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Ας ασχοληθούμε με κάτι πιο... ανάλαφρο, αλλά

καθόλου αστείο:

«Στη Θεσσαλονίκη προαναγγέλλεται “μπάρμπε-
κιου” με χοιρινό κρέας και αλκοόλ, απέναντι
από τις προσφυγικές δομές... Δεν ξέρω αν το κα-
λύπτει ο Ποινικός Κώδικας (Π.Κ.)· δεν ξέρω αν
είναι ποινικά κολάσιμο..., με το νόμο Καστανίδη
πάντως αποτελούν πράγματι ποινικό αδίκημα,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που υποκινούν τη

ρατσιστική βία»1, φέρεται

να δήλωσε ο βουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος

Γιαννούλης, εντός και

εκτός Βουλής.

Δύο ημέρες, έγινε πρώτη

είδηση και φαιδρό ανά-

γνωσμα, κυρίως στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης

(Μ.Κ.Δ.).

Άκου «ποινικό αδίκημα»

το φαγοπότι με χοιρινό

σουβλάκι και μπίρα, μπροστά σε πρόσφυγες μου-

σουλμάνους, που η θρησκεία τους τα απαγο-

ρεύει!.... Και αναφέρονται αυτά στην ελληνική

Βουλή κατά τη συζήτηση, στην αρμόδια Κοινο-

βουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Π.Κ.

Αγενής πρόκληση, μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ποινικό αδίκημα ποτέ. Ούτε οι νόμοι του Δρά-

κοντα δεν θα σκαρφίζονταν κάτι τέτοιο.

Και αν αυτή η πρόκληση έστω, θα ‘πρεπε να χα-

ρακτηριστεί ως ποινικά κολάσιμη πράξη, τότε θα

πρέπει να πάμε και σ’ άλλες προκλητικές πράξεις

και ενέργειες, παρόμοιας υφής.

― Θα πρέπει να συλλαμβάνονται οι προκλητικά

ενδεδυμένες καλλίγραμμες νεαρές κυρίες, μερι-

κές των οποίων τυγχάνει να είναι μέλη του Κοι-

νοβουλίου, ή σύζυγοι και κόρες βουλευτών, ή

τηλεπερσόνες ή τηλεγλάστρες κ.λπ.
Συνέχεια στη σελ. 2

Μίνι, Μπίρα

και σουβλάκι!
και στο “βάθος” η Novartis

Κώστας Βενετσάνος

Ημερίδα για τα Εθνικά 

θέματα από το Ε.ΠΑ.Μ

Σελίδες 12-13

Εργα ασφαλτόστρωσης

στην Λεωφ. Ποσειδώνος
σελίδα 7

Aιολικό πάρκο στο Πάνειο
Όρος; Σαρωνικός και 

Λαυρεωτική αντιδρούν
σελίδα 7

Απόφαση ΣτΕ για ρέματα
σελίδα 17

Πρόστιμα 1,2 εκατομμυρίων € 
στο Δήμο Σαρωνικού!

για αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης
χώρου αιγιαλού και παραλίας

Ενεργό ηφαίστειο, Ανατολική
Μεσόγειος & Βαλκάνια
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Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

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.

Συνέχεια από τη σελ. 1

― Και γιατί δεν θα ‘πρεπε ν’ απαγορεύονται και οι

μπούργκες μπροστά και εντός των «κολυμβητικών

δομών» των καθ’ ημάς συνηθειών, που με βία μού

συγκρατούν τον γέλωτα ή έστω την Περιέργεια,

που πρέπει να συγκρατήσω ή το ξάφνιασμα για την

...ανορθογραφία.

― Και δεν αποτελεί στ’ αλήθεια «πρόκληση» ένα

ρόλεξ και μια λαμποργκίνι, μπροστά σ’ έναν

άνεργο ή τα χαρτόκουτα - “κρεβάτια” των αστέγων

στο κέντρο της Αθήνας;

― Και γιατί δεν πρέπει ν’ απαγορεύεται να κάνεις

το σταυρό σου «μπροστά απ’ τις δομές» πράγμα

που επεβλήθη προφανώς de facto στον Αρχιεπί-

σκοπο όταν επισκέφθηκε «τις δομές» μόνο με το

ράσο, και χωρίς το μεγαλόσταυρο!...

― Ή και το αντίστροφο που συνέβη προ ετών

(2010), μπροστά από την πανεπιστημιακή “δομή”

των Αθηνών στο κεντρικότερο σημείο της πόλης

με τους 13.000 διαδηλωτές μουσουλμάνους πρό-

σφυγες που γονάτιζαν εκτείνοντας τα οπίσθιά

τους, προσευχόμενοι από τις 07.40 έως τις 11.00

και σ’ άλλα κεντρικά σημεία των Αθηνών!

Οι κανόνες

Τα περιστατικά που μπορούν ν’ αναφερθούν είναι

χιλιάδες και μερικά σοβαρότατα, όπως βιασμοί, λα-

θρεμπόριο, κλοπές, βιαιότητες κ.λπ. Όμως αυτά

προβλέπονται από τον... ποινικό κώδικα.

Για όσους έχουν ασχοληθεί με την κοινωνιολογία

και την πολιτειολογία γνωρίζουν ότι ο διάφοροι κα-

νόνες που ρυθμίζουν την κοινωνική συμβίωση κα-

τατάσσονται σε κατηγορίες και διαβαθμίσεις.

Δεν είναι όλοι οι κανόνες «ποινικοί»(!), που τιμω-

ρούνται δηλαδή από τον ποινικό νόμο. Υπάρχουν

εθιμικοί κανόνες, συναλλακτικοί κανόνες, κανόνες

κοινωνικής συμπεριφοράς, ευγένειας, σεβασμού,

τακτ, κανόνες φιλοξενίας κ.λπ.

Οι κανόνες σεβασμού προς τον συνάνθρωπό μας,

για ανθρώπους ανώτερου πολιτισμικού επιπέδου

είναι αυτονόητοι και δεν επιβάλλονται με θετούς

νόμους. Επιβάλλονται από την ηθική· επιβάλλονται

από την ελληνική σοφία: «Ό συ μισείς, ετέρω μη
ποιήσεις»2.

Και βέβαια όταν φιλοξενείς κάποιον είτε προσω-

πικά, είτε ως κοινωνικό σύνολο, πρέπει να φροντί-

σεις να τον «σκλαβώσεις», να τον κάνεις “δικό

σου”, με τη συμπεριφορά σου και τον τρόπο ζωής

σου. Το ότι βέβαια σου επιβάλλεται η φιλοξενία

είναι ένα άλλο κεφάλαιο, που δεν το θίγουμε στο

παρόν σημείωμα.

Οι φιλοξενούμενοι πάλι – που εκ των πραγμάτων

δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, δεν μπορεί

να έχουν την απαίτηση να επιβάλλουν τις δικές

τους αντιλήψεις, τα δικά τους ήθη και συνήθειες.

Δικαιούνται «κατ’ ιδίαν» ν’ ακολουθούν τους δι-

κούς τους κανόνες, αλλά δεν μπορούν να έχουν

την αξίωση να τους επιβάλλουν ως δικαίωμα σ’

αυτόν που τους φιλοξενεί. Ούτε με διαδηλώσεις,

ούτε με επίκληση των «δικαιωμάτων» τους.

Αλλά δυστυχώς, δεν φαίνεται, αλλά είναι βέβαιο

ότι έχουμε χάσει το μέτρο!

Με το χοιρινό όμως και τα οινοπνευματώδη ξεγλι-

στράει η...σκανδαλιάρα Novartis. Κι ενώ το έγ-

κλημα είναι βεβαιωμένο φαίνεται ότι δεν υπάρχει

πτώμα, γιατί το έχουν τεμαχίσει σε κόμματ(ι)α, κι

αν υπάρχει έγκλημα ...δεν υπάρχουν εγκληματίες

ή πάμε να τους καλύψουμε.

Το τεχνητό offsite 

της Νέας Δημοκρατίας

Τί έκανε η Ν.Δ., για όσους ξέρουν από ποδό-

σφαιρο; Για ν’ αποφύγει τον Πολάκη στην υπόθεση

Παπαγγελόπουλου μετέτρεψε «κατά πλειοψηφία»

τον Πολάκη και τον Τζανακόπουλο από ανακριτές

– μέλη της ειδικής επιτροπής της Βουλής – μέλη

της οποίας ορίζονται από τα κόμματα αναλογικά –

σε ...μάρτυρες!

Στο τεχνητό offsite της Ν.Δ. απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ με

νέο τεχνητό offsite και με την παρέμβαση του Δημ.

Τσοβόλα ως δικηγόρου του Παπαγγελόπουλου,

που ζήτησε την εξαίρεση των βουλευτών της Ν.Δ.

Πλεύρη, Κεγκέρογλου, Κυρανάκη και Καραγ-

κούνη.

Και η «παιδική χαρά» καλά κρατεί μέχρι να παρα-

γραφούν για τους Υπουργούς τα αδικήματα (αν

υπάρχουν) και να έχει και η Novartis την… τύχη της

Siemens.

Αντε εσύ, τώρα, “όργανο” και κυνήγα τον …κα-

στανά!

Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν μου αρέσει ο ρόλος

του τεχνοκράτη. Θα μπορούσε για παράδειγμα να

καταθέσει ο Πολάκης ή οποιοσδήποτε άλλος, και

επ’ αυτού και κατά το χρόνο της υπόστασής του ως

μάρτυρας ν’ αντικαθίσταται στο ανακριτικό του

έργο από τον αναπληρωματικό του. Κι αν δεν προ-

βλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής - τίποτα

δεν είναι τέλειο - ν’ αποφασίσει επ’ αυτού το κυ-

ρίαρχο σώμα της Ολομέλειας της Εθνικής Αντιπρο-

σωπείας.

Το κυρίως σκοπούμενο είναι να μη χάσουμε το

δάσος - το σκάνδαλο - χάριν του δέντρου.

―――――――
1. Εφημ. ΘΕΜΑ, 16.11.12010

2. Κλεόβουλος ο Ρόδιος (6ος π.Χ.) Ένας από τους επτά σο-

φούς.

Διακοπή εργασιών λόγω εορτών στο
Κορωπί Σελ. 6

Μαρκόπουλο: Σου έχω δώρο Σελ. 7

Charles Howard, ένας ρεμπέτης Σελ. 8

O φόβος του θανάτου!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Διεθνής επιτυχία Ελλήνων καθηγητών
φυσικών Επιστημών Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εξ Αληθοϊστορίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Σημαντική απόφαση για την τύχη των
ρεμάτων από το ΣτΕ Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Μίνι, Μπίρα και σουβλάκι

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

BBB συνεδριάζει 
- την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, ώρα 13.30 
με μοναδικό θέμα το άνοιγμα λογαριασμού

στην Τράπεζα Ελλάδος, 

κατ’ απαίτηση των Βρυξελών...

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ προσεχή θέματα.
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Ε
νας νεαρός που έχει ξεμείνει σε ένα ελληνικό νησί

γράφει ποιήματα και τραβάει φωτογραφίες χωρίς

να φαντάζεται τις συνέπειες.

Ένας ηλικιωμένος θυμάται τη θαλάσσια απόδραση προς τη

Μέση Ανατολή το καλοκαίρι του 1942.

Μια γυναίκα φεύγει από τον κίνδυνο του πολέμου με

όνειρο να φτάσει στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Πρεμιέρα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00

― Πώς είναι μέσα σε ένα λεπτό να χάνεις το σπίτι σου;
Nα πρέπει να εγκαταλείψεις τον τόπο σημείο αναφοράς
τη ζωής σου μέσα σε μια μέρα; Nα κλείνεις τα μάτια και
όταν τα ανοίγεις να βρίσκεσαι στη μέση της θάλασσας
κρατώντας μόνο ότι χωράει στις χούφτες σου; Nα αποχω-
ριστείς τους δικούς σου ανθρώπους.  Nα εγκαταλείπεις τις
εικόνες που συνθέτουν τη μνήμη σου;

Όλες αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους, γίνονται η

αφορμή για τη νέα αυτή θεατρική παράσταση, που επιχειρεί

να μας μεταφέρει στα σημεία που οι άνθρωποι ξεριζώνονται,

χάνουν ότι τους ανήκει και παλεύουν να επιβιώσουν, sε μια

αρχή που μοιάζει περισσότερο με τέλος.

Τι σημαίνει όμως Πάσπαργος; Σύμφωνα με τον Δ’ τόμο των

«Ατάκτων» του Αδαμάντιου Κοραή, η ονομασία Πάσπαργος

είναι πιθανότατα μια κακογραφή της λέξης Πάσπαρος Πας +

Πώρος, (Πώρος = είδος πέτρας) δηλαδή Ολόπωρος, μέρος

που έχει παντού μόνο πέτρες.

* Πάσπαργος: Τουρκική βραχονησίδα στα ανατολικά του όρμου

Καρφά, μεταξύ της Χίου και της μικρασιατικής ακτής.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:15 για 6 ΜΟΝΟ παραστάσεις

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου: 8 € (προπώληση), 12 €, 10 € (ΑΜΕΑ, φοιτητικό)

Εισιτήρια: στο ταμείο του θεάτρου (11:00 – 13:00 και 17:00

– 21:00 / Τηλ 210 5221444 & 210 5238742) και viva.gr

Θέατρο Άλφα: 28ης Οκτωβρίου 37 Αθήνα.

Μία μοναδική συναυλία στο ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ (Αίθουσα

«Άρης Γαρουφαλής»),  Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄

17-19, μπορείτε να παρακολουθήσετε, την  Παρασκευή

22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8:30μμ, με τον  Τάκη Πατε-

ρέλη. 

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ασία και τη Β.

Αφρική, ο σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος Γεώργιος Γε-

ωργιάδης (Gurdjieff [1866-1949]) συνέλεξε μεγάλο

αριθμό παραδοσιακών μελωδιών, κομματιών δερβίσικης

μουσικής και χορών, αλλά και λειτουργικών θρησκευτι-

κών ύμνων από απόμακρα μοναστήρια και ιερούς τό-

πους.  Επιστρέφοντας στη Δύση (Μόσχα, Παρίσι, Νέα

Υόρκη), κατέγραψε και ενορχήστρωσε τις μελωδίες

αυτές για πιάνο, σε συνεργασία με το μαθητή του,

Thomas de Hartmann [1885-1956], ο οποίος μαζί με τον

Sergei Prokofiev [1891-1953], υπήρξε συνθέτης της Αυ-

τοκρατορικής Όπερας της Πετρούπολης. 

Ο Τάκης Πατερέλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σε ηλικία έξι ετών ξε-

κινά τα μαθήματα πιάνου στο Ωδείον Αθηνών, απ’ όπου αποφοί-

τησε με δίπλωμα και άριστα παμψηφεί, υπό την καθοδήγηση της

κ. Αλίκης Βατικιώτη. Αργότερα κάνει σπουδές Jazz και αυτοσχε-

διασμού και ενορχήστρωσης στο Berklee College of Music της Βο-

στώνης. Σαν σαξοφωνίστας έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά

ονόματα της Ελληνικής και διεθνούς σκηνής της Jazz.

Εισητήρια : Ωδείον Αθηνών, ηλεκτρονική προπώληση

www. ticket services.gr 

ΕΙΣΟΔΟΣ 10 €, ΜΕΙΩΜΕΝΟ 5 € (φοιτητικό, αμεα)

Εννέα παραστάσεις της ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ

του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, του τελευταίου

έργου που έγραψε ο μεγάλος συγγρα-

φέας για να αποδώσει μια διαφορετική

θέαση της ανθρώπινης πραγματικότη-

τας, θα δώσει η Ομάδα ΡΟΔΑ, τον Νο-

έμβριο και τον Δεκέμβριο 2019,

16-17- 23-24-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1-7-8-15  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, στην «Αί-

θουσα 3Α», Λεωφόρος Καποδιστρίου

116 & Ελευθερίας 1, Νέα Ιωνία.

Μια περιπέτεια λίγων ανθρώπων μας

αποκαλύπτει κόσμους παράξενους με

μάγους και ξωτικά, που όμως είναι

τόσο όμοιοι με όλα τα κωμικοτραγικά

που ζούμε σήμερα. Η εξουσία με τις

ευθύνες και τις δολοπλοκίες που τη

συνοδεύουν, τα πάθη των ανθρώπων,

το σκηνικό του έρωτα, είναι όλα εκεί

ολοζώντανα και ξεκαρδιστικά.

Θα καταφέρει ο μέγας μάγος, ο εξόρι-

στος Πρόσπερος, να εξασφαλίσει ένα

μέλλον για το παιδί του, που με τό-

σους κόπους μεγάλωσε στη μοναξιά

του τόπου αυτού; Τι θα κερδίσει προ-

καλώντας την Τρικυμία; Τι θα χρειαστεί

να θυσιάσει για να λυτρωθεί;

Στο κέντρο στέκει ο άνθρωπος και η

προσπάθειά του να αποκατασταθεί η

σχέση του με ό,τι συμβαίνει στη ζωή

του. Κανείς δεν μένει πιά ο ίδιος μετά

απ’ την ΤΡΙΚΥΜΙΑ, που με την  μαε-

στρία της θεατρικής πένας του Σαίξ-

πηρ, δίνει την ευκαιρία στο θεατή να

δει τη ζωή του με άλλο βλέμμα.

Η θεατρική ομάδα ΡΟΔΑ παρουσιάζει

φέτος ξανά, μετά από 20 χρόνια, την

ΤΡΙΚΥΜΙΑ σε σκηνοθεσία Μαρίας Πε-

ρετζή. Πρόκειται για μια νέα προσέγ-

γιση του  θεατρικού μύθου, σε

μετάφραση του Δημήτρη Περετζή. Τα

μέλη της ομάδας ΡΟΔΑ ζωντανεύουν,

τους χαρακτήρες μέσα από ιδιαίτερη,

μακρόχρονη προετοιμασία και δημι-

ουργούν μόνοι τους κάθε μέρος της

παραγωγής. 

Στην ΤΡΙΚΥΜΙΑ θα ακουστούν ζων-

τανά φλάουτο, πιάνο και κρουστά από

τους Τάκη Πατερέλη, Πία Πιερράκου

και Γιώργο Ντούνη.

Οι εντυπώσεις από το λόγο, τη μου-

σική και τα χορικά της παράστασης

φέρνουν άμεσα το θεατή σε επαφή με

τον πανάρχαιο ρόλο του θεάτρου, που

έχει τη δύναμη να λειτουργεί θερα-

πευτικά ακόμη και σήμερα.

Η Ομάδα ΡΟΔΑ, με ιδρύτρια τη Μαρία

Περετζή, δημιουργεί εδώ και 28 χρό-

νια. Οι θεατρικές και μουσικές παρα-

γωγές της έχουν τύχει ευνοϊκών

κριτικών από ευρύ φάσμα του Ελληνι-

κού Tύπου. Το βλέμμα και ο τρόπος

δουλειάς της έχουν γίνει κινηματογρα-

φικό θέμα (Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης 2017). Το Βραβείο ΚΑ-

ΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ (2014) έχει απονεμηθεί

στο μέλος της Δημήτρη Γασπαράτο,

για την ερμηνεία του ως Γκιλγκαμές

στο ομώνυμο θεατρικό έργο της

ΡΟΔΑ. 

Διάρκεια 2ω:30λ και διάλειμμα 15λ. 

Έναρξη 8μμ.     Εισιτήριο 15€

Kρατήσεις θέσεων* στα τηλέφωνα:

210 283 6763, 210 644 2506, 697 603

3948, 693 742 2456

*Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέ-

σεων είναι απαραίτητη η έγκαιρη τηλε-

φωνική κράτηση 

www.rodatheater.gr - ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Ο Τάκης Πατερέλης παίζει  Gurdjieff / De Ηartmann  

COSMIC RHYTHM

Συναυλία με έργα των Gurdjieff / De Ηartmann

“Τρικυμία” του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
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«Αξύριστα Πηγούνια»
Του Γιάννη Τσίρου

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Αξύριστα Πηγούνια»
του Γιάννη Τσίρου, το οποίο τιμήθηκε με το A΄ βρα-

βείο νέου συγγραφέα το 2004, από το ΥΠΠΟ ανεβαί-

νει στο Από Μηχανής Θέατρο από το Σάββατο 2

Νοέμβριου  σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη.

Το σημαντικό αυτό θεατρικό κείμενο, 13 χρόνια μετά

το πρώτο του ανέβασμα και πάνω από 20 μετά την

πρώτη του γραφή, αποδεικνύεται πιο σύγχρονο και

πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανθρώπινη εκμετάλλευση,

η κατάσταση των μεταναστών, η σεξιστική αντιμετώ-

πιση της γυναίκας, η οικονομική ανισότητα και οι σχέ-

σεις εξουσίας - τα ζητήματα που θίγει το έργο - έχουν

μάλλον διογκωθεί στις ημέρες μας, παρά αμβλυνθεί.

Τα «Αξύριστα Πηγούνια» έρχονται μετά από δέκα και

πλέον χρόνια, που η χώρα μας ζει καθοριστικές εξε-

λίξεις για να προβληματίσουν και να συγκινήσουν

σαν να μιλούν για το εδώ και το τώρα.

Εείναι ένα ρεαλιστικό, κοινωνικό δράμα με υπαρξια-

κές και ποιητικές προεκτάσεις. Μέσα από το χιούμορ

και το έντονο σασπένς παρακολουθούμε χαρακτήρες

«αληθινούς» και οικείους μας, με τις αδυναμίες, τις

ενοχές, τη γοητεία, τη γελοιότητα, την τρυφερότητα

καθώς και τη σκληρότητα τους. Τα μυστικά τους προ-

οδευτικά αποκαλύπτονται και μαζί τους ξετυλίγεται

κομμάτι κομμάτι το κουβάρι της ιστορίας μέχρι το κα-

θηλωτικό φινάλε.

Πρόκειται για άντρες εγκλωβισμένους που ξεγυμνώ-

νονται ψυχικά απέναντι στο αντικείμενο του πόθου

τους, γίνονται θύτες μιας γυναίκας, αλλά και θύματα

της ίδιας τους της αντρικής φύσης. Ανίκανοι να δια-

χειριστούν το πάθος τους έρχονται σε επαφή με το

κρυμμένο τρομακτικό τους πρόσωπο.

Από Μηχανής Θέατρο, Ακάδημου 13 Αθήνα,

τηλ. 21 0523 2097

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) στο

πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης του πολιτι-

σμού στον τόπο μας, διοργανώνει το «1ο Φεστιβάλ

Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμου Μαραθώνα».

Όπως σημειώνει ο Δήμος Μαραθώνα, «σε αυτήν την
επιλογή, μας ώθησε το ενδιαφέρον πολλών συνδη-
μοτών μας για το θέατρο, τις τέχνες και τα γράμ-
ματα. Η ενασχόλησή τους με το ερασιτεχνικό
θέατρο, δημιουργεί πολλές μικρές κοιτίδες πολιτι-
σμού στην περιοχή μας. Δίνεται λοιπόν βήμα σε όλες
αυτές τις κοιτίδες να ενωθούν, να εκφραστούν και
να δείξουν τη δουλειά τους σε ακόμα περισσότερους
συμπολίτες μας».
Στόχος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. είναι να καθιερωθεί το συγ-

κεκριμένο Φεστιβάλ και να αποτελεί κάθε χρόνο μία

μεγάλη θεατρική γιορτή στον τόπο μας.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 21

Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

και θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου

Golden Coast με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι

παραστάσεις θα ξεκινούν στις 8.30μμ.

Οι παραστάσεις θα δίδονται  στο αμφιθέατρο του Ξε-

νοδοχείου Golden Coast.

Πέμπτη 21/11/2019

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ του Μπέρτολτ Μπρεχτ

Σκηνοθεσία: Kανέλλος Δημήτρης

Θεατρική ομάδα: Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας

Μάκρης

Παρασκευή 22/11/2019

ΒΟΤΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

Σκηνοθεσία: Θεατρική ομάδα

Θεατρική ομάδα: Δηλητήριο - Πολιτιστικές Απόπειρες

Σάββατο 23/11/2019

H MIKΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ του Θόρντον Ουάιλντερ

Σκηνοθεσία: Παπαθεοδώρου Γιώργος

Θεατρική ομάδα: Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα - Κεν-

τρική Σκηνή

Κυριακή 24/11/2019

TΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ του Χανς Κρ. Άντερσεν

Σκηνοθεσία: Λάγγης Χρόνης

Θεατρική ομάδα: Αξιοθέατρον

Θα ακολουθήσει η 2η εβδομάδα από  28/11/2019  έως

01/12/2019

Το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου, θέλον-

τας να συμβάλλει ενεργά στη βελ-

τίωση και την ανάπτυξη της σχέσης

παιδιών και εφήβων με τον πολιτισμό

της καθημερινής ζωής και τα πολιτι-

στικά αγαθά, υλοποιεί το πολιτιστικό

πρόγραμμα «Όλου του κόσμου το
ψωμί»,  υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθη-

τές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευ-

σης, τους εκπαιδευτικούς και τις

οικογενειές τους. Στόχος είναι η εξοι-

κείωση παιδιών και εφήβων (έως 18

ετών) με τον πολιτισμό και η γνωριμία

τους με τους πολιτιστικούς χώρους και

την πολυπολιτισμική σημασία του ψω-

μιού ώστε να κατανοήσουν τους στί-

χους του άγνωστου ποιητή «μη με
φωνάζεις “ξένο”, το ψωμί σου δεν δια-
φέρει απ' το δικό μου», μέσω εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων, βιωματικών

και διαδραστικών δράσεων, ποιημά-

των, παραμυθιών και μουσικής.

Τα παιδιά και οι έφηβοι θα κληθούν να

ζητήσουν από τους γονείς τους να

φτιάξουν μαζί ένα ψωμί από την πα-

τρίδα τους ή  και την ιδιαίτερη πατρίδα

τους και να καταγράψουν τις ημέρες

του χρόνου που αυτό παρασκευάζεται

αλλά και τον τυχόν ιδιαίτερο συμβολι-

σμό του.

Κάθε ψωμί - έκθεμα μπορεί να παρoυ-

σιάζεται με μια ζωντανή αναμετάδοση

της ομαδικής διαδικασίας ζυμώματος

από τους νέους που το ζύμωσαν ή να

συνοδεύεται από σχετικές αφηγήσεις,

τραγούδια, μαρτυρίες και έθιμα.

Τα παραπάνω ψωμιά θα δημιουργή-

σουν μία έκθεση που θα παρουσιαστεί

σε μια μεγάλη εκδήλωση στο τέλος

του έτους και θα συμπεριληφθούν σε

λεύκωμα που θα εκδοθεί από το Ευρω-

παϊκό Μουσείο Άρτου.

Στην προσπάθεια αυτή, απευθύνουν

πρόσκληση συμμετοχής στο Πρό-

γραμμα ώστε να συμβάλλουν όλοι

μαζί στην εξοικείωση παιδιών και εφή-

βων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δη-

μιουργία, την ενδυνάμωση της

δημιουργικότητας και της φαντασίας

τους.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 15 Νοεμ-

βρίου 2019.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ευρωπαϊκό

Μουσείο Άρτου, Ανδρούτσου 7, 19014,

Βαρνάβας Αττικής Τηλ.: 22950 97870/

6936 891193

«Όλου του κόσμου το ψωμί»
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Eκδηλώσεις με την “Υπατία”

«Πόνοι στα γόνατα»

Tην 12/11/19 και  ώρα 7:00 θα γίνει ομιλία του ορθο-

πεδικού ιατρού Ιωάννη Τιντώνη με θέμα: «Πόνοι στα
γόνατα»

"Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές"

Η “Υπατία” προσκαλεί να παρακολουθήσετε στις

27/11/19 ημέρα Τετάρτη, τη Θεατρική παράσταση "Έγ-
κλημα στο Οριάν Εξπρές" στο Θέατρο Κάτια Δανδου-

λάκη. Είναι μια εξαιρετική παράσταση που παίζεται για

δεύτερη χρονιά με τους: Δανδουλάκη, Καφετζόπουλο,

Κατρανίδη, Τρύπη, Κουλίεβα. Ώρα αναχώρησης 17.30

από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία. 

Κρατήσεις: Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

«Της Ελλάδας Θεατρίνοι»

H Εστία Νέας Σμύρνης,  το Σάββατο 16 & την Κυ-

ριακή 17 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00, με το Θεα-

τρικό της Εργαστήρι «Κάρολος Κουν» παρουσιάζει

σην θεατρική παράσταση  με τίτλο «Της Ελλάδας Θε-
ατρίνοι».
Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.

Οδυσσέας Ελύτης

Με όπλα την ψυχή μας και τη φωνή μας,
εμείς ένα μπουλούκι θεατρίνων,
σε τραίνα και καράβια περνάμε τον καιρό μας...

Σκηνοθεσία: Ντίνα Αβαγιανού | Επιμέλεια κίνησης:

Μαριάνθη Κυρίου | Σκηνικά – Κουστούμια: Μαριάνθη

Κυρίου| Μουσική και Ηχητική Επιμέλεια: Ντίνα Αβα-

γιανού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ!

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην αίθουσα  “Πάνος Χαλδέζος”

Εστία Νέας Σμύρνης, Κων/νου Παλαιολόγου 1

“Ποίηση και ποιητές 
της εποχής μας” 

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, καλεί την

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση με θέμα: «“Ποί-
ηση και ποιητές της εποχής μας», με ομιλητή τον Γε-

ώργιο Βαντάλη, πρέσβη επί τιμή, συγγραφέα.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS”, Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα - (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

I’M POSITIVE 2019
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | Μικρή Σκηνή |

13 & 14 Νοεμβρίου 2019 | 10:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ | Κεντρική Σκηνή | 

14 Νοεμβρίου 2019 | 20:00

Οι θετικές φωνές ακούγονται δυνατότερα

στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Ίδρυμα Ωνάση και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλά-

δας «Θετική Φωνή» προτάσσουν την παιδεία, παίρ-

νουν θέση, αμφισβητούν τα στερεότυπα, φέρνουν

στο φως κοινωνικές ομάδες που ωθούνται στο περι-

θώριο, μέσα από τη διήμερη διοργάνωση “I’m Posi-

tive”, στις 13 και 14 Νοεμβρίου, στη Στέγη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, την Πέμπτη

14 Νοεμβρίου στις 20:00, η Κεντρική Σκηνή της Στέ-

γης φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά τρεις αληθινές

ιστορίες που σχετίζονται με τον HIV, αλλά πραγμα-

τεύονται ευρύτερες έννοιες και αξίες, όπως η παι-

δεία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η

ορατότητα των ευάλωτων ομάδων.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθη-

ναίων και αποκτά φέτος διεθνή εμβέλεια. Στην Κεν-

τρική Σκηνή της Στέγης θα φιλοξενηθούν ο Dr

Demetre Daskalakis, Αναπληρωτής Επίτροπος για τον

έλεγχο των λοιμώξεων στο Τμήμα Υγείας της Νέας

Υόρκης, και ο Bruce

Richman, Ιδρυτής και

Εκτελεστικός Διευθυν-

τής της Παγκόσμιας

Εκστρατείας “Preven-

tion Access Campaign”.

Μαζί τους, οι πρωτα-

γωνιστές των ιστοριών:

ο σύζυγος του Deme-

tre, Michael Macneal, o

Ραφαήλ Μπιλίδας

(υπεύθυνος επικοινω-

νίας του Athens Pride)

και η μητέρα του, Κων-

σταντίνα Παλυβού, η

Άννα Κουρουπού (διευθύντρια του Red Umbrella

Athens) και ο Νίκος Φιτσιάλος (υπεύθυνος street-work

της «Θετικής Φωνής»).

H δράση περιλαμβάνει ένα διήμερο κινηματογραφι-

κών προβολών και συζήτησης για σχολεία, στις 13

και 14 Νοεμβρίου στη Μικρή Σκηνή. Κατά τη διάρκεια

των σχολικών εκδηλώσεων, παιδιά και έφηβοι έχουν

την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους της κοι-

νότητας των οροθετικών για θέματα σεξουαλικής υγείας,

για τις προκλήσεις και προκαταλήψεις με τις οποίες έρ-

χονται αντιμέτωποι, αλλά και τη σημαντικότητα της ορα-

τότητας και την αποδοχής γι’ αυτό που είσαι.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107.

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

https://www.onassis.org/el/whats-on/im-positive-2019

O
“Aριστόδικος” του Δήμου Σαρωνικού ορ-

γανώνει την παράσταση “Μια τρελή -
τρελή οικογένεια” των Νίκου Τσιφόρου -

Πολύβιου Βασιλειάδη, με την θεατρική πορεία

“Ανοιχτά Πανιά”, το Σάββατο και την Κυριακή 9-

10/11. 8μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου. Η Εφημερίδα των Συντακτών, με αφορμή τα 7α γενέ-

θλιά της, διοργανώνει το 1ο της Κινηματογραφικό

Φεστιβάλ: 

EFSYNEMA, 7η Χρονιά -7η Τέχνη. Για 7 μέρες!

14 - 20 Νοεμβρίου στον Κινηματογράφο Μι-

κρόκοσμος (Λεωφ. Συγγρού 106, Κουκάκι, στάση

μετρό Συγγρού-Φιξ, τηλ. 2109230081)

Το πρώτο EFSYNEMA περιλαμβάνει: 25 ταινίες μι-

κρού και μεγάλου μήκους, διαφορετικούς θεματικούς

άξονες κάθε μέρα, μουσικές βραδιές με τους Βαγ-

γέλη Γερμανό, SmaRagDa, Μελαχρινό Βελέντζα και

Κώστα Ανδρέου, συζητήσεις και ομιλίες. 

Μεταξύ των ταινιών συμπεριλαμβάνονται η πρόταση

της Ελλάδας για τα Οσκαρ 2020 («Οταν ο Βάγκνερ

συνάντησε τις ντομάτες της Μαριάννας Οικονόμου)

καθώς και ο Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους του Φε-

στιβάλ Κανών 2019 («Η απόσταση ανάμεσα στον ου-

ρανό κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου). 

Το EFSYNEMA ευελπιστεί να γίνει θεσμός, δρώντας

μόνο συνεργατικά με τα υπόλοιπα Κινηματογραφικά

Φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Τα ημερήσια εισιτήρια είναι 5 ευρώ και η εβδομαδιαία

κάρτα 20 ευρώ.

EFSYNEMA, 7η Χρονιά

7η Τέχνη. Για 7 μέρες!
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Μετέφερε τα γραφεία της 

η ΔΗΜΤΟ Σαρωνικού

Η ΔΗΜΤΟ Σαρωνικού μετέφερε  τα γραφεία της σε

νέο χώρο, που βρίσκεται στην Ανάβυσσο επί των

οδών Σωκράτους 1 & Βασιλέως Γεωργίου (στην

κεντρική πλατεία Αναβύσσου). Ο χώρος θα λειτουρ-

γεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 –

20:00.

Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ είναι ο Σπύρος Γ. Χυσίρογλου. 

Ημερίδα Επαγγελματικού

Προσανατολισμού 
στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών, στο Κορωπί,

κατανοώντας τη σπουδαιότητα της επιλογής επαγ-

γέλματος ενός εφήβου, αλλά και το χρέος ενός

σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, διοργανώνει

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού την

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 (ώρα έναρξης 10:00),

στις εγκαταστάσεις του (Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία),

προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές για τις

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. 

Ομιλητές στην εκδήλωση αυτή θα είναι διακεκρι-

μένοι επιστήμονες που έχουν διαγράψει σημαντική

πορεία στον χώρο τους και μπορούν να διδάξουν,

να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν αποτελε-

σματικά τη νέα γενιά, παρουσιάζοντας, μέσα από τα

δικά τους μάτια, το επάγγελμα που διακονούν. 

Συγκεκριμένα, θα μιλήσουν: 

Δρ Γεραπετρίτης Γιώργος, Νομικός, Καθηγητής Νο-

μικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Υπουργός Επικρατείας

Δρ Κούρκουλας Ανδρέας, Αρχιτέκτων Μηχανικός,

Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών ΕΜΠ

Δρ Μπούρα Χριστίνα, Μαθηματικός, Επίκουρος Κα-

θηγήτρια Κρυπτογραφίας στο Πανεπιστήμιο των

Βερσαλλιών

Δρ Μπουραντάς Δημήτρης, Καθηγητής Manage-

ment στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγ-

γραφέας

Ρήγας Φάνης, Οικονομολόγος, συνιδρυτής του

KARIERA.GR

Σάλλα Χαριτίνη, Ιατρός, Διευθύντρια Κυτταρολογι-

κού Τμήματος «Υγεία- Μητέρα»

Παράλληλα, όσοι μαθητές το επιθυμούν θα έχουν

τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε τεστ επαγγελ-

ματικού προσανατολισμού, που θα πραγματοποιεί-

ται στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών, σε

συνεργασία με την εταιρεία συμβουλευτικής Com-

puter Academy- Ariston Psychometrics.

Συνεχίζεται το κρίσιμο αντιπλημ-

μυρικό έργο του Κορωπίου με

κύρια μέτωπα, σε τμήμα της κεν-

τρικής Λεωφόρου Βας. Κωνσταν-

τίνου και στην περιοχή του

Προαστιακού Κορωπίου. Με προ-

σεκτικό τρόπο γίνονται οι εργα-

σίες στην κεντρική λεωφόρο Βασ.

Κωνσταντίνου, με ρυθμό περίπου

9 μέτρα την ημέρα και με άμεση

σκυροδέτηση. 

Από την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου

το έργο είχε φτάσει στο ύψος της

οδού Γ. Θεοδώρου στο 2ο Δημο-

τικό Σχολείο ενώ την Τετάρτη 6

Νοεμβρίου 2019 είχε προχωρήσει

έως το ύψος της οδού Δ. Λάμ-

πρου. 

Το έργο στο τμήμα της κεντρικής

λεωφόρου θα σταματήσει  προσω-

ρινά την περίοδο των εορτών των

Χριστουγέννων, της Πρωτοχρο-

νιάς-Θεοφανείων για να μη δημι-

ουργηθούν προβλήματα στην

τοπική αγορά- σύμφωνα με όσα

ενημέρωσε και ο Δήμαρχος Κρω-

πίας Δημήτρης Κιούσης το προ-

εδρείο και τα μέλη του Εμπορικού

Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού

Συλλόγου Κορωπίου σε πρόσφατη

συνάντηση- και θα γίνει προσω-

ρινή τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα.

Έκκληση για μαζικές

αιτήσεις σύνδεσης

με την αποχέτευση

Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει,

τους ιδιοκτήτες οικιών και κατα-

στημάτων στην κεντρική λεω-

φόρο, ειδικά στα σημεία που

διέρχεται το αντιπλημμυρικό έργο,

ότι έχει προβλεφθεί δευτερεύον

δίκτυο που θα μπορούν έτσι να

συνδέονται και αυτοί που βρί-

σκονται σε χαμηλότερο επίπεδο

από τα όμβρια.

Γι’ αυτό καλούν άμεσα όλους τους

ιδιοκτήτες στη Λεωφόρο Βασι-

λέως Κωνσταντίνου, οδός Β.

Όλγας και πεζόδρομου Γ.Σ Παπα-

σιδέρη να υποβάλλουν στο πρω-

τόκολλο του Δήμου τις αιτήσεις

τοπικών συνδέσεων, για να ξεκι-

νήσει αμέσως ο εργολάβος.

Ο Δήμος Κρωπίας ζητάει για άλλη

μια φορά την κατανόηση των πο-

λιτών για την προσωρινή ενό-

χληση και τους ευχαριστεί για την

υπομονή που επιδεικνύουν. Κάνει

επίσης έκκληση στους οδηγούς ΙΧ

και επαγγελματίες οδηγούς να μη

σταθμεύουν ή κάνουν στάση στις

γωνίες των διασταυρώσεων των

παρακάμψεων ειδικά στις οδούς

Κύπρου, Συνταγματάρχη Δαβάκη-

Αγίων Αναργύρων.

Με ταχείς ρυθμούς προχωράει το

αντιπλημμυρικό έργο στο Κορωπί
Προσωρινή παύση του έργου λόγω εορτών στον κεντρικό τομέα

Eoρταστική

περίοδος

στο Κορωπί

Οι επίσημες εορταστικές εκδηλώ-

σεις του Δήμου Κρωπίας-ΝΠΔΔ

Σφηττός, του ΕΕΒΕΚ και συλλο-

γικών φορέων θα ξεκινήσουν την

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

με το φωτισμό του Χριστουγεν-

νιάτικου Δέντρου και άλλων συ-

νοδευτικών και πρωτότυπων

εκδηλώσεων. 

Ανακατασκευάζονται οι παιδικές χαρές στο Κορωπί

Ανακατασκευάστηκε και έγιναν οι αναγκαίες εργασίες

προσαρμογής στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφα-

λείας της παιδικής χαράς της πλ. Ελευθερίας Δήμου

Κρωπίας.

Θετικά είναι και τα νέα από το μεγάλο έργο ολικών

ανακατασκευών – μέσω του προγράμματος «Φιλόδη-

μος ΙΙ» του Υπ. Εσωτερικών – των παιδικών χαρών της,

πλ. Δεξαμενής και του Σταδίου «Γ. Σ. Παπασιδέρης»

με την ανακήρυξη του αναδόχου που θα εκτελέσει το

έργο.
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Δευτέρας 4 Νοεμβρίου – παρουσία του Δημάρχου Σαρω-

νικού Πέτρου Φιλίππου - συνεδρίασε η Διαπαραταξιακή Επι-

τροπή που συστάθηκε με την αρ. 208/23-10-2019 ομόφωνη

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συ-

ζητήσει  το θέμα της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο

Πάνειο Όρος, να μελετήσει και να συντονίσει τις παραπέρα

ενέργειές της. Σημειωτέον ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκ-

φράζει ομόφωνα την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο εν-

δεχόμενο. 

Η Επιτροπή που απαρτίζεται από τους δημοτικούς συμβού-

λους Δημήτρη Παπαχρήστου (συμπολίτευση), Ακριβή Κα-

ρούμπαλη – Καραμάνη (μείζων αντιπολίτευση), Χρήστο

Τσιγαρίδα (ελάσσων αντιπολίτευση – επικεφαλής παράτα-

ξης), Τάνια Γαλανοπούλου (ελάσσων αντιπολίτευση – επι-

κεφαλής παράταξης) και Βασίλη Φλωρίδη (σύμβουλος

Κοινότητας Καλυβίων με την ιδιότητά του ως Ηλεκτρολό-

γος Μηχανικός), αφού συζήτησε λεπτομερώς το θέμα, απο-

φάσισε να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α). Να συνεδριάσει άμεσα από κοινού με την αντίστοιχη

Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής για

λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες.

β) Να συντάξει προσφυγή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-

γειας (ΡΑΕ) κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο

Πάνειο Όρος, όπου θα διατυπώνονται οι αντιρρήσεις του

Δήμου Σαρωνικού και συγκεκριμένα ότι: 

1) μια τέτοια εγκατάσταση θα αλλάξει πλήρως τα φυσικά

χαρακτηριστικά του όρους καταστρέφοντάς τα.

2) η περιοχή μας έχει στον όμορο Δήμο Λαυρεωτικής τη

μεγαλύτερη σε ισχύ ενεργειακή μονάδα της Ελλάδας

(ΔΕΗ), ενώ το εν λόγω αιολικό πάρκο θα προσφέρει μόλις

το 1,2% της ισχύος που προσφέρει η μονάδα της ΔΕΗ και

3) οι ιδιωτικές εταιρείες ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τον

Δήμο και την τοπική κοινωνία, θέλοντας χωρίς διαβού-

λευση να εγκαταστήσουν το Πάρκο. 

Η απόφαση είναι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

χωρίς να ερωτηθούν οι αρμόδιοι Δήμοι!

Το Αιολικό Πάρκο θα αποτελείται από 27 ανεμογεννήτριες

των 24,30 ΜW η καθεμία.

Την αντίθεσή του, όμως, σε εγκατάσταση αιολικού πάρκου,

προβάλει και ο Δήμος Λαυρεωτικής (όμορος με το Σαρω-

νικό), και προχωράει με προσφυγή του στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, όπου  ζητάει να κριθεί αντισυνταγματική και

αντίθετη στη νομοθεσία η σχετική απόφαση του γενικού

γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν

οι περιβαλλοντικοί όροι.

Σύμφωνα με τον δήμο Λαυρεωτικής το τμήμα της έκτασης

που πρόκειται να εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο έχει κη-

ρυχθεί αναδασωτέο. Συνεπώς, με βάση το Σύνταγμα, την

νομοθεσία, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ απα-

γορεύεται η διάθεση αναδασωτέων εκτάσεων πριν από την

πραγματοποίηση του σκοπού της αναδάσωσης.

Μια προσφορά του Δήμου

Μαρκοπούλου 

στους νέους φοιτητές του

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας θέλοντας να

σταθεί δίπλα στους  φοιτητές της πόλης μας, οι

οποίοι είναι μέλη οικογενειών με χαμηλό εισόδημα

και οι οποίοι ξεκινούν την νέα ακαδημαϊκή χρονιά,

όντας πρωτοετείς φοιτητές σε πόλεις της επαρχίας,

υλοποιεί νέα κοινωνική δράση με τίτλο: «Σου έχω
Δώρο» !

Το πρόγραμμα «Σου Έχω Δώρο» υλοποιείται πρώτη

φορά από τον Δήμο και αφορά την δωρεάν, εφάπαξ

αποστολή  δωροεπιταγών (μέσω χορηγιών) σε δέκα

(10) δικαιούχους φοιτητές, κατοίκους της πόλης,

που θα ενταχθούν στη δράση, προκειμένου να τους

στηρίξει στα πρώτα τους βήματα στο νέο κεφάλαιο

της ζωής τους και παράλληλα στοχεύει στην ενί-

σχυση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει οι ίδιοι οι

φοιτητές ή μέλη της οικογένειάς τους να καταθέ-

σουν σχετική αίτηση στο Δήμο Μαρκοπούλου έως

και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Κοινωνι-

κής Πρόνοιας (Χρήστου Μεθενίτη 7, 2ος όροφος.

Πληροφορίες, τηλ. 22990-20174 – 2299020176,177.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδο-

μών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί εργα-

σίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα στην

παραλιακή και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Πο-

σειδώνος.

Τα έργα ξεκίνησαν χθες Τρίτη 5 Νοεμβρίου και

αφορούν στο τμήμα της Ποσειδώνος από την οδό

Αλίμου έως το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Οι

εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά (ρεύμα

προς Γλυφάδα) από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το

πρωί. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το έργο

θα διαρκέσει περίπου ένα δεκαήμερο. 

Για την υλοποίηση των σχετικών έργων θα πραγ-

ματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της

κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόζονται

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η Περιφέρεια Αττικής

ζητά την κατανόηση των πολιτών για την αναπό-

φευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί. Επίσης

καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν την απαραίτητη

υπομονή, να συμμορφώνονται με την προσωρινή

οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας και

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή

τους από τα σημεία των εργασιών, ακολουθώντας

την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Η Περιφέρεια Αττικής ζητά την κατανόηση των

πολιτών για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία.

Aσφαλτόστρωση της Λεωφ. Ποσειδώνος

στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Τα έργα θα εκτελούνται από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί

Μπροστά στις πολεμικές
εξελίξεις στη Συρία

Η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης, Γέρακα, Ανθούσας, καλεί,

σε  εκδήλωση – συζήτηση μπροστά στις πολεμικές εξε-

λίξεις στη Συρία και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους

Νατοϊκούς σχεδιασμούς, με σκοπό την ενημέρωση και την

κλιμάκωση της πάλης του κινήματος.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 9 Νοέμβρίου στις 6:30

μμ, στο Παλιό Δημαρχείο Παλλήνης. 

Θα μιλήσει ο Χρήστος Μαργανέλης μέλος της Γραμμα-

τείας της ΕΕΔΥΕ.

Eγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Πάνειο Όρος;
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Γ
εννήθηκα στο Λονδίνο. Κοντά στο Chelsea

Bridge. Η μητέρα μου ήταν ηθοποιός και

συγγραφέας. Ο πατέρας μου επίσης ηθο-

ποιός, ο οποίος, όπως και ο παππούς μου, χό-

ρευε κλακέτες σε μιούζικαλ. Κι εγώ

ηθοποιός έγινα, αλλά έπαιξα λίγο. Τότε ήταν η εποχή

που ίσχυε αυτό που έλεγε ο Χίτσκοκ: «O ηθοποιός
είναι ένα βόδι. Κάνει ό,τι του λένε». 
Εγώ ήθελα να κάνω κάτι με τα χέρια μου και γι' αυτό

έγινα ζωγράφος. Μπορεί να είσαι πολύ καλός ηθοποιός

και να περάσεις χρόνια, χωρίς έναν καλό ρόλο. Με τη

ζωγραφική νιώθω ότι έχω πετύχει κάτι. Τώρα, τις συλ-

λογές τις κάνω από χόμπι και για χαρτζιλίκι.

Ενδιαφερόμουν για την Ελλάδα. Είχα διαβάσει τον Κο-

λοσσό του Αμαρουσίου του Χένρι Μίλερ και ήξερα

πολλά γι' αυτήν, αλλά η ζωή μου ήταν ωραία στο Λον-

δίνο και δεν ήθελα να φύγω. Πρώτη

φορά ήρθα το 1959, σε ηλικία 23 ετών.

Δούλεψα με τον Μιχάλη Κακογιάννη

στην ταινία Ερόικα. Έκατσα τρεις μήνες. 

Δεν ήθελα να έρθω καθόλου. Είχα άλλα

ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω στο

Λονδίνο. Αλλά ήξερα τον Κακογιάννη

από μικρός, η μητέρα μου είχε γράψει

μαζί του το σενάριο και με ήθελε να

παίξω έναν ρόλο. Tο φιλμ όμως έκανε

τέσσερα χρόνια να γίνει, εγώ μεγάλωσα

και δεν έκανα πια για τον ρόλο και με

πήρε για βοηθό! 

Θυμάμαι, την πρώτη νύχτα που έκανα

μια βόλτα στο Σύνταγμα, ένιωσα αμέσως

σαν στο σπίτι μου. Ήταν περίεργο. Με

την ελληνική μουσική άρχισα να ασχο-

λούμαι το 1963. Άκουσα αυτά που ονο-

μάζουμε ρεμπέτικα σήμερα. Τότε δεν

θυμάμαι πώς τα λέγανε. Η μόδα της επο-

χής ήταν ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδά-

κις. Πήγα, λοιπόν, σε ένα δισκάδικο στη

Σταδίου για να αγοράσω κάποιον δίσκο

του Θεοδωράκη και μου είπε η κοπέλα

ότι έχει κάτι πολύ καλύτερο και μου

έδωσε το «Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά»
του Τσιτσάνη με τον Μπιθικώτση. Πήγα

σπίτι και τρελάθηκα αμέσως. Από τότε,

σιγά σιγά, ξεκίνησα να μαζεύω.

Λένε πως το ρεμπέτικο έχει κάποια σχέση με το

μπλουζ. Είναι μια αλήθεια αυτό. Επίσης, είναι περιθω-

ριακό. Έχει ένα βάθος. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.

Μίλησε σε μένα αμέσως. Θυμάμαι, πριν από αυτό, τα

Χριστούγεννα του 1959, ήμασταν στο Ναύπλιο και

κάτι παιδιά χόρεψαν ζεϊμπέκικο και μου έκανε τρομερή

εντύπωση. Το πάθος τούς έκανε να αλλάξουν. Να γί-

νουν άλλοι άνθρωποι. Μέτα γνώρισα στο Λονδίνο έναν

ανταποκριτή στο BBC και μου έβαλε δυο-τρία τραγού-

δια του Βαμβακάρη και έπαθα σοκ. Πολύ μεγάλα κομ-

μάτια.

Δυσκολεύτηκα πολύ να μαζέψω τα τραγούδια του

Βαμβακάρη από την περίοδο 1932-1937, την εποχή της

λογοκρισίας. Όλα τα τραγούδια μπορούν να βρεθούν,

όχι σε πολύ καλή ποιότητα όμως. Δεν υπάρχει συνθέ-

της ή περίοδος που να αγάπησα πιο πολύ. Όταν δου-

λεύεις πάνω σε κάτι, είσαι τόσο αφοσιωμένος,

εμπλέκεσαι τόσο πολύ με αυτό που δεν σε ενδιαφέρει

τίποτα άλλο. Τώρα τελείωσα τον Χατζηχρήστο και

όταν βγει η συλλογή δεν θα θέλω να τον ξανακούσω

για καιρό.

Το τραγούδι άλλαξε μέσα στον πόλεμο. Η Κατοχή και

ο εμφύλιος πόλεμος έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Δεν άλλαξε

μόνο το στυλ, άλλαξε και το αίσθημα. Καλή μουσική,

αλλά τελείως διαφορετική. Πριν από τον πόλεμο, πα-

ρόλα τα υπολείμματα της Μικρασιατικής Καταστρο-

φής, δεν ήταν καταθλιπτική. Ο κόσμος υπέφερε τόσο

πολύ στον πόλεμο και στον Εμφύλιο που άλλαξε και

τη μουσική. Ο Καζαντζίδης που προέκυψε μετά είναι

πολύ μεγάλος τραγουδιστής, αλλά δεν μου ταιριάζει.

Δεν έχω δει ποτέ τον Τσιτσάνη. Κάτι μάγκες μου είχαν

πει, όταν έπαιζε, να μην πάω. Ότι έχει γίνει εμπορικός,

σαν νυχτερινό κλαμπ. Δεν το έχω μετανιώσει. Μου

φαίνεται ότι μετά από κάποια στιγμή της ζωής του, άλ-

λαξε. Ήταν κάτι σαν σόου. Θυμάμαι έναν τύπο που

πούλαγε δίσκους στην πλατεία Αβησσυνίας. Ένας

γέρος, ο Βασίλης. Μια μέρα μου έβαλε έναν δίσκο. Το

«Στα πέριξ» του Τσιτσάνη. Του λέω «πολύ ωραία τρα-
γούδια». «Ξέρεις», μου λέει, «γιατί είναι ωραία; Γιατί
τα έκαναν για δεκάρες». Τα έκαναν τζάμπα, ενώ στις

πίστες έπαιζαν για τους πλούσιους που σκορπούσαν τα

λεφτά τους. Έβγαινα σε ταβέρνες και κουτούκια,

έβλεπα μουσικούς να παίζουν, αλλά τότε ούτε ήξερα

ποιος είναι ποιος.

Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πιστεύουν ότι

δεν καταλαβαίνω τη μουσική επειδή είναι ελληνική.

Με την ίδια λογική κάποιος πρέπει να είναι Βιεννέζος

για να καταλάβει τον Μότσαρτ. Δεν δίνω δεκάρα γι'

αυτούς. Όλα είναι τέχνη. Δεν πάει να είναι από τη

Ρωσία, από το Τιμπουκτού ή από την Αγγλία.

Δεν έχω μεγάλη συλλογή πια. Το 1981 κάηκε το σπίτι

μου και μαζί έγινε στάχτη κι ό,τι είχα συλλέξει μέχρι

τότε. Η ατυχία είναι ότι δεν τα είχα αντιγράψει σωστά,

γιατί δεν είχα καλά μηχανήματα τότε. Τώρα έχω μαζέ-

ψει κομμάτια για τις είκοσι συλλογές που έχω φτιάξει.

Είναι και ακριβά πια. Αγοράζω, τα γράφω κα μετά τα

πουλάω.

Σχεδόν πάντα έμενα στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω

αν τα επέλεξα επειδή μοιάζουν πιο πολύ με την Αγγλία.

Είναι ωραίο μέρος. Όταν ζούσα στο Λονδίνο, στο

Τσέλσι, κατά τη διάρκεια του πολέμου, το σπίτι

μου μπορούσε να εξαφανιστεί ξαφνικά από

βόμβα. Μπορούσες να αγοράσεις ένα σπίτι εκεί

με πενταροδεκάρες, γιατί από στιγμή σε στιγμή

μπορούσε να μην υπάρχει. Τώρα, όλες αυτές οι

περιοχές είναι για τους πλούσιους, εξαιτίας του

gentrification. Όπως κι εδώ. 

Θυμάμαι, όταν ζούσα στο Κολωνάκι το 1963,

πηγαίναμε στο καφενείο και ήταν εκεί ο Βάρνα-

λης μαζί με στρατηγούς, εμπόρους ξύλου, τους

πάντες. Μιλούσαν, έτρωγαν κι έπιναν όλοι μαζί.

Όλα αυτά στο κέντρο του Κολωνακίου, που

ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Δεν

ήταν τόσο σνομπ, δεν ήταν μια περιοχή όπου

έμενε αποκλειστικά μία τάξη. Υπήρχε χώρος για

τους μποέμ. Όταν ήρθε η Θάτσερ στην εξουσία,

πολλοί ένιωσαν πως δεν μπορούν να είναι φτω-

χοί πια. Το ίδιο έγινε κι εδώ από το 1980 κι

έπειτα.

Συμπαθώ πολύ τους Έλληνες. Γι' αυτό μένω

στην Ελλάδα κι όχι επειδή έχει καλό καιρό.

Εμένα δεν θα με πείραζε και αν έβρεχε. Επίσης,

τα τελευταία χρόνια έχω και ένα σπίτι στην

Κωνσταντινούπολη και περνάω εκεί πέντε

μήνες τον χρόνο. Συμπαθώ, επίσης, τους Τούρ-

κους. Είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Πολύ εξυ-

πηρετικοί. Βέβαια, στην Ελλάδα το

ανακουφιστικό είναι ότι μιλάω τη γλώσσα. Ο

τρόπος ζωής σε Ελλάδα και Τουρκία μοιάζει

πολύ. Απλώς, οι Τούρκοι αποδέχονται πιο εύκολα τα

πράγματα. Το Ισλάμ σημαίνει αποδοχή, ακόμα και αν

δεν είσαι θρησκευόμενο πρόσωπο.

Αθήνα ή Πόλη; Και οι δύο είναι ωραίες πόλεις. Αλλά,

σε τελευταία ανάλυση, είμαι μουσαφίρης και στις δύο.

Στην Πόλη είμαι φιλοξενούμενος, αλλά, όπως λέει και

ο Παμούκ, «Στην Πόλη είμαστε όλοι φιλοξενούμενοι».
Είναι τόσο μεγάλη η ιστορία της που δεν ανήκει σε κα-

νέναν. Αλλά, όταν γυρνάω στην Αθήνα, νιώθω ότι γύ-

ρισα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι είναι πιο

απελευθερωτικό: να είσαι φιλοξενούμενος ή ντόπιος;

Εξάλλου, όλοι στη ζωή μουσαφίρηδες είμαστε. 

Ο Charles Howard έχει επιμεληθεί είκοσι εξαιρετικές

συλλογές με ρεμπέτικα τραγούδια του Βαμβακάρη, του

Τσιτσάνη και πολλών άλλων που κυκλοφορούν από

την αγγλική εταιρεία JSP και την αμερικανική Rounder

σε όλον τον κόσμο (και στην amazon). 

δια χειρός Διον. Μανιάτη
www.lifo.gr

Charles Howard
Ένας Aμερικανός φίλος του 

ρεμπέτικου, μένει στη Κηφισιά.

Μελετητής του ρεμπέτικου, ζωγράφος. Γεννήθηκε

στο Λονδίνο, ζει επτά μήνες στην Κηφισιά και

πέντε μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύει

ότι στη ζωή είμαστε όλοι μουσαφίρηδες.

...το ρεμπέτικο έχει  ένα βάθος. Δεν ξέρω
πώς να το εξηγήσω. Μίλησε σε μένα αμέ-
σως.



Όλες οι υπάρξεις που γεννιούνται, αναπτύσσονται, φθεί-

ρονται  και πεθαίνουν, χαρακτηρίζονται από το θαύμα της

ζωής, το οποίο τελειώνει με το θάνατο!! 

Το χρονικό διάστημα της ζωής  ποικίλει σε κάθε ζωντανή

οντότητα  και μπορεί να διακοπεί σε οποιανδήποτε απρό-

βλεπτη στιγμή και από διάφορες αιτίες με το θάνατο, ο

οποίος απασχόλησε τους ανθρώπους από τηΝ εμφάνισή

τους στη Γη και έγινε αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας και

μελέτης από πολλές επιστήμες, όπως την ιατρική, τη φι-

λοσοφία, τη βιολογία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία,

τη νομική, αλλά και απ’ όλες τις θρησκείες, καθώς και απ’

όλους τους αγύρτες και εκμεταλλευτές του ανθρώπινου

πόνου!!!

Το φαινόμενο του θανάτου, γέννησε στον άνθρωπο την

απορία, αν υπάρχει κάποιου είδους ζωής μετά τον αναπό-

φευκτο θάνατο!! 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η φιλοσοφία ήταν η μελέτη του

θανάτου, ενώ οι νόμοι του Σόλωνα, επέβαλαν στα παιδιά

να φροντίζουν τους γονείς τους και μετά τον θάνατό τους

να τους θάβουν, κάτι που αποτελούσε αποδεικτικό πολιτι-

στικό στοιχείο για τους Έλληνες, γιατί άλλοι λαοί, όπως οι

Σκύθες, δεν έθαβαν τους νεκρούς τους,  αλλά τους …

έτρωγαν!!!

Αντίδοτο στον φυσιολογικό ανθρώπινο φόβο για το θά-

νατο, αποτέλεσε η αντίληψη της μεταθανάτιας ζωής,  χάρη

της οποίας επικράτησε η άποψη ότι δεν θα εξαφανιζόταν

ο άνθρωπος μετά τον θάνατό του, αλλά θα καταστρεφόταν

μόνο το φθαρτό σώμα του, ενώ η ψυχή του,  που την θεω-

ρούσαν άυλη και αθάνατη, θα απελευθερωνόταν από τη

φυλακή του σώματος, για να ζήσει μια άλλη ζωή στο βασί-

λειο του Άδη,  που το εξουσίαζε ο Πλούτωνας, ο αδελφός

του Δία και του Ποσειδώνα. Και οι  ψυχές των ενάρετων

ανθρώπων, θα πήγαιναν στα Ιλίσια Πεδία ή στα νησιά των

Μακάρων, κάτι αντίστοιχο με τον Παράδεισο της Χριστια-

νικής θρησκείας, που ή λέξη αυτή είναι περσικής προέλευ-

σης και θα συνέχιζαν μια υπέροχη ζωή, σε αντίθεση με τις

ψυχές των κακών, που θα πήγαιναν στα  σκοτεινά Τάρταρα

της Γης, που τα φύλαγε ένας φοβερός τρικέφαλος σκύλος

ο Κέρβερος!!

Οι παραδόσεις των Ελλήνων, τα έθιμα και οι αντιλήψεις

τους, για την μετά θάνατον ζωή, ήταν πάμπολλες και σκό-

πευαν στη μείωση ή στην αφαίρεση του φόβου του θανά-

του και γι’ αυτό έθαβαν τους νεκρούς τους με πολλά

κτερίσματα ή ειδώλια, τα οποία ήταν μικρά προσωπικά είδη

του νεκρού, για να τα χρησιμοποιούσε στην μετά θάνατον

ζωή του, ενώ τιμούσαν τους νεκρούς τους  σε μεγάλες

γιορτές μνήμης, αντίστοιχες με  τα σημερινά μνημόσυνα

και ψυχοσάββατα!!

Στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι φιλοσοφικές ιδέες της μετενσάρ-

κωσης και του νόμου της δράσης - αντίδρασης (Κάρμα), που

αποτέλεσαν τους θεμελιώδεις ιδεολογικούς  ογκόλιθους των

μυστηρίων και τη καρδιά του ελληνικού πολιτισμού!! 

Ο Ορφέας και ο Ηρακλής, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και

έδρασαν, δείχνοντας πως μπορεί ο άνθρωπος να κερδίζει

την αθανασία της ψυχής του, ενώ ο Πυθαγόρας δίδασκε,

ότι υπάρχουν προηγούμενες ζωές και ο Πλάτωνας στο

Γοργία, 542Β, αναφέρει θέματα σχετικά με την αθανασία

της ψυχής, ενώ οι ίδιες αντιλήψεις επικρατούσαν σε όλους

σχεδόν τους παλαιότερους και νεότερους Έλληνες φιλο-

σόφους!! 

Μόνο ένας Έλληνας φιλόσοφος, ο Επίκουρος,  που είναι

πάντα επίκαιρος, κάλυψε την σημερινή επιστημονική ια-

τρική άποψη, ότι το πνεύμα, η ψυχή, το συνειδητό και το

υποσυνείδητο, με όλα τα συναισθήματα, τις χαρές, τις

λύπες, τις σκέψεις κ.α. είναι τα αποτελέσματα της λειτουρ-

γίας του υγιούς εγκεφάλου του ζώντος ανθρώπου!!! 

Ο Επίκουρος έλεγε για τον θάνατο,  ότι «είναι ένα τίποτα
για μας» και δεν χρειάζεται να έχουμε κανέναν φόβο, γιατί

όταν υπάρχουμε εμείς, ο θάνατος είναι απών και όταν ο

θάνατος είναι παρών δεν υπάρχουμε εμείς!!!

Η έννοια της μετά θάνατον ζωής χρησιμοποιήθηκε και σαν

ένα είδος εκφοβισμού και εκμετάλλευσης από ορισμένους

πονηρούς, οι οποίοι για δικό τους όφελος προέτρεπαν κά-

ποιους  σε ακριβές προσφορές προς τον Θεό για να κερδί-

σουν την εύνοιά του!!! 

Επειδή οι Έλληνες ανήκαν στον παλαιότερο γηγενή και μο-

νοθεϊστικό λαό του πλανήτη, με  πρωτοπόρο πολιτισμό, με

τον οποίον εκπολίτισαν άλλους λαούς με τα ταξίδια και τις

αποικίες τους,  μετέφεραν και τις θρησκευτικές τους αντι-

λήψεις, τις οποίες λόγω αμάθειας δεν μπορούσαν να κα-

τανοήσουν πολλοί λαοί, αλλά μπόρεσαν να αντιγράψουν

διάφορα στοιχεία και να ιδρύσουν τις δικές τους θρησκείες

και αυτό θα το καταλάβουμε όταν μελετήσουμε μεθοδικά

και προσεκτικά, τις μεγαλύτερες θρησκείες και τις συγκρί-

νουμε με τις ελληνικές φιλοσοφικές και θρησκευτικές από-

ψεις, δίνοντας βάση στις χρονολογίες, τις οποίες

προσπαθούν κάποιοι  σκοπίμως και επιμελώς να αλλοι-

ώνουν, για να έχουν εύκολη πρόσβαση στην παραχάραξη

της ελληνικής πραγματικότητας!!!

Οι Έλληνες κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως σε περι-

πτώσεις πολέμων, έκαιγαν  τους νεκρούς τους,  συνήθως

όμως τους έθαβαν, με την τοποθέτησή τους σε μαρμάρινες

σαρκοφάγους, που τις έβαζαν σε τάφους με επιτύμβιες

καλλιτεχνικές μαρμάρινες στήλες,  που παρείχαν τα στοι-

χεία του νεκρού, όπως στο νεκροταφείο του Κεραμικού

στην Αθήνα!!

Η ελληνική αποικία της Αιγύπτου, μετά την δημιουργία της

Μεσογείου Θάλασσας, από τον κατακλυσμό του Δευκα-

λίωνα, μετασχηματίστηκε σε αυτόνομο Αιγυπτιακό κράτος

και το ελληνικό γένος  μεταλλάχθηκε στο Αιγυπτιακό

γένος, από την επιμειξία των Ελλήνων με μαύρες γυναίκες

της Αφρικής και απέκτησαν ξεχωριστά ήθη, έθιμα και θρη-

σκεία, στηριζόμενη  στην ελληνική  και  τους νεκρούς τους,

τους ταρίχευαν στη δυτική όχθη του Νείλου και γι’ αυτό

δεν τους έλεγαν νεκρούς αλλά δυτικούς, γιατί ήθελαν να

παραμείνει άφθαρτο το σώμα και να χρησιμοποιηθεί στην

μετά θάνατον ζωή!!

Επειδή η ταρίχευση, δηλαδή η μουμιοποίηση του νεκρού

είχε μεγάλο κόστος, οι φτωχοί θάβονταν στην άμμο, ενώ

οι Φαραώ, οι ιερείς και οι πλούσιοι δέχονταν ειδικές και πα-

νάκριβες περιποιήσεις, μέχρι να γίνουν μούμιες και να το-

ποθετηθούν στις πολυτελείς  σαρκοφάγους τους και στη

συνέχεια σε ταφικά μνημεία ερμητικά κλεισμένα!!!

Οι αποκαλούμενοι πολιτισμένοι λαοί της δύσης, στη διάρ-

κεια του Μεσαιωνικού σκοταδισμού, λεηλάτησαν, κατέ-

στρεψαν και έκλεψαν τα περισσότερα απομεινάρια του

μεγάλου αιγυπτιακού πολιτισμού, για να γεμίσουν τις ιδιω-

τικές συλλογές και τα άδεια μουσεία τους, όπως έκαναν

και με τους ελληνικούς θησαυρούς. Στην προκειμένη περί-

πτωση, προκαλούσαν την προσβολή των Αιγύπτιων νε-

κρών, γιατί  αφαιρούσαν από τις μούμιες κάθε τι πολύτιμο

και τις χρησιμοποιούσαν στην Αμερική σαν κάρβουνα στα

τρένα τους, ενώ τις γάζες που ήταν τυλιγμένες οι μούμιες

τις έκαναν χασαπόχαρτα και τύλιγαν τρόφιμα, με αποτέ-

λεσμα να πέσει επιδημία πανώλης και έτσι σταμάτησαν

αυτό το μακάβριο έργο τους, αποδίδοντας την επιδημία

στην λεγόμενη «κατάρα της μούμιας»!!

Οι Έλληνες αντίθετα δεν ταρίχευαν τους νεκρούς τους,

γιατί θεωρούσαν την παραμικρή αμυχή πάνω στο σώμα του

νεκρού σαν ατιμωτική ενέργεια!!

Ένα φαινόμενο που απάλυνε το φόβο και τον πόνο του θα-

νάτου για τους Έλληνες, ήταν η Ανάσταση και είχαν 22

Αναστάσεις νεκρών, τους οποίους είχαν θεοποιήσει και

τους απέδιδαν  μεγαλοπρεπείς τιμές σε εορτές, όπως ήταν

η Ανάσταση  του Διόνυσου, του  γιου του Δία, ο οποίος

ήταν γεννημένος και όχι ποιημένος από τον πατέρα του

Θεό, η Ανάσταση του μαγειρεμένου Πέλοπα, ο γυρισμός

της  Περσεφόνης από τον Άδη, η Ανάσταση του σκοτωμέ-

νου Υάκινθου του γιου του Μινύα βασιλιά Αμύκλα, η Ανά-

σταση του Άδωνη κ.α. και εκτός από την Ανάσταση

δόξαζαν και την Ανάληψη στους Ουρανούς, όπως ήταν η

Ανάληψη του Ηρακλή, που έγινε την Τρίτη μέρα μετά τον

θάνατό του!!! 

Η αθανασία της ψυχής είναι συνδεδεμένη με την θρησκεία

και στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις θεολογικές ερμηνείες

του κόσμου, δημιουργώντας ελπίδα και αισιοδοξία στις

λαϊκές μάζες, για να μην επηρεάζονται από το φόβο του

θανάτου,  που αποτελεί φυσιολογική κατάληξη κάθε ζων-

τανού οργανισμού!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ζητούσαν τα γαμουλιάτικα!
Τρεις γυναίκες συγγενείς του γαμπρού, απαίτησαν,

από τη νύφη, την επιστροφή των δώρων τους στο

γάμο (γαμουλιάτικα), αφού ο γάμος διαλύθηκε! 

Μάλιστα προχώρησαν δικαστικά και αφού δεν ...δι-

καιώθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο έκαναν και

έφεση, η οποία και πάλι απορρίφθηκε ως αόριστη!

Και δεν μας κάνει εντύπωση, αφού έχουμε δει περί-

πτωση, που ο ίδιος ο γαμπρός διεκδικούσε τις κουρ-

τίνες του σπιτιού, μετά τη διάλυση του γάμου, αφού

τις είχε κάνει δώρο ο κουμπάρος!

Ούτε κακοποιός...
Δεν ξέρω αν πράγματι είναι πρωτότυπο, το “Υπηρε-

σιακό Σημείωμα” του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, που έφτασε στα χέρια μου, παρά το ότι φέρει

σφραγίδα του δημοσίου και φωτογραφία. 

Αν όμως αληθεύει, γεννάει τεράστια ερωτηματικά και

απορίες για τις υπηρεσίες, που εργάζονται στο κομ-

μάτι των μεταναστών και της κυβέρνησης γενικό-

τερα.

Το έγγραφο ζητάει όνομα, επώνυμο, υπηκοότητα

ημερομηνία γέννησης κλπ., ότι ζητάει μία δημόσια

υπηρεσία δηλαδή.

Το περίεργο είναι ότι στην κατηγορία ΕΠΩΝΥΜΟ, πα-

ρουσιάζονται τέσσερα επώνυμα με διαζευτικό, Α, ή

Β, ή Γ, ή Δ! Το ίδιο και στην ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Αλγερία,

ή Αφγανιστάν, ή Παλαιστίνη;

Δηλαδή, ο υποψήφιος μετανάστης, που αιτείται

άσυλο, δεν γνωρίζει από πού έρχεται, ούτε καν το

όνομά του;;; Μόνο οι κακοποιοί, εξ όσων γνωρίζω,

έχουν πολλά ονόματα...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο φόβος του θανάτου!!! 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ομάδα Ελλήνων εκπαιδευτικών κέρδισε βραβεία και

διακρίσεις στο 11ο Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Οι Φυ-
σικές Επιστήμες στο Προσκήνιο» (Science on Stage),
που έγινε στο  Cascais της Πορτογαλίας, από 31

Οκτωβρίου 2019 έως 3 Νοεμβρίου 2019. Το φεστιβάλ

διοργανώθηκε από Science on Stage Portugal/NUCLIO

με την κύρια υποστήριξη του Δήμου Cascais και σε

συνεργασία με Science on Stage Europe. Ήταν υπό

την αιγίδα του Προέδρου της Πορτογαλικής Δημο-

κρατίας, την υποστήριξη του Tibor Navracsics, μέλους

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Παι-

δείας της Πορτογαλίας.

Την Ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι βραβευθέν-

τες εκπαιδευτικοί των «10ων Πανελληνίων Αγώνων

Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών»,

που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Φεβρουαρίου

2019 στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, και ήταν oι:

1. Ορφανάκης Μιχάλης, φυσικός, Γενικό Λύκειο Μακρύ

Γιαλού και Γυμνάσιο Κουτσουρά, Ιεράπετρα, Κρήτης, 

2. Μαργαρίτης Αντώνιος, χημικός, Πρότυπο Πειραμα-

τικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης

3. Μαράκης Γεώργιος, φυσικός, Πρότυπο Πειραματικό

Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης

4. Πούτος Πέτρος, ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός ΤΕΙ,

1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας, 

5. Μανδηλιώτης Σωτήριος, γεωλόγος, Υπεύθυνος του Ερ-

γαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών, 

6. Παλούμπα Ελένη, χημικός, Υπεύθυνη του Εργαστηρια-

κού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας, 

7. Σαμαντά Ευαγγελία, φυσικός, 1ο Γυμνάσιο Αγίου Αθα-

νασίου Θεσσαλονίκης 

8. Τσουτσουδάκης Αστρινός, φυσικός, Υπεύθυνος του

1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών

(Ε.Κ.Φ.Ε.)  Ηρακλείου, Κρήτης, 

9. Νούσης Βασίλειος, φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστη-

ριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θεσπρωτίας, 

10. Γεώργιος Βίλλιας, βιολόγος, Γυμνάσιο Νέας Ερυ-

θραίας και ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,

11. Μυλωνάκης Μίκης, Φυσικός, Υπ. Διδάκτορας Πανε-

πιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής

Απεικόνισης, ΙΗΔΛ, ΙΤΕ και

12. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Ευγενία, φυσικός,

10ο Γυμνάσιο Ιλίου, Πρώην Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέν-

τρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)  Αιγάλεω, Συντονίστρια

της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος

«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο» και αρχηγός της

Ελληνικής αποστολής. 

Στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ, που αποτελεί την με-

γαλύτερη εκπαιδευτική έκθεση της Ευρώπης για κα-

θηγητές Φυσικών Επιστημών, και εφέτος είχε θέμα:

«Δεξιότητες για το μέλλον» («Skills for the Future»),
οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν, μαζί με 450

εκπαιδευτικούς STEM (Science, Technology, Engi-

neering, Mathematics) από 34 χώρες*, σε σεμινάρια,

workshops και επιδείξεις των κατασκευών τους. 

Η εργασία με θέμα: «Οπτικές Λαβίδες. Το Βραβείο
Νόμπελ Φυσικής 2018 στο σχολείο σας», των Ορφα-

νάκη Μιχάλη και Μυλωνάκη Μίκη, με εκπρόσωπο τον

Ορφανάκη Μιχάλη, κέρδισε το Βραβείο στην κατηγο-

ρία «Ψηφιακός Αλφαβητισμός και Εκπαίδευση στις

Φυσικές Επιστήμες» (Digital Literacy and Science Ed-

ucation) που διαγωνίσθηκε. Ο συνολικός αριθμός των

εργασιών που διαγωνίστηκαν σε αυτή την κατηγορία

ήταν 41.

Επελέγησαν από την Διεθνή Επιτροπή του προγράμ-

ματος και παρουσιάσθηκαν στα Highlights (σε ολομέ-

λεια) δύο εργασίες.

1. «Από τη Γη στον ….Άρη», του Πούτου Πέτρου (1η

ημέρα), που παρουσιάσθηκε σε ζωντανή μετάδοση σε

τάξεις μαθητών της Ουκρανίας και της Γαλλίας. 

2. «Γυροσκόπιο ελεγχόμενης ροπής», του Τσουτσου-

δάκη Αστρινού (2η ημέρα).

Όλες οι εργασίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών προ-

σκλήθηκαν να παρουσιασθούν σε εκπαιδευτικούς

άλλων χωρών.

Έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις οκτώ από

τις δέκα διοργανώσεις του προγράμματος που συμ-

μετείχε. 

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ θα γίνει το 2021

στην Πράγα (Τσεχία).

*Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: Αίγυπτος, Αλβανία,

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελ-

βετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισ-

ραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κύπρος, Λετονία, Νορβηγία,

Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,

Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και η Φιλανδία.

― Από τί πέθανε ο άντρας σας;
― Απο δηλητηρίαση
― Μα, φαίνεται πολύ χτυπηµέ-

νος...
― Ναι, δεν ήθελε να το πιει.

Το Δωμάτιο του Μέλλοντος!

Το Δωμάτιο του Μέλλοντος, παρουσίασε η εταιρεία Κω-

τσόβολος κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),

πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο

Hilton Athens.

Το Ξενοδοχείο του Μέλλοντος προσφέρει στους ξενοδό-

χους την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ώστε να παρέ-

χουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους επισκέπτες τους

και παράλληλα οι ίδιοι να έχουν πλήρη και κεντρικό

έλεγχο του ξενοδοχείου τους ακόμα και από απόσταση,

μειώνοντας τα κόστη.

Το Δωμάτιο του Μέλλοντος προσφέρει ολοκληρωμένα συ-

στήματα αυτοματισμού στα δωμάτια, δίνοντας τη δυνατό-

τητα στον επισκέπτη να ελέγχει όλο το δωμάτιο από το

smartphone, το tablet ή την οθόνη της τηλεόρασης. Ο ένοι-

κος μπορεί να παίζει μουσική από την προσωπική του βι-

βλιοθήκη, να ελέγχει τις κουρτίνες, την θερμοκρασία αλλά

και την τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται χειριστήριο.

Με τις ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού, που είναι

πλήρως εναρμονισμένες με τα υψηλότερα διεθνή πρό-

τυπα, το Ξενοδοχείο του Μέλλοντος παρέχει υπηρεσίες

check in/out, καθαρισμού δωματίου, αφύπνισης.

Η δυνατότητα προσωπικού Wi-Fi hotspot για κάθε δωμάτιο

και η εύκολη σύνδεση συσκευών multimedia και ψυχαγω-

γίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή έξυπνων σεναρίων

καλωσορίσματος, διασφαλίζουν εξαιρετικές συνθήκες

στους επισκέπτες, προσφέροντας συνθήκες διαμονής

ανάλογες με αυτές του σπιτιού τους. 

Το Ξενοδοχείο του Μέλλοντος, εν ολίγοις, εισάγει την τε-

χνολογία στη συνολική λειτουργία του ξενοδοχείου, προ-

σφέροντας επιπλέον υπηρεσίες που διαμορφώνουν μια

μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη.

"Διεθνής επιτυχία Ελλήνων 

καθηγητών Φυσικών Επιστημών"

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

H Σύγκλητος εκφράζει την ανησυχία της, καθώς συχνά καταστρέφονται
υποδομές kai δημιουργούνται ασφυκτικές συνθήκες 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδρίασε 7 Νοεμβρίου 2019

και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Σύγκλητος με αφορμή την εκκένωση του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Δεριγνύ

και Μαυροματαίων, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, που τελούσε υπό κατάληψη, επισημαίνει

ότι σταθερή θέση του Πανεπιστημίου ήταν και παραμένει ότι το εν λόγω κτήριο θα πρέ-

πει να περιέλθει στη διαχείριση και χρήση του Ιδρύματος και να αξιοποιηθεί για τις

ανάγκες του στο πλαίσιο της αποστολής του. Θα επιδιώξουμε, με τα αναγκαία τεχνικά

έργα, το συγκεκριμένο κτήριο να καταστεί προσβάσιμο και διαθέσιμο σε όλα τα μέλη

της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ.

Η Σύγκλητος διαπιστώνει, τις τελευταίες ημέρες, την εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του

Ιδρύματος επεισοδίων ικανών να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μελών της κοι-

νότητάς του. Στα επεισόδια αυτά πρωταγωνιστούν άγνωστοι που εισέρχονται και εξέρ-

χονται ανεξέλεγκτα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, είτε για να χρησιμοποιήσουν

τους χώρους του Ιδρύματος ως ορμητήριο για συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις,

είτε για να βεβηλώσουν το κτήριο, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τα μέλη της κοι-

νότητας. 

Η Σύγκλητος εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση αυτή, καθώς συχνά

καταστρέφονται υποδομές πυρόσβεσης, αποκλείονται έξοδοι του κτηρίου, δημιουρ-

γούνται ασφυκτικές συνθήκες λόγω ρίψης δακρυγόνων και μολότοφ, προκαλείται πα-

νικός και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού. Τα

φαινόμενα αυτά, ακόμα και αν έχουν μικρή χρονική διάρκεια, συντελούν στην παρακώ-

λυση της καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος, στην αποθάρρυνση των φοιτητών

να προσέρχονται στα μαθήματα και στην υποβάθμιση της σχέσης των μελών της πα-

νεπιστημιακής κοινότητας με τον χώρο τους.

Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι αυτά τα παραβατικά φαινόμενα δεν έχουν θέση στους χώ-

ρους του Πανεπιστημίου. Οι πανεπιστημιακοί χώροι διατίθενται για δραστηριότητες που

στοχεύουν αποκλειστικά στην εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου και δεν

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση οιωνδήποτε επιδιώξεων τρίτων.

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμούν και δικαιούνται να προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους σε περιβάλλον ελευθερίας χωρίς βία και φόβο. Αυτό το περιβάλλον πρέ-

πει όλοι να εξασφαλίζουμε, αναλαμβάνοντας ο καθένας το βάρος της ευθύνης που του

αναλογεί.

Η Σύγκλητος παρακολουθεί τις εξελίξεις και παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Kαταγγέλουμε τον εμπαιγμό του Υπουργείου
για τις κενές θέσεις

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καταγγέλλει τον εμπαιγμό του Υπουργείου Παιδείας

όσον αφορά την ενημέρωσή μας γύρω από τα προβλήματα με τις κενές ώρες στα

σχολεία της Περιφέρειάς μας.

Σήμερα στις 2.00 μμ είχαν προαναγγείλει κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας οι

Ενώσεις από τον Βόρειο και τον Δυτικό Τομέα Περιφέρειας Αττικής καθώς επίσης

12 Ενώσεις του Κεντρικού Τομέα και 3 του Νότιου, με θέμα τα κενά που ακόμα και

σήμερα υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία τους. Πιο συγκεκριμένα και ενώ έχει

μπει ήδη ο Νοέμβρης, Γυμνάσια και Λύκεια εξακολουθούν να μην έχουν συμπλη-

ρωμένο όλο το εκπαιδευτικό ωράριο και να λειτουργούν με 3ωρα και 4ωρα, στα

Δημοτικά υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε Ειδικότητες με αποτέλεσμα να υπολει-

τουργούν τα Ολοήμερα ενώ η Παράλληλη Στήριξη καλύπτει μόλις το 40% των παι-

διών που την έχουν ανάγκη λόγω μαθησιακών δυσκολιών.

Παρά το ότι το Υπουργείο είχε ειδοποιηθεί και περιμέναμε να μας δεχθεί κάποιος

εκπρόσωπος προκειμένου να μας κατατοπίσει για το πώς και πότε σκοπεύει να κα-

λύψει όλα αυτά τα κενά, μέχρι και τις 3.30 μμ δεν είχαμε καμία ειδοποίηση. Όταν

αποφασίσαμε να φύγουμε και να επαναλάβουμε την κινητοποίηση άλλη μέρα και

ενώ ήδη είχαν αποχωρήσει οι περισσότεροι εκπρόσωποι των Ενώσεων, το Υπουρ-

γείο μας τότε αποφάσισε πως μπορεί να μας δεχθεί, εμπαίζοντας γονείς από 30

περίπου Ενώσεις και μέσω αυτών τα παιδιά μας που αντί για μάθημα κάνουν δια-

λείμματα.

Ακούστε λοιπόν κύριοι του Υπουργείου. Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από την σιδε-

ρόφρακτη πόρτα του Υπουργείου και βρείτε το θάρρος να αντιμετωπίσετε πρόσωπο με

πρόσωπο τους γονείς που διεκδικούν Δωρεάν Δημόσια Παιδεία που «να μορφώνει και

όχι να εξοντώνει» όπως έλεγαν και χθες οι μαθητές στο συλλαλητήριο που διοργάνω-

σαν. Και Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί και απαντήσεις θα δώσετε.

Καλούμε τους γονείς της Αττικής, να συσπειρωθούν γύρω από τους Συλλόγους και

τις Ενώσεις τους, μαζί με τους μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς κάθε περιοχής να

διεκδικήσουν δυναμικά την λύση των χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης.

Ο Υπουργός Υγείας προχώρησε την Παρασκευή 1

Νοεμβρίου 2019 στον ορισμό του πρώτου διορισμέ-

νου Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστορία του

ΚΕΘΕΑ.

Είναι καταφανές ότι η επιλογή των έμμισθων Προ-

έδρου και Αντιπρόεδρου έγινε με κύριο κριτήριο τα

κομματικά τους διαπιστευτήρια. Έντονο κομματικό

άρωμα και στις επιλογές κάποιων μελών. Προφανώς

αυτό είχε κατά νου και ο Υφυπουργός Υγείας Βασί-

λης Κοντοζαμάνης μιλώντας στη Βουλή για «πολι-

τική ηγεμονία» στον χώρο της απεξάρτησης.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου ο εισηγητής της

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ενδύεται τον

ρόλο του θεματοφύλακα της λειτουργίας του

ΚΕΘΕΑ, της «αυτοδιαχείρισης», του «επιστημονικού

έργου», των «στεγνών προγραμμάτων». Ακόμα και

της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ –αφού φυσικά

φρόντισε πρώτα να της στερήσει το δικαίωμα ψήφου

και εκλογής του ΔΣ του Οργανισμού.

Δεν γνωρίζουμε αν πείθει κάποιους ο Υπουργός. Σί-

γουρα πάντως δεν πείθει το ΚΕΘΕΑ, τα μέλη του, τις

οικογένειές τους, τους εργαζόμενους, τους εθελον-

τές. Ούτε και τους δεκάδες κοινωνικούς, επιστημο-

νικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς από όλη την

Ελλάδα και όλο το πολιτικό φάσμα -συμπεριλαμβα-

νομένης της κυβερνητικής παράταξης- που εξέδω-

σαν ψηφίσματα και ανακοινώσεις ενάντια στην

κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. Ούτε

τους χιλιάδες πολίτες που ψήφισαν για τον ίδιο λόγο

διαδικτυακά ή εκδήλωσαν με ποικίλα μέσα και τρό-

πους την υποστήριξή τους προς τον Οργανισμό.

Ένα πράγμα διαφεύγει από τον Υπουργό και την κυ-

βέρνηση: Η εκλογή του ΔΣ από τη βάση του ΚΕΘΕΑ

είναι βέβαια η ανώτατη θεσμική έκφραση της αυτο-

διοίκησής του, αλλά το αυτοδιοίκητο δεν είναι

απλώς μια διαδικασία. Συνδέεται με την ουσία της

απεξάρτησης, η οποία δεν απευθύνεται σε «ασθε-

νείς» και παθητικούς λήπτες υπηρεσιών, όπως φαί-

νεται να πιστεύει το Υπουργείο, αλλά βασίζεται στη

δημοκρατική συμμετοχή και την ανάληψη ευθύνης.

Και για αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αποτε-

λεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ. Το αυτοδιοίκητο είναι

επίσης ένας εμπεδωμένος τρόπος της εσωτερικής

λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, ένα βίωμα για όλους όσοι

έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τον Οργανισμό. 

Γι’ αυτό και ένα ΔΣ που επιβάλλεται με τον βίαιο και

αυταρχικό τρόπο μιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου και καταργεί τη συμμετοχή μελών και εργα-

ζομένων δεν έχει θέση στο ΚΕΘΕΑ και δεν θα γίνει

ποτέ αποδεκτό.

Όσο περνάει ο καιρός και η κυβέρνηση δίνει και άλλα

δείγματα γραφής στον τομέα της κοινωνικής πολιτι-

κής και της υγείας, γίνεται φανερό ότι η κατάργηση

του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ αποτελεί το πρώτο

βήμα για την αποδόμηση του σημερινού δωρεάν και

δημόσιου πεδίου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων,

προς την κατεύθυνση του περιορισμού της χωρίς

όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες,

της ιδιωτικοποίησης, και της «διαχείρισης» του προ-

βλήματος.

Ο αγώνας του ΚΕΘΕΑ δεν σταματάει εδώ.

Ένα Δ.Σ. που επιβάλλεται 

δεν έχει θέση στο ΚΕΘΕΑ



Ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Ημερίδα, ανοίγοντας

τα εθνικά θέματα σε σχέση με την τουρκική ιμπεριαλι-

στική πολιτική, τις συνεχείς προκλήσεις της και την

επεκτατική μεγαλομανία της αφενός, και την αναθε-

ωρητική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων αφετέρου,

στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους και των οικονο-

μικών και γε ωπολιτικών επιδιώξεών τους στην ευρύ-

τερη περιοχή μας.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές, που συγκλόνισαν το

εκλεκτό και πολυπληθές ακροατήριο με τις τεκμη-

ριωμένες προσεγγίσεις τους, στα θέματα της ημερί-

δας, είπαν, συνοπτικά, με τη σειρά παρουσιάσεως: 

Δημήτρης Καζάκης, Πρόεδρος του Ε.ΠΑ.Μ.: Ανέ-

λυσε το διεθνές πλαίσιο Ελλάδας – Τουρκίας και

επεσήμανε ότι η αφετηρία των εντάσεων, των

διαφορών και προβλημάτων με την Τουρκία, οφεί-

λεται, διαχρονικά, στην εμπλοκή των μεγάλων

δυνάμεων και τα συμφέροντά τους

στην περιοχή, που προωθούν την Τουρ-

κία ως περιφερειακή δύναμη και την

Ελλάδα δορυφόρο της. Η επιβολή των

σχεδίων των μεγάλων ιμπεριαλιστικών

δυνάμεων για δορυφοροποίηση της

Ελλάδας αλλά και κρατών των Βαλκα-

νίων υπό την Τουρκία, τα οποία εξυφαί-

νονται εδώ και 200 χρόνια,

αποτράπηκε μέχρι στιγμής, με το αίμα

του ελληνικού λαού και άλλων βαλκα-

νικών λαών στις προηγούμενες δεκαε-

τίες. Η οποιαδήποτε εξέλιξη, παρά και

ενάντια στις μεγάλες δυνάμεις, υποδη-

λώνει τους κοινούς στόχους της κοινής

ιστορικής διαδρομής των βαλκανικών

λαών.

Ακολούθως ο συντονιστής της εκδή-

λωσης Κώστας Βενετσάνος, ο γνωστός πολιτι-

κός αρθρογράφος της ΕΒΔΟΜΗΣ, έδωσε το

λόγο στο ακροατήριο για σύντομες ερωταποκρί-

σεις, προτού ανέβη στο βήμα ο προσκαλεσμέ-

νος Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου

& η τουρκική μεγαλομανία

ΕΝΕΡΓΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
για ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια

Ημερίδα του Ε.ΠΑ.Μ. για τα εθνικά θέματα
Ομιλητές της εκδήλωσης ο Δημήτρης Καζάκης, πρόεδρος του Ε.ΠΑ.Μ., 

ο Βασίλης Μαρτζούκος, Ναύαρχος ε.α., πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., ο Πανα-

γιώτης Μαντάς, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο Θέμος Στοφορόπουλος

Πρέσβης ε.τ. Συντονιστής της εκδήλωσης, ο σύμβουλος έκδοσης της εφη-

μερίδας “Εβδόμη”, Κώστας Βενετσάνος.

Με πνεύμα εθνικής σύγκλισης, ψύχραιμες, τεκμηριωμένες και ρε-

αλιστικές αναλύσεις και προτάσεις ολοκλήρωσε τις εργασίες της,

μ’ εξαιρετική επιτυχία, η ημερίδα για τα εθνικά θέματα, την Κυριακή

3 Νοεμβρίου 2019, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

O Δημ. Καζάκης, πρόεδρος του Ε.ΠΑ.Μ. ανέλυσε με αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση τις θέσεις του.

Ο Βασίλης Μαρτζού
ανέδε

O ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ των Μ
12 ΣΕΛΙΔΑ - 9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), Βασίλης

Μαρτζούκος, Ναύαρχος ε.α. Π.Ν., ο οποίος ανέ-

πτυξε το θέμα: “Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξε-
λίξεις της περιοχής εθνικού ενδιαφέροντος και
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις”. Ο Β. Μαρτζούκος

ανέδειξε τις απειλές και τις προκλήσεις που αν-

τιμετωπίζει η χώρα μας, εστίασε στο δημογρα-

φικό – μεταναστευτικό και τον

αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στη θα-

λάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και

κατέληξε σε σειρά προτάσεων για την αντιμετώ-

πιση των κορυφαίων αυτών ζητημάτων.

Ο Συντονιστής, αφού τον ευχαρίστησε για την

εύστοχη «εκ των έσω» ανάλυσή του, άδραξε την

ευκαιρία να υπενθυμίσει σε σχέση με το ΝΑΤΟ το

απόφθεγμα του Μακιαβέλλι στον “Ηγεμόνα”, πως

«τα ξένα όπλα ή γλιστρούν ή σε βαραίνουν ή σε
πνίγουν» (και η σύγχρονη Ελλάς έχει υποστεί και

τα τρία).

Αναφέρθηκε ακόμα στο σχόλιο του Ναπολέοντα

Βοναπάρτη, επ’ αυτού, πως «οι συμμαχίες υπάρ-
χουν για να ενισχύουν τον ισχυρό της συμμα-
χίας»... Και κατέληξε στην εποχή μας όπου,

σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Ιδρύματος Κ.

Καραμανλή, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός της

Κυβέρνησης εθνικής ενότητας, το 1974, πριν από

την εκδήλωση της επίθεσης στην Κύπρο του «ΑΤ-

ΤΙΛΑ 2» ζήτησε από τον Γεν. Γραμματέα του

ΝΑΤΟ, Λούνς, την έκτακτη σύγκλιση του Συμβου-

λίου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, την 30ή

Ιουλίου 1974, «Η απάντηση του κ. Λουνς ήταν ότι
ο ίδιος ΔΕΝ θα παρίστατο, λόγω διακοπών του(!),
ούτε οι περισσότεροι Υπουργοί Εξωτερικών,
λόγω απασχόλησής των ή διακοπών!!!» 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται οι συμμα-

χίες, αλλά πως πρέπει αυτές να εδράζονται στη

βάση κοινών συμφε-

ρόντων. 

Ο Παν. Μαντάς αναφε-

ρόμενος στον πόλεμο

στη Συρία, τόνισε με-

ταξύ άλλων, ότι οι ΗΠΑ

ήρθαν αντιμέτωπες με

την ενότητα του Συρια-

κού λαού και ηττήθη-

καν.

Ο Γιάννης Χατζηαντω-

νίου, δικηγόρος -  πολιτι-

κός αναλυτής, κινήθηκε

στο ίδιο μήκος κύματος της ενότητας του μεγαλύ-

τερου τμήματος του Συριακού λαού και των εύστο-

χων και συνεπών συμμαχιών του Άσαντ. 

Τέλος, ο Θέμος Στοφορόπουλος πρέσβης ε.τ.

στη γραπτή του αναφορά που απέστειλε, λόγω

ασθενείας του, είπε μεταξύ άλλων: «Ένα είναι
κατ’ ουσίαν αυτό που αντιμετωπίζει ο ελληνικός
λαός (...) ο ανταγωνισμός
των ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων στην περιοχή μας. (...)
Οι παραβιάσεις της Συνθή-
κης της Λωζάνης που
έχουν προηγηθεί, όπως
στην Ίμβρο και την Τένεδο,
επισυμβαίνουν με την
ανοχή των δοσιλογικών κυ-
βερνήσεων. (...) Η πρόσφατη
τουρκική εισβολή στην
Συρία, συνέβη μετά από αμε-
ρικανική ενθάρρυνση. (...) ευθύνη έχουν και σειρά
ελληνικών κυβερνήσεων που ανέχονται το κυ-
πριακό προηγούμενο και την επιβολή τετελεσμέ-
νων κατά παράβαση κάθε έννοιας Διεθνούς
Δικαίου».  

Κοινό συμπέρασμα ήταν η παραδοχή ότι η Ελ-

λάδα ευρισκόμενη υπό καθεστώς ύπουλης κατο-

χής κατ’ ουσίαν, έρμαιο δανειακών συμβάσεων

και μνημονιακών δεσμεύσεων μέχρι το 2060, με

ενδοτικές κυβερνήσεις, όπως τις γνωρίζουμε δεν

μπορεί ν’ασκήσει πολιτικές εθνικά συμφέρουσες.

Λύσεις υπάρχουν, αλλ’ αυτές μπορούν

να εφαρμοστούν μόνον από μια πα-

τριωτική δημοκρατική κυβέρνηση

ενότητας των υγιών πολιτικών δυνά-

μεων.

ύκος πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών,
δειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Ο πρέσβης ε.τ. 
Θ. Στοφορόπουλος

ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
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«Πιστεύω ότι η Ελλάδα προσεγγίζει το σημείο εκείνο της
ωριμότητας που θα της επιτρέψει ν’ αντικρίσει, χωρίς προ-
κατάληψη και με τρόπο ενιαίο όλες τις παραδόσεις, Αρ-
χαίες, Μεσαιωνικές και Νέες».
(Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971, “Δοκιμές”, Β’ τόμος, Δεύτερος πρό-

λογος [στην “Έρημη Χώρα”]).

«Η παραμόρφωση του Χθες, δημιουργεί ένα παραμορφω-
μένο Παρόν, που θα μας φέρει σ’ ένα αποκρουστικό Μέλ-
λον».
(Σαράντος Ι. Καργάκος, 1937-2019, “Η ιστορία από τη σκοπιά των

Τούρκων”, σελ. 19).

Η Ελλάς κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα “sine nomime

truncus”, ήτοι σε έναν γεωγραφικό κορμό δίχως όνομα,

λόγω της Μεγάλης Εθνικής Κρίσης που αντιμετωπίζει σή-

μερα από τα δύο βασικά προβλήματα που την ταλανίζουν

από το 1991, το Δημογραφικό και το Προσφυγικό / Με-

ταναστευτικό, τα οποία υποσκάπτουν και υπονομεύουν

την Εθνική Ομοιογένεια του πληθυσμού, την Εθνική του

Ασφάλεια, την Εθνική του Κυριαρχία και την Εδαφική

του Ακεραιότητα.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες προς το πα-

ρελθόν. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε σήμερα

Παρόν, θα είναι το Παρελθόν του Μέλλοντος. Δεν θα μας

δικάσουν μόνο οι νεκροί, όπως γράφει ο Κωστής Παλα-

μάς, αλλά και οι αγέννητοι. Και θα είναι θλιβερό να μας

κατηγορήσουν ως γενιά που ξέγραψε την ιστορία της.

Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι την

ιστορία μας υπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες και μι-

κροπολιτικά συμφέροντα. Η ιστοριογραφία μας στις ημέ-

ρες μας εξαρτάται από ορισμένα γνωστά κέντρα που

υπαγορεύουν ή απαγορεύουν το τι θα γραφεί. Σήμερα

έχει καλλιεργηθεί ένα πνεύμα Αντιπατριωτισμού στο ευ-

ρύτερο κοινό. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε οτιδήποτε

λέγεται εις βάρος της Ελλάδος. 

Δεν δύναμαι να κατανοήσω γιατί ένα κουρελιασμένο

Παρόν πρέπει να κουρελιάσει και ένα ένδοξο Παρελθόν.

Σήμερα νεόκοποι ιστορικοί και ιστοριολογούντες δημο-

σιογράφοι, αποκαλούμενοι “αποδομητές” της ιστορίας,

έχουν αποδυθεί σε έναν ανένδοτο και πεισματικό αγώνα

αναθεώρησης των ιστορικών γεγονότων, που τα προσαρ-

μόζουν στα κομματικά (κωματικά και κωμικά) και ιδεολη-

πτικά τους παγκοσμιοποιημένα απωθημένα.

Μοιάζουν με ηλεκτρολόγους που θέλουν να αλλάξουν τα

φώτα στην παιδεία μας και να μας βυθίσουν στο απόλυτο

σκοτάδι. Στόχος τους είναι να καταρρίψουν την ιστορική

συνέχεια των Ελλήνων, υποστηρίζοντας ότι δεν είμαστε

απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων.

Εμείς προτιμάμε να ακούμε περισσότερο τη σιωπή των

νεκρών, γιατί είναι πιο δυνατή απ’ τη φωνή των ζωντανών,

που διακατέχονται από αισθήματα εμπάθειας, μικροψυ-

χίας και κατωτερότητας.

Ο τραγικός Αθηναίος ποιητής Αγάθων, 448-400, υποστή-

ριζε πως ούτε ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν,

δεν έλαβε όμως υπ’ όψιν του ότι ορισμένοι νεοφώτιστοι

ιστορικοί της σχολής του Αναθεωρητισμού, μπορούν εύ-

κολα να το καταφέρουν και χωρίς την εύνοια του θεού.

Οι τραγωδίες του δεν διασώζονται σήμερα, γιατί τα έβαλε

με το πολιτικό και θρησκευτικό κατεστημένο.

«Τό δέ γεγονός οὐκ ἐνδέχεται μή γενέσθαι· διό ὀρθῶς
Ἀγάθων μόνου γάρ αὐτοῦ καί θεός στερίσκεται ἀγένητα
ποιεῖν ἅσσ᾽ἄν ιἦ πεπραγµένα».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1139b, 10-13).

(= Κι αυτό που έγινε δεν είναι δυνατόν να μην έχει γίνει·

γι’ αυτό ορθά λέγει ο Αγάθων: Γιατί μόνο σ’ αυτό το ση-

μείο υστερεί ο θεός, δεν μπορεί να κάνει τα γενόμενα μη

γενόμενα).

Εδώ ο Αριστοτέλης διατυπώνει μια λογική παρατήρηση:

η γνώση εξαντλείται στην Ιστορία, ενώ η δράση έχει ως

αντικείμενό της το μέλλον.

«Μόνο όπου υπάρχει Αφύπνιση, υπάρχει και Επανά-
σταση».

Σήμερα θα σας παρουσιάσω μερικά αποσπάσματα της δι-

δασκαλίας μου, που έλαβε χώρα την Τρίτη 5/11/19 στον

φιλόξενο χώρο της “Υπατίας” με θέμα: «Πώς πρέπει να
γράφεται η ιστορία». Για να ενημερωθούν και όσοι ατυ-

χώς ή ευτυχώς δεν παραβρέθηκαν στην άμεση διδασκα-

λία, και όχι απρόσωπη, μετωπική διάλεξη, αφού είχε

διαδραστικό χαρακτήρα. Ειπώθηκαν αλήθειες πικρές, δυ-

σάρεστες, στενάχωρες, αλλά απόλυτα ρεαλιστικές για τη

σημασία και τη χρησιμότητα της Ιστορίας, τα καθήκοντα

του αμερόληπτου ιστορικού, καθώς και γενικές αλλά εμ-

περιστατωμένες παρατηρήσεις για το τι γίνεται σήμερα

και τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο και απώτερο μέλλον

σχετικά με τα δύο μεγάλα εθνικά μας θέματα το Δημο-

γραφικό και το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό. Εκτέθηκε η

ωμή πραγματικότητα και όχι η διαστρεβλωμένη που πα-

ρέχεται από τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Δυστυχώς τα αυτιά μας και τα μάτια μας έχουν εθιστεί να

παρακολουθούν πιστά “ά-πιστες” ειδήσεις/πληροφορίες,

να τις αποδέχονται και να τις ανέχονται αδιαμαρτύρητα

(Fake News ή Fault News). Εμείς δεν κάνουμε πλύση εγ-

κεφάλου, αντίθετα κάνουμε ξέπλυμά του (αποτοξίνωση)

από τις διαρκείς τοξίνες, με τις οποίες βομβαρδίζεται

καθημερινά με αποτέλεσμα να αποβλακώνεται, αποναρ-

κώνεται και απονεκρώνεται. Εμείς προσπαθούμε να του

διεγείρουμε τα αδρανή κύτταρα του εγκεφάλου, να τον

αφυπνίσουμε από τον μακάριο λήθαργο, να τον επανερ-

γοποιήσουμε και να τον κεντρίσουμε να επαναστατήσει.

Το “Μάθημα” πέτυχε, διότι όλοι έφυγαν προβληματισμέ-

νοι και συνειδητοποιημένοι, κάτι που η πεζή καθημερινό-

τητα και ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος, δεν τους το

επιτρέπουν. 

Ευχαριστώ όλους όσους με τίμησαν με την παρουσία

τους και ιδιαίτερα τον πρώην Λυκειάρχη μου, φιλόλογο

και νομικό, Απόστολο Αποστολίδη.

Θεμελιακά στοιχεία της υπόστασης ενός Έθνους είναι: Η

ΓΛΩΣΣΑ, η ΙΣΤΟΡΙΑ, η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και ο

εν γένει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του. Από τη Μεταπολίτευση και

δώθε (1974-2019), δύο βασικοί πυλώνες του Έθνους, η

Γλώσσα και η Ιστορία του, τελούν υπό απηνή διωγμό,

τόσο στην Εκπαίδευση με τις διαρκείς μεταρρυθμίσεις /

απορρυθμίσεις, όσο και στην Κοινωνία από αποδομητι-

κές, αναθεωρητικές ιδεοληπτικές εμμονές μερικών νεό-

κοπων ιστορικών.

Όσοι απεργάστηκαν και συνετέλεσαν σ’ αυτό το ειδεχθές

έγκλημα και ζουν ακόμα, εξασφάλισαν θώκους, έδρανα,

προνόμια, τιμές, δόξα, δημοσιότητα, κοινωνική και πολι-

τική αναγνωρισιμότητα, αλλά θα πρέπει κάποτε να λογο-

δοτήσουν, και η Μούσα της Ιστορίας, η Κλειώ, ως

δικαστής θα τους καθίσει στο σκαμνί, καταδικάζοντάς

τους ως ακλεείς, ατίμους και ολετήρες του Έθνους. Λη-

σμονούν τον αδήριτο κανόνα της τραγωδίας ότι μετά απ’

αυτήν ακολουθεί η κάθαρσις.

Αφορμή για το θέμα μου, μου έδωσε ο Λουκιανός από τα

Σαμόσατα της Κομμαγηνής (σημ. Β. Συρία), όπου μαίνεται

ο εμφύλιος πόλεμος και εμείς δεχόμεθα τις μαζικές ροές

των προσφύγων. Σύρος Ελληνομαθής πολυγραφότατος

με 82 έργα, αλλά άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Έζησε

περίπου από το 120 έως το 180 ή 192 π.Χ. 

Το πιο σημαντικό κριτικό έργο του Λουκιανού (= φωτισμέ-

νου/φωτοδότη) είναι το “πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν”,

ήτοι πώς πρέπει να γράφεται η ιστορία. Πρόκειται για μια

πραγματεία/μελέτη σε μορφή επιστολής προς κάποιον Φί-

λωνα. Την αφορμή, όπως πάντα, έδωσε η επικαιρότητα.

Αμέσως μετά από τον Παρθικό πόλεμο (162-165 μ.Χ.), πα-

ρουσιάστηκε ένα πλήθος από κακογραμμένα και αναξιό-

πιστα ιστορικά έργα που φιλοδοξούσαν να εξιστορήσουν

τον πόλεμο. Αυτών των βιβλίων αποφάσισε να γίνει κρι-

τής ο Λουκιανός. Το έργο του αποτελείται από δύο μέρη.

Στο Α΄μέρος του, που είναι και το εκτενέστερο, ο συγ-

γραφέας παρουσιάζει με χλευαστική διάθεση μια σειρά

από παραδείγματα με τις αστοχίες και τα λάθη των ιστο-

ρικών που καταπιάστηκαν με τον Παρθικό πόλεμο, ενώ

στο Β΄μέρος δίνει έναν “Κανόνα” στους μεταγενέστε-

ρους ιστοριογράφους για το τι πρέπει να χαρακτηρίζει

ένα άξιο ιστορικό έργο.

«Ἕν γάρ ἔργον ἱστορίας καί τέλος, τό χρήσιμον, ὅπερ
ἐκ τοῦ ἀληθοῦς μόνου συνάγεται».
(Λουκιανός, 120-180, “πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν”, §9).

(= Διότι μία είναι η προσπάθεια και ένας ο σκοπός της

ιστορίας, το χρήσιμον/ωφέλιμον, το οποίον μόνο από την

αλήθεια προκύπτει / εξάγεται).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΕΤΟΥ - ΣΥΝΕΠΟΥΣ - ΑΠΡΟΣΩΠΟΛΗΠΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ σύμφωνα με τον “ΚΑΝΟΝΑ” του Λουκιανού

1. Να λέγει και να γράφει μόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ.

2. Να μην παρασύρεται σε υπερβολικά εγκώμια.

3. Να αποβλέπει όχι στο τερπνόν αλλά στο χρήσιμον

(ωφέλιμον), την ωφέλεια του αναγνώστη, που εξασφαλί-

ζεται μόνο με την έκθεση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

4. Να αποφεύγει τη δουλική μίμηση των Μεγάλων Προτύπων.

5. Να διαθέτει Σύνεση Πολιτική (=πολιτική σκέψη/νου) και

Δύναμη Ερμηνευτική (= συγγραφική ικανότητα).

6. Να διαμορφώνει το υλικό του με μεγάλη προσοχή και

να αναφέρει όσα είδε με τα μάτια του ή όσα άντλησε από

αξιόπιστες πηγές.

7. Να καταστρώνει ένα προσχέδιο χωρίς έντεχνη διάρ-

θρωση, όταν συγκεντρώνει το υλικό του.

8. Να αντανακλά ό,τι συνέβη πραγματικά, όπως ένας κα-

θρέφτης, με κρίση καθαρή, αστραφτερή και ακριβή.

9. Να συνθέτει και ταξινομεί τα γεγονότα που ήδη έγιναν.

Και να φροντίζει κυρίως όχι το τι θα πει (όπως κάνουν οι

ρήτορες), αλλά το πώς θα το πει.

10. Να παραλείπει τα επουσιώδη και να επιλέγει τα σπου-

δαία με όλες τους τις λεπτομέρειες.

11. Να είναι φειδωλός και μετρημένος στους επαίνους

και τους ψόγους του.

12. Και γενικά να αποβλέπει στην υστεροφημία και όχι

στον έπαινο των συγχρόνων του.

Το κεφάλαιο 41 του Λουκιανού, αναφέρει τις ιδιότητες του

καλού ιστορικού. Εμείς τις κωδικοποιήσαμε και σας τις πα-

ραθέτουμε με 12 λέξεις: ΑΦΟΒΙΑ, ΑΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΙΛΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΚΟΛΑΚΙΑ,

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΙΚΟΥΜΕ-

ΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ. 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀληθινοϊστορίας

ἄρχεσθαι 
&

Ψευδοϊστορίας
παύεσθαι
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Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

Ο Άκτιος μεγάλωσε, έγινε 12 ετών και την

Παρασκευή 1η Νοεμβρίου στην μονάδα του

Άκτιου στην Αγία Παρασκευή, γιόρτασαν τα

γενέθλιά του. Μια γιορτή γεμάτη χαρά, με

πολύ χορό και τραγούδια!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους, ένοικοι, συγγενείς, εργαζόμενοι από

όλες τις μονάδες του Άκτιου, φίλοι και συ-

νεργάτες!

Ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ Κωστής Προ-

ύσκας ευχαρίστησε όλους τους παρευρι-

σκόμενους, μίλησε για την προσπάθεια που

γίνεται καθημερινά από όλους τους εργαζο-

μένους, ώστε η ποιότητα φροντίδας και πα-

ροχών του Ακτιου να παραμένει σε υψηλά

επίπεδα καθώς και για την στήριξη που πα-

ρέχει σε ευπαθείς ομάδες στην κοινότητα

μέσα από την διασύνδεση με άλλες υπηρε-

σίες και φροντιστές. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πολύτιμη

προσφορά της Τζένης Προύσκα, Κοινωνι-

κής Λειτουργού - Συμβούλου Διασφάλισης

Ποιότητας του Άκτιου, όλα αυτά τα χρόνια.

Στη συντροφιά φέτος ήταν η ερμηνεύτρια

Μάγδα Πένσου και ο πιανίστας Ελευθέριος 

Πουλιού που ταξίδεψαν μέσα από μελωδίες

και τραγούδια της παλιάς εποχής.

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

* Ο Ακτιος  ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας  Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων με ένα ιδιαίτερο μοντέλο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Δίνουν έμφαση σε

υπηρεσίες φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας και αποκατάστασης από εγκεφαλικά και

κατάγματα και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Ο Άκτιος Οδηγός που λειτουργεί στη Βάρη, έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, με μοντέρνα

εμφάνιση και  άνετους χώρους, κατανεημένους σε ορόφους.

Ο Άκτιος στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και καταρτισμένους επαγγελ-

ματίες υγείας. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων δεν είναι ιδρυματικό γηροκομείο, ούτε

ασυλικός οίκος ευγηρίας. Είναι γνώση, εξειδίκευση και πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στον

συνάνθρωπο και στην κοινότητα. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βάρης, Βάρη (πρώην Κτίριο Σ.Ε.Ο.). 

Τηλέφωνα: 210 8971413, 216 9001034, Link: www.aktios.gr/odigos

Ο “Ακτιος” γιόρτασε τα 12 χρόνια του
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, σε

συνεδρίασή του, στις 6 Νοεμβρίου, ένα από τα θέ-

ματα που το απασχόλησε ήταν η «Τακτοποίηση

οφειλών  του  Δήμου  Σαρωνικού  προς  την

Α.Α.Δ.Ε.  για  αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης

χώρου αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την

1423/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών». 

Ένα καυτό θέμα, αφού η ΑΑΔΕ, χρεώνει το

Δήμο και συγκεκριμένα την ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.

( Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατα-

σκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού) το ποσό

του 1.2 εκατομμυρίων ευρώ ως πρόστιμα,

με άμεσα απαιτητό τα 120.000 ευρώ, που

έχουν βεβαιωθεί. Τα πρόστιμα αφορούν

τις καντίνες στις Αλυκές Αναβύσσου για

το 2015, γι’ αυτό τα βέλη εστράφησαν

κατά της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής

με δήμαρχο τον Γ. Σωφρόνη, ο οποίος

όμως απουσίαζε  από τη συνεδρίαση.

Ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, τόνισε ότι:

Όσοι γνωρίζουν την κατάσταση και τους
λόγους για τους οποίους η ΑΔΜΚΕΣ
έφτασε στο σημείο, από κερδοφόρα μέσα
σε 5 χρόνια, να καταλήξει σε μια χρεοκο-
πημένη επιχείρηση, στην οποία καταλογίζονται
πρόστιμα 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ερμηνεύουν εύ-
κολα την ένοχη σιωπή και απουσία του κ. Σω-
φρόνη.
Αυτό όμως που πραγματικά προκαλεί αλγεινή εν-
τύπωση είναι ότι ο πολιτικά υπεύθυνος αυτής της
τραγικής πορείας της επιχείρησης δεν έχει το θάρ-
ρος να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των δημο-
τών, οι οποίοι επί της ουσίας καλούνται να
πληρώσουν το μάρμαρο της κακοδιαχείρισης και
των επιλογών του», και όπως ενημέρωσε έχει ξε-

κινήσει τις επαφές του προκειμένου να δοθεί πο-

λιτική λύση στο πρόβλημα.

Η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν να

πληρωθεί το κονδύλι για να μη δεσμευθούν τα απο-

θεματικά του Δήμου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Νομικός Σύμ-

βουλος του Δήμου, ο οποίος απάντησε σε ερωτή-

σεις δημοτικών συμβούλων, αλλά δόθηκε ο λόγος

και στο ακροατήριο καθώς και στον πρώην μισθωτή

της καντίνας, που επιβλήθηκαν τα πρόστιμα από

την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Ο πρ. μι-

σθωτής κατέθεσε την αγανάκτησή του για τον

τρόπου που χειρίστηκε ο Δήμος  στην προηγού-

μενη δημοτική αρχή, τις μισθώσεις των καντινών.

Ολίγα για το ιστορικό της ΑΔΜΚΕΣ

H ιστορική αναδρομή της ΑΔΜΚΕΣ, φανερώνει ότι

η κακή διαχείριση και η αδιαφάνεια ακολουθεί και

τις προηγούμενες διοικήσεις της Εταιρείας, δεν

είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών, (ούτε δυ-

στυχώς του μοναδικού Δήμου). 

Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την παραίτηση

που είχε καταθέσει (8/2/2019) ο Πρόεδρός της Μι-

χάλης Αδάμης, που είχε αναλάβει τον 2ο του 2017,

από τον Μανόλη Χαρίτο, ο οποίος μετά την αντι-

κατάστασή του, ανέλαβε Αντιδήμαρχος, τη θέση

που κατείχε ο Μ. Αδάμης, τα προηγούμενα δυό-

μιση χρόνια!!! Δηλαδή αλισβερίσι...

Ο παραιτηθείς Πρόεδρος, αναφερόμενος (στην πα-

ραίτησή του) στο ιστορικό της θητείας του (2 χρό-

νια), μιλούσε για χρέη που παρέλαβε από τον

προκάτοχό του, αλλά κανείς δεν προχώρησε πα-

ραπέρα, ούτε ο δήμαρχος Γ. Σωφρόνης, παρ’ ότι

είχε μιλήσει για “μαύρη τρύπα” στην ΑΔΜΚΕΣ.

Τον 11ο του 2017, η Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοί-

κησης ζήτησε να διενεργήσει έλεγχο στην ΑΔΜ-

ΚΕΣ, κάτι που δεν προχώρησε λόγω

κωλυσιεργείας... για να φτάσει πλέον σήμερα, τα

χρέη να διογκωθούν με πρόστιμα και άλλα.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο  Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου, σχετικά με τα διεκδι-

κούμενα από την ΕΤΑΔ 10.εκ ευρώ που

αφορούσαν στη δική του θητεία, δήλωσε

ότι έχουν ζητήσει οι διεκδικητές να απο-

συρθεί η υπόθεση από το δικαστήριο, (οι

γνωστές δικαστικές διαμάχες με συμφέ-

ροντα της παραλίας).

Το Δ.Σ. δεσμεύθηκε

Τελικά ψήφισαν ομόφωνα να μην πληρώ-

σουν το πρόστιμο και δεσμεύθηκαν για:

― Τήρηση της νομιμότητας σε κάθε δια-

δικασία που αφορά τη Μονομετοχική και

τη διαχείριση των παραλιών

― Προάσπιση με κάθε μέσο και τρόπο

των δημοτών μας από τις συνέπειες που επιφέ-

ρουν οι χειρισμοί και οι επιλογές της προηγούμε-

νης δημοτικής αρχής

― Καταλογισμό των πάσης φύσεων ευθυνών σε

όλους όσοι εμπλέκονται με πράξεις ή παραλείψεις

στη σκανδαλώδη πορεία της Μονομετοχικής, όπως

αποφάσισε και το δημοτικό συμβούλιο.

Οι δεσμεύσεις αυτές - που αποτελούν και πάγιες

αρχές μας - δεν ελήφθησαν στο περιβάλλον της

πολιτικής αντιπαλότητας. 

Οι πολίτες έχουν επιλέξει διοίκηση. Ελήφθησαν υπό

το βάρος της υποχρέωσης που έχουμε να πληρώ-

σουμε τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στον Δήμο

την περίοδο 2015-2019, λόγω της παράνομης διαχεί-

ρισης των παραλιών, με γνώμονα την υπεράσπιση

του δημοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας.

Αννα Μπουζιάνη

Πρόστιμα 1,2 εκατομμυρίων € 

καταλογίζονται στο Δήμο Σαρωνικού!
για αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης 

χώρου αιγιαλού και παραλίας
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, σας χαιρετίζω και πάλι από

τούτη εδώ τη στήλη της έγκριτης εφημερίδας μας για

της οποίας τη διανομή καταβάλλεται μεγάλη προσπά-

θεια και από εμένα, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα

στις περιπτώσεις «εξαφάνισής της» να επιμένετε

στην αναζήτηση και να μας ενημερώνετε στο site και

Facebook της παράταξής μας «Κύμα Ενωμένων Πο-

λιτών Δ. Δαβάκης». 

Στα της Οικονομικής Επιτροπής, όπου τα θέματα ήταν

κυρίως διαδικαστικά, θα σταθώ μόνο σ’ ένα που αφο-

ρούσε αίτηση αποζημίωσης για βλάβη αυτοκινήτου

λόγω πρόσκρουσης σε κορμό, μικρού ύψους, από

κομμένο δέντρο. Είναι από τα προσφάτως κομμένα

στην περιοχή της Βάρκιζας και πιο συγκεκριμένα στην

οδό Αφροδίτης, όπως άλλωστε, είχαμε αναφέρει σε

προηγούμενο άρθρο. Επειδή υπήρχε διάθεση (περιέρ-

γως) εκ μέρους της διοίκησης να αποζημιώσει, ανέ-

βαλε το θέμα προκειμένου να γίνει έλεγχος για το αν

ο κομμένος κορμός ήταν επί του οδοστρώματος ή στο

κράσπεδο. Βέβαια να σημειώσουμε ότι στο συγκεκρι-

μένο σημείο δεν υπάρχει κράσπεδο, αλλά και να

υπήρχε, ο δήμος δεν είναι υπεύθυνος και για την

ύπαρξη ή ανυπαρξία κρασπέδων και πεζοδρομίων;

Δραττόμενη όμως της ευκαιρίας, μιας και έχουν έρθει

προς συζήτηση αρκετά παρεμφερή θέματα, οφείλω

να ενημερώσω, ότι προκειμένου ν’ αποζημιώνεται κα-

νείς, συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να

έχει τύχη η εκάστοτε περίπτωση. 

― Πρώτον, αν είναι εφικτό, να καλεί κανείς επιτόπου

τροχαία ή δημοτική αστυνομία για να καταγράφεται

το περιστατικό επισήμως. Αλλιώς να παίρνει φωτο-

γραφίες με ένδειξη ώρας και ημερομηνίας. 

― Δεύτερον, η αίτηση πρέπει να γίνεται από τον ιδιο-

κτήτη του οχήματος ή να υπάρχει εξουσιοδότησή του

προς τον οδηγό, αλλιώς δεν «εμπίπτει» κατά την νο-

μοθεσία. 

― Τρίτον, να υπάρχει αναφορά σε εξωδικαστικό συμ-

βιβασμό ούτως ώστε ν’ αποζημιωθεί τουλάχιστον σ’

ένα ποσοστό (περίπου 50%) ο παθών ή η παθούσα. 

Αυτά σε ό, τι αφορά τα οχήματα για συμβάντα εντός

των ορίων του Δήμου. 

Σχετικά με τα ατυχήματα πεζών σε πεζοδρόμια όπου

υπάρχει κακοτεχνία ή αμέλεια του Δήμου για την

επισκευή τους, ισχύουν κατ’ αναλογία τα ίδια και εν-

νοείται χρειάζονται αποδείξεις για όλα τα προηγού-

μενα (συνεργεία αυτοκινήτων, ιατροί κ.λπ.). 

Παρεπιπτόντως, πρέπει να ειπωθεί ότι σύμφωνα με

την διοίκηση ο χειριστής του ριζοκόφτη έχει επανέλ-

θει από την άδειά του, οπότε θα έπρεπε να έχει επι-

ληφθεί στην περίπτωση. 

Ο αντιδήμαρχος ισχυρίστηκε ότι το μηχάνημα δεν

λειτουργεί γιατί λείπουν ανταλλακτικά και ο άλλος

αντιδήμαρχος επιφορτίστηκε να κάνει επιτόπου

έρευνα για το πού είναι ο κορμός. Επικράτησε, όσο

να πεις, μια σύγχυση, ένα κομφούζιο. 

Και κάπως έτσι έλαβαν τέλος οι χρηστικές κυρίως

πληροφορίες, τουλάχιστον γι’ αυτή την εβδομάδα. 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν, 

Ι. Δόγκα

Σταθμό κατά των περιβαλλοντοκτόνων πολιτικών Κυ-

βερνήσεων και Περιφερειών αποτελεί η πρόσφατη

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ακύρωση (6.11.19) της Απόφασης Έγκρισης Περι-

βαλλοντικών Όρων αναφορικά με το έργο ολικού

τσιμεντώματος των τελευταίων 770 μέτρων φυσικής

κοίτης του Ποδονίφτη, από το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας (ΣτE), αποτελεί σταθμό στην κατεύθυνση του

τελικού ενταφιασμού των περιβαλλοντοκτόνων πο-

λιτικών δεκαετιών, ως προς την διαχείριση ποταμών,

υγρότοπων και ρεμάτων.

Την απόφαση χαιρετίζει η «Οικολογική Συμμαχία για

την Περιφέρεια Αττικής», η οποία επισημαίνει μεταξύ

άλλων:  Ο κύβος πλέον ερρίφθη. Ήλθε η ώρα για την

δραστική αλλαγή πορείας της Πολιτείας - Κυβέρνη-

σης και Περιφερειών - ως προς την εφαρμογή των

σχετικών κοινοτικών οδηγιών, την επακόλουθη ανα-

θεώρηση της νομολογίας της χώρας και την επιμελή

υιοθέτηση των πρακτικών που απορρέουν από αυτές

και οι οποίες εφαρμόζονται με επιτυχία στην λοιπή

Ευρώπη.

Υγρότοποι, ποτάμια και ρέματα αποτελούν φυσικό

κεφάλαιο, αδιαπραγμάτευτο συλλογικό αγαθό και ερ-

γαλείο βιώσιμης ευημερίας και αποτελεσματικής πο-

λιτικής ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Και οι μόνοι τρόποι διαχείρισής τους δεν είναι άλλοι

από εκείνους της διατήρησης ή και επαναφοράς της

«φύσης», της προστασίας ή και της ανάκτησης της

οικολογικής τους ακεραιότητας, αποκλειστικά και

μόνο μέσω των μεθόδων της φυσικής μηχανικής. Για

την εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, την αν-

τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την υγεία του

περιβάλλοντος και την υψηλή ποιότητα ζωής του

σκληρά φορολογούμενου πολίτη.

contact@oikologiki-symmaxia.gr

Επετειακή Έκθεση 

για τα 90 χρόνια 

από την κατασκευή του

Φράγματος Μαραθώνα

Με αφορμή τα 90 χρόνια (1929-2019) από τα Εγκαί-

νια των σπουδαίων έργων κατασκευής του Φράγμα-

τος, καθώς και της τεχνητής Λίμνης του Μαραθώνα,

η ΕΥΔΑΠ, για πρώτη φορά εκθέτει τεκμήρια από το

Ιστορικό της Αρχείο, παρουσιάζοντας αδημοσίευτο

υλικό.  

Η Επετειακή Έκθεση  με τίτλο: “Η Μεγάλη Πρό-

κληση” για την ιστορία του Φράγματος του Μαρα-

θώνα πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού

«Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος), από

τις 12 Νοεμβρίου 2019 έως 7 Φεβρουαρίου 2020. 
Η έκθεση περιλαμβάνει:

• Φωτογραφικό υλικό (έντυπη και ψηφιακή παρουσίαση).

• Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Χάρτες (σε έντυπη και ψηφιακή

παρουσίαση).

• Έγγραφα τεκμήρια (Συμβάσεις, επιστολές και άλλα επί-

σημα έγγραφα, βιβλία).

• Αντικείμενα, όπως εργαλεία χρήσης της κατασκευής και

της καθημερινής ζωής του Φράγματος του Μαραθώνα στα

τέλη της δεκαετίας 1920. 

• Τρισδιάστατη αναπαράσταση της κατασκευής του Φράγ-

ματος του Μαραθώνα.

• Κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους της εποχής με

πλάνα από τις φάσεις του εργοταξίου του Φράγματος του

Μαραθώνα. Τα πλάνα είχαν γυριστεί με την τεχνική του

βωβού κινηματογράφου, έχουν μονταριστεί για το σκοπό

της έκθεσης και έχουν επενδυθεί ηχητικά. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Ώρες και ημέρες λειτουργίας Έκθεσης:

Δευτέρα Κλειστά / Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-13:30 / Πα-

ρασκευή 9:00-20:00 / Σάββατο 11:00-14:00 / Κυριακή

10:00-18:00

Σημαντική απόφαση για την

τύχη των ρεμάτων
Απορρίφθηκαν, από το ΣτΕ, οι Περιβαλλοντικοί

Οροι για το τσιμέντωμα του Ποδονίφτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  5-11-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  224/2019  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας με θέμα “Αναπροσαρμογή ή μη
τελών δημοτικών νεκροταφείων για
το  έτος 2020”.
Στο Κορωπί στις 05 Nοεμβρίου  του
έτους  2019  κατά την 27η  Τακτική
Συνεδρίασή του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μη αναπροσαρμογή των τελών
νεκροταφείων για το έτος 2020 και
εφεξής, σύμφωνα  με το σκεπτικό
της παρούσας, τα οποία θα κυμαίνον-
ται στο ύψος που καθορίστηκαν με

την αριθμ. 293/16 απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου, ήτοι,
1. Ετήσια τέλη καθαριότητας 3,00 €
2. Ενοικίαση τάφου τριετούς ταφής
250,00€
3. Ετήσια παράταση τάφου τριετούς
ταφής μετά την λήξη της τριετίας
50,00 €
4. Ενοικίαση οστεοφυλακίου ανά
τριετία 30,00 €
5. Χρήση ψυγείου για φύλαξη νε-
κρών 14,60 €
6. Αγορά οικογενειακού τάφου Α΄
ζώνη 2.054,00 €, Β΄ ζώνη 1.467,00 €,
Γ΄  ζώνη 880,40€
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  5-11-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  222/2019  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας με θέμα “Αναπροσαρμογή ή μη
των ισχυόντων τελών καθαριότητας
και  φωτισμού από 1/1/2020”.
Στο Κορωπί στις 05 Nοεμβρίου  του
έτους  2019  κατά την 27η  Τακτική
Συνεδρίασή του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει αναλυτικά τους συντελε-
στές των τελών καθαριότητας και
φωτισμού που θα ισχύουν  από
1/1/2020 ως εξής:
1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ-
ΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ1,30 ευρώ/τμ ΕΤΗ-
ΣΙΩΣ (από 1,33 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ 283/18).
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ή μη
3,05 ευρώ/τμ ΕΤΗΣΙΩΣ (ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18).
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΩΝ 0,50 ευρώ/τμ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
(ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟ-
ΛΟΓΙΟΥ.
1. ΜΕΙΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 67% -ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΚΝΩΝ
- ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ – ΜΟΜΟΓΟΝΕΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ
ΤΕΚΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΟΜΕΝΑ- (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ
273/08 ΚΑΙ  ΑΡΙΘ.334/16 ΔΣ).
2. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ (1,33 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
283/18 ΔΣ ).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.
1. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Ή ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΩΣ 6.000 τ.μ.
ΚΑΙ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ-
ΝΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 3,06 ευρώ.
(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18 ΔΣ).
2. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Ή ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟ 6.001
τ.μ. ΚΑΙ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-
ΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 1.1 ευρώ.
(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18).
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΚΑΤΑ-
ΣΤΗΜΑΤΑ   ΕΣΤΙΑΣΗΣ  με 3,06
4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΚ-
ΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 2.00 ευρώ/τ.μ.
(ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 3,06 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ 283/18 ΣΕ 2,00 ευρώ).
5. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
– ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΚΑ-
ΛΥΠΤΟΥ 1,00 ευρώ/τ.μ. (ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ
1,53 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 192/11 ΚΑΙ
163/04 ΔΣ ΣΕ 1,00 ευρώ).
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  5-11-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  223/2019  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας με θέμα “Αναπροσαρμογή ή μη
δημοτικών τελών της υπηρεσίας
ύδρευσης για το έτος 2020”.
Στο Κορωπί στις 05 Nοεμβρίου  του
έτους  2019  κατά την 27η  Τακτική
Συνεδρίασή του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη διατήρηση των τελών και δικαιω-
μάτων της υπηρεσίας ύδρευσης,
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρού-
σας, για το έτος 2020 και εφεξής,
στο ύψος που διαμορφώθηκαν με την
αριθμ.284/18 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και τις παλαιότερες
όμοιες που αφορούν στα λοιπά δι-
καιώματα και πρόστιμα που επιβάλ-
λονται σε εφαρμογή των διατάξεων
του κανονισμού ύδρευσης.
Η παρούσα θα έχει εφαρμογή από
1.1.2020 και εφεξής και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα ισχύει αναδρομικά. 
Τα δημοτικά τέλη ύδρευσης έχουν
όπως παρακάτω:

ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Από    1-15κμ      σε 0,61ευρω/τρίμηνο
Από    16-30κμ   σε 0,85ευρω/τρίμηνο
Από    31-60κμ   σε 1 ευρώ/τρίμηνο
Από    61-80κμ    σε 1,69ευρω/τρίμηνο
Από    81-105κμ  σε 2,31 €/τρίμηνο
Από    106 και άνω σε 2,89 €/τρίμηνο
Πολύτεκνοι –Τρίτεκνοι- μονογονεϊ-

κές οικογένειες –ανάπηροι άνω του
67%, το 1/2 (½) της εκάστοτε τιμής
κλίμακας.
Φιλανθρωπικά-ευαγή δημόσια ιδρύ-
ματα, ναούς αναγνωρισμένων θρη-
σκειών, μοναστήρια κ.λπ., η τιμή
μονάδος/κμ σε 0,53 ευρώ ανεξαρτή-
τως της τρίμηνης κατανάλωσης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Από     1-500κμ     σε 0,97 ευρώ/τρί-
μηνο
Από     501κμ και άνω σε 1,14
ευρώ/τρίμηνο

ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ
Οικιακό σε 3,47ευρω/τρίμηνο
Βιομηχανικό σε  8,11ευρώ/τρίμηνο
Πάγια κατανάλωση έως 15κμ (εκτός
σχεδίου)   σε 9,84ευρω/τρίμηνο
Πυροσβεστικός κρουνός   

σε 25,47ευρω/τρίμηνο
Τέλος μεταφοράς παροχής νερού σε
305,00 ευρώ (αριθμ.206/2003 από-
φαση δημοτικού συμβουλίου).
Τέλος σύνδεσης νέας οικιακής παρο-
χής 450,00 ευρώ
Τέλος σύνδεσης νέας επαγγελματι-
κής παροχής 735,00 ευρω (207/03
απόφαση δημοτικού συμβουλίου)
Τέλος σύνδεσης πυροσβεστικής πα-
ροχής 735,00 ευρώ
Τέλος διακοπής υδροδότησης 29,35 €
Τέλος επανασύνδεσης παροχής 14,67 €

➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

Ελεύθερες οι μετεγγραφές

για τους πυρόπληκτους 

φοιτητές του Μαραθώνα

Mε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

οι φοιτητές που διαμένουν στην πυρόπληκτη περιοχή του

Δήμου Μαραθώνα (τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου

2018), έχουν δικαίωμα ελεύθερη μετεγγραφής. 

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

(ΦΕΚ 4053/Β/2019) (Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019) αφορά στα

τεκ́να των οποίων η μόνιμη πρώτη κατοικία εχ́ει καταστρα-

φεί ολοσχερώς ή έχει υποστει ́ τέτοιας έκτασης λειτουρ-

γικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η

επιχείρηση γονε ́α έχει καταστραφει ́ ολοσχερώς, εξαιτίας

του συμβα ́ντος (πυρκαγιά 23ης Ιουλίου 2018).

Ειδικο ́τερα, όσον αφορά στο δικαίωμα μετεγγραφής, οι

διατα ́ξεις της  απόφασης εφαρμόζονται και για ο ́λους

τους φοιτητές με μόνιμη κατοικία στις πυρόπληκτες πε-

ριοχές και συγκεκριμε ́να στη Δημοτικη ́ Ενότητα Νέας

Μάκρης του Δη ́μου Μαραθώνος.

Ο δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας δήλωσε με-

ταξύ άλλων:

«Ένα δίκαιο αίτημα των φοιτητών μας και των οικογενειών
τους, που βίωσαν την ανείπωτη τραγωδία της 23ης Ιουλίου
2018, για την επέκταση του ευεργετικού μέτρου της χο-
ρήγησης δικαιώματος μετεγγραφής σε σχολές της Αθή-
νας, ως κοινωνικό μέτρο στήριξης, έγινε πραγματικότητα.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαραθώνος από την πρώτη
στιγμή, στο πλευρό των φοιτητών και των οικογενειών
τους, διεκδίκησε, με συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υπογραφή
σχετικής υπουργικής απόφασης. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aνακοίνωση

Περαιτέρω αυστηροποίηση ώστε να αποτραπεί 

η είσοδος της Αφρικανικής πανώλους 

των χοίρων στην Ελλάδα

Η αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των μέτρων για την

αποτροπή εισόδου της Αφρικανικής πανώλους των χοίρων

στην Ελλάδα αποφασίστηκε σε διϋπουργική σύσκεψη στο

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπό την Υφ.

Φωτεινή Αραμπατζή, με τη συμμετοχή του Υφ. Εσωτερι-

κών, Θεόδωρου Λιβάνιου, των Γενικών Γραμματέων Φυσι-

κού Περιβάλλοντος και Υδάτων και αρμοδίων παραγόντων.

Στη σύσκεψη

-επαναβεβαιώθηκε ότι τα μέχρι τώρα ληφθέντα ισχυρά

προληπτικά μέτρα (πρόσληψη 46 κτηνιάτρων, ρύθμιση

θήρας αγριόχοιρου, εντατικοποίηση ελέγχων στα οχήματα

μεταφοράς χοίρων,  επαναλειτουργία των υποδομών απο-

λύμανσης οχημάτων στα σημεία  εισόδου των περιοχών

υψηλού κινδύνου) αποδείχθηκαν αποτελεσματικά καθώς

δεν υπάρχει κρούσμα της Αφρικανικής πανώλους των χοί-

ρων στην ελληνική επικράτεια,

-διαπιστώθηκε, όμως, η ανάγκη, αυστηροποίησης και εν-

τατικοποίησης των μέτρων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή

και ελληνική νομοθεσία, μετά τα κρούσματα που έχουν εν-

τοπιστεί στις νότιες περιοχές της Βουλγαρίας.

Επαναλαμβάνεται ότι η Αφρικανική πανώλη των χοίρων

δεν μεταδίδεται σε καμιά περίπτωση στον άνθρωπο ή σε

άλλα ζώα.

Η εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών ξεκινά και πάλι! Μετά την πολύ μεγάλη

επιτυχία της δράσης τις προηγούμενες σεζόν και τη θερμή

ανταπόκριση του κοινού, ο Δήμος Γλυφάδας και η Αστική

μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» διορ-

γανώνουν τον τέταρτο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων του

«Όλοι μαζί μπορούμε και στη γνώση», που θα αρχίσει την

Τρίτη 12 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 5 Δε-

κεμβρίου 2019.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη,

από τις 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. στο Διασχολικό Κέντρο (Επα-

μεινώνδα 30, Άνω Γλυφάδα). Οι εγγραφές διενεργούνται

στον ίδιο χώρο (Διασχολικό Κέντρο), από τη Δευτέρα 4 Νο-

εμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, καθημερινά,

από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. 

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετε-

χόντων αλλά υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι που επιθυμούν

να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, θα διοργανωθούν και

επόμενοι κύκλοι.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκμάθηση βασικών δεξιοτή-

των υπολογιστών και ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο

σε άτομα τρίτης ηλικίας. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής

δράσης θα απονέμονται βεβαιώσεις σπουδών για τους εκ-

παιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον προηγούμενο κύκλο σε-

μιναρίων και επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή

τους, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Δήμου.

Προτεραιότητα έχουν οι δημότες και οι κάτοικοι Γλυφάδας.

Γι αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί

τους κατά την εγγραφή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή φορολογική

δήλωση, όπου αναγράφεται ο τόπος κατοικίας τους.

Eκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ Η/Υ στην τρίτη ηλικία

από το Δήμο Γλυφάδας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     1-11-2019
Αρ. Πρωτ. 18186 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΠΟΥΚΗ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
44.640,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά  για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΠΟΥΚΗ»,
προϋπολογισμού δαπάνης 44.640,00
€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ 20/2019 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-

σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία το Ν.
4412/2016, το Ν.3463/2006, το Ν.
3852/2010 καθώς και τις λοιπές ερμη-
νευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  22η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10:00πμ – 10:30πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή
εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Προσωρινή παύση των

έργων στον παράδρομο της

Ε.Ο. Αθηνών  - Λαμίας

Με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,

δόθηκε  λύση στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που

έχει προκληθεί στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου, εξαιτίας

των έργων που εκτελούνται στον παράδρομο της Εθνι-

κής Οδού Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Κρυονερίου

έως τον κόμβο Αφιδνών Καπανδριτίου. Ο δρόμος που

είχε κλείσει λόγω των έργων.  

Το ζήτημα είχε τεθεί από το Δήμο Διονύσου και σε σχε-

τική διευρυμένη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί με

τον Περιφερειάρχη και άλλους παράγοντες, δεσμεύθηκε

να εξετάσει λύσεις, με στόχο τη διευκόλυνση των οδη-

γών, των κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής.

Ετσι ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τον ανάδοχο του

έργου να προχωρήσει άμεσα στην προσωρινή παύση

των οδικών έργων, προκειμένου να δοθεί ο παράδρομος

στην κυκλοφορία και να αποσυμφορηθεί η περιοχή. 

Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της προσωρινής παύσης

των έργων θα υλοποιηθεί το έργο κατασκευής δικτύου

ομβρίων υδάτων και διευθέτησης ρέματος «Βρυσάκι»,

για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της

περιοχής του Αγ. Στεφάνου.

Τα οδικά έργα που εκτελούνται στον παράδρομο πραγ-

ματοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ατ-

τικής και είναι ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Αγροτικό και Κτηνοτροφικό

Κόμμα Ελλάδας – ΑΚΚΕΛ 

«Κατάπτυστη απάντηση της
ΑΑΔΕ σε ερώτηση 

για το “ακατάσχετο”»

Σε μία πρωτοφανή ενέργεια αυθαιρεσίας και περιφρό-

νησης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και

τελικών αποφάσεων σχετικά με την μη κατάσχεση

επιδοτήσεων από αγρότες, η ΑΑΔΕ σε απάντηση που

έδωσε (στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου από

τον βουλευτή Κωνσταντίνο Τζαβάρα), προσπαθεί να

θέσει τον εαυτό της πάνω από την Ευρωπαϊκή και την

Ελληνική νομοθεσία και να επιτρέψει στις τράπεζες

και δημόσιες αρχές να παρανομούν κατάσχοντας

αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμ-

ματος Ελλάδας ΑΚΚΕΛ, Βάκης Τσιομπανίδης, έστειλε

επιστολή στην ΑΑΔΕ, στους αρμόδιους Υπουργούς

και στον βουλευτή Τζαβάρα καταγγέλλοντας έντονα

αυτή την επίδειξη αλαζονείας και αντιδημοκρατικότη-

τας από την πλευρά της ΑΑΔΕ, η οποία προφανώς

αποτελεί και αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Nέο χαράτσι το πλαστικό

χρήμα e-απόδειξη

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020

αυξάνει θεαματικά το ποσοστό που πρέπει να συγκεν-

τρώσει ο πολίτης σε αγορές με κάρτα, αφού πρέπει

να καλύπτει το 30% του εισοδήματός του.

Και λέμε χαράτσι γιατί μέχρι σήμερα, ήταν πολύ χα-

μηλότερο το ποσοστό αν και δεν είχε πολλές κατη-

γορίες αγορών μέσα.  

Για ένα ζευγάρι μεσαίου εισοδήματος θα είναι δύ-

σκολο να συγκεντρώσει το ποσοστό των αγορών. Ας

πάρουμε ένα παράδειγμα. Ο σύζυγος με ετήσιο εισό-

δημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να καλύψει συναλλαγές

ύψους 9.000 ευρώ (σήμερα είναι 4.000 €). Η σύζυγος

με ετήσιο εισόδημα 20.000 € θα πρέπει να καλύψει

με ηλεκτρονικές αποδείξεις 6.000 € (σήμερα είναι

2.500 €). Και οι δύο μαζί, δηλαδή, πρέπει να καλύ-

ψουν 15.000 αγορές με ηλεκτρονική απόδειξη. Το ένα

τρίτο του εισοδήματός τους δηλαδή, χωρίς μέσα σ’

αυτά να περιλαμβάνονται ενοίκια, δόσεις δανείου

και κάποια άλλα.

Εάν, δεν καταφέρουν να καλύψουν το 30% σε αγο-

ρές, θα έχουν επιπλέον φόρο (τιμωρητικό) 22%!

Ακόμη και με πολύ χαμηλότερο εισόδημα, καλείται να

καλύψει μεγάλο ποσό σε αγορές. Παράδειγμα ο πο-

λίτης με ετήσιο εισόδημα 15.000 € καλείται να κάνει

αγορές 4.500 ευρώ (σήμερα είναι 1750 €). 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα νεαράς ηλικίας, ως εσωτερική για

εργασίες οικίας και εξυπηρετηση ασθενους γυναικας.

ΤΗΛ 6974096857. 

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, θέα

στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.

Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμ-

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου. 

Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμα-

κείου.  Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός

χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για

πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή 390.000 €

email c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση

Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από

πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κα-

τασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντε-

λεστού, εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα),

δίπλα σε αγορά, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ, του ΙΟΡΔΑΝΗ και της

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΣΑΜΑΝΤΑ, που γεννήθηκε

στις Σέρρες Ελλάδος και κατοικεί στις Σέρρες Ελ-

λάδος και η ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΚΟΤΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοι-

κεί στις Σέρρες Ελλάδος, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στις Σέρρες.

ΓΑΜΟΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε 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

Από τον βουλευτή Χανίων και γιατρό Παύλο Πολάκη, ελά
βαμε το παρακάτω δελτίο που αφορά τους επικουρικούς
γιατρούς που λήγει η θητεία τους στις 30.11.19!

Μετά και από το δίκαιο αίτημα ιατρών και διοικήσεων σε
σημαντικά νοσοκομεία της χώρας, όπως στο αντικαρκινικό
«Άγιος Σάββας», που είδε το φως της δημοσιότητας τις
προηγούμενες ημέρες για να λάβει το Υπουργείο Υγείας
μέριμνα να χρηματοδοτήσει την συνέχεια της εργασίας
των επικουρικών ιατρών, που η θητεία τους λήγει στις 30
112019, πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι 

Oι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας απέστειλαν έγ
γραφα στις διοικήσεις των μονάδων ευθύνης τους, που
για άλλη μια φορά πιστοποιεί την προχειρότητα και τη χα
μηλή προτεραιότητα στην οποία έχει υπαχθεί πλέον η
δημόσια Υγεία σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ.
Με τα έγγραφα αυτά λοιπόν, αφού επισημαίνεται ότι στις
30112019 λήγει η θητεία για τους επικουρικούς γιατρούς
(περίπου 600 αρχικά, που προσλήφθηκαν με ΕΣΠΑ και
εμείς ως ηγεσία του Υπ. Υγείας παρατείναμε με διαφάνεια
την πολύτιμη προσφορά τους στα νοσοκομεία μέσα από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  ΠΔΕ), καλούνται
οι διοικήσεις των νοσοκομείων να προχωρήσουν σε δε
σμεύσεις πιστώσεων στους προϋπολογισμούς του 2019
(ουσιαστικά για τον μήνα Δεκέμβριο) «για όσους απ' αυ
τούς χρειάζονται» και να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα
μέχρι το μεσημέρι 30102019 σύμφωνα με την πάγια δια
δικασία.

Η σπουδή αυτή του Υπουργείου δεν απαντά ουσιωδώς
στα εξής αυτονόητα ερωτήματα:

α) με τι πιστώσεις θα δεσμευτούν ποσά για τον Δεκέμβριο,
όταν δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε ένα ευρώ αύξηση πι
στώσεων (πλην του φαρμάκου);
β) ακόμα κι αν κάποιοι από τους ιατρούς κριθούν απαραί
τητοι, πώς θα εξασφαλιστεί η συνέχεια υπηρεσίας τους
αφού στις λίστες των επικουρικών προηγούνται άλλοι συ
νάδελφοί τους;
Είναι σαφές πλέον ότι με την ολιγωρία και ιδεοληψία της
κυβέρνησης Μητσοτάκη πολλοί επικουρικοί γιατροί μέσω
ΠΔΕ βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Ενώ πολλά νοσο
κομεία που δεν έχουν πιστώσεις για αυτό το σκοπό έχουν
τα χέρια τους δεμένα και όσα από αυτά διαθέτουν ακόμα
κάποιες μικρές πιστώσεις σε άλλους βασικούς κωδικούς
(μιας και είναι τελευταίοι μήνες του χρόνου), για να τις
χρησιμοποιήσουν θα πρέπει προηγουμένως να τροποποι
ήσουν τον προϋπολογισμό τους, γεγονός που απαιτεί με
γάλες καθυστερήσεις. 

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να εξασφαλίσει την ανα
γκαία συμπληρωματική χρηματοδότηση των νοσοκο
μείων, όπως είχαμε φροντίσει εμείς στο παρελθόν , για να
συνεχίσουν όλοι οι επικουρικοί γιατροί να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο σύστημα που έχει εγνωσμένες ανάγ
κες. Αντί να ρωτάει με περισσή υποκρισία για τις τυχόν
ανάγκες των νοσοκομείων, το Υπουργείο οφείλει να προ
χωρήσει άμεσα σε νομοθέτηση που θα εξασφαλίζει την
εργασία των επικουρικών, στο πλαίσιο και της πρόσφατης
απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική ιδεοληψία δεν πρέπει να
υπονομεύσει την ανάταξη του ΕΣΥ που καταφέραμε τα
προηγούμενα χρόνια. 

Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων

Κίνδυνος απώλειας επικουρικών γιατρών

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

Υποθερμία, χαμηλή θερμοκρασία σώματος. 
Αιτίες, συμπτώματα, αντιμετώπιση 

Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος πέ
φτει κάτω από 35ο C, το αποτέλεσμα είναι η υποθερμία. Όταν
η θερμοκρασία ελαττωθεί κάτω από τα κανονικά επίπεδα λει
τουργίας τού θερμοστάτη σε έναν οργανισμό, αυτό αποκαλεί
ται ιατρικώς υποθερμία. Στην υποθερμία ο οργανισμός, χάνει
θερμότητα με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι παράγει.
Στο φυσιολογικό άτομο οι διαταραχές θερμοκρασίας που μπο
ρεί να προκύψουν από την μεταβολική δραστηριότητα του σώ
ματος και την διακύμανση της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος εξισορροπούνται, με αποτέλεσμα οι φυσιολο
γική διακύμανση της θερμοκρασίας του σώματος να ευρίσκε
ται σε στενά επίπεδα, παρά τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Η
θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος ελέγχεται από τον
υποθάλαμο του εγκεφάλου στον οποίο βρίσκονται τα θερμο
ρυθμιστικά κέντρα, που λειτουργούν ως «θερμοστάτες» στο
ανθρώπινο σώμα. Oταν η επιδερμίδα έχει χαμηλότερη θερμο
κρασία σε σχέση με την καρδιά και τον εγκέφαλο, αμέσως το
νευρικό σύστημα βάζει σε λειτουργία δυο συστήματα για την
παραγωγή και διατήρηση της θερμότητας. 
Το πρώτο σύστημα (εκούσιο νευρικό σύστημα) μας λέει ότι
πρέπει, σε περίπτωση που κρυώνουμε, να προφυλαχτούμε. 
Το δεύτερο σύστημα (ακούσιο ή αυτόνομο νευρικό σύστημα)
είναι αυτό που ελέγχει τα εσωτερικά όργανά μας, τις φλέβες
και τις αρτηρίες μας, (αναπνευστικό, κυκλοφορικό κι ενδοκρι
νικό) και άλλα συστήματα του οργανισμού μας, σε μια προ
σπάθεια άριστα συντονισμένη για την προφύλαξη της ζωή μας.
Επίσης, ελέγχει την έκκριση της αδρεναλίνης και αντιδρά αυ
τόματα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, όταν αντιμετωπίζει μια
κατάσταση.

Σε νέους υγιείς ενήλικες, η μέση θερμοκρασία του στόματος
είναι 36,8 + ή  0,4 βαθμοί Κελσίου, με χαμηλότερα επίπεδα
στις έξι το πρωί και υψηλότερα το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες
στη μασχάλη είναι κατά μισό βαθμό χαμηλότερες από τις προ
αναφερόμενες, στο στόμα. Παρά το γεγονός ότι θερμοκρασίες
σώματος πάνω από 37,2 και κάτω από 35,5 είναι γενικώς πα
θολογικές, η θερμορυθμιστική λειτουργία του «θερμοστάτη»
τού σώματος διαφέρει από άτομο σε άτομο και τροποποιείται
με την πάροδο της ηλικίας

Υπάρχουν 4 κατηγορίες υποθερμίας
•  Χρόνια, συνήθως παρατηρείται στους αλκοολικούς, ηλικιω
μένους και άλλους με ιατρικά προβλήματα (π.χ. διαβήτης,
σήψη, ορμονικές διαταραχές, διαταραχές κυκλοφορίας, βρα
δύς μεταβολισμός).
•  Υποθερμία από φυσιολογικά αίτια. Για παράδειγμα, λόγω
ιδιοσυγκρασίας, μετά από έκθεση στο κρύο, εξαιτίας βυθίσμα
τος σε κρύο νερό ή προ της ωορρηξίας, και
•  Υποθερμία από φάρμακα
•  Κρίσεις που συμβαίνουν σε υγιή άτομα που εκτίθενται σε
περιβαλλοντολογικά στρες.
Η υποθερμία μπορεί να είναι πρωτοπαθής (παρατεταμένη πα
ραμονή – έκθεση σε ψυχρό περιβάλλον ή δευτεροπαθής (βλά
βες θερμορυθμιστικού μηχανισμού). Πρωτοπαθής υποθερμία
και δευτεροπαθής μπορεί να συνυπάρχουν.
Προδιαθεσικοί επικίνδυνοι παράγοντες που συντελούν στην
εμφάνιση υποθερμίας είναι:

1.   Κακή θρέψη, υποσιτισμός
2.   Υπολειτουργία θυρεοειδή
3.   Ανεπάρκεια επινεφριδίων (ορμονικές διαταραχές)
4.   Ανεπάρκεια υποφύσεως (ορμονικές διαταραχές)
5.   Σακχαρώδης διαβήτης
6.   Νεφρική ανεπάρκεια (αύξηση ουρίας – ουραμία)
7.   Καθιστική ζωή (όχι κίνηση)
8.   Ανεπαρκής οικιακή θέρμανση
9.   Ανεπαρκής  ακατάλληλη ένδυση σε σχέση με χαμηλή θερ
μοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι απώλεια
θερμότητας από το ανθρώπινο σώμα, επιταχύνεται όταν μαζί
με με τη χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος φυσάει αέρας
με μεγάλη ταχύτητα (ταχύτητα ανέμου) όπου ο άνεμος ενι
σχύει την ταχύτερη πρόκληση υποθερμίας (wind chill factor)
10. μπάνιο σε κρύο νερό – υγρά ρούχα – παρατεταμένη επαφή
σε κρύο έδαφος, τσιμέντο.

Σε ηλικιωμένα άτομα, η χαμηλή θερμοκρασία ορισμένες
φορές, οφείλεται σε ισχαιμικό επεισόδιο (θρόμβος στον εγκέ
φαλο, που εμποδίζει τη σωστή αιμάτωσή του), το οποίο μπο
ρεί να απορρυθμίσει το θερμορρυθμιστικό κέντρο του
εγκεφάλου. Aκόμα, η υποθερμία μπορεί να οφείλεται και σε
κάποια αναιμία. O οργανισμός μας έχει καθορίσει μια συγκε
κριμένη θερμοκρασία που είναι ιδανική για το σώμα μας, η
οποία δεν είναι ακριβώς η ίδια σε κάθε άνθρωπο. Όταν η χα
μηλή θερμοκρασία δεν συνοδεύεται από την εμφάνιση κά
ποιων συμπτωμάτων, τότε δεν υπάρχει συνήθως λόγος
ανησυχίας. Aν όμως παράλληλα με την υποθερμία έχετε κά
ποιο σύμπτωμα, όπως, π.χ., αδυναμία, ζάλη ή τάσεις λιποθυ
μίας, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας, ειδικά αν η
θερμοκρασία σας στο παρελθόν κυμαινόταν συνήθως σε υψη
λότερα επίπεδα.
Η υποθερμία έχει μεγάλη επίδραση στις φυσιολογικές λει
τουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, όπως:
1. Αναπνευστική λειτουργία
2. Κατανάλωση οξυγόνου
3. Αγωγιμότητα περιφερικών νεύρων
4. Κινήσεις γαστρεντερικού σωλήνα
5. Αγωγιμότητα μυοκαρδίου (προκαλεί μείωση)
6. Φυσιολογικό μηχανισμό πήξεως του αίματος
Για να γίνει αντιληπτή η υποθερμία είναι χρήσιμο να επανα
λάβουμε μια βασική αναφορά πως το σώμα μπορεί να κερδίζει
και να διατηρεί θερμότητα με ένα αριθμό τρόπων όπως η
πέψη της τροφής. Επίσης κερδίζει θερμότητα από εξωτερικούς
παράγοντες: ήλιο, φωτιά κ.ά., ή από εσωτερικούς μέσω της
μυϊκής δραστηριότητας, είτε, με σκόπιμη άσκηση είτε με αθέ
λητη, όπως το να τρέμεις από το κρύο, το οποίο προκαλεί τόση
θερμότητα, όση όταν τρέχεις με αργό ρυθμό ή περίπου τη θερ
μότητα που αναπτύσσεται από το φαγητό δύο μετρίου μεγέ
θους σοκολάτες την ώρα. Θερμότητα διατηρείται με τον
περιορισμό της επιφάνειας των αγγείων του αίματος που μει
ώνει την κυκλοφορία στο δέρμα και διατηρεί το αίμα πιο κοντά
στο κεντρικό μέρος του σώματος.

Όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι 3235οC το άτομο
εμφανίζει:
α) Ταχυκαρδία β) Υπέρταση γ) Ρίγος

δ) Μειωμένη συνείδηση, κρίση, απάθεια

Σε θερμοκρασία σώματος 2832οC εμφανίζονται:
α) Βραδυκαρδία β) Μυδρίαση γ) Επιβράδυνση αντανακλαστι
κών δ) Διανοητική σύγχυση ε) Λήθαργο ζ) Αλλοιώσεις στο ΗΚΓ

Σε θερμοκρασίες σώματος κάτω των 28οC 
α) το δέρμα είναι μελανό και  β) παρουσιάζεται άπνοια, 
γ) ασυστολία,  δ) κοιλιακή μαρμαρυγή,  ε) διαταραχή ηλεκτρο
λυτών,  ζ) νεφρική ανεπάρκεια.

Διάγνωση: Για να ξεκαθαριστεί η αιτία θα πρέπει να γίνει ερ
γαστηριακός έλεγχος:
1. ΗΚΓ, 2. Σάκχαρο αίματος, 3. Αέρια αίματος, 4. Έλεγχος ηλε
κτρολυτών, 5. Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας, 6. Έλεγχος λοι
μώξεων

Αντιμετώπιση υποθερμίας
1. Εάν η υποθερμία είναι πρωτοεμφανιζόμενη πρέπει να εξε
ταστείτε άμεσα ιατρικώς. Επί υποκείμενου παθολογικού νο
σήματος, η θεραπεία διαφοροποιείται ανάλογα.
2. Να αποφεύγετε τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας
(κρύο ζέστη). 
3. Η κακή διατροφή και η γρήγορη απώλεια βάρους αυξάνει
την θερμορρυθμιστική αστάθεια του σώματος. Να αποφεύ
γετε την κατάχρηση αλκοόλ, καφέ, τοξικών ουσιών
4. Η καθημερινή βάδιση τονώνει την κυκλοφορία
5. Η υπερκόπωση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην θερ
μοκρασία του σώματος.
Σε επείγουσες καταστάσεις θα πρέπει να γίνουν:
Υποστήριξη καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας, πρό
νοια να μη χαθεί άλλη θερμότητα (απομάκρυνση του αιτίου,
τμηματική επαναθέρμανση του σώματος).
Γενικώς όταν το άτομο που εμφάνισε υποθερμία δεν έχει υπο
κείμενο νόσημα (σακχαρώδη διαβήτη, θυρεοειδοπάθεια) εύ
κολα επιβιώνει και επανέρχεται.
Yποθερμία χεριών – ποδιών
Τα άκρα (χέρια – πόδια) δεν πρέπει να τρίβονται ή να μαζεύον
ται.
α) Τοπικό μασάζ κατά την επαναθέρμανση
β) Η επαναθέρμανση πρέπει να γίνεται το γρηγορότερο δυ
νατό.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

"Καρκίνος του Μαστού - Πρόληψη:
η καλύτερη Θεραπεία"

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων "Άκτιος", οργανώ-

νουν ομιλία με θέμα: "Καρκίνος του Μαστού - Πρόληψη:
η καλύτερη Θεραπεία", την  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

και ώρα 18.00, στη Μονάδα "Άκτιος Οδηγός" στη Βάρη,

(Λεωφόρος Βάρης (πρώην κτίριο ΣΕΟ), Τηλ.: 2108971413)

Ομιλήτρια είναι η Ελένη Φαλιάκου MD, Χειρουργός, Διευ-

θύντρια Β' Κλινικής Μαστού Κέντρου Μαστού ΜΗΤΕΡΑ. 



22 ΣΕΛΙΔΑ - 9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

Μετά την περσυνή, μεγάλη επι-

τυχία του διάπλου του Ν.Ο.Β., η

γιορτή για την κολύμβηση – ο

16ος Χειμερινός Διάπλους Βου-

λιαγμένης έρχεται στις 24 Νο-

εμβρίου στον Ναυτικό Όμιλο

Βουλιαγμένης. 

Πρόκειται για τον πλέον ιστο-

ρικό διάπλου της Αττικής, αφού

διοργανώνεται εδώ και 16 χρό-

νια. Είχε ξεκινήσει αρχικά από

μια παρέα Μελών του Ν.Ο.Β. και

εξελίχθηκε στο σπουδαίο γεγο-

νός που είναι σήμερα!

Η κολυμβητική πίστα στον όρμο

της Βουλιαγμένης θα έχει ση-

ματοδοτημένες τρεις εναλλα-

κτικές διαδρομές στα 750, 1.500

και 3.000 μ., όπου θα βρίσκεται

μεγάλη ομάδα έμπειρων ναυα-

γοσωστών της Lifeguard Hellas,

ενώ η εκκίνηση και ο τερματι-

σμός θα γίνουν εντός νερού. 

Ο Χειμερινός Διάπλους του

Ν.Ο.Β. είναι μια μεγάλη γιορτή

για την κολύμβηση. Στο πλαίσιο

αυτό, ο ραδιοφωνικός σταθμός

Music θα κάνει ζωντανή εκ-

πομπή από το χώρο του Ν.Ο.Β.,

η Melissa θα προσφέρει νοστι-

μότατες και θρεπτικές μακαρο-

νάδες με το pasta van της, ο

Όμιλος της Βιοιατρικής θα είναι

ο ιατρικός συνεργάτης και θα

ακολουθήσουν πολλές ακόμα

εκπλήξεις! 

Τα έσοδα  θα διατεθούν για την

ενίσχυση των των Αθλητικών

Σχολών του NOB, που προ-

άγουν τον αθλητισμό του υγρού

στίβου στα παιδιά.  

Πληροφορίες στο nov.gr 

ΓΕΜΙΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΠΑΝΙΑ Ο ΝΑΟΒ
Ένας από τους καλύτερους διασυλλογικούς Ιστιοπλοϊ-

κούς αγώνες, στην κατηγορία σκαφών Optimist, που

έχουν γίνει φέτος, διοργανώθηκε από τον Ναυτικό Αθλη-

τικό Όμιλο Βούλας στις 2-3/11/2019. Σ’ αυτό βοήθησαν οι

ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, η μεγάλη

συμμετοχή (116 Αγόρια και 52 κορίτσια) αλλά και η ικα-

νότητα της Επιτροπής Αγώνων, με Πρόεδρο τον Γεώργιο

Σκλαβούνο, η οποία κατάφερε να βγάλει ‘’ξεκούραστα’’ 6

κούρσες για κάθε κατηγορία.

Από αγωνιστικής πλευράς  η ομάδα του ΝΑΟΒ τα πήγε πε-

ρίφημα ξεχωρίζοντας, ο Γιάννος Τουρνής που κατέλαβε την

1η θέση στους Παίδες και ο Ευάγγελος Κουκούδης την 4η

θέση στα Αγόρια, ενώ και οι υπόλοιποι αθλητές του ΝΑΟΒ

έδειξαν πως βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.  Την Κυ-

ριακή μετά το τέλος των αγώνων έγιναν οι απονομές των

επάθλων στους νικητές οι οποίοι ήταν οι: 
Αγόρια

1. ΜΠΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Ο. Αίγινας

2. ΣΕΧΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν.Ο. Καλαμακίου

3. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης

Κορίτσια

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Ν.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

3. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ-ΛΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Παίδες

1. ΤΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Α.Ο. Βούλας

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Ι.Ο. Πειραιώς 

3. ΞΥΠΑΣ ΙΑΣΩΝ     Ι.Ο. Πειραιώς

Κορασίδες

1. ΑΛΧΑΝΑΤΗ ΕΛΕΝΗ Ν.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2. ΚΟΣΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ Ι.Ο. Πειραιώς

3. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης Χειμερινός Διάπλους στο Ναυτικό
Όμιλο Βουλιαγμένης 

Άλλο ένα μεγάλο πρωτάθλημα JU

JITSU, διπλό αυτή τη φορά, Παγ-

κόσμιο U16 και Πανευρωπαϊκό

U18 και U21, έλαβε χώρα στην

Κρήτη, στο Ηράκλειο, και με διορ-

γανώτρια Χώρα την Ελλάδα από

25 ως 27 Οκτωβρίου 2019.  

Η Ελληνική Ομοσπονδία JU JITSU

(ΕΦΕΟΖΖ) διοργάνωσε ένα από-

λυτα πετυχημένο πρωτάθλημα με

συμμετοχή 155 αθλητών και στα

δύο πρωταθλήματα συνολικά.  

Στην τελική κατάταξη των μεταλ-

λίων και των δύο διοργανώσεων, η

εθνική μας ομάδα κατέκτησε 9

χρυσά, 19 αργυρά και 35 χάλκινα

μετάλλια και αναδείχτηκε 2η στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U16 και

5η στο Πανευρωπαϊκό U18 και

U21. 

O Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με

15 αθλητές και στο σύνολο κατέ-

κτησε 1 χρυσό, 3 αργυρά, 6 χάλ-

κινα και 2 πέμπτες θέσεις 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ U16 

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ : A. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM -60 KGR

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ : Ν.ΛΑΛΟΥΣΗΣ –

Β. ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΣΤΟ DUO SHOW MIX

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ : Α. ΚΥΡΙΔΗΣ –

Ν.ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΤΟ DUO SYSTEM MIX

5Η ΘΕΣΗ : Β. ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΣΤΟ FIGHTING

SYSTEM -44 KGR

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ U18 & U21

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ :              

Ε.ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ – Π.ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

ΣΤΟ DUO SHOW MEN U18

Ν. ΑΔΑΜΑΚΗΣ – Δ.ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΟ DUO SHOW MEN U21

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ : 

Δ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ FIGHTING

SYSTEM -60 KGR

Θ.ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ – Η.ΠΙΚΗΣ ΣΤΟ DUO

MEN U21

Ν.ΑΔΑΜΑΚΗΣ – Δ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΟ DUO MEN U21

Μ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ – Χ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΣΤΟ

DUO WOMEN U18

Ν.ΑΔΑΜΑΚΗΣ – Β. ΠΙΚΗ ΣΤΟ DUO

MIX U21

5Η ΘΕΣΗ :  ΣΤΟ DUO WOMEN U18         

Χ.ΚΡΟΜΜΥΔΑ – Β. ΠΙΚΗ 

Προπονητής του Λεύκαρου και

Ομοσπονδιακός Προπονητής Ju

Jitsu είναι ο Γιώργος Ζαντιώτης

Μεγάλη κατάκτηση της εθνικής ομάδας JU JITSU
2η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U16 - 5η στο Πανευρωπαϊκό U18 και U21

Μυλωνάς Αγγελος, χρυσό, μαζί με
τον προπονητή, Γ. Ζαντιώτη

Ε. Γκινοσάτης - Π. Καλπακίδης, αργυρό

37ος Μαραθώνιος 2019

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

Περισσότεροι από 60.000 δρομείς από 120 και

πλέον χώρες θα δώσουν το παρών σε μια μο-

ναδική γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού

και των αξιών, φέρνοντας την Αθήνα στο επί-

κεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Μεγά-

λοι αθλητές με σπουδαίες επιδόσεις θα

τρέξουν με τερματισμό το Παναθηναϊκό Στά-

διο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα αναρτηθούν

ειδικά μπάνερς κατά μήκος των αγωνιστικών

διαδρομών. Επίσης κάποιοι δρόμοι θα κλεί-

σουν, την Κυριακή το πρωί, για αρκετές ώρες.

Ο  ΣΕΓΑΣ δεσμεύθηκε ότι θα προβεί στην απο-

μάκρυνση  των μπάνερς και του υλικού σημα-

τοδότησης  μετά την ολοκλήρωση αγώνα.

H Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την σημαντική

διοργάνωση, δηλώνοντας ο περιφερειάρχης

ότι: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει
την στήριξη μας και την αμέριστη συμπαρά-
σταση μας στο σημαντικό αυτό, παγκόσμιας
εμβέλειας και μεγάλης αθλητικής σημασίας
γεγονός, το οποίο συμβάλει στη διεθνή προ-
βολή της Αττικής και συνολικά της Ελλάδας». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθή-

σουν σε πραγματικό χρόνο (Live Tracking) την

εξέλιξη του αγώνα από το κινητό τους, το

tablet, ή και τον υπολογιστή, αρκεί να κατεβά-

σουν την σχετική εφαρμογή «Athens

Marathon, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο για iOS

όσο και για Android.
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SUPER LEAGUE 1
Απώλειες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, 

χαμόγελα στην ΑΕΚ

Οι εκπλήξεις, οι ανατροπές σε αρκετούς αγώνες και - για

άλλη μια φορά - τα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις

ήταν τα βασικά στοιχεία στην 9η αγωνιστική της Super

League 1. Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζουν οι απώλειες των

Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ σε Ξάνθη και Τούμπα, η πολύτιμη νίκη

της ΑΕΚ στο φινάλε επί του Ατρόμητου και εκείνη της ΑΕΛ

επί του ΟΦΗ.

Στην Πηγάδια ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με

την Ξάνθη, δεύτερη απώλειά του στο πρωτάθλημα, αλλά πα-

ρέμεινε μόνος 1ος. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο δραστήριοι

επιθετικά αλλά αναποτελεσματικοί στα τελειώματα, με συ-

νολικά 14 τελικές προσπάθειες χωρίς γκολ. Οι δε «Ακρίτες»

άντεξαν στην πίεση των φιλοξενούμενων, έχοντας σε καλή

μέρα και τον πορτιέρο τους, Αμπάντ. Ο Ολυμπιακός φωνάζει

για τη διαιτησία, ενώ δηλώσεις παραγόντων του σχετικά με

το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης προκάλεσαν την αντί-

δρασης της δεύτερης μέσω ανακοίνωσης.

Το ντέρμπι της Τούμπας ήταν συναρπαστικό σε εξέλιξη, γε-

μάτο ένταση αλλά και με παράπονα στο τέλος. ΠΑΟΚ και Πα-

ναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 2-2, με τους «πράσινους» να

προηγούνται δύο φορές, αλλά να μην καταφέρουν να φύγουν

με το «διπλό», ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε αήττητος για 44ο

αγώνα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Το σκορ

άνοιξε ο Ζαχίντ στο 44', ο Βιεϊρίνια ισοφάρισε στο 65' και ο

Μακέντα έκανε το 1-2 στο 87'. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Πα-

ναθηναϊκός θα έπαιρνε τη μεγάλη νίκη, στο έκτο λεπτό των

καθυστερήσεων δόθηκε πέναλτι στον ΠΑΟΚ το οποίο εκτέ-

λεσε εύστοχα ο Βιεϊρίνια για το δεύτερο προσωπικό του γκολ

και το τελικό 2-2. Η φάση ξεσήκωσε διαμαρτυρίες στους

«πράσινους», τόσο για τον καταλογισμό του πέναλτι όσο και

για το το είχε περάσει το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων.

Επικράτησε ένταση, με αποτέλεσμα την αποβολή του τεχνι-

κού του Παναθηναϊκού, Γιώργου Δώνη.

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ νίκησε 3-2 τον Ατρόμητο (με πρωταγωνιστή

τον Ολιβέιρα, που πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ και είχε

συμμετοχή στο τρίτο), πέρασε 3η και μείωσε την απόσταση

από την κορυφή. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν στο 20' με

τον Μανούσο, ο οποίος νικήθηκε από τον Τσιντώτα από το

σημείο του πέναλτι αλλά με δεύτερη προσπάθεια έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα. Η «Ενωση» έκανε την ανατροπή σε 2-1

χάρη σε αυτογκόλ του Μαντά στο 62' και με τον Ολιβέιρα στο

71', ο Ατρόμητος ισοφάρισε στο 89' με τον Ανδρούτσο και

στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος φορ

σκόραρε ξανά και έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Σπουδαίος αγώνας έγινε και στη Λάρισα, όπου η ΑΕΛ κάνο-

ντας την απόλυτη ανατροπή επικράτησε του ΟΦΗ με 3-2. Οι

Κρητικοί προηγήθηκαν 2-0 προτού καν συμπληρωθεί δεκάλε-

πτο, με τα γκολ των Σεμένα (4') και Τσιλιανίδη (7'), ωστόσο

οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με σκόρερ τους Μόρα (14'),

Μιλοσάβλιεβιτς (64') και Ντάουντα (79').

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΦΕΣ 67-86

Συνέχεια στην κατηφόρα
Πληρώνοντας την κάκιστη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός

ηττήθηκε 86-67 από την Εφές, στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνι-

στική της Ευρωλίγκας. Ετσι, με μόλις 2 νίκες έναντι 5 ηττών,

ο Ολυμπιακός παραμένει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και

μακριά από την οκτάδα και την πρόκριση στα πλέι οφ.

Η αδυναμία των «ερυθρολεύκων» να σταματήσουν τον Μί-

σιτς (27 πόντοι) και τα γενικότερα αμυντικά προβλήματα,

κυρίως στο πρώτο μέρος, αποτέλεσαν τα στοιχεία που κα-

θόρισαν την έκβαση του αγώνα.

SUPER LEAGUE 2

Eπέλαση της «ελαφράς ταξιαρχίας»

Μόνος 1ος και αήττητος συνέχισε και στην 3η αγωνιστική της

Super League 2 ο Απόλλων Σμύρνης, νικώντας 4-0 τον Απόλ-

λωνα Πόντου στη Ριζούπολη. Κατά τ' άλλα, χωρίς νικητή

έληξε το χανιώτικο ντέρμπι, καθώς Πλατανιάς και Χανιά έμει-

ναν στο 1-1. Σημαντική νίκη, που την ανέβασε στην 3η θέση,

πήρε η Παναχαϊκή επί του Καραϊσκάκη Αρτας (1-0), ενώ βαθ-

μολογική ανάσα πήρε ο Λεβαδειακός μετά την επικράτησή

του επί της Κέρκυρας με 1-0. Στο μηδέν «κόλλησαν» Δόξα

Δράμας και Απόλλων Λάρισας, ενώ ΠΑΣ Γιάννινα και Εργο-

τέλης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

BASKET LEAGUE

Του «έκαψε» το αήττητο ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας Πάτρας σταμάτησε τοn Aήττητο του Περιστε-

ρίου, νικώντας το 64-60 εντός έδρας για την 6η αγωνιστική

της Basket League και πιάνοντάς το στη 2η θέση της βαθμο-

λογίας. Μόνος έμεινε ο Παναθηναϊκός, που πέρασε εύκολο

απόγευμα στη Λάρισα (110-68 την τοπική ομάδα). Μεγάλη

νίκη πήρε ο ΠΑΟΚ στην Πυλαία, 94-74 τον Ηφαιστο Λήμνου,

και μαζί σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα.

Σπουδαίο «διπλό» στο Αλεξάνδρειο πήρε ο Κολοσσός Ρόδου,

87-85 επί του Αρη.

FOOTBALL LEAGUE
Ανακατατάξεις στην κορυφή

Νέα κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας δημιούργησαν

τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Football League.

Ξεχωρίζει η εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού Βόλου επί της

Καλαμάτας με 2-1, που έριξε τους Μεσσήνιους στην 4η θέση.

Το στραβοπάτημα της «Μαύρης Θύελλας» εκμεταλλεύτηκαν

άριστα Καβάλα, Βέροια και ΟΦ Ιεράπετρας, νικώντας Θε-

σπρωτό (4-0), Αιγάλεω (3-1) και Τρίγλια (2-0) αντίστοιχα, και

πλέον οι τρεις ισοβαθμούν στην κορυφή. Χωρίς νικητή έληξε

το ντέρμπι της Ρόδου ανάμεσα σε Διαγόρα και Ιάλυσο (1-1),

όπως και το Ασπρόπυργος - Τρίκαλα (1-1), ενώ ο Ιωνικός νί-

κησε εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου με 2-1.

VOLLEYLEAGUE

«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι

«Ερυθρόλευκο» χρωματίστηκε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

στη Volleyleague, με τον Ολυμπιακό να παίρνει σπουδαία

εκτός έδρας νίκη στην Πυλαία επί του ΠΑΟΚ με 3-0 σετ (23-

25, 27-29, 18-25) στην αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του

πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τους δύο Κου-

βανούς, Αλμπο και Σαντοβάλ, εξαιτίας διαδικαστικού μπερ-

δέματος με την Ομοσπονδία της Κούβας.

...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Θλίψη για το πρόωρο χαμό του 
πολίστα Αδαμάντιου Μαντή

Το θάνατο του 21χρονου γκολκίπερ του Ναυτικού Ομίλου

Χίου, Αδαμάντιου Μαντή, θρηνεί από τα ξημερώματα της

Κυριακής (3/11) το ελληνικό πόλο και ο ελληνικός αθλητι-

σμός. Ο νεαρός έπεσε «θύμα» τροχαίου και παρά το γε-

γονός ότι διακομίστηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο,

οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Μαντής στην καριέρα του είχε υπηρετήσει την Γλυ-

φάδα, τον Πανιώνιο, το Παλαιό Φάληρο, τον Υδραϊκό, ενώ

είχε αγωνιστεί σε όλα τα τμήματα υποδομών των εθνικών

ομάδων. Ήταν μάλιστα ο βασικός τερματοφύλακας της

εθνικής εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2015,

που είχε γίνει στο Μπακού, στο πλαίσιο των πρώτων Ευ-

ρωπαϊκών Αγώνων, βοηθώντας το αντιπροσωπευτικό συγ-

κρότημα να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.  
(Πηγή: Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας)

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

«Εφυγε» ο Περικλής Βασιλάκης

«Eφυγε» από τη ζωή στα 64 του χρόνια ο πρώην διεθνής

διαιτητής Περικλής Βασιλάκης, σκορπίζοντας θλίψη στο

ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά από διετή μάχη με τον καρ-

κίνο. 

Ο γεννημένος στην Πρέβεζα μετά την αποχώρησή από την

ενεργό δράση ήταν καθηγητής διαιτησίας, ενώ είχε διατε-

λέσει πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης

της Βίας και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της

Ευρώπης για τον Αθλητισμό. 

Δεν μπορω να καταλαβω
ενα εργο που ξεκινησε 
ξαφνικα να σταματαει 

Στο σχόλειο πιο πανω λεει οτι δεν υπαρχει διοικηση στο

σταδιο και γι’ αυτο καθυστερει η επιστρωση του ταρταν. Η

διοικηση παραιτηθηκε την προηγουμενη εβδομαδα.Το στα-

διο ειναι ετοιμο για την επιστρωση απο τις αρχες του

Ιουλη. Περασαν 4 μηνες απο τοτε, περασε ολο το καλο-

καιρι και δεν εγινε τιποτα. Ας αφησουν τα παραμυθια οτι

το εργο καθυστερει γιατι δεν υπαρχει διοικηση. Άλλα παι-

χνιδια παιζονται. Απο αυτο το σταδιο βγηκαν η Πατουλι-

δου και η Κελεσιδου που χαρισαν στην χωρα μας, μετα, 3

ολυμπιακα μεταλλια. Το εθνικο Καυτανζογλειο σταδιο

ειναι η κυψελη του αθλητισμου της Θεσσαλονικης και οχι

μονο γι’ αυτο ας σκεφτουν αν θα το δωσουν στο ΠΑΟΚ και

πως θα το δωσουν. Μην γινουν παλι εγκληματα οπως το

2004 τοτε που ενω ξοδεύονταν αμετρητα εκατομμυρια

έκαναν ανακαινιση στο σταδιο και εξαφανισαν τον χωρο

των ριψεων. Θα θυμαστε οτι 4 χρονια η Θεσσαλονικη δεν

ειχε χωρο για ριψεις. Οταν δε, πηραμε το πανευρωπαϊκο

ομαδων το 2006, αναγκαστηκαν να κανουν χωρο για ρι-

ψεις και τον κανανε μισό απο αυτο που ηταν πριν! 

Ας μας πει καποιος απο την Γ.Γ.Α τι γινεται;

Μενέλαος Μελετίδης

Νίκος Γεωργόπουλος: Mήπως χρειάζεται, να ενεργείστε

ποιο δυναμικά;;;

Π.χ. όλα τα Αθλητικά Σωματεία με τα ΔΣ και τους Αθλητές

τους,  με επικεφαλής τον τοπικό ΣΕΓΑΣ, να επισκεφθείτε

τα Πολιτικά Κόμματα. Να μην ξεχνάμε ότι, ΣΗΜΕΡΑ ο

Αθλητισμός, είναι από τα Μεγάλα Πολιτικά – Κοινωνικά

Ζητήματα…. μην καθυστερείτε.



Αύριο γιορτάζει ο...,. η... Kάθε ημέρα μια γιορτή! 

Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές 

δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.

Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται 

και από ένα προσωπικό Δώρο!

Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.

Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο, 

αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει, με την αφιέρωσή σας, 

αθάνατη την παρουσία σας:

Το Βιβλίο
Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα 
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη, 

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που 

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».

Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας 

και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης 

και δημιουργίας.

γιορτές
σημαίνει 

Ευχές & Δώρα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

skaravaios.gr

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, 

τηλ. 210 8959.004, 6937.153052, press@ebdomi.com


