
26ο €

Η Φιλοσοφία είναι ένας 
πολύτιμος λίθος, ο οποίος 
όσο περισσότερο υφίσταται 
κατεργασία, τόσο 
περισσότερο ακτινοβολεί 
και καταυγάζει.        ] 14
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Ο Καίσαρας Βοργίας για ν’ αποκαταστήσει την

«τάξη» στην επικράτειά του, στην Ιταλία, διόρισε δι-

οικητή (άρχοντα) τον Ραμίνο ντ’ Όρκο, κι όταν του

’κανε τη «δουλειά», για να εξευμενίσει το λαό για τ’

ανομήματα και τη σκληράδα του, ένα πρωί, (δημόσια

και πονηρά) «τον έκοψε στα δύο»1...

Ο Ναπολέων, σχολιάζοντας την παρα-

πάνω εξιστόρηση του Μακιαβέλλι,

λέει: «Φ., (υπονοεί τον υπουργό της

Αστυνομίας Φουσέ). Θα είσαι ο Ραμίνο

ντ’ Όρκο μου», για να ικανοποιήσει το

λαό, με την άμεση αντίδρασή του σε

παράνομες, σκληρές κι αντιλαϊκές

ενέργειές του2.

Ο Μητσοτάκης, ένα πρωί, για  να

εξευμενίσει το λαό για την παρακο-

λούθηση του Ανδρουλάκη, “έφαγε” τον ανιψιό του

Δημητριάδη και τον διοικητή της Ε.Υ.Π., που ο ίδιος

είχε διορίσει, για να του κάνει τη δουλειά του... Αλλά

το πράγμα δεν τελείωσε κι αποφάσισε να το... βελ-

τιώσει κι άλλο, φέρνοντας για διαβούλευση σχέδιό

νόμου για την αναδιοργάνωση της Ε.Υ.Π. κ.λπ.

Δεν είμαι ειδικός, για να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο

λόγος μου. Για το λόγο τούτο, εκτός των άλλων

πηγών μου άντλησης “σοφίας”, προσέφυγα και στην

εβδομαδιαία εφημερίδα «Ντοκουμέντο» του Κ. Βα-

ξεβάνη, βεβαίως, που ανέσκαψε ιδιαίτερα την πληγή

των τελευταίων παρακολουθήσεων, αλλά και στις φι-

λοκυβερνητικές εφημερίδες «Βήμα», που κάνει απο-

καλύψεις με ονόματα, και στην «Καθημερινή» της

Κυριακής.

Ιδιαίτερα διαφωτιστικές για το εν λόγω σχέδιο

νόμου ήταν οι απόψεις, εκτός του Υπουργού Επικρα-

τείας, καθηγητού του Συνταγματικού Δικαίου (Σ.Δ.)

του ΕΚΠΑ, -Γιώργου Γεραπετρίτη-, που υπεραμύνε-

ται φυσικά του κυβερνητικού νομοσχεδίου, προτάσ-

σοντας την ανάγκη εξεύρεσης της “χρυσής τομής”

μεταξύ της «μη απονεύρωσης της Υπηρεσίας Πλη-

ροφοριών και της μη παρέμβασης στα δικαιώματα

των πολιτών», αναπτύσσουν        Συνέχεια στη σελ. 2

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αναγκαία μεν, αλλά 
ποιών πληροφοριών;
Από ποιούς και πώς;

του Κώστα 
Βενετσάνου

Βιβλιοπαρουσίαση• Επέκταση του Προαστιακού
• Σύνδεση Αεροδρομίου με Ραφήνα

] 6

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Απολογισμός έργου
] 6

H EYΔΑΠ εγγυήτρια
των έργων στα Γλυκά Νερά

] 7

Προσέγγιση στην ποίηση

του Δ. Δόγκα
από τον Κώστα Βενετσάνο ] 15

Συμπεράσματα,

Διαπιστώσεις,

αιτήσεις και

απαιτήσεις

της ΚΕΔΕ 

στο Συνέδριο 

του Βόλου

] 7

Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος

Συμπεράσματα του Ετήσιου
Τακτικού Συνεδρίου

Ο Δήμος ΒΒΒ παρουσιάζει ποιητική 

συλλογή του Δημοσθένη Δόγκα

Λεπτομέρειες ] 24
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

τις απόψεις τους, οι καθηγητές επίσης, πάνω στο Σ.Δ.

οι, Ν. Αλιβιζάτος και Ευ. Βενιζέλος, – πρ. Αντιπρόεδρος

της κυβέρνησης Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον

Αντ. Σαμαρά, και πρόεδρο επίσης του ΠΑΣΟΚ – ο καθη-

γητής και πρ. Υφυπ. Γιάννης Βαληνάκης, καθώς και η

Δικηγόρος και μέλος της Αρχής Διασφάλισης απορρή-

του των Επικοινωνιών, Αικ. Παπανικολάου, όπως και δη-

μοσιογράφοι3.

Συνοπτικά οι απόψεις των καθηγητών είναι πως «το

σχέδιο νόμου (Σ.Ν.) προσπαθεί να βελτιώσει το νομοθε-

τικό πλαίσιο και περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία...,

αλλά» ... στο “αλλά” κρύβεται το μεγάλο μέρος της αλή-

θειας.

Εκ προοιμίου να πω πως όταν η επιστημονική σκέψη και

κρίση προέχει της πολιτικής σκοπιμότητας, κινείται

προς την κατεύθυνση της αλήθειας και τιμά τον εκφρα-

στή της. Τουναντίον όταν παρακάμπτεται η επιστημο-

νική αλήθεια, χάριν της πολιτικής σκοπιμότητας,

υποβαθμίζει και εκθέτει τους εκφραστές της. Πολλά τα

παραδείγματα, όπως π.χ. στην περίπτωση της παράνο-

μης κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμα, της ανατροπής του

δημοψηφίσματος, το 2015, όπου το κραυγαλέο «όχι»

του εκλογικού σώματος έγινε «ναι» των υποτελών της

Ε.Ε. πολιτικών και όχι μόνο της κυβέρνησης, τα εμβόλια

του covid19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα «μέτρα» και

οι συνέπειές τους, κ.λπ., κ.λπ. 

Αλλά ας παύσω εγώ κι ας ομιλήσουν οι καθ’ ύλην αρμό-

διοι: 

Ο Ευ. Βενιζέλος τονίζει πως το Σ.Ν. για την Ε.Υ.Π. «δεν

αποδέχεται ως οδηγό τη συμμόρφωση με τα πορίσματα

της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και επιχειρεί να

θέσει υπό τη συσταλτική πίεση του νομοθέτη τις συν-

ταγματικές εγγυήσεις του απορρήτου των επικοινωνιών.

Σε σχέση μάλιστα με την επείγουσα ανάγκη διερεύνη-

σης εκκρεμών υποθέσεων, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις

μπορεί να θεωρηθούν ειρωνικές».

Η έννοια της Εθνικής Ασφάλειας

Σύμφωνα με τους ορισμούς του αριθμ. 3 του Σ.Ν. που

φέρνει η κυβέρνηση, λέει ο Ευ. Βενιζέλος, «”Λόγοι εθνι-

κής ασφάλειας” είναι τα πάντα: ...λόγοι που συνάπτον-

ται με την προστασία των βασικών λειτουργιών του

κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων του κοινω-

νικού συνόλου...» (Σ.Σ. γενικόλογη και αόριστη «σάλ-

τσα»). 

«...και περιλαμβάνουν την πρόληψη και καταστολή δρα-

στηριοτήτων ικανών να επιφέρουν πλήγμα στις συνταγμα-

τικές, πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές της

χώρας όπως, ιδίως, λόγοι σχετικοί με την εθνική άμυνα

(Σ.Σ. το κατανοώ) την εξωτερική πολιτική την ενεργειακή

ασφάλεια (Σ.Σ. μήπως πρέπει να κατασταλούν “οι δραστη-

ριότητες” και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων για την

ενεργειακή κατάντια; Ιδιωτικοποιήσεις βασικών κοινωνι-

κών αγαθών, χρηματιστήριο ενέργειας κ.λπ.) περιλαμβάνει

βεβαίως στους λόγους εθνικής ασφάλειας, την κυβερνο-

ασφάλεια (Σ.Σ. Σωστά), και άλλες υβριδικές απειλές(;) την

προστασία του νομίσματος και της εθνικής οικονομίας,

(Σ.Σ. περιλαμβάνει προφανώς και τις κινητοποιήσεις των

εργαζομένων), την προστασία από ανθρωπιστική κρίση,

την δημόσια υγεία (Σ.Σ. ώπα, νά τα εμβόλια, η Pfizer, η

υποχρεωτικότητα, τα πρόστιμα κ.λπ.) και την προστασία

του περιβάλλοντος». Και συμπεραίνει ο Βενιζέλος: «Όλοι
μπορούν να παρακολουθούνται για όλα».
Όσον αφορά την «εθνική Ασφάλεια», ο Βενιζέλος είναι

σαφέστατος και αποδεικτικός: «Η έννοια των λόγων

εθνικής ασφάλειας είναι συνταγματικοί και δεν μπορεί

να διευρυνθεί και μάλιστα υπέρμετρα από τον κοινό νο-

μοθέτη, λέει, και αναφέρονται στο Σύνταγμα σε δύο δια-

τάξεις. «στο άρθρο 19 § 1 εδ. Β για την άρση του

απορρήτου των επικοινωνιών και στο άρθρο 5 Α για τους

περιορισμούς στο δικαίωμα της πληροφόρησης. Κατά το

άρθρο 5Α παρ. 1 Σ.». Και διευκρινίζει: «Η εθνική ασφά-
λεια ταυτίζεται κατ’ αρχάς με την ανάγκη προστασίας
της “εδαφικής ακεραιότητας” της χώρας (που μνημο-

νεύεται στο άρθ. 14 παρ. 3), (...) στο άρθρο 22, παρ. 4».

Και τεκμηριώνει με αναφορά στα σχετικά άρθρα του ποι-

νικού κώδικα, και στη νομολογία (αποφάσεις) του Ευ-

ρωπαϊκού δικαστηρίου δικαιωμάτων του Ανθρώπου

(ΕΔΔΑ). Να μην αναφέρω όλες τις αναντίρρητες λεπτο-

μέρειες που περιλαμβάνει, αλλά αξίζει να μεταφέρω

δύο ακόμη παραγράφους της ανάλυσης Βενιζέλου: 

«...Το νομοσχέδιο εξομοιώνει τους Δημάρχους και Πε-

ριφερειάρχες με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας(!) αλλά

σιωπά ως προς ιδιαίτερα ευαίσθητες κατηγορίες προ-

σώπων, η μυστική παρακολούθηση των οποίων έχει γίνει

αντικείμενο ενδελεχούς επεξεργασίας από το ΕΔΔΑ,

τους δικηγόρους και τους δημοσιογράφους». Οσον

αφορά δε την «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), ο Ευ. Βενιζέλος λέει καταλήγον-

τας: «...η ΑΔΑΕ δεν είναι ο αμήχανος αρχειοθέτης χι-

λιάδων ανώνυμων και αναιτιολόγητων εισαγγελικών

διατάξεων που αίρουν το απόρρητο των επικοινωνιών

για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά ο συνταγματικά
προβλεπόμενος εγγυητής του απορρήτου».

Εν κατακλείδι δικαιούμαι να προσθέσω κι εγώ, συμπε-

ραίνοντας πως η «εθνική Ασφάλεια», αλλά και το «Δη-
μόσιο συμφέρον» δεν μπορεί να είναι έννοιες

διευρυνόμενες αναιτιολόγητα και αυθαίρετα απ’ οποι-

οδήποτε πρόσωπο ή αρχή, ώστε να χωράει πιθανόν και

τον Χ θιγόμενο Πρωθυπουργό από τυχούσα κριτική ή

οποιαδήποτε άποψη ή κοσμοθεωρία που δεν συμφωνεί

προς τις επικρατούσες απόψεις της κοινωνίας ή τις κυ-

βερνητικές επιλογές.

Κλείνοντας υποχρεωτικά, γιατί εκτός του τηλεοπτικού

χρόνου υπάρχει και ο έντυπος δημοσιογραφικός χώρος,

ν’ αναφερθώ στην αυστηρότατη κριτική του Ν. Αλιβιζά-

του, και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των κυβερ-

νήσεων της Ν.Δ. και ιδιαίτερα της παρούσας του Κυρ.

Μητσοτάκη: «Όλα συντείνουν στο να θεωρούνται εγ-

γύηση για μια επιτυχή διακυβέρνηση τα 151 πειθαρχη-
μένα κουκιά στη Βουλή.
Σήμερα εμείς, αύριο εσείς, αυτό είναι το κυρίαρχο σύν-

θημα». [Σ.Σ. Κύριοι βουλευτές ως κύαμοι (κουκιά) σε με-

γάλη ποσότητα είστε επιβλαβείς].

Χαρακτηριστικά δε επισημαίνει: «Στις 8 Ιουλίου, ήτοι την

επαύριον της νίκης της Ν.Δ. στις εκλογές, με το Π.Δ.

81/2019 (...) η Ε.Υ.Π. μεταφέρθηκε στον Πρωθυπουργό

(...) Τόσο πολύ βιαζόταν!».

Κι ακόμη, μεταξύ πολλών σημαντικών παρατηρήσεων: «Η

υπέρμετρη διεύρυνση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας,

ώστε να περιλάβει ακόμη και τη δημόσια υγεία, δεν είναι

μόνον ανησυχητική· είναι και αντισυνταγματική».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι επιστημονικές

απόψεις της Αικ. Παπανικολάου, η οποία με προσεκτικό

τρόπο, λόγω της ιδιότητάς της, επισημαίνει κι εκείνη, με-

ταξύ άλλων: «...Πρόβλημα ωστόσο γεννά η ευρύτητα του
ορισμού της «εθνικής ασφάλειας» (...). «Πρόκειται για ορι-

σμό που εκτείνεται στο σύνολοι φάσμα των κρατικών δρα-

στηριοτήτων»... Όλοι θα παρακολουθούνται για όλα!»
Ο Όργουελ ζει. Μετά Χριστόν προφήτης κι αυτός μας

οδηγεί!...

―――――――――――――――
Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ», με τα σχόλια του Ναπολέοντα, εκδ. Σκαρα-

βαίος, κεφ. 7, σελ. 151 κ.ε.

2. ως άνω, σελ. 150 σχολ.4

3. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής», 20.11.22, σελ. 4-12.

Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών

συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Eνισχύεται ο στόλος της ΕΛ.ΑΣ. Σελ. 6

Η ανακύκλωση στα σχολεία Σελ. 7

Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου
Θωμάς Γερασιμίδης Σελ. 8

“Ζούμε σε μια κοινωνία που βασίζεται
στη φιλανθρωπία» Β. Αναστασίου Σελ. 8

Η μοναδικότητα του Ολύμπου
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 9

Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της
βίας  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Εκ Φιλοσοφήσεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Πολιτικές Αναλύσεις
Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος Σελ. 16

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

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Pole: Beginners, Intermediate, Exotic, Hoop Kids 

• Salsa kinds • commercial Kids, Μουσικοκινητική

• Salsa Εφήβων • Ballet lines • Σύγχρονο Kids 

• Bachata • Aerial Dance

Ο χορός είναι άσκηση και ευζωία. Διάλεξε ποιος σου ταιριάζει. 
Στην La Timba το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν
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Η κλασική Βιέννη στην 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 20:30
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Χάυντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν... Λίγο
πριν τα Χριστούγεννα η Κρατική Ορ-
χήστρα Αθηνών φέρνει την κλασική
Βιέννη στην Αθήνα παρουσιάζοντας
τρεις κορυφαίους συνθέτες του κλα-
σικισμού. Την Παρασκευή 2 Δεκεμ-
βρίου στο Μέγαρο Μουσικής, ο
πιανίστας και παιδαγωγός Πάβελ
Γκιλίλοφ συμπράττει με την Αγάπη
Τριανταφυλλίδη - που υπήρξε μαθή-
τριά του - στο μελωδικό Κοντσέρτο
για δύο πιάνα και ορχήστρα σε μι
ύφεση μείζονα του Μότσαρτ. Η βρα-
διά ανοίγει με τη Συμφωνία αρ.95 σε
ντο ελάσσονα του Χάυντν, μια από
τις γνωστότερες «Συμφωνίες του
Λονδίνου», όπως ονομάστηκαν οι
συνθέσεις του από την περίοδο που
ζούσε στην βρετανική πρωτεύουσα.
Ο επίλογος δικαιώνει και τις πιο
υψηλές προσδοκίες παρουσιάζον-
τας την αριστουργηματική Συμφω-
νία αρ. 5 σε ντο ελάσσονα του
Μπετόβεν για την οποία ο Ρόμπερτ
Σούμαν έλεγε ότι: «θα υπάρχει στο
διηνεκές, όσο θα υπάρχει ο κόσμος
και η μουσική». Στο πόντιουμ, επι-
στρέφει ο ταλαντούχος αρχιμουσι-
κός Έκτορας Ταρτανής.

Το πρόγραμμα με μια ματιά

ΓΙΟΖΕΦ ΧΑΫΝΤΝ (1732 – 1809) 
Συμφωνία αρ. 95 σε ντο ελάσ-
σονα, Hob. I/95

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟ-
ΤΣΑΡΤ (1756–1791)

Κοντσέρτο για δύο πιάνα και ορ-
χήστρα σε μι ύφεση μείζονα,
KV365

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
(1770–1827)
Συμφωνία αρ. 5 σε ντο ελάσσονα,
έργο 67

«Ὦ γῆ τῆς Ἰωνίας, σένα ἡ
ψυχές των ἐνθυμοῦνται ἀκόμη»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν

στην επετειακή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Λα-

ογραφικού - Πολιτιστικού Ομίλου Μαρκοπούλου -

Πόρτο Ράφτη «Δήλιος Απόλλων», με τίτλο «Ὦ γῆ τῆς

Ἰωνίας, σένα ἡ ψυχές των ἐνθυμοῦνται ἀκόμη», που

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρ-

κοπούλου «Άρτεμις» και είναι αφιερωμένη στην αγα-

πημένη Σμύρνη.

Από τη Μικρά Ασία, στη «μητέρα» Ελλάδα, ένας ολό-

κληρος πολιτισμός ήρθε μαζί με τους πρόσφυγες. Έφε-

ραν εδώ ό,τι μπορούσε να χωρέσει στην «ταξιδιωτική»

τους σκευή: τον υλικό και πνευματικό τους πλούτο, την

παράδοση και πάνω από όλα, την έγνοια τους για ό,τι

σήμαινε η πατρίδα τους εκεί. Μια έγνοια που εκδηλώ-

θηκε και διοχετεύτηκε εκ νέου σε όλες τις πτυχές του

καθημερινού βίου, όπως ο χορός, η οικογένεια, το θέ-

ατρο, το εμπόριο, η ναυτιλία, η οικονομία γενικότερα.

Σε αυτή την παράσταση θα ζήσουμε ένα κομμάτι της

ιστορίας της Σμύρνης, όπως μεταφέρθηκε και αποτυ-

πώθηκε μέσα από το χορό, στις περιοχές που εποίκη-

σαν οι πρόσφυγες: τη Ν. Σμύρνη, τη Ν. Αρτάκη, τη Ν.

Ερυθραία κ.α.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν χοροί από τους χο-

ρευτές και χορεύτριες του Ομίλου, προβολή βίντεο και

αναφορές στη μεταφορά και διάδοση του Μικρασιατι-

κού Πολιτισμού, από τη Σμύρνη στην Ελλάδα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

7ο Φεστιβάλ Χορωδιών 2022 
“Ελληνες Συνθέτες”

Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ώρα 19.00

Ελεύθερη Είσοδος για το κοινό

Η Χορωδία της Περιφέρειας Αττικής θα συμμετάσχει στο φετινό 7ο

Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργανώνεται από τον δήμο Δήμο Παπάγου

– Χολαργού, την Κυριακή  27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 στο Αμ-

φιθέατρο « Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (

Περικλέους 55 Χολαργός ). 

Ο θεματικός άξονας της διοργάνωσης είναι Έλληνες Συνθέτες - από

τον Χατζιδάκι- Θεοδωράκη στο Σήμερα.

Δωρεάν  μουσικά 

εκπαιδευτικά τμήματα 

Η μουσική κοινότητα String Theory και ο καλλιτεχνι-

κός διευθυντής Γιώργος Πατεράκης προσκαλούν παι-

διά από 14 ετών, νέες και νέους από διάφορες

κοινωνικές δομές για να συμμετάσχουν δωρεάν σε

οποιοδήποτε από τα εβδομαδιαία μουσικά εκπαιδευ-

τικά τμήματα του String Theory:

Τα μαθήματα του Νέου Πειραματικού Τμήματος γίνον-

ται κάθε Τρίτη, 19.15 – 21.45, στον πολυχώρο Play-

ground for the arts, Βουτσαρά 4-6, στον Κεραμεικό και

διαρκούν μέχρι και τον Ιούνιο 2023. 

Στο τμήμα αυτό μπορούν να υποδεχθούν μέχρι 10 παι-

διά.

Φιλανθρωπική εκδήλωση

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας Υπατία διοργανώ-

νει, όπως κάθε χρονιά, φιλανθρωπική εκδήλωση

στην Πνευματική Εστία Βούλας με σκοπό την ενί-

σχυση του Παιδικού Χωριού SOS της Βάρης. Θα λει-

τουργήσει Σάββατο και Κυριακή 3-4 Δεκεμβρίου

2022 από τις 09.00  έως τις 21.00. Θα βρείτε γούρια

της νέας χρονιάς όπως και τα δωράκια που θα κάνετε

σε αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Περισσότερες πληροφορίες με την κα Ιφιγένεια

Αμοργιανού τηλ. 6998958059
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Guilty Choices 
σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά 

Η ομολογία είναι ο πειρασμός του ενόχου

Το έργο  GUILTY CHOICES σε σκηνοθεσία Θοδωρή

Βουρνά συνεχίζεται, έως και 6 Δεκεμβρίου. Μια αυστηρά

ακατάλληλη για ανηλίκους παράσταση που μας κλείνει

με πολλά ερωτηματικά το μάτι στα ένοχα μυστικά ενός

φαινομενικά πολύ ευτυχισμένου ζευγαριού.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Δευτέρα και Τρίτη 21:00 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80'
Γενική είσοδος: 14 ευρώ 10 και 8 ευρώ για διάφορες κα-

τηγορίες.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VAULT:

Μελενίκου 26 Βοτανικός, πλησίον Σταθμού Μετρό Κεραμεικός

Πληροφορίες: 694 953 4889 / 698 660 4174

Παρουσιάζονται οι ταινίες: ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του

Disney, και η αυτοβιογραφική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

ΤΗΕ FABELMANS.

Πρόγραμμα προβολών 24 – 30/11 /2022

Παράξενος Κόσμος / Strange World (Μεταγλ.)

Προβολές: 18:30

Σκηνοθεσία: Don Hall, Qui Nguyen

Σενάριο: Qui Nguyen

Η πρωτότυπη περιπέτεια δράσης, «Παράξενος Κόσμος»,
των Walt Disney Animation Studios σας ταξιδεύει σε μια
αχαρτογράφητη και επικίνδυνη περιοχή όπου μυθικά πλά-
σματα παραμονεύουν για τους θρυλικούς Κλέιντ, μια οικο-
γένεια εξερευνητών, των οποίων οι διαφορές απειλούν να
υπονομεύσουν την πρόσφατη καιπιο κρίσιμη αποστολή
τους. 

The Fabelmans
Προβολές: 20:30

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Σενάριο: Steven Spielberg & Tony Kushner

Βασισμένη στην παιδική ηλικία του ίδιου του Σπίλμπεργκ, η
ταινία «The Fabelmans» είναι σε σενάριο του Σπίλμπεργκ
και του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού συγγραφέα
Τόνυ Κούσνερ (Angels in America, Caroline, or Change), ο
οποίος κέρδισε οσκαρικές υποψηφιότητες για τα σενάρια
των «Λίνκολν» και «Μόναχο».
Μια βαθιά προσωπική απεικόνιση της αμερικάνικης παιδικής
ηλικίας κατά τον 20ο αιώνα, η ταινία «The Fabelmans» πρό-
κειται για την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού αγοριού
που ανακαλύπτει ένα καταστροφικό οικογενειακό μυστικό
και μια εξερεύνηση της δύναμης των ταινιών να αποκαλύ-
πτουν την αλήθεια για τους άλλους και τους ίδιους μας τους
εαυτούς.

Δημοτικό Κινηματοθέατρο 

Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

――――――――――――――

Γενική Είσοδος: 7 ευρώ. Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές,

άνω των 65 ετών, παιδιά: 5 ευρώ

Κάθε Τετάρτη, είσοδος δύο ατόμων με 7 ευρώ

Το ταμείο του κινηματογράφου ανοίγει μία ώρα πριν από

την πρώτη προβολή της ημέρας. Κάθε Τρίτη, ο κινηματογρά-

φος θα παραμένει κλειστός.

Προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του viva.gr.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

«Τι εννοείς 
δεν είσαι 
ευτυχισμένη;» 

OPEN CALL GR // 

ARTENS FESTIVAL

2020
Η ARTENS, θα πραγματο-

ποιήσει ένα πενθήμερο πο-

λυθεματικό φεστιβάλ (14

-18 Δεκεμβρίου 2022) για το

2022 με τίτλο "Camp–ers".

Ένα φεστιβάλ για την ορα-

τότητα, την εξάλειψη της

ομοφοβίας και της διαφορε-

τικότητας. Ένα πολυμεσικό

φεστιβάλ που θα συμπερι-

λαμβάνει όλα τα ήδη της

σύγχρονης τέχνης και

προσδοκά να συγκεντρώσει

σύγχρονα έργα σε δισδιά-

στατη και τρισδιάστατη

μορφή με χρήση νέων τε-

χνολογιών και ψηφιακών

μέσων. Το «ARTENS Festi-

val 2022», με αφετηρία τον

κεντρικό αφηγηματικό πυ-

ρήνα του τίτλου  "Camp–

ers" και εμπνεόμενο από

τους τρόπους με τους οποί-

ους το αφήγημα αυτό συνο-

μιλεί με το σήμερα,

απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα

για έργα εικαστικά, πολυ-

μέσα, φωτογραφίας, instal-

lation, video art, προφορικής

ποίησης, μόδας, έργα εικο-

νικής πραγματικότητας VR,

post art, live performances,

drag show, μουσικά ηχητικά

περιβάλλοντα, διαδραστικές

ομιλίες, εικαστικά pod cast,

κ.α.

Η ARTENS, ως πολιτιστικός

οργανισμός αφιερωμένος

στην προαγωγή του πολιτι-

σμού, στην δημιουργία δίαυ-

λων επικοινωνίας της

σύγχρονης τέχνης με το

ευρύ κοινό και κυρίως στην

ευαισθητοποίηση του κοινού

για ζητήματα που αφορούν

την κοινωνική διαστρωμά-

τωση, διοργανώνει για δεύ-

τερη χρονιά φεστιβάλ με

θέμα τις κοινωνικές ανισό-

τητες. 

Καλλιτέχνης πολυτάλαντη, με έντονη

θεατρικότητα, η Αλίκη Καγιαλόγου στή-

νει ένα διαφορετικό one woman show,

με τη συνδρομή πολύτιμων συνεργα-

τών της. 

Από τις 23 Νοεμβρίου και για δέκα Τε-

τάρτες θα βρίσκεται στο Μικρό Γκλό-

ρια να τραγουδά, να διαβάζει, ν’

αυτοσχεδιάζει και να παίζει σε παρα-

στάσεις βασισμένες σε ποιητικά κεί-

μενα, διηγήματα, θεατρικούς

μονολόγους και φυσικά τραγούδια με

εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, υπό τον

γενικό τίτλο «Αλικόραμα». Από το πρό-

γραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν

κομμάτια του Μάνου Χατζιδάκι, καθώς

η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει δια-

χρονικά τραγούδια του σπουδαίου Έλ-

ληνα συνθέτη.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων ανα-

λυτικά 23 & 30 Νοεμβρίου

«Η Θαλασσινή Ωδή του Fernando Pes-
soa και τα Fados της Εφηβείας μου»
Ιδέα, σύνθεση κειμένου, επιλογή και δια-

σκευή τραγουδιών, ερμηνεία: Αλίκη Καγια-

λόγλου

Διδασκαλία κειμένου, σκηνοθεσία: Δήμος

Αβδελιώδης

Μετάφραση ποιήματος: Μαρία Παπαδήμα

Μετάφραση τραγουδιών: Mi Piedad

Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης

“Aλικόραμα”

Μάγισσες 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Οι «Μάγισσες» μετά από δύο μοναδικές πα-

ραστάσεις, τον Δεκέμβριο του 2021 και τον

Μάιο του 2022, οι «Μάγισσες | Μέρος 3ο:

Επιδόρπιο» επανέρχονται με νέα μορφή και

περιεχόμενο, με αφορμή τη φετινή Παγκό-

σμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας

(25 Νοεμβρίου). Η παράσταση θα παρουσια-

στεί σε έναν χώρο με ιδιαίτερο χαρακτήρα

και παρελθόν, στο Βιομηχανικό Πάρκο

Πλύφα (πρώην Πλεκτήρια-Υφαντήρια Αθη-

νών), στην οδό Κορυτσάς 39. 

Οι «Μάγισσες» είναι μία παράσταση εν εξελίξει,

που ακροβατεί ανάμεσα στη σκηνική σύνθεση

και τη λυρική περφόρμανς. Είναι βασισμένη στο

ομώνυμο έργο της Νατάσας Σίδερη (Α’ βραβείο

στον διαγωνισμό θεατρικής γραφής MYTHOS)! του

ΚΘΒΕ σε συνεργασία με το Θέατρο του Regensburg,

βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου περιοδι-

κού «Ο Αναγνώστης»), που γράφτηκε με αφορμή

τα γεγονότα βίας κατά των γυναικών. 

Χορωδιακή συναυλία

“100 χρόνια
από την 

Μικρασιατική
Καταστροφή”

Χορωδιακή συναυλία αφιε-

ρωμένη στα 100 χρόνια από

την Μικρασιατική Κατα-

στροφή, διοργανώνει την

Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις

19:00 ο Δήμος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο «Ιωνία»

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα). Στη συναυλία θα

συμμετέχει η μεικτή χορω-

δία της Δ.Ε. Βάρης υπό τη

διεύθυνση του Αιμήλιου

Γιαννακόπουλου, η οποία

θα αποδώσει έντεχνα τρα-

γούδια, σε ποίηση Ν. Γκά-

τσου - Μ. Ελευθερίου- Κ.Χ.

Μύρη και Πυθαγόρα. Στη

συνέχεια θα ακουστούν

αγαπημένα παραδοσιακά

τραγούδια από την Σμύρνη.

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσικοχορευτική Eκδήλωση

«Οι ήρωες της 
διπλανής πόρτας»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τιμώντας την Παγκόσμια

Ημέρα Εθελοντισμού (5/12), διοργανώνει μεγάλη μουσικο-

χορευτική παράσταση με τίτλο: «Οι ήρωες της διπλανής
πόρτας», την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022, στις 7 μ.μ., στο

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα

Σμύρνη). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Στην παράσταση του Ε.Ε.Σ. θα πρωταγωνιστήσουν το μουσικό

συγκρότημα «REC», επαγγελματίες ηθοποιοί και χορευτές, «αγ-

γελιοφόροι» του Ε.Ε.Σ, και εθελοντές/τριες όλων των σωμάτων

του Ε.Ε.Σ. Στόχος της παράστασης είναι η ευαισθητοποίηση της

Ελληνικής κοινωνίας σε θέματα εθελοντισμού.
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• Επέκταση του Προαστιακού
• Σύνδεση Αεροδρομίου με Ραφήνα

Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση

του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γεώργιος Βλάχος,

με θέμα την επέκταση του Προαστιακού προς τη

Ραφήνα και το Λαύριο, έλαβε από τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός απάντησε ότι τα έργα

έχουν που δημοπρατηθεί αφορούν την επέκταση

του προαστιακού σιδηροδρόμου στο τμήμα Κορωπί

και Λαύριο και τη σύνδεση του αεροδρομίου Αττι-

κής με την περιοχή της Ραφήνας και του Λαυρίου.

* Η επέκταση της γραμμής του προαστια-

κού κατά 31,7 χλμ. με κόστος στα 390,5 εκ. €, ανα-

μένεται η συμβασιοποίηση του εντός του ’23 και

εντός του ’24 θα εκκινήσουν οι εργασίες με τον

χρόνο της κατασκευαστικής περιόδου να υπολογί-

ζεται στα 5 χρόνια. 

• Το τμήμα Αεροδρόμιο έως τον Ελευθέριο

Βενιζέλο - Ραφήνα με κόστος στα 308 εκ.

ευρώ, εντός του ’23. Αναμένεται η συμβασιοποίηση

του και εντός του ’24 θα εκκινήσουν οι εργασίες οι

οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2028.

Κατά τη δευτερολογία του, ο Γ. Βλάχος ρώτησε τον

Υπουργό αν εξετάζεται κάποια παράκαμψη κοντά

στις κατοικημένες περιοχές του Γέρακα και της

Παλλήνης, ώστε να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο

δίκτυο εξυπηρέτησης τόσο των πολιτών όσο και

των δραστηριοτήτων της περιοχής.

Ο υπουργός απάντησε ότι: «Tο ζήτημα των στά-
σεων, που θα εκτελεί ο συρμός, θα προκύψει στη
βάση του ανταγωνιστικού διαλόγου των εταιρειών
και των προτάσεων-μελετών που θα μας καταθέ-
σουν. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα έχουμε ενη-
μέρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Γ. Βλάχος μετά τη λήξη σχολιάζοντας ευχαρί-

στησε τον υπουργό: «για την πληρέστατη ενημέ-
ρωσή του και κρατώ τη δέσμευσή του, ότι το έργο
αυτό δεν βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας,
αλλά στη σφαίρα της υλοποίησης. Ένα όνειρο, λοι-
πόν, δεκαετιών για την περιφέρεια της Ανατολικής
Αττικής, που επιτέλους γίνεται πράξη».

Ενισχύεται ο στόλος

της Ελληνικής

Αστυνομίας με 

63 νέα οχήματα 

H Ελληνική Αστυνομία, ενισχύεται

με την παραλαβαή 63 νέων οχημά-

των για την κάλυψη υπηρεσιακών

αναγκών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

• 25 επιβατικά οχήματα υπηρεσια-

κού χρωματισμού, που αποκτήθη-

καν μέσω συγχρηματοδότησης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Πελοπόννησος», του Ευρωπαϊ-

κού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-

πτυξης και κατανέμονται σε

Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λα-

κωνία και Μεσσηνία.

• 34 ειδικά οχήματα μεταγωγής

κρατουμένων, υπηρεσιακού χρω-

ματισμού, που αποκτήθηκαν μέσω

του κρατικού προϋπολογισμού και

κατανέμονται σε υπηρεσίες επι-

φορτισμένες με αρμοδιότητες με-

ταγωγής κρατουμένων.

• 4 οχήματα μεταφοράς κάτω των

δέκα (10) ατόμων, υπηρεσιακού

χρωματισμού, που αποκτήθηκαν

μέσω συγχρηματοδότησης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020» του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής

Ανάπτυξης και κατανέμονται σε

αστυνομικές υπηρεσίες της Γενι-

κής Περιφερειακής Αστυνομικής

Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου. 

Με την προσθήκη των οχημάτων

αυτών ενισχύεται και αναβαθμίζε-

ται σημαντικά η επιχειρησιακή

ετοιμότητα και ανταπόκριση των

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο-

μίας και ελπίζουμε να το δούμε

αυτό, στην μείωση της παραβατι-

κότητας, που έχει στοιχειώσει τις

γειτονιές των πόλεων και οι κάτοι-

κοι δεν αισθάνονται ασφαλείς.

Βελτίωση, η οποία συμβάλλει έως και 21% στην αύξηση

της μέσης ταχύτητας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο

γύρω από τους νέους σταθμούς του Μετρό στον Πει-

ραιά, καταγράφουν τα στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης

Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Αντίστοιχα εμ-

φανίζονται σχετικά βελτιωμένες οι κυκλοφοριακές συν-

θήκες εντός δακτυλίου, ενώ σε κάποιες αρτηρίες εκτός

δακτυλίου διαπιστώνονται καθυστερήσεις. 

Ειδικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρεί-

ται μικρή βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών κατά

τις ώρες αιχμής, ενώ δεν υπάρχει αξιοσημείωτη ύφεση

κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών ωρών. Τα συμπερά-

σματα αυτά προκύπτουν και από σχετικά στοιχεία που

αφορούν στη σύγκριση των κυκλοφοριακών δεδομένων

που καταγράφηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλο-

φορίας της Περιφέρειας Αττικής για το μήνα Οκτώβριο,

πριν και μετά την εφαρμογή του Δακτυλίου στο κέντρο

της Αθήνας αλλά και την λειτουργία των νέων Σταθμών

του Μετρό στον Πειραιά.

Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι:

Στην Ακτή Ποσειδώνος προς Ακτή Κονδύλη πριν τη Γού-

ναρη οι διελεύσεις έχουν μειωθεί  κατά 8,4%, η κατά-

ληψη οδοστρώματος κατά 41,9% ενώ η ταχύτητα έχει

αυξηθεί κατά 21%. 

Στην Εθνικής Αντιστάσεως προς Ομηρίδου Σκυλίτση, οι

διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 7,7%, η κατάληψη οδο-

στρώματος κατά 22,2% και η μέση ταχύτητα έχει αυξη-

θεί κατά 13%.

Στην Ακτή Ποσειδώνος προς Ακτή Μιαούλη πριν τη Γού-

ναρη οι διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 1,6 %, η κατά-

ληψη οδοστρώματος κατά 12,6% και η μέση ταχύτητα

έχει αυξηθεί κατά 8,2%. 

Εντός Δακτυλίου 

Εντός δακτυλίου διαπιστώνεται βελτίωση της μέσης τα-

χύτητας η οποία ανάλογα με την οδό κυμαίνεται από

0,8% μέχρι και 18%. Για παράδειγμα η μεγαλύτερη αύ-

ξηση ταχύτητας καταγράφεται στη Λ. Λαμίας 17,8%,

ακολουθεί η Βασ. Σοφίας προς Κηφισιά με 15,2% και η

Σταδίου με 14,3%. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες εκτός

δακτυλίου εμφανίζουν μικρές έως μηδαμινές αποκλί-

σεις.  

Με αφορμή τα σχετικά συμπεράσματα και την ενημέ-

ρωση που είχε από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου

Διαχείρισης Κυκλοφορίας ο Περιφερειάρχης Γ. Πατού-

λης δήλωσε: «Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι πολίτες
αξιοποιούν σταθερά μέσα τροχιάς όπου αυτά υπάρχουν
και εξυπηρετούν τη μετακίνηση τους. Τα στοιχεία που
συλλέγει η Περιφέρεια Αττικής και αφορούν στα κυκλο-
φοριακά δεδομένα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για
εμάς, αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς και στόχο
έχουν την λήψη εξειδικευμένων και στοχευμένων μέ-
τρων που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια και θα μει-
ώσουν την ταλαιπωρία των πολιτών».  

α. Αθήνα κέντρο – περιοχές πέριξ του δακτυλίου

Στους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας που βρί-

σκονται εντός των ορίων του Δακτυλίου, στο σύνολο

των σημείων μέτρησης, έχουμε αύξηση της μέσης ωρι-

αίας ταχύτητας, μείωση των καταλήψεων (καθυστερή-

σεις) και μειωμένο αριθμό διελεύσεων, άρα βελτιωμένες

κυκλοφοριακές συνθήκες. 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 11.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AVRA

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να απευθύνει ανοι-

χτή πρόσκληση για την επίσημη παρουσίαση των

πεπραγμένων της θητείας της, η οποία θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, 11.30

π.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου AVRA.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δήμαρχος Ραφήνας

Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι νέοι σταθμοί ΜΕΤΡΟ μείωσαν σημαντικά

την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους
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H EYΔΑΠ εγγυήτρια των

έργων στα Γλυκά Νερά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη

στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ του Δήμου Παιανίας και

της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η τελευταία ανέθεσε, μετά από διεξα-

γωγή μειοδοτικού διαγωνισμού, με την από 25/05/2019

Σύμβαση, σε ανάδοχο τεχνική εταιρεία την κατασκευή

του έργου αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Γλυ-

κών Νερών του Δήμου Παιανίας.

Με συστηματική προσπάθεια της ΕΥΔΑΠ, έχει μέχρι σή-

μερα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, υπο-

λείπεται, ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα εργασιών για την

ολοκλήρωση και λειτουργία του. 

Σεβόμενοι την υποχρέωση παράδοσης ενός λειτουργικού

έργου για τους πολίτες και το περιβάλλον, αφού εξαντ-

λήθηκαν όλα τα περιθώρια από την ΕΥΔΑΠ και όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς, η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι έχουν

δρομολογηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία

διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου της εργολαβίας, που

αφορά στην κατασκευή αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτέλεσε μοναδική επιλογή

μετά από πολλές προσπάθειες που έγιναν ώστε να εξα-

σφαλιστούν το χρονοδιάγραμμα και η τεχνική επάρκεια

του έργου, δίνοντας, παράλληλα, τέλος στην ταλαιπωρία

των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας των Γλυκών

Νερών.

Μέλημα της ΕΥΔΑΠ, ως εγγυήτριας των έργων, είναι να

επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να επιτευχθεί το συντο-

μότερο η ομαλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου

της, η ΕΥΔΑΠ συμπορεύεται με τις Αυτοδιοικητικές

αρχές, την τοπική κοινωνία και όλους τους εμπλεκόμε-

νους φορείς, προκειμένου να προστατεύσει την ποιότητα

της κατασκευής και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση

του έργου, μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τη σχετική

νομοθεσία.

ΕΥΔΑΠ

Η ανακύκλωση στα σχολεία

“The Green City”

Με επιτυχία συνεχίζεται η δράση ευαισθητοποίησης και

ενημέρωσης «back to school» με θέμα την ανακύκλωση,

του Προγράμματος Επιβράβευσης Ανακύκλωσης «The

Green City» της Περιφέρειας Αττικής, σε όλο και περισ-

σότερα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής, υπό την εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ.

Αττικής Θανάση Αυγερινού, με τα παιδιά να την έχουν αγ-

καλιάσει, να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν.

Ειδικότερα, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και από

αρχές Νοεμβρίου περίπου, το βαν της δράσης βρέθηκε σε

αρκετά σχολεία της Ανατολικής Αττικής, όπως :

• 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

• 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 

• 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

• ERASMUS ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 

• 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 

• 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 

• 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

• 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

• 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «The Green

City» ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://www.thegreencity.gr/

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του  Ετή-

σιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

που διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νο-

εμβρίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή

των τελευταίων ετών. Περισσότεροι

από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές

παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις

εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα

σημαντικά ζητήματα που απασχολούν

την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της

ΚΕΔΕ, μετά από εκτενή διάλογο κατέ-

ληξαν -κατά πλειοψηφία- σε σειρά πο-

λιτικών θέσεων και προτάσεων, οι

οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου

της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης

και των πολιτικών κομμάτων του Εθνι-

κού Κοινοβουλίου.

Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και

παρατηρητές παρακολούθησαν για

τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζη-

τήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα

που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’

Βαθμού.

Συμπεράσματα
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

μετά από εκτενή διάλογο κατά την

διάρκεια των εργασιών του ετήσιου

Τακτικού Συνεδρίου της, κατέληξαν σε

μια σειρά πολιτικών θέσεων και προτά-

σεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συ-

νόλου της Αυτοδιοίκησης, της

Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμά-

των του Εθνικού μας Κοινοβουλίου.

Για τα μέλη της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. απο-

τελεί προτεραιότητα η αναβάθμιση του

θεσμικού και λειτουργικού ρόλου της

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στη βάση

της εγγύτητας, της αποκέντρωσης και

της αποτελεσματικότητας, γιατί πι-

στεύουμε πως Ισχυρή Αυτοδιοίκηση,

σημαίνει καλύτερη Ελλάδα.

Το Συνέδριo, αποτέλεσε την ευκαιρία

για να συζητηθούν όλα τα μεγάλα ζη-

τήματα που αφορούν τη λειτουργία

της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, καθώς

και να αναζητήσουν τους τρόπους και

τα μέσα που θα επιτρέψουν να μετα-

τρέψουν τους Δήμους, σε σύγχρο-

νους, πράσινους και ψηφιακούς, προς

όφελος των πολιτών των τοπικών κοι-

νωνιών.

Παρά τα όποια θετικά βήματα μπροστά

που έχουν γίνει, εξακολουθούν να

υπάρχουν πολλά και σημαντικά ζητή-

ματα, που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη,

τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου

να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, βασικός πυλώνας για την

παραγωγική ανασυγκρότηση και την

ανάπτυξη της χώρας, καθώς και την

ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας

κι αλληλεγγύης.

Οι προτεραιότητες 

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Αυτοδιοί-

κηση Α’ Βαθμού, μετά τη διεξαγωγή

του Συνεδρίου διεκδικεί μεταξύ άλλων:

• την ενίσχυση της οικονομικής και δι-

οικητικής αυτοτέλειας των Δήμων,

ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται

στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις

τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποι-

ότητας στους πολίτες.

• την άμεση προώθηση των ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας και τη χρηματο-

δότηση των δημοτικών ενεργειακών

κοινοτήτων, μαζί με καινοτόμα μον-

τέλα αποθήκευσης της ενέργειας

• ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο δι-

οίκησης του κράτους, με ανακατανομή

και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.

• την άμεση ενίσχυση των Δήμων, με

νέο προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων,

ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται

στις αυξημένες αρμοδιότητές τους.

• την περαιτέρω προώθηση του ψηφια-

κού μετασχηματισμού, μέσα από τη

προώθηση του μοντέλου λειτουργίας

των “έξυπνων πόλεων”.

• την προώθηση του μοντέλου της κυ-

κλικής οικονομίας, της διαλογής στην

πηγή και της βιώσιμης κινητικότητας,

ως μόνη λύση για την αντιμετώπιση

των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

• την αποκλειστική αρμοδιότητα των

Δήμων στα ζητήματα που αφορούν τη

διαχείριση και αξιοποίηση των απορ-

ριμμάτων, καθώς και την αναστολή για

το 2023 στην επιβολή του τέλους

ταφής.

• την αναβάθμιση του ρόλου των

Δήμων στα ζητήματα κοινωνικής μέρι-

μνας, παιδείας, υγείας και πολιτικής

προστασίας.

Διαπιστώνουν ότι τα βήματα που

έχουν γίνει όμως δεν είναι αρκετά. 

Γι αυτό ζητούν:

3 Να προχωρήσει άμεσα και χωρίς

καμία επιπλέον καθυστέρηση η Μεταρ-

ρύθμιση στη Λειτουργία του Κράτους

και της Αυτοδιοίκησης. Ως προς το πε-

ριεχόμενο της Μεταρρύθμισης στο

Κράτος, υποστηρίζουn την ανάγκη για

Αποκέντρωση,  Πολυεπίπεδη Διακυ-

βέρνηση και ανακατανομή αρμοδιοτή-

των, στη βάση της εγγύτητας, της επι-

κουρικότητας και της αποτελεσματικό-

τητας. Eχουν καταθέσει σχετικό

κείμενο προς την κυβέρνηση και το Υπ.

Εσωτερικών.

Διαπιστώνουν ότι όσον αφορά τα

Οικονομικά των Δήμων έχουν

πραγματοποιηθεί μια σειρά από

σημαντικά θετικά βήματα.

3 Δίνονται  σημαντικές δυνατότητες

στους Δήμους για πρώτη φορά μετά

από πολλά χρόνια να εκτελέσουν

έργα, αξιοποιώντας τους πόρους του

Προγράμματος «Α. Τρίτσης», Προ-

γράμματα από το ΕΣΠΑ (Έξυπνες πό-

λεις – Smart Cities), το Ταμείο

Ανάκαμψης ( Πρόγραμμα Οδική Ασφά-

λεια), το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονι-

σμός των ΚΕΠ», Το Πρόγραμμα

Ηλέκτρα, το Πράσινο Ταμείο,  κλπ.

3 Η εκταμίευση από το ΥΠΕΣ έκτα-

κτων επιχορηγήσεων, ύψους 1,2 δις

ευρώ, για να καλυφθούν έκτακτες

ανάγκες των Δήμων.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα μια σειρά

από οικονομικά ζητήματα, για τα οποία

απαιτούν άμεσες λύσεις, άλλως δηλώ-

νουν ότι δεν θα αποδεχθούν  καμιά με-

ταφορά νέας ευθύνης η αρμοδιότητας

στους δήμους, χωρίς τη μεταφορά και

των αναγκαίων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν μεταξύ άλλων:

3 Τη διάθεση επιπλέον 130 εκ. ευρώ

για το πρόγραμμα «Οδική Ασφάλεια»

του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κα-

λυφθεί το σύνολο των προτάσεων που

έχουν υποβληθεί από όλους τους Δή-

μους.

3 Την άμεση λειτουργία της Επιτροπής

για την ναυαγοσωστική κάλυψη, την

εκκαθάριση της διαφοράς ύψους 20

εκ. ευρώ μεταξύ δαπανών που πραγ-

ματοποιήθηκαν και πόρων που μέχρι

σήμερα έχουν δοθεί προς τους δή-

μους, καθώς και διαγραφή των προστί-

μων που επιβλήθηκαν σε δήμους που

τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες δια-

δικασίες, αλλά δεν βρήκαν ικανό

αριθμό ναυαγοσωστών.

3 Την απόδοση του φόρου διαμονής

από ξενοδοχεία και AirBnb (city tax)

στους Δήμους.

3 Την αλλαγή του υφιστάμενου νομο-

θετικού πλαισίου που απαλλάσσει σή-

μερα τους παραχωρησιούχους από την

καταβολή ανταποδοτικών τελών.

Συμπεράσματα του Ετήσιου

Τακτικού Συνεδρίου 
της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (KEΔE)
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«H 20ή Νοεμβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα

για τα δικαιώματα του παιδιού. Κι αναρωτιέ-

μαι που είναι αυτά τα δικαιώματα στην Ελ-

λάδα; 

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στα περιστα-

τικά κακοποίησης που έρχονται στην δημο-

σιότητα με την “Κιβωτό του Κόσμου”. Όλοι

είναι εξοργισμένοι· όμως από την άλλη το

κράτος δεν προσφέρει δημόσιες δομές φι-

λοξενίας παιδιών. Ζούμε σε μια κοινωνία

χωρίς Πολιτεία, που βασίζεται στην φιλαν-

θρωπία.   

Καθημερινά, το τελευταίο χρονικό διάστημα,

δεχόμαστε καταιγισμό ειδήσεων που αφο-

ρούν σε θέματα κακοποίησης παιδιών.

Ακραίες μορφές κακοποίησης, η σοκαριστική

ιστορία της 12χρονης από τον Κολωνό, που

έπεσε θύμα ενός κυκλώματος που την κακο-

ποίησε και την εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά

κατ' επανάληψη. Η πρόσφατη συγκλονιστική

υπόθεση με τις καταγγελίες των δύο παιδιών

από τα Πετράλωνα, που μηνύουν τους ίδιους

τους γονείς τους για σεξουαλική κακοποί-

ηση. Ο βραβευμένος συγγραφέας παιδικού

και νεανικού μυθιστορήματος που συνελή-

φθη πρόσφατα για κατοχή παιδικού πορνο-

γραφικού υλικού κ.α.

Δυστυχώς η πλειοψηφία των κακοποιημέ-

νων παιδιών αρνείται να αποκαλύψει τη θυ-

ματοποίησή του μέχρι την ενηλικίωσή τους,

φοβούμενα μην κατηγορηθούν ή θεωρηθούν

ότι είναι αναξιόπιστα, ακόμη και από την ίδια

τους την οικογένεια.  

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού,

που αποτελεί κι αυτό μια μορφή κακοποί-

ησης, μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978

στη Νορβηγία και μια δεκαετία μετά σε

πολλά επιστημονικά περιοδικά εμφανίζεται

ως ο όρος "bullying". Στην πρόσφατη βιβλιο-

γραφία, ο όρος "σχολικός εκφοβισμός"

(school bullying) χρησιμοποιείται για να πε-

ριγράψει μια κατάσταση κατά την οποία

ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστημα-

τική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθε-

τική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή,

την καταδυνάστευση και την πρόκληση σω-

ματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από

συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχο-

λείου.  

Συγκλονιστική κορύφωση του σχολικού εκ-

φοβισμού και υπενθύμιση των διαστάσεων

που μπορεί να λάβει ο απαγχονισμός ενός

αγοριού μόλις 15 ετών, το 2018 από την Αρ-

γυρούπολη, που σπρώχθηκε στην απονε-

νοημένη αυτή ενέργεια «πνιγμένος» πρώτα

από την αόρατη θηλιά του «bullying» των

συμμαθητών του, η αυτοκτονία του παιδιού

στα Γιάννενα και αρκετά ακόμα φαινόμενα.  

Στατιστικά, οι περισσότερες εκδηλώσεις

του φαινομένου αυτού καταγράφονται με-

ταξύ μαθητών γυμνασίου και λυκείου, αλλά

και μεταξύ φοιτητών της τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης, χωρίς, δυστυχώς, να λείπουν τέ-

τοιες εκδηλώσεις από το χώρο των

δημοτικών σχολείων (και μάλιστα σε ποσο-

στό που ξεπερνά το 15% των εκεί μαθη-

τών!).   

Ποινική διάσταση: Πτυχές από κάποιες εγ-

κληματικές δράσεις που συνθέτουν το «bul-

lying» έχουν ενταχθεί στο άρθρο 312 Π.Κ.

(ως ίσχυε, αλλά και ως ισχύει μετά το άρθρο

8 του ν. 4322/2015), ενώ, κατά κανόνα, πλη-

ροί την υπόσταση και πολλών άλλων σοβα-

ρών εγκλημάτων. Έτσι, από πλευράς

ποινικής αξιολόγησης, το «bullying» εκδη-

λώνεται συχνά ως ένα σύνθετο και εμφα-

νώς περίπλοκο φαινόμενο ποικίλων

αξιόποινων συμπεριφορών. 

Ο  σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται, κυ-

ρίως, με τις εξής μορφές: α) του λεκτικού

εκφοβισμού (ειρωνείες, απειλές, χλευα-

στικά σχόλια),  

β) του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση

φημών, καταστροφή, βλάβη ή αφαίρεση

προσωπικών αντικειμένων, δημοσιοποίηση

προσωπικών δεδομένων, συστηματική απο-

μόνωση από την ομάδα),  

γ) του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα,

βίαια σπρωξίματα, κατακράτηση, ασελγείς

πράξεις) και  

δ) του ηλεκτρονικού εκφοβισμού ή «cyber

bullying» (εκβιασμός και απειλές μέσω δια-

δικτύου    

Οι πιο πάνω συμπεριφορές, πέραν του αδι-

κήματος του άρθρου 312 Π.Κ., μπορούν να

ενταχθούν στην αντικειμενική υπόσταση και

πολλών άλλων εγκλημάτων: 

Εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφή-

μιση, απειλή, παράνομη βία, παράνομη κατα-

κράτηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

κοκ. 

Οι γονείς των παιδιών, που διαπράττουν αδί-

κημα στο πλαίσιο συμπεριφοράς «bullying»,

είναι δυνατόν να διωχθούν ποινικά για το

πλημμεληματικό αδίκημα της παραμέλησης

εποπτείας ανηλίκου. 

Οι ανήλικοι μέχρι 8 ετών είναι ποινικά ανεύ-

θυνοι, ενώ οι ανήλικοι από 8 έως 15 ετών

κρίνονται ατιμώρητοι, διότι δεν τους κατα-

λογίζεται η άδικη πράξη που έχουν τελέσει.

Πάντως, σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη

πράξη, χωρίς να έχει συμπληρώσει το δέ-

κατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, επιβάλ-

λονται μόνον αναμορφωτικά ή θεραπευτικά

μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για τους ανηλίκους

άνω των 15 ετών, για τους οποίους, όμως,

προβλέπεται και ποινικός σωφρονισμός. 

Η ποινικοποίηση της εφηβικής ζωής δεν απο-

τελεί λύση. Αυτό που κάνει είναι προωθεί την

ανάπτυξη ενός νέου κακού προτύπου.  

Αν κάτι χρειαζόμαστε σήμερα, αυτό είναι να

ληφθούν αποφάσεις που θα αντιστοιχούν

σε δράσεις. Να υπάρχουν συγκεκριμένες

δομές, με ξεκάθαρες και ουσιαστικές αρμο-

διότητες και με διασφάλιση των πόρων που

θα έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για

να ασκηθούν αποτελεσματικά αυτές οι αρ-

μοδιότητες.  

Βάσια Αναστασίου 
Δικηγόρος, Αν. Γραμμ. Επικοινωνίας και

μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Απόσπασμα ομιλίας σε εκδήλωση της Κοι-

νότητας Καπανδριτίου. 

«Ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς
Πολιτεία, που βασίζεται στην
φιλανθρωπία» 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τα αίτια – Οι τελευταίες ημέρες*

του Θωμά Σ. Γερασιμίδη, Ομότιμου Καθηγητή Χει-

ρουργικής -Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αιτία θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρξε το

θέμα ενδιαφέροντος για πολλούς μελετητές σε όλο

τον κόσμο, τόσο από ιατρική όσο και από ιστορική

άποψη. Υπήρξαν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές

απόψεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Αλέξαν-

δρος είχε αρκετούς τραυματισμούς και ασθένειες

όπως περιγράφονται από τον Αρριανό: πυρετό με

σπασμούς, εξάντληση και οξεία αϋπνία στην Ταρσό

της Κιλικίας, τραύμα από ακόντιο και κρανιακό τραυ-

ματισμό όταν το κράνος του χτυπήθηκε και καταστρά-

φηκε κατά τη διάρκεια της μάχης του Γρανικού

ποταμού, τραυματισμός στον μηρό του από σπαθί

στην Ίσσο, διεισδυτικό τραύμα στον ώμο του από

βέλος στη Γάζα, διάτρητο βέλος στο πόδι του στον

ποταμό Όξο, τραυματισμός στο κεφάλι από πέτρα

στην Κύρωπολη στα Σογδιανά, οξεία διάρροια και κοι-

λιακό άλγος λόγω κατανάλωσης μολυσμένου νερού

στη Σκυθία, τραυματισμός από βέλος στον αστράγαλο

στην Ινδία, τραύμα στο στήθος από βέλος που τρυ-

πούσε το θώρακά του, με τον Πτολεμαίο να σημει-

ώνει, ότι «αέρας και αίμα ανέπνεαν από την πληγή».

Η έρευνά μας για το θάνατό του επικεντρώθηκε στην

εξέταση των σημείων και συμπτωμάτων που αναφέρ-

θηκαν και ερμηνεύτηκαν τόσο από τους αρχαίους (κυ-

ρίως τον Αρριανό και τον Πλούταρχο), όσο και από

μεταγενέστερους μελετητές.

Το αρχικό σύμπτωμα ήταν οξύς κοιλιακός πόνος μετά

από ένα πλούσιο γεύμα και κατανάλωση κρασιού,

ακολουθούμενο από πυρετό και καθημερινή προοδευ-

τική, θανατηφόρα επιδείνωση σε διάστημα 14 ημερών.

Η έρευνα μέσω της ιατρικής ερμηνείας και των αρχών

της «τεκμηριωμένης ιατρικής», μας οδήγησε στο συμ-

πέρασμα, ότι ο μεγαλύτερος στρατιωτικός ηγέτης

στον κόσμο πέθανε από την πλέον σοβαρή ενδοκοι-

λιακή λοίμωξη, λόγω οξείας παγκρεατίτιδας που εξε-

λίχθηκε σε νεκρωτική παγκρεατίτιδα και απόφραξη

του χοληδόχου πόρου με πιθανή χολαγγειίτιδα, δευ-

τερογενή σε σοβαρή σήψη.

Δεν ήταν ελονοσία, επειδή ο πυρετός δεν ήταν του

τύπου πυρετού που σχετίζεται με την ελονοσία (πυ-

ρετός tertian ή quartan). Επιπλέον, η ελονοσία συνή-

θως δεν προκαλεί θάνατο με αυτόν τον τρόπο ή τόσο

σύντομα. Δεν ήταν πνευμονία ή πνευμονικό από-

στημα επειδή η πνευμονία σπάνια προκαλεί κοιλιακό

άλγος, ειδικά όχι στην περιγραφόμενη οξεία έναρξη.

Δεν ήταν δηλητηρίαση επειδή η εξέλιξη της ασθέ-

νειας του Αλεξάνδρου δεν αντιστοιχεί στις επιπτώ-

σεις των γνωστών δηλητηρίων που χρησιμοποιήθηκαν

στην αρχαιότητα, σε μια μελέτη 114 δηλητηριωδών ή

δυνητικά δηλητηριωδών φυτών και ζωικών δηλητη-

ρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα. Δεν

ήταν τυφοειδής πυρετός, γιατί δεν είχε διάρροια, δεν

ήταν πυρετός του Δυτικού Νείλου γιατί αυτή η ασθέ-

νεια θα προκαλούσε εγκεφαλίτιδα και όχι κοιλιακό

άλγος, δεν ήταν σύνδρομο Guillain-Barré γιατί είναι

«παράλυση» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την

αδυναμία εκτέλεσης ενεργών κινήσεων λόγω ηλε-

κτρολυτικής ανισορροπίας, σηπτικής κατάστασης και

σοκ.

Συμπέρασμα: Δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί αδιαμ-

φισβήτητα ευρήματα, για να τεκμηριώσουν την αιτία

του Θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά θα βρε-

θούν όταν και αν ανακαλυφθεί ο τάφος και το μουμιο-

ποιημένο σώμα του Αλέξανδρου και υποβληθούν σε

ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία. Αυτή η έρευνά

μας, με τα υπάρχοντα στοιχεία, δείχνουν την σοβαρή

πιθανότητα να πέθανε ο Βασιλιάς Αλέξανδρος από

την επιθετική φύση της οξείας παγκρεατίτιδας και την

επιπλοκή της, η οποία ακόμη και στις ημέρες μας εξα-

κολουθεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

*Περίληψη από τη διάλεξη του Ομ. Καθηγητή Χειρουργικής -Αγγει-

οχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης

Θωμά Σ. Γερασιμίδη στο ΙΗΑ ΖΟΟΜ Forum, 24 Νοεμβρίου 2022.
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Ο Νόμος και η τάξη!

Ξημερώματα, ώρα 05:00 της 21ης Νοεμβρίου, έσπασαν

την πόρτα κατοικίας, και μπούκαραν μέσα, δικαστικός

επιμελητής και Αστυνομία, για να πετάξουν έξω την

ιδιοκτήτρια που χρωστούσε 15.000 ευρώ στις Τράπεζες

και της εκπλειστηρίασαν το σπίτι σε κάποιο ...φαν (fund),

το οποίο ήρθε συνοδεία του νόμου και της τάξης να το

πάρει! Μοναδική και πρώτη κατοικία, γιατί άλλα ακούμε

μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνάμε τον Πάτση, που ως βου-

λευτής, είχε δημιουργήσει εταιρεία και έπαιρνε τα δά-

νεια των πολιτών σε εξευτελιστική τιμή με τη συμφωνία

της τράπεζας...

Tα κοράκια έχουν ξεφύγει από κάθε έρεισμα...

Αυτή είναι η «Τάξη» που πετάει τους πολίτες έξω από

τη μοναδική τους περιουσία· το κεραμίδι τους. Αυτήν

την Τάξη οικοδόμησαν οι κρατούντες σημερινοί και

χθεσινοί,  με τους Νόμους, τα «μνημόνια» και τους

«θεσμούς» της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. 

Είχαμε δει τέτοιες εικόνες στην Ισπανία. Ε, τώρα ήρθαν

και εδώ. Αφού έκαναν ηλεκτρονικούς τους πλειστηρια-

σμούς (κρυφούς κι απόρρητους), για να μην έχουν την

κοινωνική κατακραυγή, ετοιμάζονται για 40.000 πλει-

στηριασμούς μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η κοινωνική συνοχή, θα μας σώσει, όπως έσωσε προ-

σωρινά την ιδιοκτήτρια, με την απρόσμενα μεγάλη συμ-

μετοχή κατοίκων.

Το ακόμη, όμως, πιο τρομακτικό, για την πολιτεία που

κυβερνάει και εφαρμόζει τους νόμους, είναι ότι ο δικα-

στικός επιμελητής που μπούκαρε στο σπίτι της χαμη-

λοσυνταξιούχου, έχει καταδικαστική απόφαση -για

κλοπή- με 6μηνη φυλάκιση!

Αυτό περιέργως είχε κοινοποιηθεί προς τη “Διεύθυνση

λειτουργίας Δικαστικών Επιμελητών, Δικηγόρων και Συμ-

βολαιογράφων του Υπ. Δικαιοσύνης, από το Νοέμβριο του

2020! Αλλά προφανώς αυτός δεν τους πειράζει...

Βρε που ζούμε!

Το βουνό που είναι συνυφασμένο με την εθνικότητα, την ιστο-

ρία, τον πολιτισμό, την ιδεολογία και το πεπρωμένο της ελλη-

νικής φυλής, από τα πανάρχαια χρόνια των προγόνων των

Ελλήνων, των Πελασγών, είναι ο πανέμορφος επίγειος παρά-

δεισος και μυθικός Όλυμπος.

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με ψηλό-

τερη κορυφή τον Μύτικα, ύψους 2.918 μέτρων, που κατακτή-

θηκε πριν από 105 χρόνια.

Επίσης είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό των Βαλκανίων, μετά

την οροσειρά της Ρίλας στη Βουλγαρία.

Υψώνεται αγέρωχος και επιβλητικός μεταξύ Μακεδονίας και

Θεσσαλίας, και έχει κηρυχθεί Εθνικός Δρυμός από το 1938! 

Ανήκει στο Δήμο Δίου, ο οποίος πήρε το όνομα του από  την

αρχαία Ελληνική πόλη “Δίον" , η οποία βρίσκεται στους πρό-

ποδες του Ολύμπου, και απέχει 5 χλμ από την θάλασσα.

Ο Μύτικας, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, κατοικήθηκε

από τους Δώδεκα θεούς, οι οποίοι για τους Έλληνες ήταν σύμ-

βολα και όχι είδωλα, όπως ήταν για άλλους λαούς και για

άλλες ιδεολογίες.

Ο Όλυμπος άκμασε από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 5ο μ.Χ.

αιώνα, ενώ οι ανασκαφές του άρχισαν το 1925 και συνεχίζον-

ται μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας πλούσια ευρήματα της μα-

κεδονικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, τα οποία

βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου.

Στην περιοχή του Ολύμπου, υπήρχαν επίσης και οι αρχαίες πό-

λεις  η Πίμπλεια και τα Λείβηθρα, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες

με τον Ορφέα, τον γιο της Μούσας Καλλιόπης και τα ορφικά

μυστήρια.

Την φρικτή περίοδο της βάρβαρης οθωμανικής κατοχής, οι πε-

ριοχές του ιερού βουνού είχαν αποτελέσει κρησφύγετα και

ορμητήρια διάσημων κλεφτών και αρματολών, ενώ το 1941

όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, ο ελληνικός

στρατός, με μονάδες Νεοζηλανδών και Αυστραλών, έδωσαν

σκληρές μάχες και υποχωρώντας ανέλαβε δράση η Εθνική ελ-

ληνική Αντίσταση!

Κλειδοκράτορας του Μύτικα ήταν ο Χρήστος Κάκκαλος, από

το Λιτόχωρο, ένας κυνηγός και λαουτάρης, που έγινε οδηγός

σε δύο Ελβετούς ορειβάτες τον Αύγουστο του 1913.

Η ομορφιά του Ολύμπου δεν είναι μόνο φυσική, αλλά και πνευ-

ματική, ιερή, μαγευτική, γεμάτη θρύλους και παραδόσεις, που

διεγείρει την επιθυμία χιλιάδων ορειβατών, Ελλήνων και ξένων

από όλο τον κόσμο,  να τον επισκεφθούν και να απολαύσουν

τις ομορφιές του και να γίνουν κοινωνοί των μυστικών του.

Υπάρχουν οργανωμένα ορεινά καταφύγια με ποικίλες ορειβα-

τικές και αναρριχητικές διαδρομές με κλασική αφετηρία το Λι-

τόχωρο, που απέχει 100 χλμ. από την Θεσσαλονίκη.

Ο θρόνος του Δία είναι στο σημερινό “Στεφάνι” και από εκεί

εξαπέλυε τους κεραυνούς του, κατά την διάρκεια όλων των

εποχών του χρόνου,  όπως πίστευαν οι Έλληνες, γι αυτό ο

Όμηρος τον ανέφερε με το επίθετο “Ολολαμπή”.

Σήμερα οι μελέτες απέδειξαν ότι πέφτουν κάθε σεζόν γύρω

στις 15.000 κεραυνοί!

Στα φαράγγια του βουνού, υπήρχαν τα παλάτια των άλλων

θεών που ήταν η Ήρα, η Εστία, η Δήμητρα, ο Ποσειδών, η

Αθηνά, ο Απόλλων, η Άρτεμις, ο Ερμής, ο Άρης, η Αφροδίτη,

και ο Ήφαιστος.

Στο Δίον τελούνταν αθλητικοί αγώνες, τα  “Ολύμπια τα εν Δίω”

καθώς και επινίκιες εορτές και θυσίες!!!

Η σπάνια χλωρίδα και πανίδα του Ολύμπου τον κάνει μονα-

δικό, καθώς και τα εκθαμβωτικά τοπία του με τα κρυστάλλινα

νερά των πηγών, όπως  επίσης το Φαράγγι του Ενιπέα, αλλά

και τα μοναστήρια, τα εξωκλήσια και τα παραδοσιακά καταφύ-

για που έχει.

Φανταστικές εικόνες προσφέρουν και οι “μυστικές βάθρες”,

μέσα στο καταπράσινο δάσος, με απέραντη θέα, που προσφέ-

ρει στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης, σαν να επιδρά

η θεϊκή αύρα που υπάρχει παντού!!

Μία ανεξερεύνητη τοποθεσία είναι το σπήλαιο στη θέση Ζω-

νάρια, το οποίο είναι αντικείμενο μελέτης του διεθνούς προ-

γράμματος PalAeolus, που στοχεύει στην αναπαράσταση του

παλαιοκλίματος και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην νο-

τιοανατολική Ευρώπη.

Ο βασικός στόχος των επιστημόνων είναι να μελετηθεί ο μό-

νιμος πάγος του σπηλαίου, που βρίσκεται από την εποχή των

παγετώνων πριν 5.000 χρόνια και από τα ευρήματα θα δοθούν

απαντήσεις για τις αλλαγές του σημερινού κλίματος.

Στην επιστημονική ομάδα, πρωτοπόρος είναι ο Έλληνας γεω-

λόγος - ερευνητής Μιχάλης Στύλλας, μαζί με άλλους σπου-

δαίους Έλληνες ερευνητές διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι

γνωρίζουν άριστα την περιοχή και η συμβολή τους είναι καθο-

ριστική.

Επίσης γεωλογικές έρευνες και μελέτες θα γίνουν και στα αλ-

πικά εδάφη του Οροπεδίου των Μουσών και στα μόνιμα παγω-

μένα εδάφη (permafrost) της περιοχής, που ονομάζεται

Μεγάλα Καζάνια.

Για να γίνει η αποκωδικοποίηση της μυθολογίας και να βρεθεί

η αλήθεια, που θα βοηθήσει την επιστήμη και όλη την ανθρω-

πότητα, θα πρέπει να ενωθεί η επιστήμη με την μυθολογία και

την ιστορία, για να μάθουμε τι έγινε στους αρχαίους εκείνους

πολιτισμούς με πρωταγωνιστές το ελληνικό γένος.

Οι επιστήμονες ελπίζουν να αποκαλύψουν τα αίτια της κλιμα-

τικής αλλαγής, τα οποία παραμένουν φυλακισμένα σε αρχαί-

ους πάγους και σε αλπικά εδάφη του Ολύμπου!

Σε αυτή την επιστημονική αποστολή χρειάστηκε ενάμιση

τόνος επιστημονικού και σπηλαιολογικού εξοπλισμού, ο

οποίος μεταφέρθηκε με μουλάρια, που κουβαλούσαν εκτός

από τα αναγκαία για την λειτουργία των ορεινών καταφυγίων

και πολύ βαρύ επιστημονικό εξοπλισμό, όπως γεωτρύπανα

πάγου, γεννήτριες, σωληνώσεις, αισθητήρες, συλλέκτες, υπο-

λογιστές κ.α.!

Όλο το έργο το κατευθύνει ο  Μ. Στύλλας, ιδιαίτερα αγαπητός

στους πάντες, το δε έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίν-

δυνο, γιατί πρέπει να καλύψουν μια απόσταση 12 χλμ και μια

υψομετρική διαφορά 1.800 μέτρων, από πυκνά δάση και αλπι-

κές πλαγιές, για να καταλήξουν στα καταφύγια Χ. Κάκκαλος

και Γ. Αποστολίδης.

Σημειωτέο ότι ο γεωλόγος - ερευνητής Μ. Στύλλας είναι ένας

από τους εννέα ορειβάτες, που συμμετείχαν στην πρώτη αμι-

γώς ελληνική αποστολή στο Έβερεστ το 2004!!!

Πολλά ποτάμια και πηγές τροφοδοτούνται από υπόγεια νερά

που προέρχονται από το λιώσιμο των αποθηκευμένων πάγων

των παγετώνων.

Η εμπειρία του Μ. Στύλλα είναι τεράστια, γιατί έχει επισκεφθεί

15 χώρες και 35 ορεινούς όγκους και μαζί με την ομάδα του

έχει χαρτογραφήσει και καταγράψει την ζωή των βακτηρίων

σε πάνω από 170 ποτάμια και ρέματα που  τροφοδοτούνται

από παγετώνες!

Ο Όλυμπος με τις άπειρες ομορφιές του και τα κρυμμένα μυ-

στικά του, θα συνεχίζει να δέχεται όλο και περισσότερους επι-

σκέπτες, που τον θαυμάζουν και τον σέβονται, υποκλινόμενοι

στην μοναδικότητά του!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η μοναδικότητα του Ολύμπου

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Καταναλωτική μανία! 
Ο μέσος κάτοικος HΠA έχει αχρησιμοποίητα

ηλεκτρονικά, αξίας άνω των 2.000 δολ.

Καινούργια και αχρησιμοποίητα, στην πραγματικό-

τητα ανεκμετάλλευτα, καταναλωτικά ηλεκτρονικά

αξίας- ρεκόρ των 650 δις δολ. μένουν στην άκρη στα

αμερικανικά νοικοκυριά, επειδή οι κάτοχοι τα αγό-

ρασαν παρορμητικά (impulse purchases) ή σκέφθη-

καν να τα πάρουν ως εφεδρικά στην περίπτωση που

θα χρειάζονταν …στο μέλλον!

Αυτό τροφοδοτείται κατά κόρον από περιόδους με-

γάλων εκπτώσεων όπως η Black Friday και τεκμηριώ-

θηκε από πρόσφατη online έρευνα της εταιρίας MPB

σε δείγμα 13.000 απαντήσεων. 

Τουλάχιστον τα δύο τρία των Αμερικανών έχουν μία

ή περισσότερες αχρησιμοποίητες ηλεκτρονικές συ-

σκευές στο σπίτι (τηλεοράσεις, φωτογραφικά, κι-

νητά, βιντεοκάμερες κ.λπ.) Η μέση αξία αυτών των

συσκευών υπολογίστηκε κατά κεφαλή στα 2.459

δολ. Μάλιστα, οι ενήλικες στο ηλικιακό group 18 ως

34 ετών, κατέχουν αχρησιμοποίητο παρόμοιο υλικό

με καταναλωτικά ηλεκτρονικά αξίας $3.691 το μεγα-

λύτερο από οποιοδήποτε άλλο group.

Επίσης από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι ο μέσος

Αμερικανός δαπανά κατά κεφαλήν πάνω από 500

δολ. ετησίως απλά για να διατηρεί τις συσκευές του

ενημερωμένες τεχνολογικά δηλ. τις αλλάζει χωρίς

να έχει κανένα λειτουργικό παράπονο ή βλάβη και

υπακούει στα κελεύσματα των κατασκευαστών για

τεχνολογική ανανέωση αυτή καθαυτή. Ως αυτοτρο-

φοδοτούμενη δηλαδή επιβολή παρακολούθησης των

πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων ανεξάρ-

τητα αν καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες. Επίσης οι

ερωτώμενοι αποκάλυψαν ότι σε ποσοστό πάνω από

50% ποτέ δεν προσπαθούν να μεταπουλήσουν συ-

σκευές που δεν χρησιμοποιούν και έχουν αντικατα-

στήσει, απλά για να μην μπουν στο κόπο

μεταπώλησης μέσω  ιστότοπων.

Έκπληκτος δήλωσε από τα ευρήματα της έρευνας ο

διευθυντής της MPB Matt Barker. “Η ανακύκλωση
και επαναχρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο
θα έπρεπε να είναι τρόπος ζωής σήμερα και η
έρευνα αποδεικνύει το αντίθετο. 
Καταναλωτικά ηλεκτρονικά όπως φωτογραφικές μη-
χανές και smartphone είναι φτιαγμένα για να διαρ-
κούν. Δεν είναι απλά αναλώσιμα. Επίσης λογικό
είναι κάποιος να μεταπουλά τα παλιά του πράγματα
για να πάρει ένα ποσόν και όχι να τα παρατά σε ένα
συρτάρι”.
πηγή: https://www.photo.gr - Παν. Καλδής

Με ενθουσιασμό, μαθητές του Γυ-

μνασίου και του Λυκείου Μαρα-

θώνα υποδέχτηκαν την Τετάρτη 23

Νοεμβρίου στο Μουσείο Μαραθω-

νίου Δρόμου το νικητή του 39ου

Αυθεντικού Μαραθωνίου Χαρά-

λαμπο Πιτσώλη λίγες μόνο ημέρες

μετά τη νίκη του, ο οποίος φανερά

συγκινημένος, παρέδωσε για μό-

νιμη έκθεση στο Μουσείο το με-

τάλλιο, την αθλητική στολή και τα

παπούτσια της χρυσής του δια-

δρομής.
Τον καλωσόρισαν εκ μέρους του Δη-

μάρχου Μαραθώνος Στέργιου Τσίρκα

οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Καραγιάννης

και Κώστας Μπούφης οι οποίοι του

απένειμαν τιμητική πλακέτα.

Στον χαιρετισμό του o Χαράλαμπος

Πιτσώλης ευχαρίστησε τον Δήμο Μα-

ραθώνος και το Μουσείο για την πρό-

σκληση, τονίζοντας ότι σε αυτό τον
χώρο βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η
ιστορία του Μαραθωνίου Δρόμου, ενώ

έδωσε το μήνυμα στους μαθητές να

αγαπούν τον αθλητισμό, να πιστεύουν

στις δυνατότητές τους και να μην πα-

ρατούν.

Συγκινητικός ήταν και ο χαιρετισμός

του γηραιότερου αθλητή του 39ου Αυ-

θεντικού Μαραθωνίου Στέλιου

Πρασσά που απευθυνόμενος στους

νέους τόνισε ότι: «Η άθληση είναι
υγεία. Η ίδια η ζωή είναι αγώνας δρό-
μου και δεν πρέπει να τα εγκαταλεί-
πουμε στην μέση της διαδρομής μας».
Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Πρό-

εδρος του συλλόγου Τελμησσός Βλά-

σης Καραβασίλης, ο οποίος απένειμε

και τιμητική πλακέτα στον Χαράλαμπο

Πιτσώλη, ο Δημήτρης Κυριακίδης, γιος

του αείμνηστου Στέλιου Κυριακίδη, ο

Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτρο-

πής του ΠΑΣΟΚ Ανατ. Αττικής Θανά-

σης Αλμπάνης, εκπρόσωποι του

συλλόγου καθηγητών Γυμνασίου και

Λυκείου Μαραθώνα κ.α.

Ο νικητής του 39ου Μαραθώνιου δρόμου,

Χαράλαμπος Πιτσώλης παρέδωσε 

τα αθλητικά του κειμήλια στο 

Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου

Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας! 

Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τον

ΟΗΕ Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας

κατά των Γυναικών. Ένα καθημερινό παγκόσμιο

φαινόμενο, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αό-

ρατο. Η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικο-

γενειακή βία είναι διάχυτες στον πλανήτη.

• κατά μέσο όρο μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ

έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών.

• 1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού

• οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια αποτελούν πάνω από 90% των θυμάτων

βιασμού και πάνω από 80% των θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων.

17 γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα, μόνο, το 2020! 

Ευαισθητοποιημένη ως  καλλιτέχνης θέλησα να φωνάξω δυνατά χο-

ρεύοντας για την ΓΥΝΑΙΚΑ. Τίτλος:

17. Ήταν όλες γυναίκες! - 17 they were all women!
https://www.youtube.com/watch?v=Q7lx1HY1cPI
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Δεν γνωρίζω αν η μαφία ακολούθησε τον τρόπο και την

τακτική, αλλά και την οργάνωση της εκκλησίας ή η Εκ-

κλησία ακολούθησε τη Μαφία.

Όταν αναφέρω τη λέξη εκκλησία αναφέρομαι μόνον

στους Μητροπολίτες, δεν συμπεριλαμβάνω ούτε τους

Ναούς ούτε τους ιερείς, ούτε τους πιστούς.

Αυτοαποκαλούνται Άγιοι, απαιτούν τυφλή υπακοή

τόσον από το Λαό, όσο και από τους ιερείς, συνιστούν

φόβον θεού, ενώ οι ίδιοι είναι αθεόφοβοι.

Διαβάζοντας στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, ότι ο Αρχιεπί-

σκοπος Ιερώνυμος θα καταθέσει αγωγή κατά του Ελ-

ληνικού Κράτους απαιτώντας 20.000.000 ευρώ για

κάθε χρόνο καθυστέρησης της αξιοποίησης της Εκκλη-

σιαστικής περιουσίας ως διαφυγόντα κέρδη έμεινα

άναυδος.

Προς όφελος του Λαού συμπλήρωσε, ο Αγιος, χωρίς

ίχνος ντροπής. Λες και το κράτος αυτά τα χρήματα δεν

θα τα εισπράξει από το Λαό, αλλά από το σατανά·

Έλεος!!

Επικαλέστηκε τον μέχρι χθες «ειδωλολάτρη» Δημο-

σθένη και ως λόγον της ενέργειας αυτής να μαζέψει

χρήματα για να επαναφέρει τους πιστούς, που τον εγ-

κατέλειψαν.

Τόση υποκρισία από τον προκαθήμενο της Ελληνικής

Εκκλησίας δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί ούτε ο

αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης. Θα είναι όμως αφορμή

και αιτία για να φυτρώσει ο επόμενος Κεφαλλονίτης.

Ακούστε Άγιοι – αγίαστοι, το πόσο καλός χριστιανός

είμαι το ξέρει μόνον ο Θεός. Η πίστη μου είναι βαθιά

ριζωμένη και δεν μπόρεσε να την ξεριζώσει ούτε ο

«άγιος Πρεβέζης» Στυλιανός, ούτε ο Παντελεήμονας

«Αγιος Αττικής» και πολλοί άλλοι, που δεν είδαν τα

ονόματά τους στον Τύπο, δεν θα μπορέσετε ούτε

εσείς.

Ο λόγος του Θεού δεν έχει ανάγκη από χρήματα αλλά

από Άγιους πραγματικούς και όχι εμπόρου ς-κτηματο-

μεσίτες.

Κάποτε στο πρόσφατο παρελθόν η εκκλησία έκανε

έργα κοινωνικά, Γηροκομεία – Ορφανοτροφεία και

άλλα. Τώρα τα κλείνει και τα πουλάει: Ορφανοτροφείο

Βουλιαγμένης και όχι μόνο.

Μετατρέψατε τους Οίκους του Θεού σε οίκους εμπο-

ρίου και ΑΝ εμφανιστεί κάποιος απεσταλμένος του δεν

θα σας κυνηγήσει με φραγκέλιο «καμτσίκι» αλλά θα

σας αφαιρέσει πρώτα τα χρυσά που φοράτε και θα σας

πετάξει στους δρόμους δακτυλοδεικτούμενους.

Την ώρα που στην τηλεόραση γινόταν συζήτηση για

την παιδεραστία και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα

το άλλο, διακοπή για διαφημίσεις.

Εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας – Πρωτοσέλιδο.

Η Εκκλησία της Ελλάδας έτοιμη για μεγάλα έργα.

Σε ρωτάω αγαπητέ αναγνώστη τι πρέπει να κάνω κι

εγώ και ΕΣΥ. Να σιωπήσουμε· είμαστε συνένοχοι. Να

μιλήσουμε και να διαμαρτυρηθούμε, είμαστε αιρετικοί.

Αν τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους με τη φόρα που

πήραν θα αρχίσουν να νοικιάζουν Ναούς σε μουσουλ-

μάνους για τζαμιά. Είμαι υπερβολικός; Όχι, τους είδατε

να διαμαρτυρηθούν για τη μετατροπή της ΑΓΊΑΣ ΣΟ-

ΦΊΑΣ σε τζαμί;

Ελληνισμός  και Ορθοδοξία είναι άρρηκτα συνδεδε-

μένα και έχουμε χρέος ΟΛΟΙ μας να αγωνιζόμαστε για

τη Σωτηρία και των δύο.

Υ.Γ.: Κάποιοι πολιτικοί – Δημοσιογράφοι – Παρουσια-

στές αναδεικνύουν το πρόβλημα και το κλείνουν με τη

φράση – πλην ελαχίστων. Και αυτοί οι ελάχιστοι αφού

δεν αντιδρούν είναι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ.

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

νότητας Βάρης.

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

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Mαύρα κοράκια

με νύχια

γαμψά

ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Πρός Πάντα Ενδιαφερόμενον:

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ότι πω-

λήθηκαν 300.000.000 δίσκοι της μεγαλύτε-

ρης (έτσι είπαν) κυρίας του Ελληνικού

Τραγουδιού Νάνας Μούσχουρη (από πού

προέρχεται το “Νάνα”); ο Δήμος Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας, βράβευσε με

το “χρυσό”, παρακαλώ, κλειδί της Πόλεώς

μας, μια εκατομμυριούχο Ελληνίδα. 

Άρχισα λοιπόν κι εγώ, που έχω αγοράσει

πολλούς δίσκους της κυρίας Μούσχουρη,

γιατί μου αρέσει πολύ η βελούδινη φωνή της,

να αναρρωτιέμαι και να προσπαθώ να βρω

κάποιους λόγους της απονομής του “χρυσού”

κλειδιού της “συμπολίτιδάς” μας πλέον. Θαυ-

μάσια η βράβευση, αλλά γιατί “χρυσή”;

Ψάχνω να βρω πρώτα, ποιον ή ποια Ελληνίδα

προώθησε στην καλλιτεχνία ή ενθάρρυνε ή

βοήθησε. Δεν γνωρίζω. Θα ήθελα να ξέρω

μήπως κάνω λάθος. Μετά ψάχνω να βρω τις

δωρεές της “χρυσής” συμπολίτιδάς μας σε

Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Δή-

μους, Πανεπιστήμια. Δεν γνωρίζω. Ίσως κάνω

λάθος. Μετά ψάχνω να βρώ μήπως βοήθησε

οικονομικά ή ηθικά φοιτητές των Μουσικών

Σπουδών ή άλλων Τομέων της επιστήμης.

Αλλά δεν βρήκα. Ίσως δεν το ξέρω. Μετά

ψάχνω να βρω αν εφεύρε κάποιο φάρμακο ή

έκανε κάποια επιστημονική ανακάλυψη και

έσωσε ανθρώπους. Τίποτε. Ή μήπως με τις

ανασκαφές της έκανε γνωστή την Ελλάδα σε

όλον τον πνευματικό κόσμο της Υφηλίου.

Τέλος ψάχνω να βρω αν έδωσε την περιου-

σία της ή την ψυχή της για την πατρίδα Ελ-

λάδα. (Μου κόλλησε η Μαντώ

Μαυρογένους). Δεν βρήκα. Δεν θυμάμαι. 

Εκείνο που θυμάμαι είναι, κάποια πικρά λόγια

που είπε τον Καιρό της Κρίσης μας και δι-

καίωνε την λαιμητόμο που μας ετοίμαζαν οι

“φίλοι” μας οι Ευρωπαίοι. Σε Γερμανικό περιο-

δικό είπε: “Οι Έλληνες δεν μπορούν να ζουν
με δανεικά”. 
Τέλος πάντων, θα ήθελα να μου απαντήσουν

οι Αρχές κάθε τόπου, κράτη, πόλεις ή κοινω-

νίες, ποιούς θεοποιούν, δοξάζουν και υμνούν,

κλαίνε και οδύρονται όταν πεθαίνουν, και

μουγγαίνονται για κάποιους άλλους αφανείς

που προωθούν διαδόχους, ξοδεύουν περιου-

σίες σε έργα κοινής ωφελείας, δίνουν και τη

ζωή τους (Κ. Κατσίφας) και δεν νοιάζονται

μόνον για την τσέπη τους και την δόξα τους.

Πολλές φορές οι Δήμοι τιμούν την “φήμη” και

όχι την ουσία, την προσφορά ή την θυσία. 

Κάτι άλλο, άσχετο μεν, αλλά θα ήθελα να το

επισημάνω. Το Κόκκινο Σπίτι στην Αισώπου,

θα έπρεπε να ονομαστεί “Μητσοπούλειον”

γιατί αυτοί το δώρησαν και να θυμίζει Πνευ-

ματικό ή Φιλοσοφικό Κέντρο, και όχι Καλλι-

τεχνικό. Δεν είναι όπερα, θέατρο, ή Μουσικό

Τμήμα σπουδών και μή θεωρηθεί ότι δεν θαυ-

μάζω τον μέγιστο, τον γίγαντα και αγωνιστή

Μίκη Θεοδωράκη. Εκτός κι αν δεν προορίζε-

ται για κάτι πνευματικό.

Αργείοι, τα πάντα δεν είναι διασκέδαση,

χρήμα ή πολιτική. 

Βούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Παν/μίου

Πυραμίδα 

Διεθνούς Εξουσίας

Τμήμα του υγειονομικού είναι και το φαρ-

μακευτικό. Ας γράψουμε δυο λόγια μιας

και είχα την τύχη να έχω αυτή την ειδικό-

τητα. Έχει γεμίσει η Ελλάδα από “μαγα-

ζάκια” του στρατού. Στρατιωτικά

φαρμακεία, πρατήρια (καυσίμων έως και

τροφίμων), οδοντιατρεία αλλά και ΚΒΙΕΣ

[(Κέντρο Βιολογικών και Ιατρικών ερευ-

νών). Αλήθεια τι ερευνούν; Υπάρχει κά-

ποια εργασία δημοσιευμένη σε έγκυρο

διεθνές περιοδικό να επιδείξουν; Τι χρει-

άζονται όλα αυτά; Έχουμε ορίσει τι είναι

στρατός και ο Αριστοτέλης λέει εξ ορι-

σμού άρξασθαι. Αν διαλυθούν όλα αυτά

θα φτιάξει ο στρατός; Όχι βέβαια. Αλλά

θα συμμαζευτεί το ξεχείλωμα (διαφθορά,

κυνήγι θέσεων κ.λπ).

Ο στρατός θα φτιάξει όταν αποκτήσουν

εθνική συνείδηση οι εκπρόσωποι του

εθνικού “Κεφαλαίου”, ας είναι και φτωχοί

συγγενείς του διεθνούς “Κεφαλαίου”. Κά-

ποιος από δαύτους μίλησε στην Κων-

σταντινούπολη στους ομολόγους του και

είπε ότι δεν έχουμε εμείς διαφορές, τις

διαφορές τις κάνουν οι πολιτικοί. Εμ βέ-

βαια, οι πολιτικοί είναι τα εκτελεστικά όρ-

γανα. Κάποιος άλλος, είπε αν μας

ζορίζουν θα πάρω την τσιμεντοβιομηχα-

νία και θα φύγω και το έκανε. Αν υποθέ-

σουμε ότι κυριεύεται η Ελλάδα, οι πλού-

σιοι δεν θα χάσουν και πολλά (το έχω

γράψει σε άλλο άρθρο). Την Ελλάδα δεν

την απελευθέρωσε ούτε ο Κολοκοτρώ-

νης, ούτε ο Καραϊσκάκης, ούτε ο Αν-

δρούτσος μόνο, αλλά οι τρεις τότε

μεγάλες δυνάμεις (Ναυμαχία του Ναυα-

ρίνου) Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία για να

έχουν βάση στη Μεσόγειο. Από τον αν-

ταγωνισμό τους σκότωσαν τον Καποδί-

στρια ως Ρωσόφιλο (Γαλλία). Τι πρέπει να

κάνουμε; Ενότητα. Βέβαια υπάρχει και

του Μέτερνιχ το δόγμα διάβρωση υπονό-

μευση. 

Μα “κάθονται” οι εκπρόσωποι του κεφα-

λαίου και ασχολούνται με την Ελλάδα και

τον στρατό της; Όχι. Οι εκπρόσωποι του

διεθνούς κεφαλαίου μαζεύονται στο Ντα-

βός, πάνε και πρωθυπουργοί, και ορίζουν

το ποσοστό ανάπτυξης (κέρδος) της οι-

κονομίας που θέλουν από εκεί και πέρα

είναι οι διευθυντές π.χ. λέσχη Μπιλν-

τερμπεργκ (έχει έρθει και στην Ελλάδα

πριν τις εκλογές του 81, και είχε μιλήσει

ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης). Και βέβαια τα υπεύθυνα και

αρμόδια εκτελεστικά όργανα (ΗΠΑ,

Ρωσία κ.λπ.). Δεν θα αφήσουμε την Αμε-

ρική να γίνει ο μοναδικός σερίφης του κό-

σμου, είπε ο Πούτιν. Αμ θα την αφήσετε,

μόλις πάρεις την έξοδο στο Μεσόγειο.

Αυτά επιτάσσει το κεφάλαιο.

Αυτή είναι η πυραμίδα της διεθνούς εξου-

σίας κατά την γνώμη μου.

Γιώργης Κοροντάνης
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και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Αφιέρωμα στον εκλιπόντα
Δημήτρη Τσαρδάκη

Αφιέρωμα στον εκλιπόντα
Δημήτρη Τσαρδάκη

Ο άνθρωπος στα δίχτυα 

της Manipulation

Κοινωνικο-ψυχολογική μελέτη στην περιοχή της έρευ-

νας της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς, (σελ. 222).

Το πρώτο του βιβλίο που

εκδόσαμε το 1983, εισά-

γοντας τον όρο manipula-

tion (χειραγώγηση) στην

ελληνική ορολογία.

«...ένα πολύπλοκο δίκτυο
θεσμοθετημένων μηχανι-
σμών (οικογένεια, σχολείο,
ΜΜΕ, πολιτικά κόμματα
κ.λπ.). κατευθύνει τη συμ-
περιφορά του ανθρώπου
σε προκαθορισμένες μορ-
φές ενέργειας, τέτοιας
που ταιριάζουν στο εκά-
στοτε πο9λιτικο-οικονομικό σύστημα...».

Διαδικασίες κοινωνικοποίησης

Κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση της δομής της οικογέ-

νειας και του σχολείου (σελ. 160).

Αστρολογία και Αποκρυφισμός

Μια κριτική στον ανορθολογισμό και στον σκοταδισμό. 
Έτος 2002, (σελ. 222), προσφορά 5€*

«...οι άνθρωποι είναι ικανοί να φτιάξουν θαυμαστά πράγ-
ματα και, συγχρόνως,
την ίδια στιγμή να τα
καταστρέψουν με έναν
ακραία επιθετικό και
βάρβαρο τρόπο. ...Πολ-
λοί άνθρωποι ορκίζον-
ται στην επιστήμη, η
οποία ελπίζουν ότι θα
δώσει τέλος στην
άγνοια, στην προκατά-
ληψη, στη δυστυχία και
στον ανθρώπινο πόνο
γενικά».

Η Θεωρία των Κοινωνικών ρόλων

1992. Επανέκδοση το 1995 και 2004. (σελ. 216).

«Κάθε κοινωνία, προκειμένου να αναπαραχθεί και να 
μετασχηματισθεί, επιδιώ-
κει να ενσωματώσει στη
δομή της, νέα κοινωνικο-
ποιημένα άτομα. Με άλλα
λόγια, να επιτύχει ένα
βαθμό ομοιογένειας, με
την οποία εξαφανίζεται η
συναίνεση μεταξύ των 
μελών της.
Αυτό επιτυγχάνεται με
πολλούς τρόπους, αλλά
κυρίως με το να “εξαναγ-
κάζει” να υιοθετούν και
να ενστερνίζονται τις
αξίες και τους κανόνες του συστήματος. (Αυτό ακριβώς
κάνει η αγωγή).
Όταν τα άτομα συνειδητοποιούν τον εαυτό τους, αντι-
λαμβάνονται την κοινωνία συγχρόνως ως απειλή και ως
καταφύγιο. 

Οι επτά ψυχές του Καπιταλισμού

Ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση 

του καπιταλισμού, 2017, (σελ. 286), προσφορά 10€*

«Το βιβλίο αυτό είναι μία
ανθρωπολογική και ψυχο-
γενετική ανάλυση των φυ-
λογενετικών και ψυχολο-
γικών παραγόντων, οι
οποίοι, μέσα στην μακρι-
άωνη ιστορία εξέλιξης του
ανθρώπινου είδους, συνέ-
τειναν στην ανάδυση και,
τελικώς, στην επικράτηση
του καπιταλισμού, ως του
επικρατέστερου οικονομι-
κού συστήματος διαχείρι-
σης των ανθρώπινων υπο-
θέσεων».

Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο

Το φαινόμενο των θρησκειών, 2014,

(σελ. 272), προσφορά 10€*

«Το θρησκευτικό φαινόμενο αναδύεται μέσα από την φυ-
λογένεση, τη «στιγμή» κατά την οποία, για λόγους φυ-
λογενετικούς συντελέ-
στηκε στον ανθρώπινο
εγκέφαλο η “έκλαμψη”
της εννοιακής και υποθε-
τικο – αφαιρετικής και
συμβολικής σκέψης. 
...Οι δύο εξουσίες Θεϊκή
«θεϊκός κόσμος» και αν-
θρώπινη «ανθρώπινος
κόσμος» καθορίζουν σε
αλληλεπίδραση τα πε-
πρωμένα των λαών της
γης, υπό την έννοια ότι
διαμορφώνουν τους
όρους, κάτω από τους
οποίους οι άνθρωποι χρεώνονται μία συγκεκριμένη κο-
σμοαντίληψη για τον τρόπο που αυτοί αντιλαμβάνονται
την ύπαρξή τους μέσα στον κόσμο».

Άλλα βιβλία του Δημήτρη Τσαρδάκη όπως: 

«Μια ανατομία της ιδεολογίας» (1987), «Μαζική 

επικοινωνία και πραγματικότητα» (1990), «Απόκλιση και

Εκκρεμότητα» (1994), «Πανεπιστήμιο και Νεοτερικό-

τητα» (2000), «Εξορκίζοντας τα ΜΜΕ» (2002),

«Οι αλιγάτορες των Πανεπιστημίων» (2004), από 

διάφορους εκδοτικούς οίκους.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, για την απώλεια του καθηγητή, διδάκτο-
ρα φιλοσοφίας του Johan Wolfgag Goethe-Universitaet Φραγκφούρτης και το
Πανεπιστημίου Πατρών,  φίλου και συνεργάτη, Δημήτρη Τσαρδάκη, που τόσο
απροσδόκητα χάσαμε και ενημερώναμε ότι θα παρουσιάσουμε το έργο του· ένα
χρέος που έχουμε απέναντι σ’ έναν άνθρωπο, που πρόσφερε αόκνως στον πνευ-
ματικό χώρο και ιδιαίτερα στους φοιτητές του, για πολλές δεκαετίες.

*Οι τιμές στα αναγραφόμενα βιβλία καθορίστηκαν ως προσφορά για το αφιέρωμα.
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Η Περιφέρεια Αττικής τίμησε τον εορ-

τασμό των ενόπλων Δυνάμεων

(21.11.22) με εκδηλώσεις, παρουσία

της Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Σα-

κελλαροπούλου, του Προέδρου της

Βουλής Κ. Τασούλα και μελών της κυ-

βέρνησης.

Aρχικά, έγινε επίσημη έπαρση της

Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της

Ακρόπολης, ακολούθησε Τέλεση Δο-

ξολογίας στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Αθηνών προεξάρχοντος του Θεο-

φιλέστατου Επισκόπου Ωρεών Φιλό-

θεου και ακολούθως έγινε κατάθεση

στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου

Στρατιώτη, από την Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπού-

λου. 

Τον Γ. Πατούλη, ο οποίος απουσίαζε

λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων

στο εξωτερικό, εκπροσώπησε στις εκ-

δηλώσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Οικο-

νομικών Ν. Πέππας.  

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγμα-

τοποιήθηκε ομιλία από την καθηγήτρια

Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων και Ανα-

πληρώτρια Πρόεδρο στο τμήμα Διεθνών

και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Πειραιά Κ. Μπότσιου. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας

των Ενόπλων Δυνάμεων ο Γ.

Πατούλης σε μήνυμα του τονίζει με-

ταξύ άλλων: «Σήμερα η Ελλάδα μας
γιορτάζει διπλά. Η Ορθοδοξία μας τιμά
τα Εισόδια της Θεοτόκου και συγχρό-
νως το Έθνος μας τις Ένοπλες Δυνά-
μεις της χώρας για τη διαχρονική τους
προσφορά τόσο σε περιόδους πολέ-
μου, όσο και στην περίοδο της ειρή-

νης. Το υψηλό πατριωτικό φρόνημα
των ανδρών και των γυναικών των
Ενόπλων Δυνάμεων, ο επαγγελματι-
σμός, η άψογη εκπαίδευσή τους, είναι
η μεγαλύτερη εγγύηση για την ακεραι-
ότητα, την ανεξαρτησία και την αξιο-
πρέπεια της χώρας, απέναντι σε κάθε
κακόβουλη επιβολή».

Επικοδομητικές 

συναντήσεις Τύπου 
Ο Tύπος της Περιφέρειας Αττικής

με τον Τύπο του Αρχηγείου 

του Λιμενικού - Ακτοφυλακής

Επίσκεψη πραγματοποίησε στις 22 Νοεμβρίου 2022

ο δημοσιογράφος του γραφείου Τύπου της Περιφέ-

ρειας Αττικής, Γεώργιος - Κωνσταντίνος Αλεξαν-

δρόπουλος στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής στην Ακτή Βασιλειάδη στον Πειραιά, όπου

συναντήθηκε με τον διευθυντή επικοινωνίας και ενη-

μέρωσης, δημοσιογράφο Γεώργιο Σκορδίλη και τον

Αναπλ. Εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού - Ακτοφυ-

λακής, Πλωτάρχη Νικόλαο Αλεξίου.

Ακολούθησε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος

σε πάρα πολύ καλό κλίμα, το αποτέλεσμα του

οποίου θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη και πιο άμεση

δράση των δύο φορέων.

Τιμητικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας 

Αττικής για τον εορτασμό της Ημέρας 

των Ενόπλων Δυνάμεων 
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Εορτάζεται κάθε χρόνο από το 2002 την τρίτη Πέμπτη του Νο-
εμβρίου (17.11.22), με πρωτοβουλία της Unesco, η οποία ανα-
γνώρισε την ανάγκη για κοινό στοχασμό πάνω στα σύγχρονα
προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Την ημέρα
αυτή, ο Οργανισμός του ΟΗΕ για τον Πολιτισμό και την Εκπαί-
δευση προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώνουν εκδη-
λώσεις και συζητήσεις για επίκαιρα φιλοσοφικά θέματα. 
Θέμα του φετινού εορτασμού (2002): «Ο άνθρωπος του μέλ-
λοντος». Εμείς θα συμπληρώναμε και “το μέλλον του ανθρώ-
που”.
Η Γενική Συνέλευση της UNESCO τόνισε τη σημασία της φιλο-
σοφίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, ως ένα δρόμο
«για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με γνώμονα την κα-
τανόηση του κόσμου και την προώθηση της ανεκτικότητας και
της ειρήνης». 
Με την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας, επι-
διώκεται η θεσμοθέτηση της Φιλοσοφίας και η αναγνώρισή της
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Ελλάδα, στον τόπο
που γεννήθηκε ο Φιλοσοφικός Λόγος, κρίνεται αναγκαία η δι-
δασκαλία του “φιλοσοφεῖν” για την εξέλιξη και ανάπτηυξη της
Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη
Β/θμια Εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες αίτημα για την αγωγή
των εφήβων με την ενίσχυση των κλασσικών και ανθρωπιστι-
κών σπουδών. Για το λόγο αυτό, η διδασκαλία της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του κόσμου και
του ανθρώπου, σε μια εποχή κρίσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει
στην αναζήτηση της αυτοσυνειδησίας: Το σωκρατικό “ΓΝΩΘΙ
ΣΑΥΤΟΝ”.
Το μάθημα της Φιλοσοφίας στη B/θμια Εκπαίδευση: 
H Φιλοσοφία αποβλήθηκε από τη Γ’ τάξη Γυμνασίου, «Ανθο-
λόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων», που προέβλεπε τη διαχρονική
εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης. Έτσι το μοναδικό φιλοσο-
φικό μάθημα σε όλη τη Β/θμια Εκπαίδευση είναι της Γ΄τάξης
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΑΡΧΕΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ”. Κεφάλαια 9 και 39 Ενότητες, ώρες διδασκαλίας
40, επί 2ωρο εβδομαδιαίο, από Σεπτέμβριο έως Μάιο.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

«Σωκράτης οὕτως ἀπετελέσθη, ἐπί πάντων τῶν προσαγο-
μένων αὐτῷ μηδενί ἄλλῳ προσέχων ἤ τῷ λόγῳ. Σύ δέ εἰ
καί μήπω εἰ Σωκράτης, ὡς Σωκράτης γε εἶναι βουλόμενος
ὀφείλεις βιοῦν».

(Επίκτητος, 50-138, “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ”, κεφ. 51)

(= Έτσι ο Σωκράτης έγινε αυτό που ήταν επειδή σε όλα όσα

του παρουσιάζονταν, δεν πρόσεχε τίποτε άλλο, εκτός από

τη λογική του. Εσύ, όμως, αν και δεν είσαι ακόμη Σωκράτης,

οφείλεις να ζεις σαν να θέλεις να είσαι Σωκράτης).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

«Λανθάνουσι δ᾽αὑτούς τά τῶν Ἑλλήνων κατορθώματα,
ἀφ᾽ὧν μή ὅτι γε φιλοσοφία ἀλλά καί γένος ἀνθρώπων
ἦρξε, βαρβάροις προσάπτοντες».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», βιβλίο Α΄, 3΄, 1)

(= Πέφτουν έξω/αυταπατώνται,  κοροϊδεύουν τους εαυτούς

τους αυτοί που αποδίδουν τα επιτεύγματα των Ελλήνων

από τους οποίους όχι μόνο η Φιλοσοφία αλλά και το Γένος

των Ανθρώπων ξεκίνησε, στους βαρβάρους).

«Καί ὧδε μέν ἀφ᾽Ἑλλήνων ἦρξε φιλοσοφία, ἧς καί αὐτό
τό ὄνομα τήν βάρβαρον ἀπέστραπται προσηγορίαν».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», βιβλίο Α΄, 4΄, 11)

(= Και έτσι από τους Έλληνες ξεκίνησε πρώτα η φιλοσοφία,

της οποίας και το ίδιο το όνομα αποστρέφεται τη βαρβαρική

προσωνυμία).

Ο ΒΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΙΩΤΟΣ ΔΙΧΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ/ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

«Φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζῆν καί ἐξετάζοντα ἐμαυτόν καί
τούς ἄλλους...»

(Πλάτων, 427-347,«ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ», 28c, 6-7)
(= Πρέπει εγώ να ζω φιλοσοφώντας και να εξετάζω τον

εαυτό μου και τους άλλους...).

«Καί ἕωσπερ ἄν ἐμπνέω καί οἷός τε ὦ, οὐ μή παύσωμαι
φιλοσοφῶν...».

(Πλάτων, 427-347,«ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ», 29d)
(= Κι όσο καιρό βέβαια αναπνέω και έχω δυνάμεις δεν θα

παύσω να φιλοσοφώ...).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ = ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Οτιδήποτε δημιουργεί ο άνθρωπος και σχετίζεται με τη δρα-

στηριότητα του νου είναι φιλοσοφική παράμετρος και φιλοσο-

φική ενέργεια. Φιλοσοφία είναι ο ...τρόπος να είμαστε

πνευματικά αυτάρκεις. Η φιλοσοφία είναι δημιούργημα του

Αρχαίου Ελληνικού Φιλοσοφικού Λόγου. Η εποχή μας χρει-

άζεται τη Φιλοσοφία. Πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα

είτε στο χώρο της πολιτικής, της οικονομίας αλλά και του κα-

θημερινού βίου έχουν αναφορές στους Αρχαίους Φιλοσόφους.

Η Φιλοσοφία μάς δείχνει το δρόμο μέσω της εναρμόνισης

του Νου (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ), της Βούλησης (ΘΥΜΟΕΙΔΕΣ) και

της Επιθυμίας (ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΝ).

Παρέχεται η δυνατότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο να λει-

τουργήσει αρμονικά ούτως ώστε η αρμονική αυτή ενέργεια

του εγκεφάλου να είναι επικουρική: 

α) στο να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι πα-

ραλλαγμένη,

β) στο να αποδείξει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα και

γ) στο να αποφάυγει την Πλάνη, την Αυταπάτη, διότι οι πε-

ρισσότεορι από τους συνανθρώπους μας σήμερα είμαστε

πλανεμένοι - ευεξαπάτητοι. Πλανώμεθα από τις διαφημί-

σεις, από τους ωραίους/κολακευτικούς λόγους των συνα-

θρώπων μας, από τις υποσχέσεις/προεκλογικές δεσμεύσεις,

από τις φρούδες ελπίδες τις οποίες μας προβάλλουν και οι

“Πωλητικοί” αλλά και άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί πα-

ράγοντες. Άρα μέσω αυτής της Φιλοσοφίας ο άνθρωπος θω-

ρακίζεται, δηλαδή καθίσταται αυτάρκης πνευματικά. Δεν

έχει ανάγκη από άλλα πνευματικά δεκανίκια.

Ο άνθρωπος οφείλει να ζει... μια Διαρκή Αναγέννηση, ήτοι

μια ζωή με αξίες, αρχές και ιδανικά για να μη μένει απο-

τελματωμένος και βαλσαμωμένος/ταριχευμένος.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Σύμφωνα με τον Ζαν Πωλ Σαρτρ, Γάλλο υπαρξιακό φιλόσοφο,
1905-1980, οι άνθρωποι μόνοι μας δίνουμε σημασία, νόημα και
ουσία στην ύπαρξή μας με τις πράξεις μας και τις ελεύθερες
επιλογές μας.
Γι’ αυτό το λόγο αξίζει να θυμηθούμε τη Φιλοσοφία μας, το
νόημα που έχει δώσει ο καθένας στη ζωή του και αυτό να μας
βοηθήσει να συνεχίσουμε κάνοντας τις σωστές επιλογές.
Έργο της Φιλοσοφίας δεν είναι να δίνει απαντήσεις αλλά να
θέτει ερωτήματα. Όποιες απαντήσεις και αν δίνονται, αποτε-
λούν πάντα μια αφετηρία για καινούργιους προβληματισμούς.
Κι αυτό δεν γίνεται γιατί οι φιλόσοφοι και όσοι φιλοσοφούν
αγαπούν τον σχετικισμό, αλλά γιατί ο μόνος τρόπος να συνε-
χίσεις να ερευνάς και να βρίσκεις καλύτερες λύσεις είναι το
να θέτεις σε αμφισβήτηση τις απαντήσεις σου και να μην έχεις
αμετακίνητες και αδιαπραγμάτευτες πεποιθήσεις.
Ο μόνος εχθρός της Φιλοσοφίας είναι η ΤΥΦΛΗ ΠΙΣΤΗ!
Η Φιλοσοφία ως λειτουργία του πνεύματος, ως «η μάλιστα επι-
στήμη του μάλιστα επιστητού» κατά την αριστοτελική έκ-
φραση, «επιστήμη των επιστημών» εκτοπίζεται από το

αυτάρεσκο οικοδόμημα των επιστημών και το πνεύμα του κα-
ταναλωτισμού και της υποφροσύνης που καταδυναστεύει το
σύγχρονο άνθρωπο.
Ανέστιος φιλοσοφικά ο άνθρωπος του καιρού μας δυσχεραίνε-
ται να συμφιλιωθεί με τον κριτικό στοχασμό, τη γόνιμη αμφι-
σβήτηση και την αδογμάτιστη ζήτηση της αλήθειας, με
επακόλουθο να παραθεωρεί τον πολύπλοκο και αντινομικό χα-
ρακτήρα της πραγματικότητας και να συνθηκολογεί με μονο-
λιθικές και στατικές θεωρήσεις που καταδεικνύουν την
πνευματική του μονομέρεια και αυτοεγκατάλειψη. Αν ο φιλο-
σοφικός στοχασμός είναι πράξη ερμηνείας και νοηματοδο-
σίας με όρους ελευθερίας, τότε στον επισφαλή και ρευστό
κόσμο μας ο παρεμβατικός ρόλος της φιλοσοφίας καθίσταται
όσο ποτέ άλλοτε επιτακτικός. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που
χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της Βαβέλ στο χώρο των
αξιών και της σκέψης και που ο σύγχρονος άνθρωπος εναγώ-
νια προσπαθεί να επαναπροσδιορισθεί και να νοηματοδοτήσει
την ύπαρξή του η ανάγκη της Φιλοσοφίας προβάλλει αδήρητη.
Η Φιλοσοφία είναι ένας πολύτιμος λίθος, ο οποίος όσο περισ-
σότερη υφίσταται κατεργασία, όσο περισσότερες έδρες απο-
κτά, τόσο περισσότερο ακτινοβολεί και καταυγάζει.

“ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ” Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ήτοι 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

«Εί μέν φιλοσοφητέον φιλοσοφητέον και εί μή φιλοσοφη-
τέον φιλοσοφητέον· πάντως ἄρα φιλοσοφητέον».

(Αριστοτέλης, 384-322, Fragment 51, 25)
(= Αν πρέπει να φιλοσοφούμε, πρέπει να φιλοσοφούμε κι

αν δεν πρέπει να φιλοσοφούμε, πρέπει να φιλοσοφούμε·

άρα πρέπει να φιλοσοφούμε σε κάθε περίπτωση).

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΓΚΥΜΝΑΣΜΑ
Η Φιλοσοφία στην πόλη της θέας Αθηνάς ξέφυγε από τα
πλαίσια μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων και κατέστη ατο-
μικό εγκύμνασμα. Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα που πα-
ραδόθηκε από τον κυνικό φιλόσοφο Αντισθένη, 445-365, ο
οποίος καταδεικνύει το ενδιαφέρον των πολιτών για τη Φι-
λοσοφία. «Ὁ αὐτός (= Αντισθένης) ἐρωτηθείς ὑπό τινος τί
τόν υἱόν διδάξει, εἶπεν· “εἰ μέν θεοῖς αὐτόν συμβιοῦν ἐθέ-
λοις, φιλόσοφον· εἰ δέ ἀνθρώποις, ρήτορα”».

(Γνωμολόγιον Βατικανόν, Γνώμη 7,1)
(= Ο Αντισθένης όταν ρωτήθηκε από κάποιον τι να διδάξει
το γιο του, απάντησε· «αν θέλεις να επικοινωνεί/συνυπάρ-
χει με τους θεούς, δίδαξέ τον φιλοσοφία· αν όμως θέλεις
με τους ανθρώπους ρητορική»).

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ

ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
«Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κο-

πιάτω φιλοσοφῶν. οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος

πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν
ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι

πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μὴ παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. ὥστε φι-

λοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ
τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα

καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων· μελετᾶν οὖν χρὴ
τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα

ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.
(Επίκουρος, 341-270, «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», βιβλίο 10ο, “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”, Επι-

στολή προς Μενοικέα, κεφ. 122)
(= Όταν κανείς είναι νέος να μην αργήσει να φιλοσοφεί. Κι
όταν γεράσει να μη φείδεται του κόπου να φιλοσοφεί· γιατί
κανείς δεν είναι ανώριμος ούτε παράκαιρος/περασμένος για
εκείνον που κάνει την ψυχή να υγιαίνει. Όποιος λέει πως
δεν είναι ακόμα ή πως πέρασε η ώρα να φιλοσοφεί μοιάζει
με εκείνον που λέει πως δεν ήρθε ακόμα ή πως πέρασε πια
ο καιρός για την ευδαιμονία. Επομένως πρέπει να φιλοσο-
φεί και ο νέος και ο γέρος. Ο νέος για να είναι νέος και
γέρος μαζί με την αφοβία για εκείνα που θα έρθουν, ο γέρος
για να νεάζει/αισθάνεται νέος με την ανάμνηση των αγαθών
που χάρηκε. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε όσα εξασφα-
λίζουν την ευδαιμονία, γιατί όταν έχουμε αυτήν, τα έχουμε
όλα, ενώ όταν τη στερούμεθα, μετερχόμεθα τα πάντα για
να την αποκτήσουμε).

«Όποιος αρχίζει να φιλοσοφεί, αρχίζει να σκέπτεται με τον
ελληνικό τρόπο!»

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλοσοφήσεως ἄρχεσθαι

&

Ἀφιλοσοφίας παύεσθαι
“ΦΙΛΟΣΟΦΩΣ ΖΗΝ”

“Philosophor ergo sum”
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
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Θαυμάζω όσους καταπιάνονται

μ’ αυτό το βαρύ και πικρό θέμα

της Μικρασιατικής καταστρο‐

φής.

Θαυμάζω το Δημοσθένη που τόλ‐

μησε αυτό το εγχείρημα.

Το αποτόλμησε και το πέτυχε με

τα φτερά κι αναπετάγματα της

ποίησης. Η ποίηση επινοεί, μηχα‐

νεύεται, βρίσκει κερκόπορτες·

παρακάμπτει και υπερπηδά τα

εμπόδια και τους δαιδάλους της

επιστημονικής ανάλυσης· της λο‐

γικής την κρίση και την τεκμη‐

ρίωση. Όμως φτάνει στο στόχο

με των συναισθημάτων τ’ ανα‐

κλάσματα.

Ελεύθερα πετά η ποίηση!

Με πολύ  δουλειά, ως  φαίνεται,

με ακρόαμα  και  αφηγήσεις, με

αγγίγματα επί του τύπου των

ήλων, με αισθήματα και συναι‐

σθήματα, με μιαν αλλιώτικη και

συχνά, ‐πολύ συχνά‐, αλάνθαστη

διαισθητική λογική, χτυπάς το

στόχο σου. Θαύμα!

Ανηλεής προσφυγιά,
που χωρίζεις παιδιά από μάνες...
Ανηλεής προσφυγιά,
που εκτοπίζεις λαούς
..........
σ’ εξορκίζω εγώ
ποτέ μην ξανάρθεις!

Ετσι, ο Δημοσθένης Δόγκας

έφτασε κι άγγιξε το σκοπό του.

Και τον δούλεψε πολύ καλά,  με

τους συνεργάτες του, ώστε να

επενδύσει άψογα τ’ άυλα ποι‐

ητικά του αναπετάγματα.

Αλλά ο Δημοσθένης δεν έμεινε στη

Μικρασιατική καταστροφή. 

Ευαισθητοποιημένος από τα 200

χρόνια από την Ελληνική Επανά‐

σταση, προχώρησε στην Συλλε‐

κτική Έκδοση «Ηρώων Απόγονοι
1821-2021».
Θα ’λεγα πως τα 200 χρόνια ανα‐

δρομής στον ηρωισμό των προγό‐

νων μας είναι απότμηση των

τριών χιλιάδων χρόνων της ηρωι‐

κής ελληνικής παράδοσης.

Εύστοχα ο Δημοσθένης Δόγκας
επικεντρώθηκε στην ποιητική του

έκφραση και στα «200 χρόνια
από την Επανάσταση του
1821», μιας και είναι το συμβο‐

λικό σταυροδρόμι της επανίδρυ‐

σης του σύγχρονου ελληνικού

κράτους.

Ο Δημοσθένης Δόγκας, τα τελευ‐

ταία χρόνια αναδείχθηκε σε πολυ‐

διάστατη προσωπικότητα.

Ανήσυχος, ώριμος νέος με ανθρω‐

πιστικές ευαισθησίες μετουσιωμέ‐

νες αρχικά στις πολιτικές του

δραστηριότητες, ως υποψήφιος

Δήμαρχος και δημοτικός Σύμβου‐

λος, αρχηγός δημοτικής παράτα‐

ξης, ως πολιτευτής σε εθνικό, αλλά

και περιφερειακό επίπεδο, αλλά

στην παρούσα περίοδο δραστη‐

ριότητάς του, να τον έχει γοητεύ‐

σει μια ή και δυο από τις

Διογένητες Μούσες και σίγουρα

στο παρόν, η μεγίστη, της επικής

ποίησης Καλλιόπη. ...μοί έννεπε
Μούσα...
Και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα

του ποιητή με την καλή όψη των

αισθημάτων του και της αποτύ‐

πωσής τους στο περιεχόμενο και

στην επένδυσή του σ’ αυτούς τους

θαυμάσιους τόμους, Συλλεκτικής

Ποιητικής Συλλογής του ποιητή –

ναι‐ Δημοσθένη!

Μ’ εντυπωσίασε η αφιέρωση

«...σε κάθε άγνωστο και γνωστό,
φανερό και αφανή ήρωα, Έλληνα
και Φιλέλληνα απ’ ολόκληρο τον
κόσμο...»
Με προβλημάτισε η πρώτη

στροφή του πρώτου ποιήματος, 

«Διακόσια χρόνια μετά», 
ως λαός προσπαθούμε
τα δικά μας «πατήματα»
ακόμα να βρούμε...» 

(αυτογνωσία)

και στη συνέχεια αυτοπεποίθηση!

Μ’ ενθουσίασε, όπως πάντα, το

ποίημα, «Ελλάς Ηρώων»
Δημοσθένη προχώρα να μελοποι‐

είς της σκέψης το λόγο. 

Συνέχισε να καλείς τις Μούσες·

έχουν πολλά γλυκά μυστικά να

σου ψιθυρίσουν ακόμη....

Κώστας Βενετσάνος

“Μικράς Ασίας’22”
1922-2022

100 χρόνια Μνήμης από την Μικρασιατική Εκστρατεία

Ανεξίτηλης

Μια προσέγγιση του Κώστα Βενετσάνου 

στην ποίηση του Δημοσθένη Δόγκα
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Εθνική Υπηρεσία

Πληροφοριών

Το Intelligent Service και ...

ο Έλληνας πολίτης

• Η ΕΥΠ με 800 άτομα και 1600 στόχους

• Ποιες χώρες έχουν τις καλύτερες 

Μυστικές Υπηρεσίες

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 (από τη συντριβή των δί-

δυμων Πύργων της Νέας Υόρκης) διαμορφώθηκε η τάση,

η ασφάλεια των πολιτών να υπερισχύει στην πράξη της

προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων με το σκεπτικό

πως είναι το ύψιστο δικαίωμά του στη ζωή. Έτσι, σε όλα

τα κράτη, οι Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών αναβαθμί-

σθηκαν σε όλα τα επίπεδα κυρίως όμως στο επιχειρη-

σιακό.

Οι ίδιες όμως κινούνται εξ ορισμού σε ένα γκρίζο πεδίο.

Ουδείς πιστεύει ότι μπορούν να ελέγχονται πλήρως οι

δράσεις τους και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τους πο-

λίτες για χάρη της ασφάλειας.

Το παν είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία όμως θα

πρέπει κάθε φορά να μην προσβάλλει το Κράτος Δικαίου.

Οι κυβερνήσεις θέτουν τις προτεραιότητές τους και κρί-

νονται γι’ αυτές. Με την ξέφρενη όμως ανάπτυξη των τε-

χνολογιών παρακολούθησης είναι πολύ εύκολο οι

υπηρεσίες πληροφοριών να αυτονομηθούν και να ξεφύ-

γουν από τον έλεγχο των κυβερνήσεων.

Πολλές δράσεις κινούνται στο όριο νομιμότητας και κά-

ποιες όμως το υπερβαίνουν.

Απαιτείται λοιπόν, νομικό πλαίσιο ώστε να περιορισθούν

οι παράνομες τηλεφωνικές υποκλοπές, μηχανισμοί δια-

φάνειας ώστε οι νομότυπες επισυνδέσεις να μην είναι

αθέμιτες.

Με το νόμο 4790/2021 η Αρχή Διασφάλισης του Απορρή-

του των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) δεν ενημερώνει εκ των

υστέρων όσους έχουν παρακολουθηθεί. Η διαφάνεια θα

έκανε προσεκτικότερους όσους ενέκριναν επισυνδέσεις

(εισαγγελείς προφανώς).

Οι ετήσιες εκθέσεις της ΑΔΑΕ δείχνουν πως επί Κυβερ-

νήσεως Ν.Δ. έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των πολιτών που

επαρακολοθούντο από την ΕΥΠ, καθώς το 2021 εκδόθη-

καν 15.475 εισαγγελικές Διατάξεις για άρση απορρήτου,

από 11.680 Διατάξεις του 2019 και 7.182 του 2017.

Είναι φυσικά και λειτουργικό το πρόβλημα καθόσον οι πα-

ρακολουθήσεις μπορεί να ξεπέρασαν τις 15.000, η δε

ΕΥΠ προφανώς δεν θα έχει το χρόνο να τις απομαγνη-

τοφωνήσει, πόσο μάλλον να αναλύσει διεξοδικά με σο-

βαρότητα τα δεδομένα, παρ’ ότι διαθέτει περί τα 800

άτομα και περιλαμβάνονται 20 κλιμάκια – μονάδες σ’ όλη

τη χώρα με τις «αόρατες» παρακολουθήσεις να αυξάνον-

ται κατά 33% κάθε χρόνο.

Το απόρρητο των Επικοινωνιών είναι απολύτως απαρα-

βίαστο κατά το Σύνταγμα (άρθρο 5Α παρ.1). Μόνη εξαί-

ρεση προβλέπεται για λόγους Εθνικής Ασφάλειας ή για

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

Στο δαιδαλώδες Ελληνικό νομικό πλαίσιο υπάρχει και

διάταξη που απαγορεύει στην Κυβέρνηση να κοινοποι-

ήσει το λόγο μιας υποκλοπής. Ακόμα και αν το ζητάει το

θύμα και η επισύνδεση «ήταν νόμιμη, αλλά λάθος». Στο

πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μια

ακόμα δημόσια αρχή μπορεί δια νόμου να παραμένει ανέ-

λεγκτη. Και όταν λέμε ανέλεγκτη, εννοούμε να μην επι-

βλέπεται από κανέναν αντίρροπο μηχανισμό, που είναι

το χαρακτηριστικό μιας Δημοκρατίας.

Έχουμε και λέμε: Η Κυβέρνηση δεν γνωρίζει τον λόγο

της «νόμιμης, αλλά λάθος επισύνδεσης»· για την ακρί-

βεια, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζει καν την

ύπαρξη της υποκλοπής. Η αρμόδια Εισαγγελέας, που

εποπτεύει την ΕΥΠ, δια νόμου δεν πληροφορείται τον

λόγο της παρακολούθησης ενός «ύποπτου για Εθνικά θέ-
ματα». Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-

ρακτήρα όχι μόνον δεν γνωρίζει γιατί διατάσσεται μια

παρακολούθηση, αλλά ούτε καν τον λόγο που οι «νόμι-
μες συνακροάσεις» αυξήθηκαν σημαντικά.

Συνεπώς, φτιάξαμε ένα σκασμό μηχανισμών «ελέγχου
και ισορροπιών» (Αρχές, Εισαγγελείς, Γραφείο Πρωθυ-

πουργού κ.ά.) για την επίβλεψη της αναγκαίας, αλλά ταυ-

τοχρόνως πιο επικίνδυνης για αντιδημοκρατικές

εκτροπές υπηρεσίας, αλλά ο μόνος που μέχρι πρότινος

γνώριζε το λόγο της συνακρόασης ήταν κάποιος Συνταγ-

ματάρχης της ΕΥΠ· άντε και ο Διοικητής της. Σήμερα ελ-

πίζουμε ο «αόρατος Συνταγματάρχης» να λέει την

αλήθεια στον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο Υπουργό Επι-

κρατείας, ώστε ο τελευταίος να ενημερώσει τον μέχρι

πρότινος παρακολουθούμενο, και να μην προβάλει, π.χ.

αίτημα των μυστικών υπηρεσιών ξένων χωρών και αυτές

να διαψεύδουν την εκδοχή αυτή.

Μην το γελάμε και μην το θεωρούμε δεδομένο. Τι είναι

ένα ψέμα – για «Εθνικούς λόγους», βεβαίως, βεβαίως –

όταν «επισυνδέθηκε» αρχηγός πολιτικού κόμματος χωρίς

να το γνωρίζει ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας,

όταν μάλιστα παραβιάστηκε το βουλευτικό απόρρητο του

άρθρου 61 παρ. 3 του Συντάγματος;

Στο Δημοκρατικό πολίτευμα, φορέας της κυριαρχίας δεν

είναι η Εκτελεστική Εξουσία, αλλά ο λαός. Στον πυρήνα

της Δημοκρατίας ενυπάρχει η βασική αρχή: ο λαός ελέγ-

χει τους κυβερνώντες και όχι οι κυβερνώντες το λαό.

Στην Ελλάδα, που είναι δημοκρατική χώρα, γιατί δεν αξιο-

ποιείται από την ΕΥΠ η δυνατότητα παρακολούθησης 1100

στόχων κινητής τηλεφωνίας και 500 στόχων σταθερής τη-

λεφωνίας μετά την απόκτηση από Ιταλική Εταιρεία νέου,

σύγχρονου συστήματος νομίμων επισυνδέσεων και χαρτο-

γραφήσεων συνδέσεων υπόπτων, όπως στην Αμερική και

σε άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες;

Η περίφημη MOSSAD, η Ισραηλινή υπηρεσία Πληροφο-

ριών χρηματοδοτείται από το κράτος με τρία δις το

χρόνο! Αναδιοργανώθηκε το 1951 και από τότε απευθύ-

νεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θεωρείται σήμερα η

κορυφαία στον κόσμο.

Ποιος δεν θυμάται την περίφημη ΚGB του πάλαι ποτέ Σο-

βιετικού καθεστώτος. Ιδρύθηκε το 1917 με το αρχικό

επωνύμιο Cheka. Ηγέτες όμως ο σημερινός πρόεδρος

της Ρωσίας, υπήρξαν πράκτορές της, ενώ ο Πρόεδρος

του Ανωτάτου Σοβιέτ Γιούρι Αντρόπωφ υπήρξε Αρχηγός

της. Από το 1991 διάδοχη οντότητα της  KGB είναι μέχρι

σήμερα η FSB.

Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, υπάρχουν

δύο αντίστοιχες υπηρεσίες, το FBI που αφορά συλλογή

πληροφοριών εσωτερικής ασφάλειας και η περίφημη CIA

με δίκτυα πληροφοριών σε όλο τον κόσμο και σχετίζεται

με την εξωτερική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Βρετανοί ακολουθούν ένα παρόμοιο μοντέλο δημιουρ-

γώντας και εκείνοι ένα παράλληλο δίκτυο μυστικών υπη-

ρεσιών την  MIS που λειτουργεί ως εγχώρια υπηρεσία

αντικατασκοπείας και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασι-

λείου και την περίφημη MIG η οποία λειτουργεί όπως η

CIA των Αμερικανών.

Στην γειτονική μας Τουρκία καθόλου αμελητέα ποσότητα

δεν θεωρείται η αντίστοιχη ΜΙΤ. Ιδρύθηκε το 1965 και αν-

τικατέστησε την προηγούμενη Υπηρεσία Εθνικής Ασφά-

λειας MEH. Όταν πήγαν οι Τούρκοι... Καύκασο, Συρία,

Λιβύη, Κατάρ, Ιράκ, Βαλκάνια, Αφρικανικό κέρας... πρώτα

πήγαν οι Τούρκοι πράκτορες.

Στην Ελλάδα, η πρώτη αντίστοιχα σύγχρονη υπηρεσία

καταγράφεται το 1908 και η παρουσία της συνδέθηκε με

τον Μακεδονικό Αγώνα και την παρουσία Ελλήνων πρα-

κτόρων με στόχο τη συλλογή στρατιωτικών και οικονο-

μικών πληροφοριών στην κατεχόμενη από τους

Οθωμανούς περιοχή της Βορείου Ελλάδος.

Ουσιαστικά υπηρεσία πληροφοριών και μάλιστα οργανω-

μένη έχουμε από το 1949 με την ονομασία Κεντρική Υπη-

ρεσία πληροφοριών ΚΥΠ με εξάρτηση και πλήρη έλεγχο

από το Αμερικανικό κράτος! Το καθεστώς αυτό τερμάτισε

με σχετικό νομοθετικό διάταγμα ο Γεώργιος Παπαν-

δρέου το 1964. Κομβικά γεγονότα στην Ελληνική Υπηρε-

σία Πληροφοριών, το 1986, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου

με το νόμο 1645 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132Α μετο-

νομάζει την ΚΥΠ σε ΕΥΠ με πρώτο Διοικητή τον Κώστα

Τσίμα. Το καθεστώς λειτουργίας της ορίζεται με Προ-

εδρικό Διάταγμα, ενώ από την 1η Αυγούστου του 2019

με το νόμο 4622/2019 υπάγεται στην Προεδρία της Κυ-

βέρνησης, δηλαδή στον Πρωθυπουργό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι ένας πολύ ση-

μαντικός θεσμός και σαν τέτοιος θα πρέπει όχι μόνο να

διαφυλαχθεί, αλλά και να ενισχυθεί με κάθε τρόπο για να

επιτελέσει το πολύ σπουδαίο έργο για το οποίο προορί-

ζεται, μακριά από δημοσιότητες, αντιπαλότητες και άλλα

άσχετα που καμιά σχέση δεν έχουν με την εν λόγω ον-

τότητα.

Θεωρώ πως και στην Ελλάδα θα πρέπει το πολιτικό μας

σύστημα να καταλάβει πως υπηρεσίες με τόσο κρίσιμη

παρουσία για την ασφάλεια της πατρίδας μας, πρέπει να

προστατεύονται και να λειτουργούν βάσει του Συντάγ-

ματος. Να μην γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης, με νοοτρο-

πίες περασμένων δεκαετιών.

Στην τελική, το είπαμε... κυρίαρχο χαρακτηριστικό των εν

λόγω υπηρεσιών είναι η ίδια τους η υπόσταση... Το Μυ-

στική Υπηρεσία... Το διαφάνεια στις Μυστικές Υπηρεσίες,

φαντάζει σαν ανέκδοτο. Τις θεωρίες «περί φωτός», μπο-

ρούμε να τις επικαλεστούμε για άλλα πράγματα. 

Σε τελική ανάλυση, αυτό που θέλει ο Έλληνας πολίτης

είναι: ...αν ποτέ κάποιος αποφασίσει να έρθει νύχτα... οι

Μυστικές μας υπηρεσίες να έχουν κάνει τη δουλειά τους,

να το γνωρίζουμε και να τους περιμένουμε καταλλήλως...

Η παρούσα Κυβέρνηση, πιστεύω, σε καμμία περίπτωση

δεν θα κριθεί από το συγκεκριμένο ανακύψαν γεγονός,

της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου Αρχηγού

πολιτικού κόμματος.

Η διασφάλιση του αισθήματος σιγουριάς, εθνικής αυτο-

πεποίθησης, καθώς και η βελτίωση των οικονομικών με-

γεθών στην καθημερινότητα είναι τα κρίσιμα θέματα με

βάση τα οποία οι πολίτες, σύντομα θα κληθούν να κρί-

νουν τελικά αυτούς  που τώρα κυβερνούν, αν κυβερνούν

σωστά.

με τον Ανδρέα Αρ. 

Αλεξανδρόπουλο

Πολιτικές αναλύσεις
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Αγαπητοί αναγνώστες, 

"Πράματα και θάματα" σημειώθηκαν στις Οικονομικές

επιτροπές που μεσολάβησαν... 

Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ξεκινώντας από την:

– 51η οικ.επ. 16-11-22

Περί Μπενακείου και Project Voula...

Το "θάμα" το είδαμε στο εκτός ημερησίας με τίτλο:

"Ανάκληση ή μη υποβληθείσας έγκλησης". Καταρχάς

διαμαρτυρηθήκαμε γιατί αυτό το θέμα που αφορά τη

δικαστική διαμάχη με την εταιρεία που διαχειρίζεται

το PROJECT VOULA, ήτοι, την ανοικοδόμηση των

εκτάσεων Κόνιαρη/Μπενακείου, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να

μπαίνει την τελευταία στιγμή ως έκτακτο. Επειτα,

παρουσιάστηκαν αποσπασματικά κάποια στοιχεία για

την υπόθεση, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να σχη-

ματίσουμε άποψη κατά την έννοια ότι, όταν δεν γνω-

ρίζουμε όλες τις ενέργειες εμφανείς ή όχι, πώς θα

έχουμε γνώμη επί του θέματος; 

Θα επαναλάβουμε και πάλι ότι, η Oικ. Eπιτροπή χρη-

σιμοποιείται και πάντως ως προς εμάς, κατά το δο-

κούν. Η τοποθέτησή μας: "Καταρχάς, το γεγονός της
εισαγωγής του θέματος ως εκτός ημερησίας, μας βρί-
σκει πλήρως αντίθετους και θεωρούμε ότι το συγκε-
κριμένο θέμα είναι άκρως σοβαρό για να
αντιμετωπίζεται κατ'αυτόν τον τρόπο. Αλλωστε, ως
αναφέρεται στην εισήγηση, η αίτηση του εκπροσώ-
που της εταιρείας υποβλήθηκε στις 18.8.2022 και μά-
λιστα επικαλείσθε την έγκριση επί του περιεχομένου
της από το ΔΣ 5/9. Επομένως, ως προς την εισαγωγή
του θέματος ως εκτός ημερησίας και διαφωνούμε και
αδυνατούμε να κατανοήσουμε τί ακριβώς μεσολά-
βησε, ούτως ώστε να μεταβληθεί η "συμφωνία", με-
ταβολή που προκάλεσε την ανάγκη εκ νέου λήψεως
απόφασης για την 《Aνάκληση ή μη υποβληθείσας
έγκλησης》, κατά του ...τάδε".

Ας παραθέτουμε ενδεικτικά ένα σημείο της εισήγη-

σης που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και εσείς, θα

κρίνετε. 

"Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν καλύπτει ούτε

κατ'ελάχιστον την υποχρέωση ουσιαστικής πληροφό-

ρησης του κοινού για σχέδια και έργα που ενδέχεται

να έχουν συνέπειες σημαντικές για μια ολόκληρη δη-

μοτική ενότητα του Δήμου Βούλας". 

Ας αρχίσουμε απ' το ότι, ο δήμος Βούλας ανήκει στη

λήθη του χρόνου καθώς ο δήμος τώρα είναι ΒΒΒ.

Επιπλέον, γιατί και πώς επικαλείται η διοίκηση την

πλημμελή ενημέρωση και την έλλειψη ουσιαστικής

πληροφόρησης, την στιγμή κατά την οποία, πράττει

ακριβώς το ίδιο; ! 

  Ακανθώδες ήταν και το θέμα: 

" Αντικατάσταση εγγυητή στις συμβάσεις για την υπο-

μίσθωση των Ζωνών 1, 2 και 3 του ακινήτου της έκτα-

σης Ακτή Β' Βούλας". Δεν επρόκειτο όμως για την Β

ακτή Βούλας αλλά για την Α(!!), μα ποιός άνεμος σφο-

δρός, πνέει στη διοίκηση, που τα ανακατεύει όλα;

Ζητήσαμε την αρχική σύμβαση, που μας εστάλη αρ-

γότερα. Πάντως, έχοντας διαφωνήσει εξαρχής με

την τροποποίηση των όρων, τοποθετηθήκαμε αιτιο-

λογώντας, εν προκειμένω, ως εξής: "ΟΧΙ, θεωρούμε

ότι οι όροι αποβαίνουν εις βάρος των δημοτών/κατοί-

κων. Ως εκ τούτου, η αντικατάσταση εγγυητή αποτε-

λεί μέρος και επακόλουθο της αυτής σύμβασης με

την οποία εξακολουθούμε να διαφωνούμε". 

Σχετικά με την 12η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (23-

11) ενημερωθήκαμε από το τακτικό μέλος μας, κ.Πέ-

τροβιτς, ο οποίος καταψήφισε το θέμα: "Εγκριση της

μελέτης Διαμόρφωσης Δυτικής Παραλίας Αγίου Νι-

κολάου Πάλλων Βουλιαγμένης και υποβολή της με-

λέτης στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού". 

Η αιτιολόγησή του συνίστατο στο ότι, τα σχέδια απει-

κονίζουν περιοχή που  δεν είναι ιδιοκτησία του δήμου

και δεν ανταποκρίνονται στην εισήγηση που παρου-

σιάστηκε. Ζήτησε μάλιστα την απόσυρση του θέμα-

τος και επανυποβολή μελέτης που θα αφορά

επεμβάσεις μόνο στο χώρο της ΕΤΑΔ,  αφήνοντας

εκτός το όμορο οικόπεδο. Τόνισε επίσης, ότι η επέμ-

βαση στον παραχωρηθέντα χώρο της ΕΤΑΔ είναι

ελάχιστη.

– 52η οικ.επ. 23-11

Το παράδοξο αυτής, ήταν πως ήρθε εκτός ημερησίας

θέμα, το οποίο όμως βρισκόταν και στην τακτική της

53ης, (25.11). Και δεν ήταν άλλο από την ανάκληση

απόφασης της οικονομικής που αφορούσε την ματαί-

ωση του διαγωνισμού οδοποιίας... Οταν κάνουμε λόγο

για τερτίπια, αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υπόψη...

Αντιθέτως, αφού υποδείξαμε τα σχετικά και το θέμα

απεσύρθη, ήρθε άλλο εκτός, που αφορούσε την

εξουσιοδότηση σε άτομο της Nομικής Yπηρεσίας για

την εργασιακή σχέση υπαλλήλων. Τονίζουμε βέβαια,

πως είχε σταλεί, λίγες ημέρες πριν, υπόδειξη της

Αποκεντρωμένης βάσει της οποίας, η Oικ. Eπιτροπή

πρέπει να αποφασίζει επί αυτών των θεμάτων και

έτσι κακώς είχε αποσυρθεί το θέμα των υπαλλήλων,

που και απαραίτητοι είναι για την στελέχωση των

Bρεφονηπιακών και σαφώς πολύ ολιγότεροι αριθμη-

τικά από τους περίπου 30 αυτού του θέματος. ΥΠΕΡ-

ΨΗΦΙΣΑΜΕ.

Κατόπιν τούτων, αναμένουμε την επαναφορά του θέ-

ματος για την στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθ-

μών σε προσεχή επιτροπή.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ

Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της

Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού

«Νερό • Δημοκρατία • Δημόσια
αγαθά • Κινήματα»

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 στις 10:30 
στον Εκθεσιακό χώρο «Σεράφειο» του Δήμου Αθηναίων 

Η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό

και το ηλεκτρικό ρεύμα, συνιστούν παραβίαση του Συν-

τάγματος, του κράτους δικαίου και των βασικών αρχών

του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Το ΣτΕ δικαίωσε τους αγώνες του κινήματος για το Δη-

μόσιο Νερό με τις αποφάσεις του το 2014 για το ΤΑΙΠΕΔ,

το 2021 για την ΚΥΑ τιμολόγησης νερού, το 2022 για την

έξοδο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ από το ΤΑΙΠΕΔ και το 2022 κατά της

ιδιωτικοποίησης του ΕΥΣ.

Η κυβέρνηση αντί να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για

την επιστροφή της πλειοψηφίας των μετοχών  ΕΥΔΑΠ-

ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο στο Δημόσιο, με τροπολογία σε

άσχετο νομοσχέδιο, ακύρωσε την Απόφαση του 2022 της

Ολομέλειας του ΣτΕ, γεγονός που συνιστά αντιδημοκρα-

τική εκτροπή πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. 

Η Πρωτοβουλία, την οποία στηρίζουν 73 φορείς από όλη

την Ελλάδα, συνεχίζει και εντείνει τον αγώνα για την υλο-

ποίηση της απόφασης του ΣτΕ, για την Δημοκρατία, την

συνταγματική προστασία και την κατοχύρωση της δημό-

σιας διαχείρισης των κοινών αγαθών. 

Το Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ Συνεδριάζει
(Mεικτή συνεδρίαση - Δευτέρα 28/11/2022)

59 θέματα περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

Από το 19 έως το 40ό θέμα αφορούν οικογενειακούς τά-

φους για  δικαίωμα χορήγησης δόσεως.

Από το 40ό έως το 59, αφορούν την κοπή ή μη δέντρων.

Eπιλέγουμε:

4. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για

την κατασκευή του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-

ΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ", έμπροσθεν των σχολικών συγκρο-

τημάτων της οδού Προόδου, στην Δ.Ε. Βούλας.  

5. Έγκριση της μελέτης Διαμόρφωσης Δυτικής Παραλίας

Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης.

6. Έγκριση α) της εγκατάστασης αεροϋποστηριζόμενου

θόλου του άρθρου 20Α του ν.4067/2012 επί της οδού Λυ-

κούργου στο ΔΑΚ Βούλας και β) κοπή δένδρων και αντι-

κατάσταση τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρασίνου.

10. Ονοματοδοσία της πλατείας στο Ο.Τ. 234 (Δικηγο-

ρικά), στη Βούλα σε “Στρατηγού Πέτρου Μαυρομιχάλη”.                               

11. Λήψη απόφασης με την τοποθέτηση αγάλματος σε κοινό-

χρηστο χώρο – πλατεία στο Ο.Τ. 234 (Δικηγορικά), Βούλας.

12. Κατανομή ποσού 78.576,70 € στις Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που

αφορά φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την  κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

13. Κατανομή ποσού 19.262,34 € στις Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου μας (ΝΠΔΔ) που αφορά φόρο ηλεκτροδοτούμενων

χώρων χρονικής περιόδου από 1/9/2022 έως 31/10/2022

για την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.                                 

15. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκμίσθωση  θαλασ-

σίων μέσων αναψυχής όμορης ξενοδοχειακής επιχείρησης.
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Χρονική διάρκεια απασχόλησης :
οκτώ μήνες ( 8) από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης  με
ωριαία αποζημίωση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αί-
τησή τους πρέπει να υποβάλλουν
υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολο-
γητικά, όπως αυτά αναγράφονται
στην παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να
αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
προγράμματα, στην επιμόρφωση
μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση
άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτ-
λου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγω-
γής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος
ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλ-
λοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελ-
λάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυ-
τότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης.
6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα

χρονικά όρια της προκήρυξης)  του
ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προ-
ϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μι-
σθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή
άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βε-
βαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοι-
χεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρε-
σίας θεωρημένα από την Επιθεώ-
ρηση Εργασίας και δικαιολογητικά
που να αποδεικνύουν όσα αναφέ-
ρονται στο βιογραφικό σημείωμα
και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο
επιλογής.
Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά
(όπου απαιτούνται ή υφίστανται)
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την
ιδιότητα του πολυτέκνου ή του
γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία.
2. Αναγγελία άσκησης επαγγέλμα-
τος Προπονητή αθλήματος (ων)
(όπου κρίνεται εκ του
εξειδικευμένου προγράμματος και
της προκήρυξης αναγκαία προϋπό-
θεση)

3. Μόνο για την περίπτωση της ισο-
βαθμίας 
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης
κατοικίας _ εντοπιότητα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απο-
δεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι
άνεργοι και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων « Άθλη-
σης για Όλους» ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/
ΔΑΟΠΑΑ/ ΕΥΔΣ/ 69097/ 2670/ 170/
7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργα-
νωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
και Εκδηλώσεων Άθλησης για
Όλους»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στο email:
athlspa1@yahoo.gr και ταχυδρομι-
κώς  με συστημένη επιστολή , Βασ.
Παύλου 108 & Φλέμινγκ Σπάτα
19004 (210 6633290) εντός προθε-
σμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών,
που αρχίζει από την επομένη ημέρα
της δημοσίευσης της παρούσας
ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ο.
ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- Αριθμός Διάρκεια ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ατόμων σύμβασης ΠΡΟΣΟΝΤΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 10 υποχρεωτικά -------- 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ έως 8 μήνες

Eιδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Π.Φ.Α 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ «ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ  
ΕΞΗ ΤΜΗΜΑΤΑ «ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ 
2. Π.Φ.Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10 ΤΜΗΜΑΤΑ «ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ 
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να 
Τηλέφ.: 210.6633290,  22940.89405

Fαx:   210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 24/11/2022
Αρ. Πρωτ.:1237

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει
την  πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΦΥ-

ΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( Πτυχίο Φυσικής
Αγωγής ) με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικού αριθμού δέκα (10)
ατόμων για την στελέχωση των
αναγκών  των υπηρεσιών του Αθλη-
τικού Οργανισμού  για τις εξής,
κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,
με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα
και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών
από την ημέρα σύναψης (υπογραφής)
ή  μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της
προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, ο συμ-
βατικός χρόνος παράδοσης των ειδών
μπορεί να παρατείνεται, υπό τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 132 και του άρ-
θρου 206 του ν. 4412/2016 για χρονικό
διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρ-
χικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσον-
ται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV) : 
CPV 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»
CPV 09134200-9 «Πετρέλαιο κίνησης»
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης
απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στις 16/11/2022 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  με αρ.: 2022/S 224-646344.
Η διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε

τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται
το σύνολο 100% της ζητούμενης πο-
σότητας των υπο προμήθεια ειδών
σύμφωνα με τα ζητούμενα της υπ΄αρ.
41/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλ-
λοντος και της υπ΄αριθμ.: 18755/21-
11-2022 διακήρυξης του
Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος αρ: 177016 την
25/11/2022.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 09/01/2023 και
ώρα 10:00π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι για
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμ-
μετοχής ύψους 2% επί της προϋπολο-

γισθείσας από την υπηρεσία προ
ΦΠΑ, δαπάνης του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 41/2022
μελέτης του Δήμου.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγω-
νισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δια της οποίας
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν
αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
και στο site του Δήμου Παιανίας
www.paiania.gov.gr. 
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι οικονομικοί φορείς μπο-
ρούν να  απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασι-
λείου Δ. τηλ.: 213 20 30 764,mail:
basiliou@0155.syzefxis.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2023 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2024 ΤΙΜΗ (*) ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προμήθεια Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης Λίτρο (lt) 210.000 210.000 2,119 889.980,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προμήθεια Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρο (lt) 38.800 38.800 2,006 155.665,60
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ΣΥΝΟΛΟ 1.045.645,60

ΑΔΑ: Ω3ΧΗΩΞ9-Ρ0Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Παιανία, 21-11-2022
Αριθ. Πρωτ.: 18758

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω

των κοινοτικών ορίων για την Προμή-
θεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ” εκτιμώμε-
νης αξίας σύμβασης 1.045.645,60
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, με κριτήριο κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή), δηλαδή το μεγαλύτερο
ποσοστό % έκπτωσης επί της διαμορ-

φούμενης κατά την ημέρα παράδοσης
μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκα-
στου είδους καυσίμου (πετρέλαιο κί-
νησης, αμόλυβδης βενζίνης) στο Ν.
Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο Πα-
ρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας.
Τα στοιχεία των προς προμήθεια
ειδών είναι τα ακόλουθα :

Συνεχίζεται το “ψηφιακό χαράτσι”

επί των ηλεκτρονικών προϊόντων

Αθέτηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης και 

εκτός Ευρωπαϊκής πραγματικότητας 

Κοινό Δελτίο Τύπου ΣΕΠΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ,

ΕΕΑ, ΕΣΕΕ, ΕΣΥΝΕ Αθηνών, ΣΕΛΠΕ

Την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκεια τους, εκφράζουν θεσμικοί, παραγωγικοί

και καταναλωτικοί φορείς για τη συνέχιση μίας άδικης, αντιαναπτυξιακής, αντι-

κοινοτικής και αντικοινωνικής επιβάρυνσης, αυτής του “ψηφιακού χαρατσιού”. Το

Υπουργείο Πολιτισμού επιμένει, παρά τις δεσμεύσεις της ΝΔ όταν βρισκόταν στη

θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2017 ότι θα το καταργούσε, στη διατή-

ρηση του υψηλότατου “ψηφιακού τέλους” στα ψηφιακά προϊόντα που εισάγονται,

παράγονται και διατίθενται  στη χώρα, αλλά και στη στρεβλή και άδικη εφαρμογή

του νομού.

Η κυβέρνηση, μέσω και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, παρά το ό,τι είχε

δεσμευθεί πως με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο θα διευκρίνιζε την ενιαία αντιμε-

τώπιση των tablets και smartphones ως υπολογιστών και θα αποσαφήνιζε την

ορθή δήλωση των υποκείμενων σε εύλογη αμοιβή ειδών, αθετεί  τη δέσμευση

της. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεσμεύτηκε και κατέθεσε στο προσχέδιο του

νόμου, στη διαδικασία της διαβούλευσης, το άρθρο (43), το οποίο εξορθολόγιζε

και διευκρίνιζε τη σωστή εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας, αντιμετωπίζον-

τας τις παράλογες στρεβλώσεις και αδικίες και αίροντας ερμηνευτικές αμφιβο-

λίες, οι οποίες δημιουργούσαν σειρά προβλημάτων και δικαστικών αγώνων.

Προφανώς  όμως, υποκύπτοντας  σε διάφορες εκβιαστικές και μονομερείς πιέσεις

σε αυτήν την παρατεταμένη εκλογική περίοδο, λίγο πριν κατατεθεί το νομοσχέ-

διο το Υπουργείο Πολιτισμού απέσυρε το άρθρο 43, βλάπτοντας τόσο τους πο-

λίτες-καταναλωτές όσο και την επιχειρηματικότητα, αλλά και το Δημόσιο.

Το ψηφιακό “χαράτσι” υπολογίζεται πως κοστίζει περισσότερο από 70 εκατομμύ-

ρια ευρώ το χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,

στους επαγγελματίες αλλά και στο Δημόσιο. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

φορείς, Επαγγελματίες Υγείας και φαρμα-

κευτικές εταιρίες ότι στις 15 Νοεμβρίου

2022 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ια-

τρικού Λεξικού MedDRΑ, η Ελληνική μετά-

φραση των ιατρικών όρων η οποία και

ενσωματώθηκε στην έκδοση 25.1.

Το έργο της μετάφρασης των αγγλικών ια-

τρικών όρων του MedDRA υποστηρίχθηκε

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές

Συμβούλιο Εναρμόνισης των Τεχνικών

Απαιτήσεων για Φαρμακευτικά Προϊόντα

για Ανθρώπινη Χρήση (The International

Council for Harmonisation of Technical Re-

quirements for Pharmaceuticals for Human

Use (ICH)) και την επιτροπή διαχείρισης του

MedDRA (MedDRA MC).

Ο ΕΟΦ κρίνοντας ότι η μετάφραση των ια-

τρικών όρων του MedDRA είναι ένα έργο

υψηλής σημασίας για τους ιατρούς, τους

επαγγελματίες υγείας, το προσωπικό των

ρυθμιστικών αρχών και τους εμπλεκόμε-

νους με τη βιομηχανία του φαρμάκου, ώστε

να υπάρχει κοινή, επίσημη και αποδεκτή

μετάφραση των αγγλικών όρων στην ελλη-

νική γλώσσα, ανέλαβε το έργο ως Αρμό-

διος Φορέας.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρά τα

προβλήματα της πανδημίας covid-19 με εν-

τατική προσπάθεια και ζήλο.

Για τη συντήρηση και βελτίωση της ελληνικής

μετάφρασης του MedDRA, θα λειτουργεί

στον ΕΟΦ μόνιμη επιτροπή εμπειρογνωμό-

νων, η οποία θα βρίσκεται σε στενή συνερ-

γασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι χρήστες του ΜedDRA με τους ατομικούς

τους κωδικούς πρόσβασης μπορούν από

τον ιστότοπο του MedDRA

(https://www.meddra.org/) να μεταφορτώ-

σουν την ελληνική μετάφραση.

Εκ της Διοικήσεως

Επίσημη μετάφραση των ιατρικών όρων του

MedDRA από τον ΕΟΦ

Εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι μεγαλύτερος  των 5 θέσεων, για ποσοστό έως 20% των θέ-
σεων αυτών ( με ακέραιο ποσοστό θέσης ), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντί-
στοιχων Π.Φ.Α ως κατωτέρω:

10 θέσεις *20% = 2 θέσεις
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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»

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 ηλι-

κιωμένων, εργασία εξωτερική ή εσωτερική.

Τηλ. 6992879814

ΖΗΤΑΕΙ νοσηλευτή -κατά προτίμηση Έλληνα- για

παροχή βοήθειας τις νυχτερινές ώρες σε ηλικιωμένο

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.

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 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,

ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προ-

τίμηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης,

261 μ. εντός σχεδίου. Πληροφορίες 6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTOYNTAI

Oικοδόμοι, Τεχνίτες και Εργάτες για

μόνιμη εργασία. Τηλ. 6974003808

Τέλη κυκλοφορίας 2023:

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια

Aναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφο-

ρίας του 2023, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπο-

ρούν να βρουν στην πλατφόρμα myCar το σχετικό

σημείωμα.

Το φετινό ειδοποιητήριο, περιλαμβάνει QR Code. Έτσι

λοιπόν σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογού-

μενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω

mobile banking, χωρίς να αναγράφουν τον κωδικό

πληρωμής και το ποσό.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα και η δυνατότητα

πληρωμής μέσω web banking. Η προθεσμία πληρω-

μής λήγει κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου.

Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να:

• Κατεβάσει το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφο-

ρίας και να λάβει βεβαίωση μη οφειλής τελών.

• Θέσει σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά

του, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς

να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ.

• Άρει την ακινησία του οχήματός του και να πληρώ-

σει τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Πηγή: https://www.eea.gr

Εκτακτη στήριξη με 89 εκατ.

ευρώ στους κτηνοτρόφους

Στις 18.11.2022 υπεγράφη η απόφαση από τον αρμόδιο

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργο

Στύλιο ύστερα από συνεργασία με τον Υπουργό κ.

Γιώργο Γεωργαντά. με την οποία καθορίζονται οι λεπτο-

μέρειες της στήριξης ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτη-

νοτρόφους για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές

των αγροεφοδίων λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ου-

κρανία. 

Ειδικότερα το πλαίσιο εφαρμογής, διαχείρισης και πα-

ρακολούθησης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στή-

ριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα

από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-

νία» μέσα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020,

προβλέπει τα εξης:

Δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι κτηνοτρόφοι

των ακολούθων κλάδων:     

• αιγοπροβατοτροφίας  • βοοτροφίας  • πτηνοτροφίας

• χοιροτροφίας.

Αναλυτικοί πίνακες με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και

θέση της έδρας της εκμετάλλευσης μπορείτε να βρείτε

στο σχετικό ΦΕΚ 5873/Β /18-11-2022 .

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

Το νέο Υπερμνημόνιο
(NGEU)!  

«Το  "NGEU", το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότη-
τας, αποτελούν υπερμνημόνιο που μοιράζει πακτω-
λούς χρήματος σε ομίλους ΑΠΕ, ψηφιακής
τεχνολογίας, και υποθηκεύει το εισόδημα των εργα-
ζομένων για δεκαετίες.
Οι αστικές κυβερνήσεις της ΕΕ, όμως, δεν τα "βρί-
σκουν" στη μοιρασιά. Εκφράζονται σφοδρές αντιπα-
ραθέσεις για την αποπληρωμή των δανείων του
προγράμματος, στο φόντο του ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου στην Ουκρανία, των επιπτώσεών του, μπροστά
στη διαφαινόμενη καπιταλιστική κρίση. 
Προβάλουν σαν λύση την αγορά ομολόγων από το
λαό. Ουσιαστικά καλούν τράπεζες, ομίλους, funds να
κερδοσκοπήσουν στις πλάτες των εργαζομένων, που
τους φορτώνουν το βάρος των χρεών, "ιδίων πόρων-
νέων φόρων" πέρα από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια,
το ενεργειακό κόστος, και δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν».

Απόσπασμα ομιλίας στην Ευρωβουλή του Λευτέρη Νικο-

λάου - Αλαβάνου, ευρωβουλευτή της ομάδας του ΚΚΕ. 
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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 

Δωρεάν προληπτικές 

εξετάσεις για την Οστεοπόρωση

στο Δήμο Γλυφάδας

Προληπτικό έλεγχο οστικής πυκνότητας πραγματοποιεί

δωρεάν ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τον Σύλ-

λογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» και το Ελληνικό

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, με στόχο την ενημέ-

ρωση γύρω από την Οστεοπόρωση, την πρόληψη και την

αντιμετώπισή της. Η σημαντική αυτή δράση θα πραγματο-

ποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, από τις 10:30 το πρωί

έως τη 1:30 το μεσημέρι, στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφά-

δας (παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος και Σάκη Καρά-

γιωργα 1, έναντι Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και

Ελένης). Οι εξετάσεις θα γίνουν υπό την ιατρική επίβλεψη

του κ. Ιωάννη Οκταπόδα, Χειρουργού Ορθοπεδικού. Η πρό-

σκληση στη δράση απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 40 ετών

και άνω, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν. Πληροφο-

ρίες και ραντεβού στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας

του Δήμου Γλυφάδας 210 9647021 (εσωτ.1) Δευτέρα ως

Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Πάνω από 8.000 σπάνιες παθήσεις έχουν
αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα

Η διεπιστημονική συνεργασία είναι το κλειδί ώστε οι
ασθενείς με γενετικά προβλήματα να αποκομίζουν το με
γαλύτερο δυνατό όφελος

Την έμφαση στην διεπιστημονική συνεργασία, η οποία
απαιτείται και πρέπει να υπάρχει  ούτως ώστε οι ασθε
νείς με γενετικά προβλήματα να αποκομίζουν το μεγαλύ
τερο δυνατό όφελος, ήταν το βασικό συμπέρασμα του
1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Γενετικής, που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Εταιρεία
Ιατρικής Γενετικής, Γενετικής με εξαιρετικά μεγάλο
αριθμό συμμετεχόντων από όλες τις ιατρικές Ειδικότητες
αποδεικνύοντας την συμβολή της Ιατρικής Γενετικής στην
καθημερινή ιατρική πράξη.

Ιδιαίτερα τονίσθηκε η αξία της έγκυρης και έγκαιρης διά
γνωσης, της πρόγνωσης για την μελλοντική εξέλιξη του
γενετικού νοσήματος , της πρόληψης και της επιβεβαί
ωσης ή μή της κλινικής διάγνωσης μέσω του σωστού για
τον κάθε ασθενή γενετικού ελέγχου. Ιδιαίτερα τονίσθηκε
η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών στις διάφορες γε
νετικές ασθένειες και κακοήθειες όσον αφορά την εξατο
μικευμένη ιατρική δια μέσου των γονιδιακών θεραπειών. 

Η Ιατρική Γενετική, τόνισαν όλοι οι ομιλητές, στοχεύει
στην προγεννητική διάγνωση και στην πρόληψη ήκαι
αποφυγή εμφάνισης των συγγενών ανωμαλιών. Στοχεύει
επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην απο
φυγή των μακροπρόθεσμων επιπλοκών στους ήδη πά
σχοντες. Επίσης προσφέρει συμβουλευτική στα υγιή
μέλη της οικογένειας του πάσχοντος που είναι σε κίνδυνο
να εμφανίσουν τη νόσο. 

Σκοπός των παρεχομένων υπηρεσιών Ιατρικής Γενετικής
είναι να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν ή που έχουν
προδιάθεση να αναπτύξουν γενετικές ανωμαλίες, να εν
ταχθούν στην κοινωνία, να ζήσουν και να τεκνοποιήσουν
με όσο το δυνατό φυσικότερο τρόπο.

Η Ιατρική Γενετική είναι ειδικότητα αναγνωρισμένη στην
Αμερική αλλά και σε όλες τις Ευρωπαικές χώρες. Προ 2
3 ετών θεσμοθετήθηκε δια νόμου και στην Ελλάδα ως
νέα Ιατρική ειδικότητα. Τα τελευταία χρόνια, οι αλματώ
δεις εξελίξεις της Ιατρικής Γενετικής έχουν πυροδοτήσει
ένα ολόκληρο πεδίο ερευνών και εφαρμογών με στόχο
τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό συνέβαλε καθοριστικά
στην καλύτερη διαγνωστική προσπέλαση πολλών γενετι
κών προβλημάτων.

Πάνω από 8.000 σπάνιες παθήσεις έχουν αναγνωρισθεί
μέχρι σήμερα εκ των οποίων το 8285% έχουν καθορι
σμένα γενετικά αίτια. Στην αντιμετώπισή τους ο Ιατρός
Γενετιστής έχει ένα ειδικό ρόλο. 

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης και αντι
μετώπισης των γενετικών διαταραχών. Αφού αξιολογήσει
τα στοιχεία  του ατομικού και κληρονομικού ιστορικού
όπως και τον φαινότυπο του ασθενούς, αξιοποιεί την τε
χνολογία των εξειδικευμένων γενετικών εξετάσεων και
παρέχει διάγνωση, υπολογισμό κινδύνου επανάληψης,
αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, πρόγνωση,
πρόληψη και γενετική συμβουλευτική. Μελετά την κλη
ρονομικότητα των διαφόρων νοσημάτων και την αντιμε
τώπισή τους. 

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

Ευρωπαϊκή Ημέρα ενημέρωσης κατά των αντιβιοτικών

Αυτά είναι τα βασικά μήνύματα της Ευρωπαϊκής Ημέ-

ρας Ενημέρωσης κατά των Αντιβιοτικών  που εορτά-

ζεται κάθε χρόνο  18 Νοεμβρίου, από το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχουν Νόσων ( ECDC)  σε

συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα αντιβιοτικά είναι ένα πολύτιμο όπλο στην ιατρική

και γι’ αυτό πρεπει να το χειριζόμαστε με προσοχή το-

νίζει ο Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός και Πρόεδρος

της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ετσι  μόνο θα

εξασφαλισθεί η καλύτερη θεραπεία για όλους,  συμ-

βάλλοντας συγχρόνως στη μείωση της αντίστασης

στα αντιβιοτικά.

Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών έχει

ως αποτέλεσμα την  αυξανόμενη αντίσταση των μι-

κροβίων  σ’ αυτά,  γεγονός που αποτελεί απειλή για

τη δημόσια υγεία καθως μπορεί να μετατρέψει μια

απλή λοίμωξη σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η μικροβιακή αντοχή

στα βακτήρια προκάλεσε περίπου 1,27 εκατομμύρια

θανάτους το 2019 1.

Κάθε χρόνο, 33.000 άνθρωποι πεθαίνουν από λοί-

μωξη που οφείλεται σε βακτήρια ανθεκτικά στα αν-

τιβιοτικά. Το βάρος των λοιμώξεων από βακτήρια

ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στον ευρωπαϊκό πληθυσμό

είναι συγκρίσιμο με αυτό της γρίπης, της φυματίωσης

και του HIV/AIDS μαζί. Ο Π.Ο.Υ. έχει δηλώσει ότι η μι-

κροβιακή αντοχή είναι μία από τις 10 κορυφαίες παγ-

κόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία που

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

«Επειδή τα αντιβιοτικά καταπολεμούν μόνο τα βακτή-
ρια και όχι τους ιούς, είναι συνήθως αναποτελεσμα-
τικά κατά του κρυολογήματος. Ωστόσο, μερικές
φορές ένα κρυολόγημα μπορεί να οδηγήσει σε βακτη-
ριακή λοίμωξη. Σε αυτή την περίπτωση, τα αντιβιοτικά
θα είχαν όφελος εάν ήταν σε θέση να αποτρέψουν
αυτού του είδους τη μόλυνση. Επειδή όμως τα κρυο-
λογήματα σχεδόν πάντα υποχωρούν από μόνα τους
χωρίς σοβαρά προβλήματα και τα αντιβιοτικά συχνά
προκαλούν παρενέργειες, τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα της χρήσης αντιβιοτικών πρέπει να
εξεταστούν προσεκτικά», δήλωσε ο Στ. Σκληρός.

Κάθε χρόνο, 33.000 άνθρωποι στην Ευρώπη και 1,3

εκατομμύρια παγκοσμίως, χάνουν τη ζωή τους από

λοίμωξη που οφείλεται σε βακτήρια ανθεκτικά στα αν-

τιβιοτικά.Ο όρος αντιβίωση σημαίνει την αναστολή

της ανάπτυξης ορισμένων  μικροβίων με τη δράση

άλλων μικροβίων (δηλ το αντίθετο της συμβίωσης).

Ορισμένοι παραφράζοντας λανθασμένα τον όρο πι-

στεύουν πως τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά για

την αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων που προσβάλ-

λουν τον ανθρώπινο οργανισμό, ωστόσο η πραγματι-

κότητα είναι διαφορετική.

Η αλόγιστη χρήση τους βλάπτει τον οργανισμό μας,

μάλιστα αυτό που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο της

πανδημίας όπου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα υψηλά πο-

σοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών, ήταν η περαιτέρω

εξέλιξη της μικροβιακής αντοχής συχνά με μοιραία

κατάληξη για τους ασθενείς.

Στη χώρα μας, όταν αντιμετωπίζουμε κάποια ίωση συ-

νηθίζουμε να καταφεύγουμε μόνοι μας στη λύση που

θεωρούμε ενδεδειγμένη, τρέχοντας στο πλησιέστερο

φαρμακείο.

Το Φαρμακείο ως φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας και ο Φαρμακοποιός ως συνδετικός κρίκος με-

ταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας,

οφείλει να λειτουργήσει συμβουλευτικά και να αξιο-

λογήσει σε ποιες περιπτώσεις μια ίωση μπορεί να αν-

τιμετωπιστεί από τον ασθενή με συμπτωματική

θεραπεία, δηλ. αποκλειστικά με αντιπυρετικά, παστί-

λιες, Strepsils ή και Strepfen, αποσυμφορητικά, αυξη-

μένη λήψη υγρών κλπ, και να τα συστήσει εν

συνεχεία στον ασθενή και ποια συμπτώματα χρήζουν

περαιτέρω ιατρικής γνωμάτευσης και ενδεχομένως

χορήγησης κατάλληλης αγωγής - αντιβίωσης, σε πε-

ρίπτωση που κριθεί απαραίτητο από το θεράποντα

ιατρό», δήλωσε ο Θεόδωρος Σακόπουλος, φαρμακο-

ποιός.

――――――
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρω-

τοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί  από το 2003 μια επι-

στημονική εταιρεία με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τους ιατρούς

της Π.Φ.Υ. (παθολόγους – γενικούς ιατρούς – καρδιολό-

γους – πνευμονολόγους – ρευματολόγους – ιατρούς χει-

ρουργικών και άλλων ειδικοτήτων).

Πράσα για καρδιά, πίεση, χοληστερίνη,

αναιμία, μάτια, αποτοξίνωση. Συντα-

γές. Γιατί λένε τον έπιασαν στα

πράσα; 

Τα πράσα χρησιμεύουν ως μία εξαιρε-

τική πηγή βιταμινών και επίσης προ-

σφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία

σας χάρη στα φυτοθρεπτικά συστατικά

τους. 

Όπως αποκαλύπτουν οι ανασκαφές,

ήταν βασικό στοιχείο της διατροφής

των Αιγυπτίων και των κατοίκων της

Μεσοποταμίας τουλάχιστον από τη 2η

χιλιετία π.Χ. και μετά. Ιδιαίτερη αξία

απέδιδαν στο πράσο οι αρχαίοι Έλλη-

νες και οι Ρωμαίοι. Ο Αριστοτέλης πί-

στευε πως η πέρδικα οφείλει την

καθαρή φωνή της στο λαχανικό αυτό,

ενώ ο αυτοκράτορας Νέρων λέγεται

ότι κατανάλωνε συχνά πράσα για να

κάνει τη φωνή του δυνατότερη. Το

πράσο αποτελεί ένα από τα εθνικά

σύμβολα της Ουαλίας. Το πράσο είναι

ποώδες, διετές, ιθαγενές φυτό και

ανήκει στο γένος Άλλιο και στην οικο-

γένεια των Λειριοειδών (Liliaceae).

Έχει στενή συγγένεια με το κρεμμύδι

και είναι ανθεκτικό φυτό με ζωηρή

ανάπτυξη. 

Λατινικό Όνομα: Allium porrum. Alli-

aceae family.

Αγγλικό Όνομα: Leeks

Οι σαρκώδεις βάσεις των φύλλων κα-

λύπτουν η μία την άλλη και σχηματί-

ζουν ένα σχεδόν κυλινδρικό, παχύ και

μακρύ βολβό. Ο βολβός αυτός φτάνει

σε μήκος τα 40-50 εκατοστά. Στη βάση

του βολβού αναπτύσσεται ένας θύσα-

νος με ρίζες που προχωρούν σε με-

γάλο βάθος. Κατά το δεύτερο χρόνο,

ανάμεσα από τα φύλλα αναπτύσσεται

ένα μακρύ στέλεχος που καταλήγει σε

μία μεγάλη ταξιανθία, η οποία έχει

300-400 λευκά ή ρόδινα άνθη. Ο καρ-

πός του πράσου είναι κάψα και περι-

κλείει πολλά μαύρα σπόρια. Η σπορά

μπορεί να γίνει είτε απευθείας στο χω-

ράφι, είτε σε ειδικό ψυχρό σπορείο

κατά το μήνα Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. 

Ένα φλιτζάνι πράσα, δηλαδή σχεδόν

ένα ολόκληρο πράσο, παρέχει μόλις

54 θερμίδες κι έτσι τα πράσα μπορούν

να προσθέσουν όγκο στο γεύμα σας

και να σας κρατήσουν πλήρεις, χωρίς

να προσθέσουν στην πρόσληψη των

θερμίδων σας. Τα πράσα χρησιμεύουν

ως μία εξαιρετική πηγή βιταμινών και

επίσης προσφέρουν πολλά οφέλη για

την υγεία σας χάρη στα φυτοθρεπτικά

συστατικά τους.

Το πράσο αποτελείται από νερό σε πο-

σοστό 90% και είναι σημαντικό στοι-

χείο μιας υγιούς διατροφής, καθώς

περιέχει πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία.

Το πράσο περιέχει τα φλαβονοειδή,

που προστατεύουν από μερικές μορ-

φές καρκίνου όπως του εντέρου αλλά

και του μαστού. Η ιδιότητά του αυτή

αποδίδεται τόσο στην κερκετίνη, όσο

και σε άλλες περιεχόμενες σε αυτά

ουσίες που αναστέλλουν τους καρκινι-

κούς όγκους. Συγχρόνως περιέχει με-

ταλλικά στοιχεία και βιταμίνες

(βιταμίνη Α, βιταμίνης Κ, βιταμίνης C

και βιταμίνες του συμπλέγματος Β)

που έχουν αποδεδειγμένα οφέλη για

την υγεία. 

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, βιολόγος,

medlabnews.gr iatrikanea

• Μαζί στην Πρόληψη της μικροβιακής

αντοχής

• Ζητήστε Συμβουλή πριν πάρετε αν-

τιβίωση. 

• Η αποτελεσματική λειτουργία των

αντιβιοτικών είναι η ευθύνη όλων

Πράσα, μία εξαιρετική πηγή βιταμινών
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Κόλαφος για Κατάρ και FIFA

το Ευρωκοινοβούλιο
Aπό το Νίκο Γεωργόπουλο

Με ένα ψήφισμα - καταπέλτη για τη FIFA και φυσικά για το

Κατάρ, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την διοργανώτρια χώρα

του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και τη

FIFA να δώσουν αποζημιώσεις για τα θύματα των εργατικών

ατυχημάτων κατά τις προετοιμασίες της διοργάνωσης.

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα, με το Μουντιάλ του

2022 σε εξέλιξη, οι ευρωβουλευτές «εκφράζουν τη λύπη
τους για τους θανάτους χιλιάδων μεταναστών εργαζομέ-
νων κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, οι οποίοι βοήθη-
σαν τη χώρα να προετοιμαστεί για το τουρνουά, καθώς και
για όλους τους τραυματισμούς».
Επίσης, τονίζουν ότι «το κράτος του Κόλπου κέρδισε στη
διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Παγκόσμιο Κυπέλ-
λου της FIFA εν μέσω αξιόπιστων καταγγελιών για δωρο-
δοκία και διαφθορά». 
Περιγράφοντας τη διαφθορά εντός της FIFA ως «ανεξέλεγ-
κτη, συστημική και βαθιά ριζωμένη», οι ευρωβουλευτές εκ-

φράζουν επίσης τη λύπη τους για το γεγονός ότι η

διαδικασία ανάθεσης της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυ-

πέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ το 2010 δεν ήταν διαφα-

νής και στερούνταν υπεύθυνης εκτίμησης κινδύνου.

Υπογραμμίζουν ακόμη ότι η FIFA έχει βλάψει σοβαρά την

εικόνα και την ακεραιότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το Κοινοβούλιο προτρέπει τις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα

αυτές με μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου όπως η Γερ-

μανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, να ασκήσουν πιέσεις

στην UEFA και στην FIFA με στόχο τη ριζική μεταρρύθμιση

της δεύτερης. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να θεσπι-

στούν δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για την ανά-

θεση της διοργάνωσης Παγκοσμίων Κυπέλλων, και να δια-

σφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων περί

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κριτηρίων βιωσιμότητας για

τις διοργανώτριες χώρες. Προκειμένου να προστατεύονται

οι αθλητές και οι οπαδοί και να εξαλειφθεί το πολιτικό ξέ-

πλυμα μέσω του αθλητισμού («sportswashing»), οι παραβιά-

σεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, και ειδικά η εμφανής συστηματική βία με βάση

το φύλο, θα πρέπει να αποτελούν δεσμευτικό κριτήριο απο-

κλεισμού από την ανάθεση διεθνών αθλητικών διοργανώ-

σεων, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Να αποζημιωθούν όλα τα θύματα 

των προετοιμασιών του Μουντιάλ
Με περίπου 2 εκατομμύρια ξένους υπηκόους να αποτελούν

περίπου το 94% του εργατικού δυναμικού της χώρας, το ψή-

φισμα εκφράζει την ικανοποίηση του Κοινοβουλίου για το

γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας,

η κυβέρνηση του Κατάρ έχει επιστρέψει 320 εκατομμύρια

δολάρια ΗΠΑ σε θύματα μισθολογικών καταχρήσεων μέσω

του λεγόμενου «Ταμείου Υποστήριξης και Ασφαλίσεων των
Εργαζομένων». 

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το

γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι στο Κατάρ και οι οικογένειές

τους έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου

αυτού και ζητούν την επέκτασή του ώστε να συμπεριλάβει

όλους τους πληγέντες από την έναρξη των εργασιών που σχε-

τίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, καλύπτοντας επί-

σης τους θανάτους των εργαζομένων και άλλες παραβιάσεις

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούν επίσης από τη FIFA να

συμβάλει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

για τις οικογένειες των εργαζομένων, ως αποζημίωση για τις

συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει.

Ζητούν ενδελεχείς έρευνες

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των μεταναστών ερ-

γαζομένων στην οικονομία του Κατάρ και στο Παγκόσμιο Κύ-

πελλο Ποδοσφαίρου του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«καλεί τις αρχές της χώρας να διεξαγάγουν πλήρεις έρευνες
για τους θανάτους μεταναστών εργαζομένων και να αποζη-
μιώσουν τις οικογένειες των νεκρών σε περίπτωση που ο θά-
νατός τους προκλήθηκε από τις συνθήκες εργασίας τους.
Στηρίζει επίσης τις πρόσφατες προσπάθειες του Κατάρ για τη
βελτίωση των συνθηκών και των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων, ζητήματα που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα, αλλά ζητεί
την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
«Καμπανάκι» ενόψει Εuro 2024

Με ήττα 2-1 από την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (Σάλαϊ 15',

Καλμάρ 93' - Μπακασέτας 80' πέναλτι) ολοκλήρωσε η

Εθνική ομάδα το «πακέτο» των δύο φιλικών αναμετρήσεων

που έδωσε κατά το διάστημα της διακοπής των πρωταθλη-

μάτων λόγω του Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η

ισοπαλία της Εθνικής με τη Μάλτα, 2-2 στη Βαλέτα. Τα δύο

αυτά ματς ουσιαστικά είναι οι μοναδικές πρόβες πριν την

έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τα προκριματικά

του Εuro 2024, τον ερχόμενο Μάρτη. Πέρα από τις απου-

σίες βασικών στελεχών, σε γενικές γραμμές η εικόνα των

διεθνών θεωρείται ότι χτυπάει «καμπανάκι» ενόψει της δύ-

σκολης συνέχειας. Ειδικά στον αγώνα με την Ουγγαρία η

Εθνική παρουσιάστηκε άνευρη στην επίθεση, χωρίς να απει-

λήσει ιδιαίτερα, με αρκετά κενά στην άμυνα και πολλά

λάθη.

SUPER LEAGUE 2
Χωρίς νικητή το ντέρμπι του 2ου ομίλου

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι κορυφής στον 2ο όμιλο της

Super League 2, με την Καλαμάτα και την Παναχαϊκή να μέ-

νουν στο 0-0 για την 3η αγωνιστική. Στον 1ο όμιλο ξεχώρι-

σαν οι νίκες της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας στα

θεσσαλικά ντέρμπι με αντιπάλους τη Νίκη Βόλου και τον

Ηρακλή Λάρισας αντίστοιχα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος όμιλος: Πανσερραϊκός - Ηρακλής 0-2, ΑΕΛ - Νίκη 1-0,

Απόλλων Πόντου - ΠΑΟΚ Β' 1-2, Βέροια - Απόλλων Λάρισας

1-2, Μακεδονικός - Θεσπρωτός 2-0, Αναγέννηση Καρδίτσας

- Ηρακλής Λάρισας 2-0, Παναθηναϊκός Β' - Αλμωπός 1-1.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ Β' με 6 βαθμούς και

ακολουθούν ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας και Μακεδονικός.

2ος όμιλος: Καλαμάτα - Παναχαϊκή 0-0, Αιγάλεω - ΑΕΚ Β' 1-1,

Ηλιούπολη - Ηρόδοτος 3-0, Επισκοπή - Χανιά 0-2, Καλλιθέα -

Ιεράπετρα 2-1. Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια ΠΑΟ Ρουφ - Κηφισιά

και Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός Β'. Στη βαθμολογία ισο-

βαθμούν στην 1η θέση Καλαμάτα και Παναχαϊκή με 7 βαθμούς.

ΒASKET LEAGUE
Πήρε το «θρίλερ» το Περιστέρι

Η σπουδαία νίκη του Περιστερίου με 92-90 επί του Αρη, σε

ένα συναρπαστικό ματς, ξεχώρισε στην 6η αγωνιστική της

Basket League. Σε άλλο εξίσου ενδιαφέρον παιχνίδι της

αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ νίκησε 97-92 τον Προμηθέα Πάτρας

στην Πυλαία.

Τα άλλα αποτελέσματα: ΑΕΚ - Ιωνικός 92-77, Ολυμπιακός -

Κολοσσός Ρόδου 99-64, Απόλλων Πατρών - Λαύριο 71-54,

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 82-99.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 12, ΑΕΚ 11, Περιστέρι 10, ΠΑΟΚ

10, Αρης 9, Παναθηναϊκός 9, Απόλλων Πάτρας 8, Κολοσσός

Ρόδου 8, Ιωνικός 7, Προμηθέας Πάτρας 4, Λαύριο 6, Καρδί-

τσα 6. Παναθηναϊκός και Καρδίτσα έχουν από έναν αγώνα

λιγότερο και ο Προμηθέας δύο αγώνες λιγότερους.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Εμπλεξε η ΑΕΚ

Απομακρύνεται για την ΑΕΚ ο στόχος της πρόκρισης στον

επόμενο γύρο του FIBA Champions League, μετά την ήττα

της στη Γερμανία από τη Βόννη με 80-72 για την 4η αγωνι-

στική του 2ου ομίλου. Η «Ενωση» έπεσε στο 1-3 (νίκες -

ήττες) και στην τελευταία θέση, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα

κρίσιμους τους δύο εναπομείναντες αγώνες της στον

όμιλο, εντός έδρας με αντιπάλους τη Ρέτζιο και την Καρσί-

γιακα.

Η ελληνική ομάδα πλήρωσε την κακή εμφάνισή της στο

δεύτερο μέρος, με τα πολλά χαμένα ριμπάουντ, επιτρέπον-

τας στους γηπεδούχους να «κλειδώσουν» τη νίκη ήδη από

την τρίτη περίοδο, οπότε προηγήθηκαν με 15 πόντους (69-

54) με κορυφαίο τον Σορτς (27 πόντοι).

ΕUROLEAGUE
Νίκη - ανάσα για τον ΠΑΟ

Σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα πήρε ο Πα-

ναθηναϊκός, νικώντας 88-85 στην παράταση (κανονικός

αγώνας 76-76) τη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ για την 9η

αγωνιστική της Euroleague και φτάνοντας στο 3-6 (νίκες -

ήττες). 

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο

δεύτερο μέρος, ενώ στο έξτρα πεντάλεπτο έδειξαν χαρα-

κτήρα προκειμένου να φτάσουν στη νίκη, και είχαν ως κο-

ρυφαίο συνολικά τον Ντέρικ Γουίλιαμς (26 πόντοι).

Ψάχνει αντίδραση ο Ολυμπιακός

Μετά την ήττα του στο Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός στοχεύει

στην επιστροφή στις νίκες απόψε, φιλοξενώντας στο ΣΕΦ

την Αλμπα Βερολίνου για τη 10η αγωνιστική της Euroleague

(21.00 - Novasports Prime). Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να

βελτιώσουν τον απολογισμό τους (6-3) και να παραμείνουν

ψηλά στη βαθμολογία.
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...στο κύλισμα της μπάλας

MOYNTIAΛ

Ιστορική έκπληξη για Σ. Αραβία κόντρα

στην Αργεντινή
3ος όμιλος

Σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θε-

σμού έφθασε η Σαουδική Αραβία επικρατώντας, και μάλι-

στα με ανατροπή, της Αργεντινής με 2-1 στην πρεμιέρα

του 3ου ομίλου στο Μουντιάλ του Κατάρ. Η «Αλμπισελέ-

στε», που ηττήθηκε σε πρεμιέρα μετά τη διοργάνωση του

1990, μπήκε με το ...καλημέρα σε μπελάδες για τις θέσεις

πρόκρισης με βάση και τη δύσκολη συνέχεια στο πρό-

γραμμα. Η Αργεντινή στο πρώτο μέρος έδειξε να βρίσκει

λύσεις απέναντι στο παιχνίδι των Σαουδάραβων σκοράρον-

τας νωρίς με εύστοχο πέναλτι του Μέσι (10'), ενώ είδε και

να της ακυρώνονται μέσω VAR άλλα τρία γκολ (1 Μέσι, 2

Λαουτάρο Μαρτίνεθ). Ωστόσο στην επανάληψη η Σαουδική

Αραβία, δείχνοντας μεγαλύτερο θάρρος επιθετικά, έγινε πιο

απειλητική καταφέρνοντας να ανατρέψει τα δεδομένα σε

ένα πεντάλεπτο με τα γκολ των Αλ Σεχρί (48') και Αλ Ντου-

σαρί (53'). Με υπερπροσπάθεια στην άμυνα η Σ. Αραβία κρά-

τησε το αποτέλεσμα απέναντι στην πίεση των αντιπάλων

που δεν έπεισαν πάντως με την εικόνα τους.

Στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αλ Οβάις απέ-

κρουσε κεφαλιά του Άλβαρεζ. Αυτή ήταν και η τελευταία

μεγάλη φάση του αγώνα με την Αργεντινή να πέφτει θύμα

έκπληξης.

Αργεντινή (Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο (59′ Μαρ-

τίνες), Οταμέντι, Ταλιαφίκο (71′ Ακούνια), Παρέδες (59′
Φερνάντες), Ντε Πολ, Αλεχάντρο Γκόμες (59′ Άλβαρες),

Μέσι, Ντι Μαρία, Μαρτίνες.

Σαουδική Αραβία (Ρενάρ): Αλ Οβάις, Αμπντουλχαμίντ, Αλ

Μπολεαχί, Αλ Μπουραϊκάν (89′ Ασίρι), Αλ Ντασάρι, Αλ

Φαράχ (45+4′ Αλ Αμπέντ, αντ. 88′ Αλ Αμρί), Αλ Μαλκί, Αλ

Σαχρανί (90+9′ Αλ Μπρεΐκ), Αλ Σχεχρί (78′ Αλ Γκανάμ),

Κανό, Ταμπακτί

Στο έτερο παιχνίδι σημαντική ευκαιρία να πάρουν ...κεφάλι

στον όμιλο αυξάνοντας τις ελπίδες πρόκρισης έχασαν Με-

ξικό και Πολωνία που έμειναν στο 0-0 σε ένα ματς με λίγες

ευκαιρίες εκατέρωθεν. Με τους Μεξικανούς να απειλούν

περισσότερο στο πρώτο μέρος αλλά τους Πολωνούς να χά-

νουν πέναλτι στην επανάληψη με τον Λεβαντόφσκι στο 59'

(απέκρουσε ο Οτσόα).

1ος όμιλος

Ζορίστηκε η Ολλανδία
Η Ολλανδία και το Εκουαδόρ πήραν τα ηνία στη βαθμολογία

του 1ου ομίλου αφού έστω και σε εντελώς διαφορετικό

τέμπο κατάφεραν να φθάσουν σε νίκες στην πρεμιέρα των

αγώνων.

Η Ολλανδία αν και τα χρειάστηκε αρκετά και χωρίς να εν-

τυπωσιάσει επικράτησε της αξιόμαχης Σενεγάλης με 2-0

(Χάπκο 84', Κλάασεν 99'). Η πρωταθλήτρια Αφρικής ήταν

καλύτερη και πιο πιεστική στη μεγαλύτερη διάρκεια του

αγώνα χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες, ενώ οι «Οράνιε»

έδειξαν να ανεβάζουν τους ρυθμούς στο τελευταίο δεκά-

λεπτο.

Στο άλλο ματς, που αποτέλεσε και το εναρκτήριο της διορ-

γάνωσης, το Εκουαδόρ επιβλήθηκε χωρίς προβλήματα των

διοργανωτών του Κατάρ με 2-0 (Βαλέντσια 16' πέν., 34'), με

τη νοτιοαμερικανική ομάδα, έχοντας ως κορυφαίο τον Βα-

λέντσια, να είναι κυρίαρχη απέναντι στους απογοητευτι-

κούς οικοδεσπότες.

2ος όμιλος

Εντυπωσιακό ξεκίνημα της Αγγλίας
Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε η Αγγλία στον 2ο όμιλο επι-

κρατώντας του Ιράν με 6-2 (Σακά 43', 62', Μπέλιγχαμ 35',

Ράσφορντ 71', Γκρίλις 89' - Ταρεμί 65', 99' πέν.), στην ευρύ-

τερη νίκη στην Ιστορία της σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Τα «λιον-

τάρια» με πρωταγωνιστή τον Σακά κυριάρχησαν πλήρως

έναντι των αντιπάλων τους, κλειδώνοντας τη νίκη από το

πρώτο μέρος. Αντίθετα το Ιράν παρουσιάστηκε κατώτερο

των περιστάσεων, ενώ έχασε και τον βασικό του τερματο-

φύλακα, Μπεϊρανβάντ, λόγω τραυματισμού στο 16'.

Στο άλλο ματς, ΗΠΑ και Ουαλία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Προ-

ηγήθηκαν οι Αμερικανοί στο 36' με τον Γουεά και ισοφάρισε

για τους Ουαλούς ο Μπέιλ με πέναλτι στο 82'.

5ος όμιλος

Εκπληξη από την Ιαπωνία, επέλαση της Ισπανίας

Νέα μεγάλη έκπληξη, από τις πιο ηχηρές στην Ιστορία του

Μουντιάλ, σημειώθηκε στο φετινό τουρνουά του Κατάρ, με

την Ιαπωνία, κάνοντας ανατροπή, να νικά μία από τις πα-

ραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τη

Γερμανία, στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου.

Η Γερμανία κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε

1-0 (Γκουντογκάν 33' πέναλτι), ενώ μέχρι το 70' είχε δύο

δοκάρια και άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Στο τελευταίο ει-

κοσάλεπτο όμως «μίλησε» η Ιαπωνία, εκμεταλλευόμενη τα

αμυντικά κενά των Γερμανών και παίρνοντας τη νίκη με τα

γκολ των Ντόαν (75') και Ασάνο (83').

Στο άλλο ματς του ομίλου δεν υπήρξε έκπληξη. Αντίθετα η

Ισπανία έκανε επίδειξης δύναμης απέναντι στην Κόστα

Ρίκα, την οποία συνέτριψε με σκορ 7-0 (Ολμο 11', Ασένσιο

21', Τόρες 31' πέναλτι, 54', Γκάβι 74', Σολέρ 89', Μοράτα

90'+4), σε μία από τις ευρύτερες νίκες στην Ιστορία του

Παγκοσμίου Κυπέλλου.

6ος όμιλος

Ο Κουρτουά ... έσωσε το Βέλγιο

Με ιδιαίτερα αγχωτικό τρόπο το Βέλγιο ξεκίνησε με νίκη

στον 6ο όμιλο του Μουντιάλ, 1-0 τον Καναδά, αποτέλεσμα

που αδικεί τη βορειοαμερικανική ομάδα, η οποία στο μεγα-

λύτερο διάστημα του ματς περιόρισε σε παθητικό ρόλο το

φαβορί για την πρόκριση. Τη λύση για τους Βέλγους έδωσε

το γκολ του Μπατσουαγί (43'), κόντρα στη ροή του αγώνα,

ενώ χρειάστηκαν και τουλάχιστον 6 σωτήριες επεμβάσεις

από τον τερματοφύλακά τους, Κουρτουά, με σημαντικότερη

αυτή σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Ντέιβις στο 11'. Στη συνέ-

χεια ο Καναδάς συνέχισε να πιέζει και έχασε σωρεία ευκαι-

ριών - είναι χαρακτηριστικό ότι είχε συνολικά 10 τελικές

προσπάθειες.

Στο άλλο ματς του ομίλου, Κροατία και Μαρόκο έμειναν στο 0-0.

7ος όμιλος

Η Ελβετία επιβλήθηκε με 1-0 του Καμερούν  

Ο αγώνας κρίθηκε με γκολ του Μπριλ Εμπολό στο 48ο

λεπτό. Ο σκόρερ δεν πανηγύρισε το τέρμα που σημείωσε

αφού έχει γεννηθεί στο Καμερούν.

Οι τυπικά γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν στην μπάλα στα

πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι Καμερουνέζοι είχαν την πρώτη

καλή στιγμή στο 10′ με τον Ζόμερ να αποκρούει τις προ-

σπάθειες του Μπεούμο και του Εκαμπί. Ο Ελβετός τερμα-

τοφύλακας ήταν αποτελεσματικός και απέναντι στον

Τσούπο – Μότινγκ. 

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν είχε την κατοχή αλλά δεν μπο-

ρούσε να βρει τους χώρους και να απειλήσει. Αντίθετα, οι

Καμερουνέζοι ήταν πιο επικίνδυνοι κυνηγώντας τις αντεπι-

θέσεις. 

Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες καλές φάσεις. Στις καθυστε-

ρήσεις του πρώτου μέρους ο Ζόμερ μπλόκαρε εκτέλεση

φάουλ του Καμερούν. 

Στο 48′ ο Σακίρι γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο

Εμπολό πλάσαρε για το 1-0 των Ελβετών. Ο σκόρερ της

ομάδας δεν πανηγύρισε αφού γεννήθηκε στο Καμερούν. 

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έψαξαν το γρήγορο γκολ για να

μπουν και πάλι στη διεκδίκηση της νίκης. Στο 57′ ο Τσούπο-

Μότινγκ σούταρε από μακριά με τον Ζόμερ να μπλοκάρει. 

Στο 66′ ο Βάργκας έκανε σουτ με τον Ονάνα να αποκρούει

εντυπωσιακά. Η ομάδα του Ρίγκομπερτ Σονγκ πίεζε για την

ισοφάριση με τους Ελβετούς να κλείνουν τους χώρους. 

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών ο Τσάκα σούταρε με

τον τερματοφύλακα του Καμερούν να μπλοκάρει την προ-

σπάθειά του. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Σεφέροβιτς

έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της Ελ-

βετίας.

Ελβετία (Γιακίν): Ζόμερ, Βίντμερ, Ακάνζι, Ελβέντι, Ροντρίγ-

κες (90′ Tσεμέρτ), Φρόιλερ, Τζάκα, Σακίρι (71΄Οκαφόρ), Σο

(71' Φράι), Βάργκας (81' Ρίντερ), Εμπολό (71' Σεφέροβιτς)

Καμερούν (Σονγκ): Ονανά, Ενγκοράν, Τολό, Καστελέτο, Εν-

κουλού, Γκουέ, Ανγκουίσα, Χονγκλά (68' Οντουά), Εκαμπί

(74' Νκουντού), Μππεουμό (81' Ενγκαμαλό), Τσούπο-Μό-

τινγκ (74' Aμπουμπακάρ)

Ζόρικη νίκη για την Πορτογαλία

Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με 3-2 της Γκάνας για τον όγδοο

όμιλο του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος

ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει γκολ σε πέντε Μουντιάλ. 

Ο αγώνας είχε εντυπωσιακό ρυθμό, ιδιαίτερα στο δεύτερο

ημίχρονο. Η Πορτογαλία είναι στην πρώτη θέση του ομίλου

και έχει προβάδισμα πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση.

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος έχασε την πρώτη της ευκαι-

ρία στο 10′ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο ηγέτης της Πορ-

τογαλίας έκανε την κεφαλιά από κοντά στο 13ο λεπτό,

αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. 

Η Πορτογαλία κυκλοφορούσε την μπάλα, αλλά η Γκάνα

αμυνόταν πολύ καλά. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος απει-

λούσε κυρίως με σέντρες.

Στο 31′ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε δίχτυα αλλά το γκολ

του ακυρώθηκε, αφού είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Οι

τυπικά φιλοξενούμενοι άρχισαν να κερδίζουν μέτρα στον

αγωνιστικό χώρο, χωρίς να είναι απειλητικοί. 

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Γκάνα απείλησε

με σουτ του Κούντους. Στο 65′ η Πορτογαλία κέρδισε πέ-

ναλτι μετά από ανατροπή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Φερνάντο Σάντος ανέλαβε

την εκτέλεση και έκανε το 1-0 γράφοντας ιστορία. Ο 37χρο-

νος άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σημειώνει

γκολ σε πέντε Μουντιάλ. 

Στο 71′ ο Κόστα μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ένα σουτ του

Κούντους. Λίγες στιγμές αργότερα, η Γκάνα ισοφάρισε με

γκολ του Αντρέ Αγιού.

Οι Ίβηρες αντέδρασαν γρήγορα και προηγήθηκαν με 2-1 με ωραίο

τελείωμα του Ζοάο Φέλιξ στο 78ο λεπτό. Οι τυπικά γηπεδούχοι

έκαναν το 3-1 δύο λεπτά αργότερα με γκολ του Λεάο. 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Φερνάντο Σάντος επέλεξε να

ξεκουράσει τους Σίλβα, Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζοάο

Φέλιξ. Στο 89′ ο Μπουκαρί βρέθηκε ανενόχλητος στην πε-

ριοχή της Πορτογαλίας και με ωραία κεφαλιά διαμόρφωσε

το 3-2. 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




