά με τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών
της Ε.Ε., σύμφωνα με τα οποία τα υψηλότερα ποσοστά ατό
μων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλει
σμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34%), τη Βουλγαρία
(32%), την Ελλάδα και την Ισπανία (και οι δύο 28%), συνη
γορούν στους φόβους μας για απερχόμενο κίνδυνο οικονο
μικής ανέχειας. Ήδη οι πρώτες δραματικές αλλαγές στις
αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα,
σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, υπό τον φόβο των ανατιμήσεων,
έχουν παγιωθεί.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα τη στιγμή
που τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η κατάσταση στη χώρα
μας πρόκειται να επιδεινωθεί. Οι συνέπειες των νέων οικο
νομικών συνθηκών βαραίνουν την ίδια την Κυβέρνηση, που
συνεχίζει κωφεύει όχι μόνο στις προειδοποιήσεις και στις
προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής αλλά και στα
ίδια τα οικονομικά στοιχεία, συνεχίζοντας αδιάφορα την
επιδοματική τακτική της, ενώ η χώρα μας χρειάζεται επει
γόντως μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και στοχευμένες, με
κοστολογημένα και συγκεκριμένα μέτρα.
( Από τους  Τομείς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Μικρο
μεσαίων Επιχειρήσεων του ΠΑΣΟΚΚινήματος )  

Βαγγέλης Ροδόπουλος
Αναπληρωτής Γραμματέας της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Οκτώβριος   2022
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Αυτές  τις ημέρες παρακολουθούμε τα

συνεργεία του Δήμου και άλλους εργα-

ζόμενους, να εργάζονται μέσα στην

πλατεία - πάρκο Ελευθερίας στη Βούλα

(Καραϊσκάκη - Παπάγου), φυτεύοντας

δέντρα, δαμνώδη, πόες κ.λπ.

Eίναι γεγονός, ότι ο χώρος είχε εγκα-

ταλειφθεί. Μόνο τα δέντρα που έχουν

κατά καιρούς κοπεί λόγω προβλήματος

αριθμούν πάνω από πενήντα. Σπασμέ-

νες πλάκες, σκέτες παγίδες, τα αυτό-

ματα ποτίσματος κατεστραμμένα. Ως

εκ τούτου ήταν αναγκαίο να γίνει.

Συρματόπλεξαν το κάτω μέρος της

πλατείας και το έκαναν φυτώριο προ-

κειμένου να είναι εύκολη η εργασία.

Φυτεύθηκαν αρκετά δέντρα, κυρίως

λεύκες.

Πολλά μικρά ανθοφόρα και πόες τοπο-

θετούνται στα παρτέρια και δεν έχουν

ολοκληρωθεί την ώρα που γράφουμε

αυτές τις γραμμές.

Το επισκεφθήκαμε και μιλήσαμε με την

γεωπόνο του Δήμου Αννέτα Ρούσσου,

γιατί μας παραξένεψε που φυτεύουν

θαμώδη, τα οποία δημιουργούν “μάν-

τρα” κάτι που υπήρχε στην πλατεία και

αφαιρέθηκαν επί δημαρχίας Πανά με το

σκεπτικό να μην κρύβεται η πλατεία

γιατί κρύβονται και ...παραβατικοί.

Και είναι πράγματι έτσι, γιατί στα φυλ-

λώματα βρίσκαμε άστεγους να έχουν

εγκατασταθεί, αλλά και πολλούς παρα-

βατικούς που ήταν αθέατοι από τους

επισκέπτες της πλατείας.

Αυτά που γράφω τα έχω ζήσει, γιατί κα-

τοικώ δίπλα από την πλατεία και έχουν

δει πολλά τα μάτια μας, τα οποία πράγ-

ματι μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, από

τη στιγμή που έγινε αφαίρεση στα θα-

μνώδη.

Αυτό το επισημάναμε στην κα Ρούσ-

σου, η οποία μας εξήγησε ότι δεν μπαί-

νουν θαμνώδη, αλλά φυτά που δεν

ψηλώνουν.

Κι όμως μπαίνουν!

Οπως δείχνουν και οι φωτογραφίες πε-

ριμετρικά στο πάνω μέρος της πλατείας

από την οδό Παπάγου έχουν φυτευθεί

θαμνώδη τα οποία θα ...στοιχειώσουν

και θα δημιουργήσουν και πάλι μικρούς

σκουπιδότοπους, χώρο αφόδευσης εμ-

πόρων της Λαϊκής Αγοράς, που λει-

τουργεί κάποιους μήνες στην οδό Κα-

ραϊσκάκη, αλλά και “φωλιές”

παραβατικών. Μήπως θα έπρεπε να το

ξαναδούμε το θέμα;

Αννα Μπουζιάνη

Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας στη Βούλα

Πολλά φυτά περιφραγμένα στον κάτω χώρο της πλατείας για την ανάπλαση. Μάλιστα
όπως διαβάσαμε στο διαδίκτυο, κάποιος έκρινε ότι είναι ευκαιρία να στολίσει τον κήπο
του και πήγε νύχτα και άρχισε να φορτώνει στο όχημά του!
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Ναι μεν είχα εκφράσει προφορικά τα συγχαρητήριά

μου για την εξαίρετη εμφάνιση χορού, τον περα-

σμένο Ιούλιο στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», στη

Γλυφάδα, ένα πραγματικό υπερθέαμα νεαρών μα-

θητών και μαθητριών της Σχολής χορού «La Timba”

καθώς και το υπέροχο ζευγάρι Ηλέκτρα – Θοδωρής,

αλλά θα ήταν παράλειψη να μην επαναλάβω και

γραπτώς τον ενθουσιασμό μου γι’ αυτή την τόσο

άρτια, οργανωμένη τελετή χορού προς την αξιαγά-

πητη, κορυφαία χορογράφο και Διευθύντρια της

Σχολής χορού «La Timba” Ηλέκτρα Βενετσάνου.

Τι να πρωτοπεριγράψει κανείς: Το εκπληκτικό

ντουέτο Ηλέκτρα – Θοδωρής, τα συναρπαστικά

ακροβατικά των νέων και μαθητριών της Σχολής και

γενικά την όλη πολιτισμένη και τόσο ευχάριστη

ατμόσφαιρα!

Έχω επανειλημμένα εκφράσει τα αισθήματά μου για

τα πολλαπλά προσόντα της Ηλέκτρας, που θα έπρεπε

να είχε προωθηθεί τουλάχιστον στο καλλιτεχνικό στε-

ρέωμα από την πολιτεία, όπως

πράττουν τα πολιτισμένα κράτη

για διαφήμιση της χώρας των.

Είναι γνωστόν ότι εκτός από χο-

ρογράφος και δασκάλα χορού της

Σχολής «La Timba” είναι και εκδό-

τρια της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ»,

ιδίως σε πολιτιστικά και κοινωνικά

θέματα.

Εκ πείρας εκφράζω τα χορευτικά

προσόντα της Ηλέκτρας, διότι κι

εγώ από νεαρά ηλικία απολάμ-

βανα και συμμετείχα σε χορευτικά

κέντρα στο Λονδίνο και είχα βρα-

βευθεί σε μοντέρνους χορούς. Και

οσάκις παρευρεθώ σε κοσμικά χο-

ρευτικά κέντρα, είμαι εις θέσιν να

κρίνω τους καλούς χορευτές.

Όσα κι αν γράψω είναι λίγα για

την τόσο ταπεινή Ηλέκτρα. Συγ-

χαίρω όμως και τους γονείς της

για την κοινωνική διαπαιδαγώ-

γησή της, που τώρα αναμφίβολα

τους κάνει υπερήφανους και  πολύ

ευτυχισμένους.

Εύχομαι πάντα επιτυχίες

στο μέλλον

Νίκος Σεβαστόπουλος

Ναυτικός Διαιτητής 

(Δικαστών Λονδίνου)

Hλέκτρα

Βενετσάνου
Μία εκπληκτική

χορεύτρια και

χορογράφος

Το εκπληκτικό στιγμιότυπο, είναι από τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Σάλσα, που έγινε στο Μαϊάμι και ήρθαν 4οι στον κόσμο! Κι αυτό γιατί
κατά τη διάρκεια της χορογραφίας, της έσπασε το λουράκι του παπουτσιού και
την ολοκλήρωσε με ένα παπούτσι, γι’ αυτό και την ονόμασαν “Σταχτοπούτα”!
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Υπό την αιγίδα και την πλήρη ευθύνη

της Περιφέρειας Αττικής διοργανώ-

νεται από 6 έως και 8 Οκτωβρίου το

18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πό-

λεων του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας, υπό τον τίτλο «Η Αυτοδιοί-
κηση κοντά στον άνθρωπο για Ενι-
αία Υγεία & έναν καλύτερο
πλανήτη».
Περισσότεροι από 130 ομιλητές και

ομιλήτριες – ιατροί, ερευνητές, ειδι-

κοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της

αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πο-

λιτικής σκηνής – θα αναδείξουν τον

κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η

Αυτοδιοίκηση στην επίλυση των

προβλημάτων της δημόσιας Υγείας

και την αναβάθμιση των υπηρεσιών

που παρέχονται στους πολίτες. 

Μέσα από τις εργασίες του συνε-

δρίου  θα αναλυθούν οι νέες παρά-

μετροι και τα προβλήματα του

υγειονομικού συστήματος μετά τα

δύο χρόνια της πανδημικής κρίσης

και τις επιπτώσεις της κλιματικής

κρίσης στην υγεία του γενικού πλη-

θυσμού. Παράλληλα θα αναδειχθούν

οι τρόποι με τους οποίους οι δύο

βαθμοί αυτοδιοίκησης μπορούν να

συνδράμουν στην αναβάθμιση τόσο

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας όσο και του Εθνικού Συστή-

ματος Υγείας, μέσα από συνεχή και

γόνιμη συνεργασία με την Πολιτεία,

τους επιστημονικούς φορείς και

τους παρόχους υγείας.

Στα πάνελ του συνεδρίου θα συζητη-

θούν μεταξύ άλλων και μείζονα ζη-

τήματα της σύγχρονης εποχής,

όπως οι θετικές συνέπειες που

έχουν στην υγεία των πολιτών οι

δράσεις που αφορούν στην προστα-

σία του φυσικού περιβάλλοντος –

«πράσινη» διαχείριση του αστικού

ιστού, ανάπλαση περιοχών που

επλήγησαν από φυσικές καταστρο-

φές, ανακύκλωση κλπ – η υγεία ως

μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οι-

κονομίας, ιδίως μέσω του τουρισμού

υγείας και ευεξίας, οι βιωματικοί

τρόποι αντιμετώπισης των ψυχικών

νοσημάτων και του bulling κ.α. 

Σημαντική θα είναι και η συμμετοχή

ιατρών της Ομογένειας, οι οποίοι θα

μεταφέρουν την εμπειρία τους και

τις καλές πρακτικές που εφαρμόζον-

ται σε διεθνές επίπεδο.

Για πρώτη φορά επίσης, στο πλαίσιο

του συνεδρίου στην επίσημη έναρξη

ημέρα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου θα βρα-

βευθούν για την προσφορά τους στο

κοινωνικό σύνολο προσωπικότητες

από τον χώρο της ιατρικής, της αυ-

τοδιοίκησης και του επιχειρείν.

Το συνέδριο, θα διεξαχθεί στο Riv-

ieraCoast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Κα-

ραμανλή 18 Βούλα, δίπλα από το

Δημαρχείο), αναμένεται να παρακο-

λουθήσουν εκατοντάδες επαγγελ-

ματίες υγείας και εκπρόσωποι της

αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα,

ενώ οι εργασίες του θα μεταδίδονται

υβριδικά και μέσω livestreaming από

το κανάλι του ΕΔΔΥΠΠΥ στο

YouTube, στις εξής διευθύνσεις:

Aμεση μέτρα στήριξης των

αμπελοκαλλιεργητών της

Αττικής

Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται εγκατάλειψη της αμ-

πελοκαλλιέργειας, τόσο στην περιοχή των Μεσογείων όσο

και στα Μέγαρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοι-

χεία που δίνουν οι ίδιοι οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί το

2001 η έκταση του Αττικού αμπελώνα προσέγγιζε τις 120

περίπου χιλιάδες στρέμματα αμπελιών ενώ σήμερα μόλις

που ξεπερνά τις 60 χιλιάδες. 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στις

πολύ χαμηλές τιμές των οινοποιήσιμων σταφυλιών (30

λεπτά το κιλό εδώ και χρόνια), στο συνεχώς αυξανόμενο κό-

στος παραγωγής, στις αθρόες εισαγωγές κρασιού και μού-

στου από τρίτες χώρες, ελέω ΚΑΠ και στη χρήση

επιτραπέζιων σταφυλιών στην οινοποίηση.

Ταυτόχρονα, μια σειρά μέτρων των τελευταίων χρόνων, από

όλες τις κυβερνήσεις, περιόρισαν τη λαϊκή κατανάλωση του

κρασιού. 

Οι αμπελοκαλλιεργητές της Αττικής ωστόσο δεν έχουν

λάβει καμία ενίσχυση για την αναπλήρωση του χαμένου ει-

σοδήματος από τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Και ερωτούν μεταξύ άλλων: Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η

κυβέρνηση για να ενταχθεί ο αττικός αμπελώνας σε πρό-

γραμμα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, με επαρκή

χρηματοδότηση,

Την ερώτηση κατέθεσαν οι  βουλευτές του ΚΚΕ, Γκιόκας

Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος, Μανωλάκου

Διαμάντω, Παφίλης Θανάσης. 

Η Αυτοδιοίκηση κοντά στον άνθρωπο για Ενιαία
Υγεία & έναν καλύτερο πλανήτη»

18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ στη Βούλα

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε

στο Δημαρχείο Κρωπίας η 3η Συνάντηση Τοπικών

Ερευνητών Μεσογείων και ΝΑ. Αττικής με θέμα: «Το-

πικοί Ερευνητές – Όψεις του Λαϊκού Πολιτισμού στη

ΝΑ. Αττική» που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού. 

Ως εισηγητές συμμετείχαν καθηγητές πανεπιστημίου,

υποψήφιοι διδάκτορες, τοπικοί ερευνητές και πολιτι-

στικοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με λαο-

γραφικά και άλλα πολιτιστικά ζητήματα της περιοχής.  

Οι 24 εισηγήσεις κάλυψαν τις περιοχές: Κορωπί, Παι-

ανία, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κερατέα, Ανά-

βυσσο, Λαύριο, Ραφήνα, Μάτι, Μαραθώνα και Κάτω

Σούλι Μαραθώνα.

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορούσε στις πα-

ρακάτω θεματικές ενότητες:

Α. Όψεις του Αστικού Χώρου: αναζήτηση της σημερι-

νής πολιτιστικής ταυτότητας των πόλεων των Μεσο-

γείων και γενικότερα της Αττικής, 

Β. Μουσικοχορευτικές παραδόσεις στην περιοχή

Γ. Μνήμες, Ταυτότητες-Ετερότητες στη ΝΑ. Αττική

Δ. Βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων της περιοχής

Ε. Λαογραφικά ζητήματα της περιοχής.

Η ημερίδα έκλεισε με αφήγηση παραμυθιού από την

Ζωή Νικητάκη.

Η ημερίδα πλαισιώθηκε από:

- Έκθεση φωτογραφίας του ΕΚΤ&Π με θέμα «Η ζωή

των Μεσογειτών άλλοτε»

- Έκθεση των εκδόσεων του ΕΚΤ&Π που αφορούν

στην τοπική ιστορία των Μεσογείων

- Έκθεση κεντητού ψωμιού του «Μουσείου Παράδο-

σης και Τέχνης Αγγελική Τσεβά»

- Έκθεση του Μουσείου Αγκούτογλου με θέμα «Αλυ-

κές Αναβύσσου».

Οι φωτογραφίες είναι της Άντζυ Χούντα

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού θα εκδό-

σει, σύντομα,  τα Πρακτικά της Ημερίδας.

«Τοπικοί Ερευνητές - Όψεις του Λαϊκού Πολιτισμού στη ΝΑ. Αττική»
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Γλυφάδα, Αλιμος, Αργυρούπολη αποκτούν 235 στρέμματα

για κοινόχρηστα και κοινωφελή έργα
27 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα ορόσημο

για τους όμορους δήμους γύρω από το

πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, μετά την

υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών

Χρήστου Σταϊκούρα, για τη διανομή

των κοινωφελών και κοινωνικής αντα-

ποδοτικότητας χώρων, στους Δήμους

Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού - Αρ-

γυρούπολης.

Οι κοινόχρηστοι χώροι -235 στρέμματα και

50 τα ακίνητα πολλαπλών μελλοντικών χρή-

σεων (για υπηρεσίες διοίκησης, πρόνοιας,

πολιτισμού, αθλητισμού, προσχολικής και

σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και για αστι-

κές υποδομές) παραχωρούνται χωρίς αν-

τάλλαγμα και κατά κυριότητα από το

Ελληνικό Δημόσιο στους όμορους δήμους. 

Ο Χρ. Σταϊκούρας επισήμανε πως «ένα με-
γάλο, χρονίζον πρόβλημα αξιοποίησης
χώρων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνι-
κού - Αγίου Κοσμά, επ' αμοιβαία ωφελεία
των τοπικών κοινωνιών, επιλύεται».

Όπως εξήγησε, το υπουργείο Οικονομικών,

την προηγούμενη εβδομάδα, με τη διάταξη

του Άρθρου 128 του ν. 4972/2022, θέσπισε

τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να

παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα και κατά κυ-

ριότητα, στους όμορους δήμους του Μητρο-

πολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά,

δηλαδή στους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας

και Ελληνικού - Αργυρούπολης, εδαφικούς

χώρους που εμπίπτουν εντός του εν λόγω

Πόλου, οι οποίοι κατά τις οικείες πολεοδο-

μικές διατάξεις χαρακτηρίζονται ως κοινω-

φελείς χώροι ή χώροι κοινωνικής

ανταποδοτικότητας.

Η πραγματοποίηση της παραχώρησης

αυτής, με βάση την εν λόγω διάταξη, συν-

τελείται σε δύο στάδια:

1. Κατά το πρώτο στάδιο, με απόφαση-πλαί-

σιο του υπουργείου Οικονομικών και της πο-

λιτικής ηγεσίας του, γίνεται διανομή μεταξύ

των τριών αυτών δήμων, των δυναμένων να

παραχωρηθούν τέτοιων χώρων. Κατά την

προετοιμασία και κατάρτιση της εν λόγω

απόφασης συνεκτιμήθηκαν και τα επιμέρους

αιτήματα και οι ιδιαιτερότητες των ενδιαφε-

ρόμενων δήμων, τα οποία, πρόσφατα και

από κοινού, συμφωνήθηκαν. Ορισμένα εξ

αυτών διαθέτουν χαρακτηριστικά κοινωφέ-

λειας υπερτοπικής, και όχι μόνο δημοτικής

εμβέλειας.

2. στο δεύτερο στάδιο, με βάση την από-

φαση διανομής, εκδίδεται από τον αρμόδιο

γενικό διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και

Κοινωφελών Περιουσιών της Γεν. Γραμμα-

τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας

Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η

απόφαση παραχώρησης ενός εκάστου κοι-

νωφελούς χώρου ή χώρου κοινωνικής αντα-

ποδοτικότητας, προς κάθε έναν από τους

Δήμους που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα.

.

Σήμερα, σύμφωνα με τον Χρ. Σταϊκούρα,

ολοκληρώνονται και τα δύο στάδια. Αποδί-

δεται μία συνολική έκταση 235 στρεμμάτων

και 50 ακινήτων πολλαπλών μελλοντικών

χρήσεων, για υπηρεσίες διοίκησης, πρό-

νοιας, πολιτισμού, αθλητισμού, προσχολι-

κής και σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και

για αστικές υποδομές, «χρήσεις, δηλαδή,

στον πυρήνα εξυπηρέτησης του πολίτη».

Με τη μεταγραφή κάθε απόφασης παραχώ-

ρησης και την καταχώρησή της στο αρμόδιο

Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γρα-

φείο, αντίστοιχα, ολοκληρώνεται η διαδικα-

σία της παραχώρησης.

• O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Τάκης Θεοδωρικάκος δηλώνει σχετικά: «Για
τις περιοχές μας της Νότιας Αθήνας η ση-
μερινή ημέρα ασφαλώς είναι μια σπουδαία,
θετική και δημιουργική ημέρα. Το ελληνικό
δημόσιο δια του Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα, τον οποίο και ευχαρι-
στώ ιδιαιτέρως, αποδίδει 235 στρέμματα
στους πολίτες των τριών Δήμων, της Γλυ-
φάδας, του Ελληνικού – Αργυρούπολης και
του Αλίμου. 
Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη, καθώς
σε αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους
πρόκειται να κατασκευαστούν νέες εκπαι-
δευτικές υποδομές, αθλητικές υποδομές,
χώροι κοινωνικής πρόνοιας».

Η υπογραφή της υπουργικής Απόφασης

έγινε σε ειδική εκδήλωση, στην οποία

έλαβαν μέρος οι δήμαρχοι Γλυφάδας

Γιώργος Παπανικολάου, Αλίμου Αν-

δρέας Κονδύλης και Ελληνικού-Αργυ-

ρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος,
παρουσία του υπουργού Προστασίας του

Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, του υφυπουρ-

γού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπου-

λου, του γενικού γραμματέα Φορολογικής

Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Εμμα-

νουήλ Μαστρομανώλη, βουλευτών Νοτίου

Τομέα Αθηνών και στελεχών της Lamda De-

velopment.

Αναμνηστική φωτογραφία: Από αριστερά οι δήμαρ-
χοι Αλίμου, Γλυφάδας, ο Υπουργός Οικονομικών
και ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης.
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ΠΟΤΑ

ΔΕΝ

ΕΙΝΑΙ

ΑΜΠΑ

Παραπαίει η Ν.Δ. από τις

αποχωρήσεις στελεχών και

πολιτευτών της

Μετά τους... αποκεφαλισμούς» του Ευρωβουλευτών Γ.

Κύρτσου και Θ. Ζαγοράκη και τη διαγραφή του Κων/νου

Μπογδάνου βουλευτή της Α΄Αθηνών είχαμε και την απο-

χώρηση της πολιτευτούν Αφροδίτης Λατινοπούλου της

Α΄ Θεσ/νίκης και την προσχώρησή της στο πολιτικό

κόμμα που ίδρυσε ο διαγραφείς βουλευτής με τίτλο:

«Εθνική Συμμαχία»

Ο πρώην Υπουργός και πρώτος επιλαχών βουλευτής στο

Νότιο Τομέα της Αθήνας Πάνος Παναγιωτόπουλος

ίδρυσε και αυτός πολιτικό οργανισμό με τίτλος: «ΔΥ-

ΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κάτι που σημαίνει ότι και η

δική του αποχώρηση από τη Ν.Δ. θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δημιουργεί ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ, το οποίο

ήρθε να καλύψει ένα με-

γάλο κενό στη δημόσια

ζωή προτάσσοντας – με

ιδιαίτερη έμφαση – το

πατριωτικό και κοινω-

νικό πρόσημο και κάνο-

ντας ευθεία αναφορά

στις βασικές θεμελιώδεις αξίες του καραμανλισμού.

Το Κέντρο αυτό, αποτελεί μία Δεξαμενή Σκέψης, που

όλα δείχνουν ότι θα μετεξελιχθεί πολύ σύντομα σε πο-

λιτικό κόμμα.

Στην ομάδα πρωτοβουλίας που το ίδρυσε, μετέχουν ση-

μαντικές προσωπικότητες από το χώρο της ακαδημαϊκής

ζωής, καθηγητής πανεπιστημίων, Ανώτατοι απόστρατοι

αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και σωμάτων

Ασφαλείας, πρώην υπουργοί και βουλευτές (Τσιτουρί-

δης, Αρβανιτόπουλος, Ντινόπουλος, Ψωμιάδης και δε-

κάδες συνδικαλιστικά στελέχη.

Ο βουλευτής Ηλείας και πρώην Υποιυργός Πολιτισμοιύ

και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κώστας Τζαβάρας

επιχειρεί κι αυτός «ηρωική έξοδο» από το κυβερνών

κόμμα. Έστειλε μάλιστα και επιστολή στον Πρωθυ-

πουργό στην οποία τoυ εξηγεί γιατί αποχωρεί και δεν

επιθυμεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές

εκλογές. 

Στην επιστολή του γράφει μεταξύ άλλων:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ενημερώνω ότι έχω αποφα-

σίσει να μην είμαι υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτι-

κές εκλογές και επειδή ίσως να μην έχω άλλη ευκαιρία

επικοινωνίας μαζί σας, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας για

μια ακόμη φορά τρία ζωτικής σημασίας αιτήματα, που κα-

θημερινά προβάλλει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού

της Ηλείας».

Και περιγράφει ο βουλευτής τα τρία ζητήματα, α) τη χά-

ραξη και κατασκευή δύο δρόμων, που θα συνδέει την Αρ-

χαία Ολυμπία με τη Βυτίνα και εκείνον που θα συνδέει

την Αρχαία Ολυμπία με τη Μεγαλό-

πολη, β) να αποκατασταθεί η αδικία με

την χωρίς ορθολογικά κριτήρια δια-

γραφή της από τον ακαδημαϊκό χάρτη

της χώρας και γ) ο παρά φύσιν διοικη-

τικός διαμελισμός της γεωγραφικής

ενότητας της Πελοποννήσου σε δύο

περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, ήτοι της

Πελοποννήσου από τη μία πλευρά και της Δυτικής Ελ-

λάδος από την άλλη, με ολέθριες οικονομικές, πολιτισμι-

κές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Και για να προλάβω τον περί λαϊκισμού αντίλογο, υπεν-

θυμίζω το κοινό αναγνωρισμένο ως θεμελιώδες αξίωμα:

«Η πολιτική σε τελική ανάλυση έχει τοπικό χαρακτήρα».

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω, ότι επιτέλους βρέθηκε

κι ένας πολιτικός με «κότσια» να ενδιαφέρεται για τον

τόπο του.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕΤΟΥΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

Κρατάνε χρόνια οι γκάφες της Ν.Δ.

ΧΑΛΑΣΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ!

Από γκάφα σε γκάφα οδηγούνται τώρα τελευταία βουλευ-

τές και στελέχη της Ν.Δ. Μιά ο Λιβανός, μια ο Μπογδάνος,

μια ο Οικονόμου, μια η Μπακογιάννη, μια ο Δούκας και τώρα

ο Πέτσας!

Το τελευταίο όμως και σημαντικό χτύπημα το έδωσε ο K.

Τζαβάρας. Ο βουλευτής Ηλείας, (υπουργός Πολιτισμού και

δικηγόρος),  ήρθε σε σύμπραξη με τα κόμματα της Αντιπο-

λίτευσης και έκανε κυριολεκτικά «σμπαράλια» το σχεδια-

σμό του μεγάρου Μαξίμου στην επιτροπή Θεσμών και

Διαφάνειας της Βουλής. «Δεν μπορεί σ’ όλο τον κόσμο με-

γάλα Μέσα με παγκόσμια εμβέλεια ν’ ασχολούνται μ’ αυτή

την υπόθεση και τα δικά μας να τη θεωρούν ήσσονος ση-

μασίας. Δεν είναι δημοκρατική στάση αυτό. Είναι ντροπή

για τη Δημοκρατία να μην υπάρχουν Μέσα που, με όρους

αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, μάχονται να ενημε-

ρώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συνέβη σ’ αυτή την

υπόθεση. Η διακίνηση διαρροών δεν είναι ενημέρωση…»,

δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η ενέργεια αυτή του

πρώην Υπουργού και

διαπρεπούς νομικού

δεν είχε καμμία επί-

πτωση. Όλοι περίμε-

ναν διαγραφή του ή

τουλάχιστον επίπληξή

του, αλλά ο κ. Πρωθυ-

πουργός το έχαψε στα

μουγκά.

Σε παραμονές ή αντίστοιχες ενέργειες κοινοβουλευτικών

της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης εξάντλησε την αυστηρότητά του.

Ας θυμηθούμε τις περιπτώσεις Χρυσομάλλη, Βρούτση, Λι-

βανού, Μπογδάνου και άλλων.

«Ομως η πτώση μας είναι βεβαία. Επάνω στα τείχη άρχισεν

ήδη ο θρήνος» Καβάφης: “Τρώες”.

Το δεξί χέρι και αριστερό αυτί του

Πρωθυπουργού

Τι εστί Γρηγόρης Δημητριάδης;

Το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη βρίσκεται στο προσκή-

νιο της δημοσιότητας λόγω της παραιτήσεώς του από τη

θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και θεί του

Κυριάκου Μητσοτάκη και της πιθανής ανάμειξής του στο

θέμα της παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Ευ-

ρωβουλευτή και Προέδρου του πολιτικού κόμματος

«ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» Νίκου Ανδρουλάκη.

Ποιος είναι όμως ο 42χρονος Δικηγόρος Γρηγόρης Δημη-

τριάδης, γιος της αδελφής του Πρωθυπουργού, Κατερίνας;

Σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ιστό-

τοπος «ΜΟΝΟNEWS» πολύ πιο πριν χρονικά ξεσπάσει το

σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, ανάμεσα στα ονό-

ματα των δέκα ΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ προσωπικοτήτων φιγουρά-

ρει και το όνομα Γρ. Δημητριάδη για την τελευταία τριετία.

Ειδικότερα «ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν επιδιώκει τη δη-

μοσιότητα. Αλλά και δεν απασχολεί με προσωπικές δηλώ-

σεις την κοινή γνώμη, εκτός αν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος».

Κατά τα άλλα, «είναι από τα ισχυρότερα πρόσωπα στο ση-

μερινό σύστημα εξουσίας». Κάποιοι μάλιστα συνοψίζουν το

«επιτελικό κράτος», σε δύο λέξεις: «Γρηγόρης Δημητριά-

δης».

Οντως, υπήρξε ο αγα-

πημένος εγγονός του

πρ. Πρωθυπουργού

Κων/νου Μητσοτάκη,

βρέθηκε από την αρχή

(11 Ιουλίου 2019) πιο

κοντά στο σημερινό

πρωθυπουργός Κυρ.

Μητσοτάκη, αδελφό

της μητέρας του Κατε-

ρίνας και η ανάληψη της Γενικής Γραμματείας και της Διεύ-

θυνσης του πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, μέσα

στο Μέγαρο Μαξίμου ήλθε μάλλον φυσιολογικά και αυτο-

νόητα.

Ο Δικηγόρος Γρ. Δημητριάδης είναι παράλληλα «ταγμένος»

στον Πρωθυπουργό, έχοντας αναλάβει ουκ ολίγες «επικίν-

δυνες αποστολές». Στο πλαίσιο εκείνων που «γίνονται και

δεν λέγονται» στην πολιτική, σύμφωνα με το διαχρονικό

απόφθεγμα του Κων/νου Καραμανλή.

Λειτουργεί ταυτόχρονα ως (συν) διαμορφωτής πολιτικής

και σαν «πυροσβέστης» όταν συγκρούονται πρόσωπα και

στρατηγικές.

Η άποψη του Γρ. Δημητριάδη είναι ότι: «Η αλλαγή της ταυ-

τότητας του Κράτους δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιό-

τητα» και ότι «δίπλα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο

διοικητικός εκσυγχρονισμός θεμελιώνει το κράτος του μέλ-

λοντός μας». Όλα αυτά τα αναφέρει ο ιστότοπος

“MONONEWS”  σε παρελθόντα χρόνο.

Πέρα από τον επίσημο ρόλο του, ο Δημητριάδης έχει επα-

νειλημμένα περιγραφεί ως «alter ego” του πρωθυπουργού.

Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Ν.Δ.

το 2019, τα Μέσα Ενημέρωσης έγραφαν, πως ο ανηψιός θα

αναλάμβανε το ρόλο «της διακυβέρνησης της χώρας […]

αναλαμβάνοντας τις επικίνδυνες μυστικές αποστολές». Και

πράγματι έτσι ήταν.

Όλοι οι πρωθυπουργοί, μετά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο,

μέχρι σήμερα, διέθεταν την πολιτική γενναιότητα να παρα-

δέχονται τη γνώση, την ανάμειξη και τις πιθανές ευθύνες

τους στις σοβαρές κρίσεις θεσμών, διαφάνειας και εθνικής

ασφάλειας.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός πράττει το αντίθετο ακριβώς.

Επιζητεί την αποκλειστικότητα στις νίκες και τις επιτυχίες,

αλλά θέτει εαυτόν εκτός πληροφόρησης και ευθυνών

στις ήττες και τις αποτυχίες. Στο προκύψαν θέμα της

ΕΥΠ ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιρρίψει την ευ-

θύνη στον υφιστάμενο και (ανεψιό του) αντί να αναγνω-

ρίσει το δικό του μέγιστο μερίδιο. Κρυπτόμενος πίσω

από τον Δημητριάδη, ο Μητσοτάκης επίδιώκει να γλυτώ-

σει τις ευθύνες του.

Πολιτικές αναλύσεις
με τον Ανδρέα Αρ. Αλεξανδρόπουλο
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Αγαπητοί Αναγνώστες

σταχυολογώντας τα σημαντικότερα θέματα από τις Οι-

κονομικές Επιτροπές, σας ενημερώνουμε.

– 41η Oικ.Eπ. 21-9-2022

Συντήρηση Λειοτεμαχιστή, δαπάνη 80.724€ με ΦΠΑ. 

Διαβάσαμε στην τεχνική μελέτη μεταξύ άλλων ότι, ο

τεμαχιστής βραδείας περιστροφής [Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΟΣΤΙΣΕ 600.000€, μην ξεχνιόμαστε] εργάζεται στον

προσωρινό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

(ΣΜΑ) και ότι τεμαχίζει ογκώδη απόβλητα αστικής, εμ-

πορικής και φυτικής προέλευσης, ήτοι, κορμούς δέν-

τρων και ιδίως ολόκληρους κορμούς φοίνικα και

κλαδέματα. Αυτά τα τεμαχιζόμενα, μέχρι τούδε γνω-

στά σ' εμάς. Δια της έκθεσης αυτής μάθαμε όμως, ότι

τεμαχίζει επίσης, παλιά έπιπλα, στρώματα, χαλιά,

πόρτες, λαμαρίνες, παλιές λευκές και μαύρες ηλε-

κτρικές συσκευές (άνευ διακρίσεων...) σωλήνες πλα-

στικούς και μεταλλικούς, ελαστικά και προφανώς τα

πάντα...

Εν προκειμένω, παρατηρούμε ότι, όλα τα προαναφε-

ρόμενα αποτελούν, όπως υπαινιχθήκαμε σε προηγού-

μενο κείμενο, την πρώτη ύλη (σαβουροποιημένη μάζα)

για το κέντρο σαβούρας! Σε τρία χρόνια περίπου,

οπότε και λήγει η άδεια λειτουργίας του ΣΜΑ, ο λει-

οτεμαχιστής θα μεταφερθεί στο κέντρο σαβούρας

στην οδό Αναγυρούντος, στο εμπορικό κέντρο της

Βάρης και στη θέση του υφιστάμενου φυτωρίου;

Επίσης, ως προς το οικονομικό σκέλος ρωτήσαμε για

την προμήθεια ανταλλακτικών, αλλά και γενικότερα.

Αυτούσια η τοποθέτησή μας: 

"Καταψηφίζουμε, όπως καταψηφίσαμε και την προμή-

θεια του μηχανήματος. Διατυπώνουμε τις εξής απο-

ρίες: Στη βελτιωμένη προσφορά της τιμής αγοράς

είχαν προσφερθεί και κάποια δωρεάν ανταλλακτικά.

Αυτά συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση των

80.000€ περίπου;

- Επίσης, γιατί δεν εντάχθηκε μέρος αυτών τουλάχι-

στον στην συμφωνία-πλαίσιο συντήρησης μηχανημά-

των;

- Βάσει ποιάς ποσότητας, επί παραδείγματι άρθρο 8,

θα εκτελεστεί η σύμβαση;" 

• Συντήρηση Παιδικών Χαρών, έγκριση πρακτικού εν

προκειμένω, προσφερόμενη τιμή 1.126.890€ επί αρχι-

κής 1.161.743€ (40.000€ περίπου σκόντο...)

Το έργο χωρίζεται σε 3 ομάδες εκ των οποίων οι δύο

αφορούν ίδια πράγματα, όπως τη συντήρηση αλλά

αποτιμώνται στο συντριπτικό ποσοστό της δαπάνης,

ενώ, αμιγώς αντικατάσταση-τοποθέτηση οργάνων,

μόλις 181.502€

Η τοποθέτησή μας: "ΛΕΥΚΟ, έχουμε θέσει ερωτήσεις

επί της μελέτης, δεν λάβαμε απαντήσεις". Κάναμε και

κάποιες διορθώσεις που βγάζανε μάτι...

Παρατάσεις: 

1. Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονη-

πιακών σταθμών.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων στο 1ο

γυμνάσιο Βούλας και 1ο γυμνάσιο Βάρης.

Και για τις δύο αιτούμενες παρατάσεις διατυπώσαμε

ενστάσεις, μη καταψηφίζοντας λόγω του είδους των

έργων αλλά με έντονη δυσφορία, για το 1ο επί παρα-

δείγματι, τοποθετηθήκαμε: "Στην αίτηση παράτασης

των 4 μηνών αναφέρονται απαράδεκτοι λόγοι, λίγος

χρόνος παύσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών (μόνο

τον Αύγουστο), ταυτόχρονη εργασία πολλών συνερ-

γείων (μη εφικτή)! και η πανδημία! Κατά τους 4 μήνες

της αιτούμενης παράτασης και θα λειτουργούν οι βρε-

φονηπιακοί και ενδεχομένως υπάρξουν κρούσματα. Για

τη δε, ταυτόχρονη εργασία των συνεργείων, είναι μέ-

ριμνα του αναδόχου. Κατ'αυτό τον τρόπο, θα χρει-

αστούν όχι 4 αλλά 34 μήνες".

Για την 2η αιτούμενη παράταση: "Είμαστε απόλυτοι σε

ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια, πρωτίστως για θέματα

ασφαλείας των παιδιών και διδασκόντων αλλά και από

την δημιουργούμενη όχληση εκ των εργασιών". 

Εχουμε ξανατονίσει ότι, είναι προτεραιότητα να γίνον-

ται εργασίες κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

και απαραιτήτως να ολοκληρώνονται πριν την έναρξη

της νέας σχολικής χρονιάς, απαράδεκτο δε, να πραγ-

ματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

διότι, πέραν της όχλησης ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχή-

ματος.

Αποζημιώσεις, πότε ναι και πότε όχι;

Κρατήσαμε επί τούτου την αναφορά στην 38η οικ.επ.

με δύο συναφή θέματα: α. Αποκατάσταση ζημιάς από

πτώση σε λακούβα και β. Αποζημίωση φθορών από με-

τατόπιση κάδου απορριμμάτων. Για το β. διαβάσαμε ει-

σήγηση της νομικής υπηρεσίας: "Από τις
προσκομισθείσες φωτογραφίες δεν μπορεί να εξαχθεί
ασφαλές συμπέρασμα περί του συμβάντος". Κατά τα

λοιπά η εισήγηση θετική ως προς την αποζημίωση

2.618€ και χωρίς αίτημα συμβιβασμού.

Στην παρούσα 41η Οικ.Επ. Αποζημίωση βλάβης για ζη-

μιές Ι.Χ. αυτοκινήτου από πτώση πινακίδας-καθρέπτη,

το ποσό 696,40€ αλλά στο τιμολόγιο 694,40€ και

καλά, αυτό είναι λεπτομέρεια. Υπήρχε πάντως, αίτημα

συμβιβασμού. Το απίστευτο όμως, του πράγματος ήταν

πως η υπηρεσία παραδεχόταν ότι η πτώση της πινακί-

δας οφειλόταν στην κακή τοποθέτησή της, αλλά μετά

το συμβάν τοποθετήθηκε σε βάση τσιμέντου! Υπερψη-

φίσαμε μεν το αίτημα αποζημίωσης, στο 60%, (σπου-

δαίες οι λαχανίδες) τονίσαμε όμως ότι: "Η αποδοχή της
τοποθέτησης πινακίδας πρόχειρα από τα συνεργεία
της τεχνικής υπηρεσίας και η παραδοχή του γεγονότος
εκ της διεύθυνσης της ίδιας υπηρεσίας δεν περιποιεί
τιμή σε άπαντες τους εργαζομένους".
Το τελευταίο θέμα αυτής της επιτροπής ήρθε από το

πουθενά...αφενός μεν η εισήγηση ήταν ολιγόγραμμη,

αφετέρου, ασαφής και απροσδιόριστη.

«Αποδοχή δωρεάς για την κατασκευή ολοκληρωμένου
(του) έργου στέγασης χώρου άθλησης-γήπεδο του
Πρωτέα Βούλας- με στόχο τη βελτίωση των υποδομών
και τον εκσυγχρονισμό του χώρου άθλησης».
Για την εκπόνιση ενός τέτοιου έργου αυτονόητο είναι

πως, απαιτούνται πολλά περισσότερα από μία επι-

στολή εκ μέρους του εκπροσώπου στην Ελλάδα του

"χορηγού". Πέραν τούτου, το γεγονός ότι αναφέρετο:

"ανταποκρινόμενος σε σχετική πρότασή σας για την
στήριξη της προσπάθειας σας για τον εκσυγχρονισμό
και την αναβάθμιση χώρου άθλησης" με προσφώνηση

προς τον δήμαρχο, επιπλέον δε, "οι μελέτες θα συν-
ταχθούν από κατάλληλους μελετητές, η προμήθεια και
τοποθέτηση θα γίνει από την εταιρεία ARKA ΕΠΕ που
έχετε προεπιλέξει" δεν μας επέτρεψε να υπερψηφί-

σουμε γιατί τα ΕΝ ΛΕΥΚΩ δεν διασφαλίζουν το ορθό!

Τονίσαμε άλλωστε, "ολοκληρωμένο" δεν μπορεί να

εμφανίζεται έργο χωρίς σχέδιο και τεχνικές προδια-

γραφές.

Κλείνοντας, Εν Λευκώ, θέλησε για πολλοστή φορά να

ψηφίσουμε ο συνήθης, διενεργώντας ΔΣ δια περιφο-

ράς, την Δευτέρα 26.9, το πρωί. Τα "επείγοντα" θέ-

ματα ήταν 4, κατά βάση προκύπτοντα από την

κατάργηση του ΟΑΠΠΑ χωρίς όμως τις απαιτούμενες

ενέργειες τετελεσμένες προκειμένου να ενσωματω-

θούν οι αρμοδιότητες από τις νέες διευθύνσεις. Κατά

το κοινώς λεγόμενο, μπάχαλο...

Ανάμεσα στα θέματα και επιγραμματικά:

– Παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων

– Εκχώρηση αρμοδιότητας στον Δήμαρχο παραχώρη-

σης πρόσκαιρης χρήσης κοινόχρηστων χώρων...

– Επικαιροποίηση και τροποποίηση της απόφασης του

διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ για τις παραχωρή-

σεις εδρών/ χρήσης αθλητικών χώρων κ.ο.κ.

Η τοποθέτησή μας ήταν αρνητική ως προς την εκχώ-

ρηση αρμοδιότητας με την εξής αιτιολόγηση: Δεν συμ-

φωνούμε καθώς, αφενός μεν το χρονικό διάστημα

(μέχρι της παύσεως του παρόντος ΔΣ) είναι μακρύ,

αφετέρου, η κάθε περίπτωση παρουσιάζει ιδιαιτερότη-

τες, επομένως επί της εκάστοτε περιπτώσεως θα πρέ-

πει να λαμβάνει γνώση το ΔΣ και να συζητείται

δημοσίως, ούτως ώστε να υπάρχει τοποθέτηση της

κάθε παράταξης.

Ως προς τις παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων, δηλώ-

σαμε τις ενστάσεις μας, δεν παρουσιάζοντο τα συνο-

δευτικά έγγραφα, όπως παραχώρηση χρήσης χώρων,

συμφωνητικό κ.ο.κ.

Τέλος, διαφωνήσαμε με την τροποποίηση απόφασης

του ΟΑΠΠΑ καθώς, η εγκύκλιος του Υφυπουργού,

άρθρο 142 του ν.4714/2020 καθορίζει ρητώς το πλαίσιο

χρήσης αθλητικών σωματείων και απαιτεί την εγγραφή

στο ηλεκτρονικό μητρώο Αθλητ.Σωματείων προκειμέ-

νου αυτά να χρησιμοποιούν αθλητ.εγκαταστάσεις.

Με μια κουβέντα, όλα κατά το, καλά και συμφέροντα

αλλά για ποιόν;...

Αγαπητοί αναγνώστες, την ερχόμενη εβδομάδα θα συ-

νεχίσουμε την ενημέρωσή σας ως προς τις Οικ.Επ. 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Στα δύσβατα  

μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ



18 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022                                                                                                                                                                                                    ΕΒΔΟΜΗ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτή-
των τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδο-
σης «6-7-2021»,   δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανω-
τέρω Παραρτήματος.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.
4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλι-
κίας της παρ.1 του άρθρου 39 του
ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε
δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες της περιφερει-
ακής ενότητας Ανατολικής Αττικής,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση
που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημε-
ρήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση
θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο
(2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» να γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα
αυτής και στο χώρο των ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό,
κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση vravro-
nios@markopoulo.gr, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημέ-
νο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατ.  Δημοσθένη
Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο
Μεσογαίας, (τηλ. επικοινωνίας:
22990 20178, 22990 20124). 
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτή-
ματα αυτής και στο χώρο των ανα-
κοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμένα ακολουθώντας από την

κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολί-
τες → Έντυπα – Διαδικασίες → Δια-
γωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου
(ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύ-
θυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι →
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές →
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρό-
σβαση στα έντυπα μέσω της δια-
δρομής: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φο-
ρέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της πα-
ρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με
σήμανση έκδοσης «6-7-2021», το
οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την έγ-
κυρη συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής και ιι) οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΜΕ
2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάν-
σεις σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάτα-
ξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.·
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολούθησαν και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης, δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΡΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
απασχόλησης Σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
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Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Μεσογαίας “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”
Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124
Πληρ: A.Κιμπεζή 
email: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο, 29-09-2022 
Αρ. Πρωτ.: 694

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ.  3/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
=Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.

2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41
του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 15/2022 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ περί λήψης απόφασης για προ-
γραμματισμό προσλήψεων προσωπι-
κού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με
κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή
αντιτίμου έτους 2022.
5. Την υπ΄ αριθμ. 11805/23-05-2022
βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 48665/20-07-22
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ.  37/2022 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ περί λήψης απόφασης για κα-
θορισμό του αριθμού και των ειδικοτή-
των για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με αντίτιμο, έτους 2022.
8. Την  υπ΄αριθμ.   534/08-08-2022
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 100346/09-09-
2022 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης
έργου.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για
την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο
Μεσογαίας Ν. Αττικής, με αντικεί-
μενο την εκτέλεση του έργου: «Πα-
ράδοση μαθημάτων κοπτικής
ραπτικής» συνολικής διάρκειας έως
δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή 
Κοπτικής -Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής -Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τε-
χνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή Τεχνικός Δερμάτινης Ένδυσης - Αξε-

301 σουάρ Δερμάτινων Ειδών και Υπόδησης ή Υφάσματος/Ένδυσης ή Γαζωτών-Γαζωτριών ή Υφα-
σμάτινων Επκαλύψεων ή Κόπτη-Σχεδιαστή ή Ράπτη-Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη-Ράπτριας-
Ιστιοραπτών ή  Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής ή  Σχεδίασης και Παραγωγής  Ενδύματος ή  Επε-
ξεργασίας Γούνας ή Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δί-

πλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία  τουλάχιστον ενός
(1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

Μια καλή είδηση της ημέρας, είναι η δωρεάν

νομική βοήθεια προσφέρεται στις γυναίκες

– θύματα βίας. Γυναίκες που απευθύνονται

στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου

Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογρα-

φικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-

τητας των Φύλων. 

Οι νομικές υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς

εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου οι γυ-

ναίκες να προσφεύγουν στις αρμόδιες

αρχές και στα αρμόδια δικαστήρια για την

προστασία τους από τον κακοποιητή και να

διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

«Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση
είναι καίριος παράγοντας για να μπορέσει
μια γυναίκα να ξεφύγει από το κακοποιητικό
περιβάλλον και να οδηγήσει τον θύτη στη
Δικαιοσύνη, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό
το γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σε
όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως οικονομι-
κού εισοδήματος», ανέφερε η υφυπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μαρία Συρεγγέλα, μετά τη συνάντηση που

είχε (28.9) με τον πρόεδρο του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρη Βερ-

βεσό και το μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Χρι-

στίνα Τσαγκλή.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το

Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχουν υπο-

γράψει ο ΔΣΑ, η Γενική Γραμματεία Δημο-

γραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και

Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και το Κέν-

τρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

για την παροχή νομικής βοήθειας σε γυναί-

κες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής

βίας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι

δυνατότητες διεύρυνσης και εμβάθυνσης

της συνεργασίας αυτής, η υλοποίηση εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων για τους δικηγό-

ρους-νομικούς παραστάτες των θυμάτων, η

συμμετοχή του ΔΣΑ σε εκστρατεία ενημέ-

ρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώ-

ματα των θυμάτων και η προώθηση

ανάλογης μορφής συνεργασίας σε όλους

τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

Η Μ. Συρεγγέλα, μετά το πέρας της συνάν-

τησης, ευχαρίστησε τον Δικηγορικό Σύλ-

λογο για τη συνεργασία και τόνισε ότι

«είμαστε δίπλα σ' όλα τα θύματα βίας και
τους προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια για
να μπορέσουν να ενδυναμωθούν και να αυ-
τονομηθούν». 
Επίσης στα συμβουλευτικά κέντρα που ανή-

κουν στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ παρέ-

χεται εκτός από νομική συμβουλευτική και

ψυχολογική, κοινωνική και εργασιακή στή-

ριξη.

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900: Πανελλα-

δικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365

μέρες το χρόνο, womensos.gr

Δωρεάν νομική βοήθεια προσφέρεται 

στις γυναίκες – θύματα βίας
στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γραμματείας Ισότητας των φύλων

Άκυρη η βάπτιση!!

Από την Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και... ελάβαμε την παρακάτω επι-

στολή, όπου αναφέρει ότι βάπτιση που έγινε στη θάλασσα με “παπατζή” παπά,

είναι άκυρη. Το δημοσιεύουμε:

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

Τηλ.2109658849 Fax: 2109657210 | www: imglyfadas.gr e-mail: imgl@hotmail.gr

Ἀρ. Πρωτ. 604 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐπληροφορήθη, ὅτι στίς 2 Σεπτεμβρίου τρ.ἔ. κάποιος πού παρί-

στανε τόν ἱερέα ἐπραγματοποίησε δῆθεν βάπτιση στήν θάλασσα, πλησίον τοῦ κέν-

τρου στήν Γλυφάδα.

Ἐπιθυμοῦμε, λοιπόν, νά πληροφορήσουμε τούς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, τούς ὁποίους

δέν γνωρίζομε, ὅτι ἡ βάπτισις αὐτή εἶναι ἄκυρος καί τό παιδί παραμένει ἀβάπτιστο,

διότι αὐτός πού ἐνεφανίσθη ὡς ἱερεύς ἔχει καθαιρεθῆ ἀπό τό Συνοδικό Δικαστήριο

γιά πολύ σοβαρούς λόγους. Ὡς ἐκ τούτου δέν ἔχει δυνατότητα νά ἐνεργῆ μυστήρια,

ἔστω καί ἄν ἰσχυρίζεται, ὅτι ἀνήκει σέ ὁποιαδήποτε παλαιοημερολογιτική παρα-

φυάδα.

Κατόπιν τούτων τό παιδί πρέπει νά βαπτισθῆ ἀπό κανονικό ἱερέα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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στα πεταχτά

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

30 χρόνια Γιορτή των Πουλιών
Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών 2022

Μια γιορτή αφιερωμένη 

στη φθινοπωρινή μετανάστευση

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία προσκαλεί και φέτος

στη φθινοπωρινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που

ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν τον χειμώνα

στη Μεσόγειο και την Αφρική. Εκδηλώσεις θα πραγματοποι-

ηθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σε 40 χώρες

της Ευρώπης αντίστοιχα!

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών αποτελεί την πρώτη δράση

παγκόσμιας εμβέλειας που διοργανώθηκε από τη BirdLife In-

ternational και η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις

9-10 Οκτωβρίου 1993 σε περισσότερες από 100 χώρες. Στην

Ελλάδα ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελ-

ληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, εθνικό εταίρο της BirdLife.

σε συνεργασία με πλήθος φορέων όπως Κέντρα Περιβαλλον-

τικής Εκπαίδευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων

Περιοχών, Περιβαλλοντικούς Συλλόγους, κ.ά. Φέτος, η Γιορτή

κλείνει 30 χρόνια, που συμπίπτουν με τον εορτασμό των 40

χρόνων αδιάλειπτης δράσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Στην Αττική θα γίνει στα Μέγαρα στον Υγρότοπο Βουρκάρι

Μεγάρων 17-21 Οκτωβρίου 9:00 – 12:00

Παρατήρηση πουλιών, Εργαστήρια για παιδιά

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Για

περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2131600830

Vegan Life Festival Athens 

Vegan Life Festival Athens 2022 θα πραγματοποιηθεί,

στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 1 και 2 Οκτω-

βρίου από τις 11:00 μέχρι τις 23:00 με ελεύθερη είσοδο!

Το Vegan Life Festival πραγματοποιείται από την Vegan

Life NGO και έχει ως στόχο την προαγωγή του vegan

τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Αποτελεί το μεγαλύτερο

vegan φεστιβάλ της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του Vegan Life Festival λειτουργεί έκθεση

vegan προϊόντων και υπηρεσιών, ομιλίες από ειδικούς,

εργαστήρια, παιδικές δραστηριότητες, live dj set και ει-

καστικά δρώμενα και πολλά άλλα!

Σάββατο & Κυριακή 1 & 2 Οκτωβρίου 2022

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος: Ελεύθερη

Αμεση εξέταση επανένταξης

των “Εικαστικών” 

στα Σχολεία ζητάει το ΕΕΤΕ
μετά την απόφαση του ΣτΕ

Η διδασκαλία της Τέχνης στο Λύκειο είναι σημαντική γιατί

διαφοροποιείται από την διαδικασία αφομοίωσης της διδα-

σκαλίας της Τέχνης στις νεότερες ηλικίες. Οι μαθητές Λυ-

κείου προσλαμβάνουν με διαφορετικό και ώριμο τρόπο

ζητήματα της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, της φι-

λοσοφίας, της ιστορίας αλλά και στην ηλικία αυτή ολοκλη-

ρώνονται θέματα πρόσληψης που αφορούν στην φυσιολο-

γία του ανθρώπινου οργανισμού, του εγκεφάλου και της

όρασης. Με άλλα λόγια, είναι απόλυτα απαραίτητη παιδα-

γωγικά η διδασκαλία της τέχνης στο Λύκειο.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση

ακύρωσης που κατέθεσε το (EETE) Επιμελητήριο Εικαστι-

κών Τεχνών Ελλάδος και η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστι-

κών Μαθημάτων το 2020, η οποία και εκδικάσθηκε 13

Μαΐου 2021, και εκδόθηκε 30/12/21 με αριθμό: ΣτΕ Γ´ 7μ

2573/2021 ακυρώνει την απόφαση κατάργησης των

καλλιτεχνικών από την Α’ Λυκείου ως πλημμελώς τεκμη-

ριωμένη. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή κρίθηκαν «μη νόμιμες οι

προσβαλλόμενες κατά το μέρος που καταργούν το μά-

θημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» από το ωρολόγιο πρό-

γραμμα της Α΄ Λυκείου, κατά παραγνώριση των κριτηρίων

άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης».

“Aλλάζω συσκευή”

Προγράμματα "Εξοικονομώ", "Αλλάζω συσκευή" και επαγγελ-

ματικές ενεργειακές κοινότητες ανήγγειλε ο υπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Η μόνιμη λύση δεν είναι οι επιδοτήσεις, αλλά η εξοικονόμηση

ενέργειας και η αυτοπαραγωγή, τόνισε ο υπουργός. Στο πλαί-

σιο αυτό ανακοίνωσε τα εξής προγράμματα: Εξοικονομώ για

επιχειρήσεις, ύψους 360 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση του κτι-

ριακού αποθέματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τουρισμό,

υπηρεσίες και ορισμένους κλάδους του δευτερογενούς τομέα. 

Σχετικός Οδηγός θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο.

Με νομοθετική πρωτοβουλία θα δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης

ενεργειακών κοινοτήτων από επιχειρήσεις οι οποίες θα μπο-

ρούν να αξιοποιούν τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμ-

ψηφισμού.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ι. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

LL.B., LL.M. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (U.K.).

ΠΑΝΔΩΡΑΣ  9, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

(+30) - 697 976 0053, (+30) - 210 - 89 62 236

E- mail: lkousathana@outlook.com

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Zητάει βοηθό  για τα οικιακά μια χαρούμενη κυρία

από την περιοχή των 3Β. Τηλ. 6977698869.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, κάτοικος Βάρης, χωρίς οικογενει-

ακές υποχρεώσεις, με εμπειρία στην περιποίηση

ηλικιωμένων, εργασία εξωτερική ή εσωτερική.

Τηλ. 6992879814

ΖΗΤΑΕΙ νοσηλευτή -κατά προτίμηση Έλληνα- για

παροχή βοήθειας τις νυχτερινές ώρες σε ηλικιω-

μένο κύριο. Τηλ. 6976782784, 6932444320.

Ζητά κυρία από Ουκρανία, 50 ετών, κάτοικος

Βάρκιζας, με καλά ελληνικά, πλήρως εμβολιασμένη

ζητά εξωτερική εργασία για όλες τις οικιακές εργα-

σίες. Τηλ. 6998059385.

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

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ. ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑ-

ΣΕΙΣ. 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης,

261 μ. εντός σχεδίου. Πληροφορίες 6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTOYNTAI

Oικοδόμοι, Τεχνίτες και Εργάτες για

μόνιμη εργασία. Τηλ. 6974003808
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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

mail: 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 

τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

• ενδοοικογενειακής βίας

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Aριθμός για το οδικό δίκτυο 

) 1544

Τι αλλάζει με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ 
σ το νέο σύστημα 

πιστοποίησης αναπηρίας
Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτε
λούν την νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας. Η υπο
βολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται
ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο
ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με
αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ
που ταλαιπωρούσαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες με αναπη
ρία. Ο πολίτης θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα
ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές για
τρών. 
Η νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας είναι το απο
τέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήμα
τος. 
• Τι αλλάζει με το νέο σύστημα; 
Μέχρι σήμερα, ο πολίτης παραπεμπόταν για αξιολόγηση
από το ΚΕ.Π.Α., αφού είχε κάνει πρώτα αίτηση για μια
συγκεκριμένη παροχή (προνοιακή ή ασφαλιστική). Η δε
πιστοποίηση που λάμβανε προοριζόταν αποκλειστικά
προς αίτηση για την εν λόγω παροχή. Ως αποτέλεσμα, αν
ο πολίτης ήθελε να λάβει μια άλλου είδους παροχή,
έπρεπε συχνά να περνά εκ νέου αξιολόγηση από το
ΚΕ.Π.Α. 
Με το νέο σύστημα, ο πολίτης θα υποβάλλει μία και μο
ναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.,
ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί.
Η πιστοποίηση που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία και θα
τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής
ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους
παροχής.
Παράλληλα, το νέο σύστημα είναι πλήρως ηλεκτρονικό,
το οποίο σημαίνει ότι οι πολίτες με αναπηρία δεν θα τα
λαιπωρούνται με πολλαπλές φυσικές επισκέψεις στο
ΚΕ.Π.Α.. Αντ’ αυτού η όλη διαδικασία θα διενεργείται ηλε
κτρονικά, με μοναδική φυσική επίσκεψη εκείνη στο
ΚΕ.Π.Α. την ημέρα της εξέτασης τους από την Υγειονομική
Επιτροπή.

Σ.Σ. Κι όταν λέμε αξιολόγηση από την Επιτροπή, έπρεπε
κάθε φορά να εξευτελίζεται ως οντότητα και να δείχνει
το κομμένο πόδι του ή το κομμένο βυζί της, λες και την
επόμενη φορά θα είχε ...φυτρώσει.

• Από 16/09/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποί
ηση της αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται ανεξαρ
τήτως του πού θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε μετά.
Δηλαδή κάνουμε αίτηση για πιστοποίηση και μετά μπο
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Γνωστοποίηση Αποτελέ
σματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) σε όποιο
Φορέα και για όποια παροχή θέλουμε. 

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Ανα
πηρίας» στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. Η αί
τηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν
αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικώνδιαπι
στευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (Taxisnet). 

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Πρωτοποριακή πολύωρη χειρουργική επέμβαση  σε

συνδυασμό με τη μεταφορά αγγειακών μοσχευμάτων

και τη βοήθεια της μικροχειρουργικής έσωσε από βέ-

βαιο ακρωτηριασμό το δεξί χέρι 30χρονου εργάτη!

Ο άτυχος εργάτης, σε συνεργείο μεταλλικών κατα-

σκευών, τραυματίστηκε το περασμένο καλοκαίρι πολύ

σοβαρά όταν δέχτηκε από μικρή απόσταση χτύπημα

από υδροβολή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες όταν η στήλη του

εκτοξευόμενου νερού (της υδροβολής) χτυπήσει αν-

θρώπινους ιστούς από μικρή απόσταση, οι συνέπειες

για τον άνθρωπο είναι καταστροφικές. Τρυπάει με

στροβιλισμό και συνθλίβει (ρακοποιεί) ότι βρίσκει στο

πέρασμά της, δέρμα, μύες, αγγεία, νεύρα και ταυτό-

χρονα προκαλεί και έγκαυμα!!!

Τη δύσκολη και συνάμα πρωτοποριακή επέμβαση

πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ο Έλληνας  Χει-

ρουργός Ορθοπεδικός - Μικροχειρουργός Χεριού, δι-

ευθυντής της κλινικής Μικροχειρουργικής άκρων του

Ιατρικού Ψυχικού, Ιωάννης Ιγνατιάδης και η ομάδα

του.

«Παλαιότερα ένα παρόμοιο τραυματισμένο χέρι στο
βραχίονα  με κομμένη βασική αρτηρία και φλέβες,
τρία νεύρα κομμένα και τρείς μύες κομμένες, με τε-
ράστια ελλείμματα (μυϊκές μάζες) μήκους 15-18 εκα-
τοστών, εθεωρείτο μη βιώσιμο και άχρηστο.
Ακρωτηριαζόταν είτε άμεσα είτε σε λίγες ημέρες
μετά» αναφέρει ο κύριος Ιγνατιάδης μιλώντας για το

μέγεθος και την σοβαρότητα του τραύματος.

«Σήμερα, ευτυχώς και στην Ελλάδα με τη βοήθεια της
μικροχειρουργικής και τη δυνατότητα μεταφοράς μο-
σχευμάτων μπορούμε να αποτρέψουμε όχι μόνο τον
ακρωτηριασμό αλλά παράλληλα να αποκαταστή-
σουμε τη λειτουργικότητα του μέχρι πρότινος κατα-
δικασμένου σε αναπηρία χεριού σε σημαντικό
ποσοστό» εξηγεί ο κύριος Ιγνατιάδης, με μεγάλη εμ-

πειρία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που ο τραυματίας

έφτασε στα επείγοντα και τελικά στο χειρουργείο

μετά πάροδο πέντε ωρών από τον τραυματισμό, η

ομάδα των γιατρών αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν

τον βαρύτατο και σπάνιο τέτοιου είδους τραυματισμό

σε τέσσερις φάσεις.

«Όταν ο ασθενής έφθασε στη κλινική το χέρι δεν είχε
κυκλοφορία (ανάγγειο) και φυσικά κινδύνευε άμεσα
με ακρωτηριασμό, καθώς ο τραυματισμός είχε γίνει

περίπου πριν από 5 ώρες, δηλαδή μία ώρα πριν το χέρι
νεκρωθεί οριστικά» εξηγεί ο κύριο Ιγνατιάδης.

Αρχικά το πρώτο μέλημα των γιατρών ήταν:

Ø Η αποκάλυψη και αναγνώριση των κομμένων αγ-

γείων και ανατομικών στοιχείων. Συγκεκριμένα οι κα-

ταστροφές αφορούσαν την έσω περιοχή του

μπράτσου (βραχίονα-πύλη εισόδου της βολής) με κα-

ταστροφικά μυϊκά ελλείματα (κενά) τμημάτων 15-18

εκατοστών, της βασικής αρτηρίας του βραχίονα και

των τριών βασικών νεύρων του, καθώς και μεγάλα ελ-

λείμματα των βραχιόνων μυών (ποντίκι).

Το επείγον που διεγνώσθη ήταν η καταστροφή

(τρώση) της βασικής αρτηρίας (βραχιονίου) παρουσιά-

ζοντας έλλειμμα (κενό) έως 18 εκατοστά.

«Στην πρώτη φάση άμεσα προχωρήσαμε σε γεφύ-
ρωση του κενού της αρτηρίας με μεταμόσχευση τε-
μαχίου φλέβας 20 εκατοστών, που πήραμε από το
αντίστοιχο πόδι του ασθενή, ενώ ταυτόχρονα συμ-
πληρώθηκαν και ράφτηκαν οι μυϊκές μάζες του μπρά-
τσου και το δέρμα».

Το χέρι του τραυματισμένου εργάτη γλίτωσε τον

ακρωτηριασμό και μετά από δεκαήμερη εντατική πα-

ρακολούθηση και 15νθήμερη συνολικά νοσηλεία δια-

σώθηκε οριστικά και εκτελεί ικανοποιητικά ορισμένες

κινήσεις έκτασης καρπού και δακτύλων.

Σύμφωνα με τους χειρουργούς θα χρειασθούν ακόμα

τρείς επεμβατικές περίοδοι, κάθε δυο μήνες από μία.

Ø Στην επόμενη επεμβατική συνεδρία θα μεταμο-

σχευθούν νεύρα προκειμένου να αποκατασταθεί η αι-

σθητικότητα των δακτύλων,

Ø Στην μεθεπόμενη συνεδρία θα μεταφερθούν τένον-

τες για να επιτευχθούν και κινήσεις κάμψης χεριού

και δακτύλων,

Ø Τέλος στην τέταρτη επεμβατική συνεδρία θα γίνει

μεταμόσχευση μυός από την πλάτη στο μπράτσο για

να επιτευχθεί η κάμψη του αγκώνα.

«Η επιτυχής διάσωση του χεριού με καθολικές ιστικές
καταστροφές δια επαναιματώσεως με τόσο επίμηκες
φλεβικό μόσχευμα και τόσο ταχεία επούλωση χωρίς
νεκρώσεις είναι πολύ σπάνια».
Μάλιστα, δεδομένου ότι το μέλος επαναιματώθηκε
οριακά και χωρίς καν ίχνος μετεγχειρητικής επιμόλυν-
σης, ίσως αγγίζει το ακατόρθωτο. Η επιτυχία της διά-
σωσης οφείλεται εκτός από την εφαρμογή της άρτιας
μικροχειρουργικής τεχνικής και στην επιμελή εντα-
τική μετεγχειρητική παρακολούθηση και νοσηλεία
από ομάδα γιατρών (αγγειολόγο, αναισθησιολόγο,
λοιμωξιολόγο, αιματολόγο).»,  τονίζει ο Ι. Ιγνατιάδης.

www.ignatiadismicrohand.eu, www.microhand-ortho-spine.gr,

Mικροχειρουργική έσωσε από βέβαιο 

ακρωτηριασμό το δεξί χέρι εργαζόμενου

«Εκπαίδευση - πιστοποίηση

Υποστήριξη της ζωής με

χρήση απινιδωτή

Το Τμήμα Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του

Δήμου Λαυρεωτικής και η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας

Προνοσοκομειακής Φροντίδας, διοργανώνουν  ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: «Εκπαίδευση και πιστο-

ποίηση στη Βασική Υποστήριξη της ζωής με χρήση

αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED)».

Στο  σεμινάριο θα συμμετάσχουν το προσωπικό του «ΘΟ-

ΡΙΚΟΣ» και είναι ανοιχτό προκειμένου να συμμετάσχουν

προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, που διδά-

σκουν στα τμήματα άθλησης του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, και το κόστος θα καλυφθεί

από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ». Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας, λόγω περιορισμού θέσεων. 

Η εκπαίδευση θα γίνει από πιστοποιημένους εκπαιδευτές,

με διαδραστική διαδικασία, προκειμένου να αναπτυχθούν

οι αντίστοιχες δεξιότητες, γι’ αυτό το λόγο οι ομάδες εκ-

παίδευσης θα είναι ανά 6 άτομα, και θα γίνουν στους αν-

τίστοιχους χώρους στο κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου. 

Κυριακή, 2/10/2022, Ώρες: 15:00 – 20:00
Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: 2292027391

Διεύθυνση: Άνω Όρια, 19500, ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

«Ασημένιος» ο Α. Παπακωνσταντίνου

Φθάνοντας στη δεύτερη σημαντική διεθνή διάκριση

σε λιγότερο από δύο μήνες, ο Αντώνης Παπακων-

σταντίνου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο

πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

που έγινε στο Ρατσίστε της Τσεχίας αγωνιζόμενος

στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών.

Ο 23χρονος κωπηλάτης στον τελικό του αγωνίσμα-

τος αν και τα έδωσε όλα για την πρωτιά στο τέλος

κατέλαβε τη 2η θέση τερματίζοντας σε 7.05.42,

πίσω από τον Ιταλό Γκαμπριέλ Σοάρες που έκανε

χρόνο 07.03.40 και μπροστά από τον Σλοβένο Ράικο

Χρβατ με χρόνο 07.08.66.

Nίκος Γεωργόπουλος    

Πάνω από 45.000 δρομείς από την

Ελλάδα και 112 χώρες από όλο

τον κόσμο θα λάβουν μέρος στον

39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της

Αθήνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στις

12 και 13 Νοεμβρίου 2022 και είναι

αφιερωμένος στη μνήμη του Γρη-

γόρη Λαμπράκη. Αυτό έγινε

27.9.22 κατά τη διάρκεια της κα-

θιερωμένης Συνέντευξης Τύπου η

οποία πραγματοποιήθηκε με τη

συμμετοχή και του περιφερειάρχη

Αττικής Γ. Πατούλη. 

Τον Μαραθώνιο οργανώνει ο

ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανωτές την Πε-

ριφέρεια Αττικής, τους Δήμους

Αθηναίων και Μαραθώνα, την Ελ-

ληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και με

μεγάλο Χορηγό την ΟΠΑΠ ΑΕ.  

Να σημειωθεί ότι τα όρια συμμετο-

χής συγκριτικά με τη διοργάνωση

του 2021 έχουν αυξηθεί περίπου

κατά 40%.

Ο Περιφερειάρχης, Γ. Πατούλης,

στην τοποθέτησή του επεσήμανε

μεταξύ άλλων: Ξεκινήσαμε μια νέα
εποχή συνεργασίας ανοίγοντας
καινούργιους ορίζοντες. Ο Μαρα-
θώνιος αποτελεί ισχυρό πυλώνα
ανάπτυξης Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και συμβάλλουμε τα μέγιστα
για την υλοποίηση αυτού του παγ-
κόσμιου δρομικού γεγονότος. Ο
Μαραθώνιος παραμένει για πολ-
λές γενιές ένα σημείο αναφοράς.
Το παρελθόν συναντά το μέλλον
και ο θρύλος την ιστορία.  Στέλ-

νουμε το διαχρονικό μήνυμα ειρή-
νης και της συναδέλφωσης των
λαών, της ανάγκης για κοινωνική
αλληλεγγύη και της πίστης στη δύ-
ναμη της ελεύθερης ανθρώπινης
θέλησης. Η Περιφέρεια Αττικής θα
συμβάλλει τα μέγιστα για την υλο-
ποίηση αυτού του παγκόσμιου
δρομικού αθλήματος το οποίο εν-
τάσσει μικρούς και μεγάλους στο
αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητι-
κής αλυσίδας.

39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας

O Πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικής Ναυαγοσωστικής

Ελλάδος, Δρ. Στάθης Αβραμίδης, βραβεύθηκε για τις

υπηρεσίες του που έχει προσφέρει στη ναυαγοσω-

στική στην Ελλάδα και όχι μόνο, και ιδιαίτερα στην

πρόληψη πνιγμών, μέσα από ερευνητικές, εκπαιδευ-

τικές και αθλητικές δραστηριότητες επί 3 δεκαετίες.

Η βράβευση έγινε από την International Life Saving

Federation (ILS) από τον Γεν. Γραμματέα της Dr. Har-

ald Vervaecke και τον Πρόεδρό της Graham Ford AM.

Το βραβείο απονέμεται σε άτομα που έχουν συμβά-

λει συστηματικά, αφοσιωμένα και με παγκόσμιο αντί-

κτυπο στην πρόληψη πνιγμών και το έργο της ILS και

είναι η πρώτη φορά που Έλληνας λαμβάνει αυτή την

διάκριση. 

Το βραβείο αποτελεί δικαίωση και αναγνώριση των

προσπαθειών του Δρ. Αβραμίδη να «γεννήσει» την

αθλητική ναυαγοσωστική στην Ελλάδα και να συμβά-

λει στην μείωση των πνιγμών παγκοσμίως. Ο Στ.

Αβραμίδης υπηρετεί την δημόσια υγεία μέσα από το

έργο του στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

και στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η ILS είναι η ηγέτιδα παγκόσμια αρχή πρόληψης πνιγ-

μών μέσω δραστηριοτήτων ασφάλειας στο νερό,

εφαρμοσμένης και αθλητικής ναυαγοσωστικής. 

Οι τιμηθέντες του 2022 από 6 χώρες, είναι: Belgium:

Commander Wim NUYENS, Cara NUYENS, Kris

HOREMANS. The Netherlands: Wim P.C. DE KLERK,

Lt. Colonel Jan MAREE. Australia – Surf: Dave

THOMPSON AM. Canada: Perry SMITH, Rebecca

BOYD, Nathalie MARTIN. USA: Haley HOGAN,

Gretchen JUDAH, Allan JUDAH, Preston JENKINS,

Robins BONNER. Greece: Dr. Stathis AVRAMIDIS PhD

(περισσότερα). Εικόνα: ΕΑΝΕ.

Η Παγκόσμια Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία 

βράβευσε τον Δρ. Στάθη Αβραμίδη
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...στο κύλισμα της μπάλας

Νέος γύρος όξυνσης της κόντρας

με τη Super League 1

Σε νέα φάση όξυνσης μπαίνουν οι κόντρες αντίπαλων συμ-

φερόντων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με αφορμή αυτή τη

φορά τις αλλαγές στις διοικητικές θέσεις της Ποδοσφαιρι-

κής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα την πρόθεση της τελευ-

ταίας να προχωρήσει στον ορισμό εκτελεστικού διευθυντή,

ζήτημα για το οποίο επρόκειτο να ασχοληθεί χθες η Εκτε-

λεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. 

Ο πρόεδρος της Super League 1 και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ

Ολυμπιακός, Β. Μαρινάκης (θεσμικά και εκ των αντιπρο-

έδρων της ΕΠΟ), εξέφρασε σε έντονο ύφος την αντίθεσή

του στις διαδικασίες από πλευράς ΕΠΟ για την επιλογή

εκτελεστικού διευθυντή, κάνοντας λόγο μάλιστα «για μία
ακόμα πραξικοπηματικού τύπου ενέργεια». Αποτέλεσμα

ήταν να δημιουργηθεί ένταση με την πλευρά των διοικούν-

των της ΕΠΟ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τ. Μπαλτά-

κος, να διακόψει τη συνεδρίαση.

Αποχωρεί και ο Εργοτέλης
Με μία ακόμα αποχώρηση ομάδας στιγματίζεται η Super

League 2 της σεζόν 2022 - 2023, πριν καν ξεκινήσει η αγω-

νιστική δράση. Μετά την Ξάνθη, μόλις προχθές ανακοίνωσε

ότι αποσύρεται από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγο-

ρίας άλλο ένα ιστορικό σωματείο, ο Εργοτέλης. 

Το μέλλον της ομάδας από το Ηράκλειο καθίσταται έτσι

αβέβαιο, καθώς βάσει των όσων προβλέπονται επιστρέφει

στις ερασιτεχνικές κατηγορίες - άλλη μια εξέλιξη που έρ-

χεται ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δράσης και του

κυνηγιού του κέρδους στο εμπορευματοποιημένο ποδό-

σφαιρο, με σοβαρές συνέπειες για τις ίδιες τις ομάδες.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Με οδηγό το Nations League, 

βλέψεις για το Euro 2024

Με τη νίκη στη Ριζούπολη επί της Βόρειας Ιρλανδίας με 3-

1 (Πέλκας 14', Μασούρας 55', Μάνταλος 80' - Λέιβερι 18')

να ρίχνει με ιδανικό τρόπο την αυλαία της επιτυχημένης πο-

ρείας της στο φετινό Nations League, η Εθνική ομάδα στρέ-

φει πλέον το ενδιαφέρον της στον επόμενο στόχο, την

προκριματική διαδικασία για το Euro 2024. Η αντίστροφη

μέτρηση ξεκινάει στις 9 Οκτώβρη, ημέρα που έχει προγραμ-

ματιστεί από την UEFA η κλήρωση για την κατάρτιση των

προκριματικών ομίλων, και οι αγώνες αρχίζουν τον Μάρτη

του 2023.

Εφαλτήριο στην προσπάθεια της Εθνικής για πρόκριση στην

τελική φάση του Euro, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία, απο-

τελεί η επιτυχημένη πορεία της στον 2ο όμιλο της 3ης κα-

τηγορίας του Nations League, όπου με 5 νίκες και μόλις μία

ήττα η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση και την άνοδο στη

2η κατηγορία, καθώς επίσης μια δεύτερη ευκαιρία για πρό-

κριση στο Εuro - εφόσον δεν την εξασφαλίσει μέσω της

προκριματικής φάσης - στο πλαίσιο των πλέι οφ του Νations

League τον Μάρτη του 2024.

Μετά τη νίκη και την καλή εμφάνιση - κυρίως στο β' μέρος

- της Εθνικής επί της Β. Ιρλανδίας για την τελευταία αγωνι-

στική του Nations League, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκου-

στάβο Πογέτ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το

αποτέλεσμα και γενικότερα για την πορεία της ομάδας στον

όμιλο. Ο Ουρουγουανός προπονητής τόνισε πως η Εθνική

βρίσκεται τώρα σε πολύ καλύτερο στάδιο απ' ό,τι τον περα-

σμένο Φλεβάρη, όταν ανέλαβε εκείνος την τεχνική ηγεσία,

και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια. Οσο για τα φι-

λικά του Νοέμβρη, τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής,

τα χαρακτήρισε ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν παίκτες που

μέχρι τώρα δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής και να δο-

κιμαστούν διάφορα συστήματα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Σημαντικές επιτυχίες για Καλλιθέα και Νίκη Βόλου

Οι εκτός έδρας επιτυχίες της Καλλιθέας και της Νίκης

Βόλου, σε Ηλιούπολη και «Καυταντζόγλειο» αντίστοιχα, ξε-

χώρισαν στην 3η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, κατά την

οποία εισήλθαν οι ομάδες της Super League 2. Σε γενικές

γραμμές τα φαβορί επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και εύ-

κολα ή δύσκολα πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Στους δύο πιο ενδιαφέροντες αγώνες της 3ης φάσης, η

Καλλιθέα νίκησε εκτός έδρας την Ηλιούπολη με 2-1, ενώ

στο «Καυταντζόγλειο» η Νίκη Βόλου πήρε σπουδαία πρό-

κριση επικρατώντας του Ηρακλή με 5-4 στα πέναλτι (0-0

στην κανονική διάρκεια και στην παράταση).

Στους υπόλοιπους αγώνες: Αλλα δύο ζευγάρια κρίθηκαν

στα πέναλτι, με τον Αγιο Νικόλαο να παίρνει το κρητικό

ντέρμπι με 4-3 έναντι της Επισκοπής (0-0 στην κανονική

διάρκεια και στην παράταση) και τον Τηλυκράτη Λευκάδας να

αποκλείει τον ΟΦ Ιεράπετρας με 5-4 (1-1 στην κανονική διάρ-

κεια και στην παράταση). Πρόκριση και για την Καλαμάτα, 1-0

την Προοδευτική, καθώς και για τη Βέροια, 2-1 τα Χανιά στην

παράταση (1-1 στην κανονική διάρκεια). Τέλος, ο Απόλλων Λά-

ρισας πήρε την πρόκριση χωρίς αγώνα μετά την αποχώρηση

του Εργοτέλη από το πρωτάθλημα της SL 2, που είχε ως συ-

νέπεια και την αποβολή του από το Κύπελλο.

ΤΕΝΙΣ - PARMA OPEN

Στα προημιτελικά η Σάκκαρη

Μετά από ανατροπή για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η

Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του διεθνούς

τουρνουά τένις Parma Open της σειράς 250 της WTP, απο-

κλείοντας την Ολλανδή Αράνθα Ρους (2-1 σετ) για τους «16».

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο σετ με 6-3, στη συνέχεια

όμως βελτιώθηκε αισθητά και πήρε τα δύο επόμενα (6-2, 6-3).

Στους «8» η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Βελγίδα Μαρίνα Ζα-

νέφσκα (Νο 97 στον κόσμο), η οποία για τους «16» νίκησε την

Ουγγαρέζα Ντάλμα Γκάλφι με 2-0 (6-1, 6-3).

ΣΤΙΒΟΣ

Στις συνθήκες προπόνησης αναφέρθηκε 

η Ε. Τζένγκο
Στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει προκειμένου να

προετοιμαστεί και να προπονηθεί πριν από τους αγώνες

αναφέρθηκε, για μια ακόμη φορά, η πρόσφατη πρωταθλή-

τρια Ευρώπης στον ακοντισμό Ελίνα Τζένγκο μιλώντας σε

εκπομπή του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέφερε χαρα-

κτηριστικά: «Κάνω προπόνηση σε ένα γηπεδάκι ποδοσφαί-
ρου χωρίς καν ταρτάν. Ρίχνω το ακόντιο πάνω από τα
σύρματα του γηπέδου και δεξιά έχει έναν γκρεμό. Στον τε-
λευταίο αγώνα έδειξα στις αντιπάλους πού προπονούμαι
και "έμειναν κόκαλο". Οταν στις μεγάλες πόλεις δεν έχουν
εγκαταστάσεις, να περιμένουμε κάτι παραπάνω στην Καλ-
λικράτεια;». Σημείωσε πως δύσκολες συνθήκες αντιμετω-

πίζουν και άλλοι συναθλητές της από τον χώρο του στίβου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη χρυσή επιτυχία της Ελίνας

Τζένγκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο,

τον περασμένο Αύγουστο, σε ανακοίνωσή της η Τομεακή

Οργάνωση Χαλκιδικής του ΚΚΕ μεταξύ άλλων είχε αναδεί-

ξει τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες προπονείται η πρω-

ταθλήτρια, καθώς και οι άλλοι αθλητές. Επεσήμαινε δε τόσο

την άθλια κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη

Νέα Καλλικράτεια που καθημερινά χρησιμοποιούν πάνω

από 150 παιδιά όσο και τις γενικότερες δυσκολίες που βιώ-

νουν τα σωματεία και οι αθλούμενοι στον νομό Χαλκιδικής.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν και πάλι στη
Βάρκιζα για το ομορφότερο και το πιο
συναρπαστικό παιχνίδι του μπάσκετ!
Για δεύτερη χρονιά στη σειρά ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
διοργανώνει σε συνεργασία τη
Greece 3x3, το κορυφαίο Τουρνουά
FIBA 3x3 Basketball της Ελλάδας.
Η μεγάλη αθλητική γιορτή που πέ
ρυσι σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία
και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και
αστέρων του μπάσκετ (Παναγιώτης
Γιαννάκης, Βασίλης Σπανούλης, Γιάν
νης Μπουρούσης) θα φιλοξενηθεί
στο πλακόστρωτο της κεντρικής πλα
τείας της Βάρκιζας από Παρασκευή
30/9 μέχρι Κυριακή 2 Οκτωβρίου. 

Το πρόγραμμα του Τουρνουά 3x3 πε
ριλαμβάνει οκτώ διαφορετικές ηλι
κιακές κατηγορίες.
Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα
του κόσμου
Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για όλους
τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτή
τως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας
στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέ
ρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται
η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κι
νητήρια δύναμη του 3x3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!
Το 3x3 Basketball εξαπλώνεται ρα
γδαίως και μανιωδώς, αρχής γενομέ
νης από πέρυσι στο Τόκιο αποτελεί

επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αγώνων, προσελκύει
διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη
στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσ
σόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα
στον κόσμο.
Χρηματικά έπαθλα και δώρα 
Η νικήτρια ομάδα της κατηγορίας
Open Men θα εισπράξει το μεγάλο
χρηματικό έπαθλο των 800 ευρώ, ενώ
η ομάδα που θα καταλάβει την δεύ
τερη θέση της κατηγορίας θα πάρει
200 ευρώ.
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα
διεκδικήσουν ποδήλατα, ρολόγια
BOSS, συλλεκτικά στυλό Parker, συλ
λεκτικές μπάλες και άλλα δώρα.

Mεγάλη γιορτή του μπάσκετ 3x3 στη Βάρκιζα

Μεσόγεια 2022

1ο Φεστιβάλ Κλασικού Αθλητισμού

Με στόχο να μυήσει τα παιδιά στις ομορφιές του κλασικού

αθλητισμού και να αποτελέσει θεσμό, θα διεξαχθεί από τις

30 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, στο στάδιο των

Σπάτων, το Φεστιβάλ Κλασικού Αθλητισμού «Μεσόγεια».

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ αθλητισμού και πολιτισμού με

πολλές δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Η συνέντευξη

Τύπου σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση για την

έναρξη μιας διοργάνωσης, η οποία απευθύνεται σε παιδιά

από 10 έως 16 ετών. 



Του Κ. Βενετσάνου

Eπανερχόμαστε, όπως είχαμε υποσχεθεί, με

αναλύσεις και αποσπάσματα από τον ΗΓΕΜΟΝΑ

του Μακιαβέλλι και τις παρατηρήσεις του Ναπο-

λέοντα πάνω στον «ΗΓΕΜΟΝΑ».

Και τούτο γιατί ο Μακιαβέλλι με τις διαπιστώσεις

του, είναι «εδώ» κι ο Ναπολέων με τις κατακτη-

τικές διαθέσεις του κα τον «μακιαβελισμό» του,

Ζεί!

Ζει, γιατί όσο κι αν έχει «εξωραϊστεί» η γλωσ-

σική έκφραση, με την «...ωραιοποίηση, τον εξευ-

γενισμό, αλλά και την παραλλαγή των κοινά

παραδεδεγμένων εννοιών, την σημασία των λέ-

ξεων – σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών που

«επιστημονικότατα» το επιχειρούν – η απληστία,

η αρπαγή, η κατάκτηση με τη βία ή την απάτη, ο

«ιμπεριαλισμός θριαμβεύει.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 

κι ο Μακιαβέλλι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιβεβαιώνει την πα-

ραπάνω διαπίστωση. Το ερώτημα είναι, ποιος

είναι ο ιμπεριαλιστής. Η Ρωσία ή οι ΗΠΑ και οι

υποτελείς «βασιλείς» της;

«Μα, η Ρωσία που ξεκίνησε τον πόλεμο», θα

πουν πολλοί αναγνώστες γιατί «... ο απλός λαός
που δεν διαβάζει, έχει τις ομιλίες των επισκό-
πων και των ιερέων, που διόρισα... και των πλη-
ρωμένων ρητόρων μου» σχολιάζει ο Ναπολέων,

και επικαιροποιούμε εμείς: Και τις τηλεοράσεις

που τον πιπιλίζουν το μυαλό, νυχθημερόν, και

τους δημοσιογράφους, αναλυτές και καθηγητές,

σήμερα, που μανιπουλάρουν το μεγαλύτερο

μέρος του ακροατηρίου τους.

Να το ξαναπούμε, γιατί το είχαμε αναλύσει στην

αρχή της κρίσης (www.ebdomi.com, αρχείο φύλ-

λων, φ. 1222/5.3.22, σελ. 8):  Η Ουκρανία πρω-

τόγινε κράτος, ως ομόσπονδο στην ΕΣΣΔ, το

1922 επί Λένιν. Μέχρι τότε, οι Σλαύβοι της Ου-

κρανίας ευρίσκονταν υπό την προστασία ή την

κυριαρχία των Ρώσων εκτός μιας περιόδου όπου

στίφη Τατάρων (1240) Τούρκων, Λιθουανών, Πο-

λωνών, Αλανών, Γερμανών κ.λπ. λυμαίνονταν

την Ουκρανία και άφησαν τα χνάρια των κατα-

στροφών και των επιμειξιών τους.

Κακώς επομένως παραλληλίζουμε τους Τούρ-

κους με τον Πούτιν και την Ουκρανία με την

Κύπρο. H αναφορά πρέπει να γίνεται μόνον

αφορά την ανοχή και ενθάρρυνση των Τούρκων

από τη Δύση και την υποκριτική αυστηρότητα

κατά των Ρώσων. Το αληθοφανέστερο ψεύδος

είναι η αλήθεια παραλλαγμένη.

Ο Μακιαβέλλι αναφέρει σωρεία παραδειγμάτων

από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη και κυρίως

από την Ιταλία, μετά τη διάλυση της Δυτικής Ρω-

μαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου περιοχές της άλλα-

ζαν χέρια πότε των Ισπανών, πότε των Γάλλων

εξαιτίας των διαφωνιών και των συμφερόντων

των Ιταλών ηγεμονίσκων, του παπικού κράτους

και των Βενετσιάνων!

Και η ιστορία, εξελισσόμενη, επαναλαμβάνεται.

Η Ουκρανία, το 2014, ποδηγετούμενη από τη

Δύση, με την «πορτοκαλί επανάσταση» (η επι-

λογή του χρώματος δεν είναι τυχαία· το πορτο-

καλί είναι «γλυκό» χρώμα) αποτόλμησε ν’

αποσπαστεί από τις ιστορικές της καταβολές, και

το πληρώνει. 

Οι λαοί φταίνε, γιατί με την άγνοιά τους αφήνον-

ται να χειραγωγούνται· να μανιπουλάρονται.

«Γιατί οι λαοί ελπίζοντας σε βελτίωση της μοίρας
τους επιθυμούν ν’ αλλάξουν κυβερνήτη (...) αλλά
την παθαίνουν, γιατί τους γίνεται μάθημα αμέ-
σως από την πραγματικότητα, πως οι μοίρα τους
χειροτέρεψε», όπως επισημαίνει ο Μακιαβέλλι

στον «ΗΓΕΜΟΝΑ» και συμπληρώνει: «... φυσικά
επακόλουθα της ανώμαλης κατάστασης είναι οι
πάμπολλοι τρόποι βίας. (πόλεμος, ξενητειά, δυ-

στυχία). Μετά «εξυμνητείται ο ηρωισμός» απ’ αυ-

τούς που τους έσπρωξαν στην ανωμαλία και τον

ενισχύουν με όπλα κι άλλα μέσα, για να σκοτω-

θούν αυτοί «ηρωικά» και για να πλήξουν τους αν-

τιπάλους των υποκινητών τους. Πάντως... «αν
κατορθώσεις να επανακτήσεις τις επαναστατη-
μένες χώρες – έχοντας τη φιλική βοήθεια πολι-
τών της  (Ντανιέτσκ, Λουγκάνσκ κ.ά.) είναι πολύ
δύσκολο να τις ξαναχάσεις», λέει ο Μακιαβέλλι

«ιδιαίτερα αν είναι γειτονικές χώρες και οι λαοί
τους μιλούν την ίδια γλώσσα με σένα». (κεφ.3).

Αποτέλεσμα του σημερινού πολέμου στην Ου-

κρανία είναι η αθέτηση των δεσμεύσεων των

ΗΠΑ, να μην προχωρήσει ούτε ίντζα το ΝΑΤΟ

στις πρώην Σοβιετικές χώρες, πράγμα που το

έπραξε κατά κόρον, με απληστία χάρη των ιμπε-

ριαλιστικών της επιδιώξεων, που απέβλεπε τε-

λικά – πλην των άλλων γεωπολιτικών και

οικονομικών επιδιώξεων – στην αχρήστευση της

στρατιωτικής άμυνας της Ρωσίας, έναντι των

ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων της δυτικής Ευρώπης.

Ορθώς λοιπόν ο Πούτιν επενέβη στρατιωτικά,

γιατί όπως ρητά αναφέρεται στον ΗΓΕΜΟΝΑ

“μας”: «Δεν πρέπει, ποτέ, κανείς να επιτρέπει τη
διατήρηση μιας ανωμαλίας για ν’ αποφύγει έναν
πόλεμο. Γιατί τον πόλεμο δεν τον αποφεύγεις,
μα τον αναβάλεις μονάχα, προς ζημίαν σου».
(ΗΓΕΜΟΝΑΣ με σχόλια του Ναπολέοντα, εκδ.

Σκαραβαίος, κεφ. 3, σελ. 101).

O Μακιαβέλλι, ο Ναπολέων

οι ΗΠΑ και η ΡΩΣΙΑ

Ο “Ηγεμόνας” του Μακιαβέλλι σχολιασμέ-

νος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 

Μοναδική έκδοση στην Ελλάδα, 

από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος 

«Ο Μακιαβέλι για την Πολιτική Οικονομία: 

Υπέρμαχος της δημοσιονομικής ισορροπίας 

και προσεκτικός μεταρρυθμιστής

Η επικαιρότητα των σκέψεων του Μακιαβέλι και στο

ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και στο ζήτημα

των μεταρρυθμίσεων είναι αξιοθαύμαστη, αν σκεφθεί

κανείς ότι έγραφε στις αρχές του 16ου αιώνα, μέσα σε

εντελώς διαφορετικές συνθήκες από τις σημερινές.

Για το λόγο αυτό, το έργο του είναι κλασσικό και αξε-

πέραστο και πρέπει να διαβάζεται και σήμερα με νη-

φαλιότητα και ανοικτό πνεύμα, τόσο από τους

σύγχρονους ηγέτες όσο και από τους σημερινούς κοι-

νωνικούς επιστήμονες, ιδιαίτερα στη χώρα μας που

βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ζητήματα και της δημο-

σιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων».

Απόσπασμα από τον πρόλογο του καθηγητή πολιτικής

οικονομίας Ναπολέοντα Μαραβέγια
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