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Το επόμενο φύλλο μας
θα κυκλοφορήσει 
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“Πιανίστας 1900”
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Πολλά «δεν ξεχνώ» και οφείλω να τα θυμίζω σε

όσους «ξεχνούν», είτε

― γιατί έχουν ένοχη συμμετοχή – ενεργητική ή

παθητική, είτε

― γιατί έχουν επιλεκτική μνήμη ή επιλεκτική

αμνησία, ώστε ελαφρά τη καρδία και εύκολο

«ρεαλισμό», ως ελαφρυντικό της δειλίας τους ή

της ενοχής του, ή της επαισχυντίας τους, ώστε

να παρέχουν αμνηστία σε αλλότρια εγκλήματα

και δικές τους ενοχές· ενώ 

― Θυμούνται και

ξαναθυμούνται τις

προσωπικές τους

βεντέτες.

Να τα θυμίζω λοιπόν

σ’ όλους τους παρα-

πάνω, χωρίς να ελ-

πίζω σε παραδοχή

και πολύ περισσό-

τερο, σωφρονισμό,

αλλά για να τους

δηλώσω πως θυμά-

μαι!

Θυμάμαι τις προδο-

σίες, τις συναλλαγές και εξαγορές, τα ξεπουλή-

ματα, την εξαπάτηση, τα θύματα, τις θυσίες, τις

«χαμένες πατρίδες», που επιδιώκεται η διεύ-

ρυνσή τους με την Κύπρο, τη Θράκη, μερικά

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ποιος ξέρει τι

άλλο ακόμη...

Θυμάμαι τι μας χρωστάνε – και δεν αναφέρομαι

μόνο στις οικονομικές οφειλές της Γερμανίας,

που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 500 δις, αλλά

και για τις ηθικές οφειλές που έχω μάθει πλέον

να μην περιμένω τίποτα από αγνώμονες και

αγνοούντες.                              Συνέχεια στη σελ. 2

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Κώστας Βενετσάνος

Τι σημαίνει η ίδρυση 

"ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

στο Δήμο μας;
γράφει ο Θεόδωρος  Γεωργίου* 

Σελίδα 8Σελίδα 4

Να απομακρυνθεί 
η πλωτή εξέδρα

Σελίδα 7

Δίνουν παράταση
στον ΧΥΤΑ Φυλής!

Δούρου και Πατούλης
H Δούρου προτείνει

«...αδειοδοτήσεις και

χωρίς σοβαρή οικονομική

επιβάρυνση».

...»για την υλοποίηση της

πολιτικής διαχείρισης

που θα επιλέξετε 

ως Διοίκηση της 

Περιφέρειας από την 

1η Σεπτεμβρίου 2019»

Σελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν ξεχνώ, λοιπόν και οφείλω να τα θυμίζω κυρίως

για τους αγνοούντες, είτε γιατί δεν τα έζησαν, δεν

τα πληροφορήθηκαν και κυρίως δεν τα διδάχθηκαν

δεόντως. (Τα εγκλήματα των Τούρκων στη Σμύρνη,

ΔΕΝ ήταν “συνωστισμός”!).

Και, πιστέψτε με, οι αγνοούντες με ένοχη ευθύνη της

συστημικής εξουσίας, αλλά και την ανευθυνότητα

των ιδίων, είναι πολλοί! (οι αγνοούντες).

Χάριν του «ελευθέρου κόσμου» 

και του φιλελευθερισμού!

Ως λαός «μια ζωή» παραμυθιαζόμαστε. Πότε με τα ιν-

δάλματά μας - «ελιά - ελιά και Κώτσο βασιλιά» ή το

Βενιζέλο – για να μην αναφερθώ σε πιο σύγχρονους,

πότε με τις ιδεολογίες μας, που τις κάνουμε θρη-

σκείες, δόγματα, ενώ συχνά τις αγνοούμε!

Πόσοι από μας έχουν διαβάσει ένα βιβλίο – πρωτο-

γενές και έγκυρο· όχι από σπόντα και μάλιστα από

τους αντιπάλους – για τον μαρξισμό, για τον φιλελευ-

θερισμό, για το παρεμβατικό κράτος του Κέινς και του

Γκαλμπρέιθ, για τον νεο-φιλελευθερισμό του Χάγεκ

και του Φρίντμαν – αυτόν που υφιστάμεθα σήμερα! Κι

όμως, «έχουμε άποψη»!

Πόσοι από μας γνωρίζουν ή έχουν διαβάσει ένα έγ-

κυρο βιβλίο, για την εισβολή των Τούρκων στην

Κύπρο το 1974, για τη στάση των συμμάχων και λοι-

πών Ευρωπαίων, για τη στάση του ΝΑΤΟ, των Αμερι-

κανών, των Εγγλέζων...;

Ας ανατρέξουμε λοιπόν σε κάποια επίσημα αρχεία,

όχι τίποτα “αριστερών”, αντιαμερικανών κ.λπ. Το αν-

τίθετο· εξ οικείων τα βέλη ή ορθότερα, εξ ιδίων!  Του

Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών της εποχής της

εισβολής· του “γνώριμού” μας Χένρυ Κίσιγνκερ1.

Σε επιστολή του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό

Κων/νο Καραμανλή, μόλις αναλαβόντα τη διακυβέρ-

νηση της χώρας, σε ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον,

αποκαλύπτει τις προθέσεις, τους φόβους και τις “επι-

θυμίες” των ΗΠΑ, σε υποδειγματική διπλωματική

γλώσσα.

Την επιστολή με ημερομηνία 27 Ιουλίου 1974 (η ει-

σβολή έχει πραγματοποιηθεί 5-6 ημέρες νωρίτερα)

την επιδίδει στον Καραμανλή στις 4 τα ξημερώματα(!)

ο Πρέσβης των ΗΠΑ Χ. Τάσκα. Δεν ξέρω αν συνηθί-

ζεται, αλλά μου θυμίζει την επίδοση του τελεσίγρα-

φου της Ιταλίας το 1940. Οι συνειρμοί συχνά

αναφύονται όλως αυθορμήτως.

Η επιστολή Κίσινγκερ αφού εκφράζει «τη συμπάθεια
και τη συμπόνοια» των ΗΠΑ, για την τραγωδία που

έπληξε το λαό της Κύπρου (ουαί υμίν, Φαρισαίοι υπο-

κριτές...) δίνει τις “ευχές” του και διαβεβαιώνει ότι οι

ΗΠΑ από πλευράς τους «...κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να βοηθήσουμε τα μέρη να φθάσουν σε μια δίκαιη και
έντιμη λύση που θα εξασφάλιζε πάνω από όλα την
επιστροφή της ειρήνης για όλους τους Κυπρίους»,
[...] «κάνομε – και θα εξακολουθήσωμε να κάνωμε –
ό,τι μπορούμε για να πείσωμε τις τουρκικές αρχές να
δεχθούν μια εκεχειρία (πάγωμα)» [...] «Αλλά και η
Ελλάς θα πρέπη να κρατήση μια μετριοπαθή πορεία και

να καταλάβη ότι η τουρκική κυβέρνηση αισθάνεται ότι

όχι μόνο δεν είναι υπεύθυνη για τα γεγονότα που ξεκί-

νησαν αρχικά αυτή την κρίση αλλά, αντιθέτως, είναι

θύμα τους» [...] «Το πιο σημαντικό σημείο είναι να μην

διακοπούν οι συνομιλίες της Γενεύης γιατί, αν χάσουμε

την ευκαιρία που προσφέρει τώρα η Γενεύη, μπορεί να

μην ξαναπαρουσιασθή πριν χαθούν κι άλλες ζωές, κα-

ταστραφούν και άλλες περιουσίες και ενισχυθή η θέση
των κοινών μας αντιπάλων» (ΕΣΣΔ).

Εδώ είναι το “ζουμί” όλης της ιστορίας. Μήπως ενισχυ-

θεί η θέση «των κοινών μας αντιπάλων» της Σοβιετικής

Ενωσης! των “μπολσεβίκων”, των «κομμουνιστών»,

που θα έπαιρναν τα σπίτια μας!... Και λοιπά παραμύθια

και «μπαμπούλες»  που μας τρομοκρατούσαν έναν

αιώνα τώρα, για να χάσουμε τις πατρίδες μας και να

εξυπηρετήσουν τα γεωπολιτικο-στρατιωτικά τους σχέ-

δια, δηλαδή του ιμπεριαλιστικού, παγκοσμιοποιημένου

ήδη μεγάλου κεφαλαίου τους.

Εχει και συνέχεια, μπας και ξεφύγει ο Καραμανλής

και στην απελπισία του προσφύγει στη Ρωσία (ΕΣΣΔ,

τότε).

Την ίδια ημέρα (27/7/74), ο Τάσκα επιδίδει και σημεί-

ωμα «στο οποίο περιέχονται οι βασικές αμερικανικές

θέσεις πάνω στο κυπριακό: Μεταξύ άλλων αυτονόη-

των, ασήμαντων, γενικόλογων, δύο σημεία αξίζει να

επισημάνουμε που τα θεωρούμε χαρακτηριστικά και

διαχρονικά (και σημερινά): «α. Εξεφράσθη ελπίς ότι
η ελληνική πλευρά εκτιμώντας την προκληθείσα τις
τελευταίες ημέρες ζημία τόσον ως προς τις ενδοσυμ-
μαχικές σχέσεις, όσο και ως προς την δυνατότητα
σοβιετικής αναμείξεως, εις την ανατολική Μεσό-
γειο».
Και παρακάτω στο σημείο (γ): «Οι ΗΠΑ επιθυμούν
στενώτατη επαφή μετά της νέας ελληνικής Κυβερνή-
σεως όσο προχωρεί η Διάσκεψη της Γενεύης και ελ-
πίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ανταλλάξη τις
απόψεις της με την αμερικανική και ότι δεν θα προβη
εις καμμία εσπευσμένη ενέργεια που θα απεδει-
κνύετο κρίσιμος όχι μόνον για τα υπό την στενή έν-
νοια συμφέροντά της, αλλά και για το γενικώτερο
πλαίσιο των αμερικανοελληνικών δεσμών και συμμα-
χικών σχέσεων»!
Η υποκρισία των ΗΠΑ, που θέλουν να παίρνουν ικα-

νοποίηση και εξασφάλιση των συμφερόντων τους και

αντιστοίχως να δίνουν «συμπάθεια και ευχές», φτά-

νει στο αποκορύφωμα με την απόρριψη του ρωσικού

σχεδίου που προέβλεπε: «την εφαρμογή της αποφά-
σεως 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ολοκλη-
ρωτική αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων,
την αποστολή ειδικής επιτροπής του ΟΗΕ για την
εφαρμογή της αποφάσεως, τη συμμετοχή κυπριακής
αντιπροσωπείας στις συζητήσεις της Γενεύης και την
άμεση κατάπαυση του πυρός και των ωμοτήτων κατά
της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Εκεί όμως που η υποκρισία ξεπέρασε κάθε όριο ήταν

όταν η ελληνική κυβέρνηση διαπιστώνοντας την

τουρκική αδιαλλαξία και τους απώτερους σκοπούς

της, καθώς και την “αδυναμία” των ΗΠΑ να συγκρα-

τήσουν την τουρκική επιθετικότητα, προσφεύγει ενα-

γωνίως προς τη “συμμαχία”, δηλαδή το ΝΑΤΟ, μέσω

του Γενικού Γραμματέα Γ. Λουνς:

Ο κόσμος καίγεται και το ΝΑΤΟ ...χτενίζεται

Διαβάζουμε από το αρχείο Κων/νου Καραμανλή: 

«1. Η Ελλάς εζήτησε να συνέλθη εκτάκτως το Συμ-
βούλιο του ΝΑΤΟ, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών
την 30ήν Ιουλίου 1974, προβλέπουσα αποτυχίαν των
διαπραγματεύσεων της Γενεύης.
Η απάντηση του κ. Λουνς ήταν ότι ο ίδιος δεν θα πα-
ρίστατο γιατί αναχωρούσε για διακοπές και ότι δεν
θα παρίσταντο επίσης οι περισσότεροι υπουργοί Εξω-
τερικών λόγω απασχολήσεώς των ή διακοπών»!!!
(«τάφοι κεκονιαμένοι») 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παραπάνω αποτελεί μάθημα για ΣΗΜΕΡΑ! 

Και ημείς ...κολυμπάμε...

―――――

1. Κων/νος Καραμαλής: «ΑΡΧΕΙΟ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΚΕΙΜΕΝΑ»,

εκδ. ΙΔΡΥΜΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, τομ. 8, σελ. 36 κ.επ.

2. Βλ. Άνω σελ. 89.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

“Επιδημική” η κατάσταση στο Πόρτο

Ράφτη καταγγέλει ο δήμαρχος Σελ. 6

Το άγχος στη ζωή του ανθρώπου
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Καιρός για επανάσταση! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η θανατηφόρα διασταύρωση στα
όρια Γλυφάδας - Βούλας Σελ. 13

Η μεταμέλεια των Αθηναίων και η ευ-

γνωμοσύνη του Αλκιβιάδη

Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

H μεγάλη απάτη περί “ανθρώπινης πα-

ρέμβασης στο περιβάλλον
Κώστας Λάμπος Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη
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Σε κλίμα γιορτής  πραγματοποιήθηκε η τελετή  έναρξης της

17ης Λαμπαδηδρομίας, την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019,

στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκηση

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχοντας λειτουργήσει στο

πλαίσιο του εθελοντισμού και  ανθρωπισμού (από το 1877)

με την συμβολή του στην αντιμετώπιση κρίσιμων γεγονό-

των, έλαβε την τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο και τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών προκειμένου η

«Φλόγα της Αγάπης» να ανάψει, για πρώτη φορά, έμπρο-

σθεν του κτηρίου της  Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού.

Αποφασίστηκε δε, «τιμής ένεκεν», ο Πρόεδρος του Ελλη-

νικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Aντώνιος Αυγερινός,  να ανά-

ψει τον βωμό της «Φλόγας της Αγάπης». 

Έτσι, η «Φλόγα της Αγάπης» ξεκίνησε, το μεγάλο ταξίδι της

από το κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυ-

θρού Σταυρού, την Παρασκευή, 26  Ιουλίου 2019. Θα δια-

περάσει πόλεις και χωριά όλης της χώρας, καταλήγοντας

στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, στον Σύλλογο εμπνευστή της

Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας όπου και θα τελεστεί η τε-

λετή λήξης της,  στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά τη

διάρκεια της τελετής έναρξης δήλωσε:

«Τιμούμε σήμερα σε μία λιτή εκδήλωση τον ανώνυμο εθε-
λοντή αιμοδότη ο οποίος ενσαρκώνει πανανθρώπινες, δια-
χρονικές αρχές και αξίες όπως: η αλληλεγγύη, ο σεβασμός,
η αγάπη, η προσφορά και η υπευθυνότητα προς τον πά-
σχοντα συνάνθρωπό μας.
Το μήνυμα της εκδήλωσης δεν είναι μόνο να εξαλείψει την
προκατάληψη, τον φόβο την άγνοια για την αιμοδοσία,
αλλά, κυρίως, να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες
και να μεταγγίσει την ιδέα της μη αμειβόμενης αιμοδοσίας.
Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη με
σκοπό τη συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας της προ-
σφοράς αίματος.».
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των πολιτι-

κών και πολιτειακών αρχών και εκατοντάδες εθελοντών. 

Η «Φλόγας της Αγάπης» ξεκίνησε το ταξίδι,

από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Τη φλόγα παρέλαβε ο ολυμπιονίκης και διεθνής μπασκετμπολί-
στας Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος αφού μεταλαμπάδευσε
τη φλόγα στους εθελοντές-δρομείς, προηγήθηκε της λαμπαδη-
δρομίας.  

Πολύτιμο το έργο της

“Γαλιλαίας”

Ο Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας

Το 2018 ήταν μια χρονιά σταθμός στη λειτουργία της «ΓΑ-

ΛΙΛΑΙΑΣ», καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί ο Ξενώνας

Ανακουφιστικής Φροντίδας της, ο πρώτος στην Ελλάδα,

γεγονός που άλλαξε σημαντικά την παρεχόμενη φρον-

τίδα προς τους ασθενείς και τους φροντιστές τους αλλά

και την καθημερινότητα της.

Ο Ξενώνας είναι ένας χώρος με πολύ φως και ανθρώπους

πρόθυμους να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειάζεται ο

ασθενής και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι υπηρεσίες

σε αυτόν παρέχονται εντελώς δωρεάν, ανεξαρτήτως

ασφαλιστικής ή μη κάλυψης του ασθενούς.

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» από την αρχή της λειτουργίας της έως και

το τέλος του 2018 έχει φροντίσει σε κάποια από τις υπη-

ρεσίες, ή σε συνδυασμό αυτών, 907 ασθενείς με καρκίνο

ή ALS. Το 2018 εντάχθηκαν στη φροντίδα της 193 νέοι

ασθενείς, 87 άντρες και 106 γυναίκες. Τους περισσότε-

ρους ασθενείς κατάφεραν  και τους κράτησαν μακριά από

το Νοσοκομείο έως το τέλος, καθώς ένας στους τρείς

ασθενείς τους «κοιμήθηκε» στο Νοσοκομείο. 

Η πλειοψηφία των ασθενών που φροντίζονται στο σπίτι

συνεχίζουν να προέρχονται από τα Σπάτα και την Αρτέ-

μιδα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, αλλά και από

τους γειτονικούς δήμους. Με τη λειτουργία του Ξενώνα

η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» άνοιξε την αγκαλιά της και σε ασθενείς

εκτός της περιοχής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής.
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Ξεναγήσεις

Οι επισκέπτες ξεναγούνται στο

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-

ρος Νιάρχος, δημιουργία του αρ-

χιτεκτονικού γραφείου Renzo

Piano Building Workshop (RPBW).

Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν πε-

ριήγηση στο πρωτοποριακής αρχι-

τεκτονικής κτιριακό συγκρότημα

που φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιο-

θήκη της Ελλάδος και την Εθνική

Λυρική Σκηνή, αλλά και στους

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-

ρους κοινού που το περιβάλλουν.

Μπορείτε να τις απολαύσετε στις 

28/08-29/08 31/08, ώρες 10.00,

12.00, 16.30, 18.00

30/08 ώρες 10.00, 12.00

Διάλογοι

Κάθε μήνα, το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει 

σε ζωντανή αναμετάδοση την εκ-

δήλωση  ΔΙΑΛΟΓΟΙ του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος.

Μέσα από τη μηνιαία σειρά εκδη-

λώσεων ΔΙΑΛΟΓΟΙ, το ΚΠΙΣΝ  επι-

διώκει να παρουσιάζει ανθρώπους

που με το έργο, τη δράση, το

λόγο τους εμπνέουν, εκπροσώ-

πους της κοινωνίας των πολιτών,

ανθρώπους που δραστηριοποι-

ούνται σε διαφορετικό χώρο, εν-

δεχομένως και χώρα, ο καθένας.

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ φωτίζουν πτυχές

των κύριων θεματικών στις οποίες 

δραστηριοποιείται το ΙΣΝ: Τέχνες

και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και 

Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρό-

νοια. Μέσω των δωρεάν και ανοι-

χτών  για το κοινό εκδηλώσεων,

το ΙΣΝ ευελπιστεί να ενθαρρύνει 

συζητήσεις γύρω από καίρια ζητή-

ματα, να δημιουργήσει μια  πλατ-

φόρμα για την ανταλλαγή ιδεών,

να παρουσιάσει ανθρώπους  που

εμπνέουν ένα νέο τρόπο σκέψης

και να χτίσει γέφυρες  συνεργα-

σίας μεταξύ προσώπων και ομά-

δων, σε όλο τον κόσμο.

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ είναι ελεύθεροι για

το κοινό και η συμμετοχή  εξα-

σφαλίζεται  με ηλεκτρονική εγ-

γραφή και σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες αναφορικά με

τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ  του Αυγού-

στου, επισκεφθείτε το SNF.org

The Thread, the Road
to the Light

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Σάββατο 24 Αυγούστου | 21:00

Η μεγάλη ελληνική διεθνής παραγωγή που μάγεψε κοινό

και κριτικούς στη Μέκκα του χορού, το Sadler’s Wells του

Λονδίνου, έρχεται στον φυσικό της χώρο, την Επίδαυρο,

με τίτλο: The Thread, the Road to the Light

Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και ξένοι: παραδοσιακοί

ελληνικοί χοροί, που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα φα-

νερώνουν τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, και ο

σύγχρονος χορός. 

Ο κόσμος της παράδοσης, που εκπροσωπεί τη σταθερότητα

και την εξωστρέφεια, και ο κόσμος της σύγχρονης κίνησης,

που εκπροσωπεί την αναζήτηση και τον εσώτερο κόσμο

των ανθρώπων. 

Το νήμα, ο σύγχρονος μίτος της Αριάδνης, οδηγεί σε κό-

σμους φαινομενικά ασύμβατους, φωτίζοντας υπόγειες

συγγένειες που οι άνθρωποι διστάζουν να αποδεχθούν. 

Η πρωτότυπη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου πότε

διαχωρίζει και πότε ενώνει τους δύο αυτούς κόσμους, ο

Ράσσελ Μάλιφαντ, με την προσωπική του χορευτική

γλώσσα τολμά, αποδομεί και ανασυνθέτει την κινησιολογία

του παρελθόντος και ο «χορογράφος του φωτός» Mάικλ

Χαλς δημιουργεί ένα μοναδικό φωτιστικό «σκηνικό». Η

ανερχόμενη δύναμη του σύγχρονου ντιζάιν Μαίρη Κατράν-

τζου σχεδιάζει τα κοστούμια της παράστασης εμπνευσμένη

από αρχαία μινωικά αγγεία. 

Aκρόαση για μονωδούς και

έναν ράπερ τραγουδιστή για

τη μουσική παράσταση

«Περσεφόνη»

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 2 Σεπτεμ-

βρίου 2019 από τις 11:00 έως τις 20:00  στην Αίθουσα Δο-

κιμών 3–4. Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 23

Αυγούστου

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για

μονωδούς και έναν ράπερ τραγουδιστή για τις ανάγκες της

πολύτεχνης μουσικής παράστασης «Περσεφόνη» σε μου-

σική Δημήτρη Μαραγκόπουλου και σύλληψη–λιμπρέτο–

σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου. Η παράσταση είναι

εμπνευσμένη από τον ομώνυμο μύθο και σχεδιάζεται να πα-

ρουσιαστεί στα τέλη Μαρτίου του 2020 στην Αίθουσα Δη-

μήτρης Μητρόπουλος του ΜΜΑ.

Η ακρόαση μονωδών και ράπερ τραγουδιστών γίνεται για

την επιλογή των ρόλων, Περσεφόνης, Δήμητρας, Ερμή και

Πλούτωνα.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου

2019 από τις 11:00 έως τις 20:00 στην Αίθουσα Δοκιμών 3–

4 του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η αίτηση συμμετοχής, πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά

στο email ppat@megaron.gr – 210 7282736 

Εκδηλώσεις στο K.Π. Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019 ξεκίνησε! Ένα καλοκαίρι μεγάλων συναυλιών, ξεχωρι-

στών κινηματογραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων, στην ανακαι-

νισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι 9 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αντί ει-

σιτηρίου, ο Δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές.

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 
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Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019
Συνεχίζει τις εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 – στο Δήμο Χαλανδρίου,

με ελεύθερη είσοδο.

Κάνουν πρόσκληση για προσφορά τροφίμων. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ώρα έναρξης παραστάσεων τον Αύγουστο 8:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24: Συναυλία από τον σύλλογο Νέοι Ορίζοντες Ελλήνων Ρομά

ΔΕΥΤΕΡΑ 26: Μουσική παράσταση από το μουσικό σύνολο A Companhia Artistica. Με-
λοποιημένη ποίηση του Κ. Παλαμά

ΤΡΙΤΗ 27: Οπερέτα Πρώτη αγάπη (στα ελληνικά) του Νίκου Χατζηαποστόλου. Από την
Εθνική Λυρική Σκηνή

ΤΕΤΑΡΤΗ 28: Συναυλία κουβανέζικης μουσικής με το συγκρότημα Loca Latina

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 2106897459

“Προμηθέας Δεσμώτης”στην Επίδαυρο 
με πούλαν από την “Υπατία”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Υπατία” θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Επί-

δαυρο, με πούλμαν, το Σάββατο 10 Αυγούστου για να παρακολουθήσουν την

παράσταση “Προμηθέας Δεσμώτης” με πρωταγωνιστή τον Νικήτα Τσακίρογλου. 

Η αναχώρηση θα γίνει στις 4μ.μ. από την οδό Ζεφύρου 2 (πίσω από την Πνευ-

ματική Εστία).

Τηλέφωνα 699 8958059  I. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ

Φεστιβάλ Μαρκοπούλου 2019

Ανοιχτό Θέατρο Σάρας!

Τετάρτη 21 Αυγούστου – 21:00

H απίστευτη ιστορία του πιανίστα Χιλιαεν-

νιακόσια,  του σπουδαιότερου πιανίστα του

Ωκεανού, που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα κα-

ράβι  και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό!

Το Lemon με την oμάδα Experimento συνε-

χίζει το ταξίδι της ανάμεσα στη στεριά και

τη θάλασσα παρουσιάζοντας την ιστορία

του θρυλικού πιανίστα 1900. Σε συνέχεια

των καλοκαιρινών τους παραστάσεων σε

αγκυροβολημένο ferry και σ’ ένα λιμενοβρα-

χίονα, το Lemon επιστρέφει στην Αθήνα για

να παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο

Σάρας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαρκο-

πούλου 2019.

Σε διασκευή-σκηνοθεσία Γεωργίας Τσαγκα-

ράκη, ο ηθοποιός και πιανίστας Μελαχρινός

Βελέντζας (Χιλιαεννιακόσια) και ο ηθοποιός

Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ –μοναδικός

φίλος του 1900) χρησιμοποιούν όλα τους τα

εκφραστικά για να αφηγηθούν την απί-

στευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα. Το

ταλαντούχο ντουέτο του Lemon ακροβατεί

κυριολεκτικά και μεταφορικά ανάμεσα στη

στεριά και τη θάλασσα. Η αφήγηση ξετυλί-

γεται μέσα από αντιθέσεις σε μία διαρκή με-

τάβαση απ’ τη θάλασσα στη στεριά κι απ’ τη

στεριά στη θά-

λασσα συν-

δυάζοντας το

γέλιο με τη

συγκίνηση, τη

χαρά με τη νο-

σταλγία, το αν-

θρώπινο με το

μεταφυσικό,

το πραγματικό

με το φαντα-

στικό. 

Όπως ακριβώς

συμβαίνει στην

ίδια τη ζωή. Η ενέργεια κατακλύζει τη

σκηνή, η ζωντανή μουσική συνοδεύει την

αφήγηση και η ιστορία του πιανίστα που δεν

πάτησε ποτέ το πόδι του στη στεριά γίνεται

το προσωπικό ταξίδι του καθένα από εμάς.

|Εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο
που γεννήθηκες;|
Το  Lemon είναι ανεξάρτητη παραγωγή των

Experimento και ως site-specific παράσταση

ταξιδεύει σε

θ ε α τ ρ ι κ έ ς

σκηνές και

π ρ ω τ ό τ υ -

πους προορι-

σμούς κάπου

ανάμεσα στη

στεριά και τη

θ ά λ α σ σ α .

Μ ε τ α ξ ύ

άλλων, έχει

π α ρ ο υ σ ι α -

στεί πάνω σε

αγκυροβολη-

μένο ferry-boat στο λιμάνι της Αντιπάρου, εν

πλω και υπό φυσικό φως ανάμεσα στη Σαν-

τορίνη και τη Θηρασιά, σ’ ένα καρνάγιο στην

περιοχή του Λαυρίου. «Θέατρο υπάρχει

όπου υπάρχουν θεατές» σύμφωνα με τη φι-

λοσοφία της ομάδας. Τον Οκτώβριο του

2019, το Lemon θα παρουσιαστεί στο ιστο-

ρικό ξενοδοχείο Μπάγκειον.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ο Χιλιαεννιακόσια είναι ένα αγόρι που δε
μεγάλωσε ποτέ. Που έμαθε να εκφράζεται
μέσα από τις νότες αποφεύγοντας όλες τις
συγκρούσεις στη ζωή του. Μεταμορφωμέ-

νος σε μουσική. Ένας φίλος γράφτηκε στο
υποσυνείδητό του κι έγινε μέρος της ιστο-
ρίας του. Τον πλησίασε με τόλμη, μπήκε στο
μονόλογό του και τον μετέτρεψε σε διά-
λογο. Στο Lemon, ο Χιλιαεννιακόσια συνο-
μιλεί με τα φαντάσματά του και τη μουσική
του. Το πιάνο αποτελεί το ζωτικό του χώρο.
Η λιτή σκηνοθετική προσέγγιση μάς επι-
στρέφει στην ουσία της αφήγησης και την
ανάγκη να ειπωθεί η ιστορία. 

Ταυτότητα παράστασης
Φεστιβάλ Μαρκοπούλου 2019

Ανοιχτό Θέατρο Σάρας | Μαρκόπουλο

Είσοδος ελεύθερη

Το πλήρωμα του Lemon

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Κίνηση: Γεωργία

Τσαγκαράκη

Σκηνογραφία: Νατάσα Τσιντικίδη

Κοστούμια: Κέλλυ Σταματοπούλου

Ηχητικός Σχεδιασμός: Λευτέρης Δούρος

Φωτογραφίες: Χάρης Γερμανίδης

Φωτογραφίες περιοδείας / Location scout-

ing: Λουκία Μπατσή

Video: Παναγιώτης Αγκαβανάκης

Κατασκευή σκηνικού: Θωμάς Μαριάς

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας (Χιλιαεν-

νιακόσια)

Γιώργος Δρίβας (Τιμ Τούνυ)

Παραγωγή - Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ex-

perimento

Aκολουθήστε το ταξίδι της απίστευτης ιστορίας

https://www.facebook.com/experimento.gr/

https://www.instagram.com/experimento.gr

https://www.youtube.com/channel/UC1uTi_fm-

FYgtbgn8tN0x2DA 

“Πιανίστας Χιλιαεννιακόσια”
Μια παράσταση ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαμαρτυρία κατά της ηχορύπανσης

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κορωπίου

καταγγέλλει την παντελή αδιαφορία των αρχών,

μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα της ηχορύπανσης

που συντελείται στην περιοχή "Κούπι" στο Κορωπί

από τον οικισμό των Ρομά. 

Καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού η μουσική

παίζει διαπασών και επί εικοσιτετραώρου βάσεως. 

Έχει λοιπόν διάρκεια και ένταση που εμπίπτει στον

νόμο περί ηχορύπανσης. 

Δυστυχώς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κωφεύει

στις επανειλλημένες εκκλήσεις μας, ο Δήμαρχος

Κορωπίου Δ. Κιούσης αδιαφορεί και το Αστυνομικό

Τμήμα υποτίθεται ότι κάνει τη δουλειά του. 

Το αποτέλεσμα είναι όλη η περιοχή να υποφέρει

πολλά και συνεχόμενα  μερόνυχτα από την ένταση

και την διάρκεια της μουσικής των Ρομά και οι αρχές

να κοιμούνται ήσυχες. 

Ζητάμε άμεση λύση στο τεράστιο πρόβλημα της

ηχορύπανσης που ταλανίζει τις περιοχές Κούπι και

Δεξαμενή στο Κορωπί και υποβαθμίζει την ποιότητα

ζωής των κατοίκων του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 

«Αγίου Φανουρίου» 
26 και 27 Αυγούστου 2019

Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει εν όψει του πα-

νηγυριού που έρχεται στις 26 Αυγούστου, του

Αγίου Φανουρίου ότι:

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα

19/08/2019, στις οποίες θα σημειώνεται το αν-

τικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανή-

κουν στις παρακάτω κατηγορίες:
― Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχα-

νικών ειδών

― Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών

(άνθη και μεταποίηση).

― Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.

― Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποί-

ησης υπαιθρίου εμπορίου.

― Φυσικά πρόσωπα του άρθρου 45 του ν. 4497/2017

Αιτήσεις μετά τις 19/08/19 θεωρούνται εκπρόθεσμες

και δεν θα εξετάζονται.

Οι θέσεις θα δοθούν στις  19/08/19  και ώρα  08:30

κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το

2018.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  23/08/19.

Κόστος συμμετοχής    50 €/4 μέτρα.

Πληροφορίες  2132000728

Με κατεπείγον αίτημα, ο δήμαρχος Μαρκοπούλου

Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης (Αρ. Πρωτ.:  12325)

απευθύνεται προς κάθε δημόσια αρχή, ξεκινώντας

από τον Υπουργό Εσωτερικών,   Παναγιώτη Θεοδω-

ρικάκο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βο-

ρίδη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

Νικόλαο Χαρδαλιά, την Περιφερειάρχη Αττικής &

Πρόεδρο ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου, τον Αντιπεριφερει-

άρχη Ανατολικής Αττικής,  Πέτρο Φιλίππου, το Διοι-

κητή Πυροσβεστική Υπηρεσίας Νοτιοανατολικής

Αττικής, Αρχιπύραρχο Χαράλαμπο Χιώνη και όλους

τους βουλευτές της Ανατ. Αττικής, ζητώντας να του

δοθεί η δυνατότητα να μισθώσει τέσσερα οχήματα

για την Αποκομιδή των Απορριμμάτων, στον Δήμο

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Περιοχή Πόρτο Ράφτη).

Δημοσιεύουμε το επείγον αίτημα του Δημάρχου:

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Όπως γνωρίζετε στον Δήμο Μαρκοπούλου και ειδικό-

τερα στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, μετά την αιφνί-

δια, προ διμήνου, παραίτηση του τ. Αντιδημάρχου

Καθαριότητας, με την Αποκομιδή των Απορριμμάτων

από το Πόρτο Ράφτη, του οποίου ο πληθυσμός αυξά-

νεται κατά 60.000 κατοίκους την περίοδο του Καλο-

καιριού και 100.000 κατά τα Σαββατοκύριακα,

αντιμετωπίζουμε μείζον πρόβλημα, το οποίο προσπα-

θούμε να επιλύσουμε εκ των ενόντων, με ίδια μέσα

και εντατική προσπάθεια!

Ήδη, στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, έχουν ολο-

κληρωθεί δύο (2) Αναθέσεις 50.000 ευρώ, εκ μέρους

του Δήμου, χωρίς όμως, να έχει επιτευχθεί η αποκα-

τάσταση της Καθαριότητας, αφού πλέον, έχει λάβει

«επιδημική διάσταση» ΚΑΙ η ασυνειδησία πολλών

συμπολιτών, οι οποίοι μολύνουν ασύστολα τον Δήμο

μας, εναποθέτοντας σκουπίδια και διάφορα ογκώδη

Απορρίμματα στις γειτονιές (όπως στρώματα, κλαδέ-

ματα, έπιπλα, κουφώματα κ.ά.) και δημιουργώντας

έτσι, ενθάδε κείθε, αυτοσχέδιες Χωματερές!

Ωστόσο, δύο (2) σοβαρά περιστατικά που σημειώθη-

καν τις τελευταίες δέκα (10) ημέρες, δεν μας αφή-

νουν κανένα περιθώριο για ολιγωρίες, σε σχέση με

τον πλήρη και  κυρίως, τον εξαιρετικά σύντομο, κα-

θαρισμό, ολόκληρου και από άκρη σ’ άκρη, του Πόρτο

Ράφτη!

Συνοπτικά, τα προαναφερθέντα περιστατικά αφορούν:

Πρώτον, στην Πυρκαγιά στην περιοχή της Μερέντας,

την Κυριακή (21/7/2019) που σύμφωνα με την εκτίμηση

του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοτιοανατο-

λικής Αττικής, Αρχιπύραρχου, κ. Χαράλαμπου Χιώνη,

επρόκειτο για ξεκάθαρη περίπτωση εμπρησμού και

δεύτερον, ένα περιστατικό που συνέβη μόλις χθες,

Τρίτη, 30/7/2019!

Συγκεκριμένα, κατά την ώρα της Αποκομιδής των

Απορριμμάτων, βρέθηκε ένα πλαστικό  Μπουκάλι με

Βενζίνη, κάτω από στοίβα κλαδιών που είχαν εναπο-

τεθεί, πλησίον Κάδου Απορριμμάτων, στην περιοχή

του Αυλακίου, στο Πόρτο Ράφτη!!!

Είναι αυτονόητο, ότι ένα πλαστικό Μπουκάλι γεμάτο

Βενζίνη, μπορεί να αυταναφλεγεί εξαιτίας των υψη-

λών θερμοκρασιών που επικρατούν, δημιουργώντας

ταχύτατα, μεγάλη εστία Πυρκαγιάς, σε κατοικημένη

και γεμάτη βλάστηση, περιοχή!

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι αμεσότατο

και επιτακτικό το αίτημά μας για βοήθεια και ενίσχυση

στην προσπάθειά μας, να καθαρίσουμε το ταχύτερο

δυνατό, τον Δήμο Μαρκοπούλου και ειδικότερα το

Πόρτο Ράφτη! 

Για τον λόγο αυτό, χρειαζόμαστε και παρακαλούμε

θερμά, για την πολύτιμη και αναγκαία συνδρομή σας,

με την άμεση μίσθωση για τρεις (3) εβδομάδες (ει δυ-

νατόνΔευτέρα 5 Αυγούστου, έως και Δευτέρα 26 Αυ-

γούστου), δύο (2) Οχημάτων με Αρπάγη και δύο (2)

Φορτηγών!

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, λόγω των εκτάκτων συνθη-

κών, για κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια εκ μέρους σας,

ώστε τα Μηχανήματα, να μπορούν να αξιοποιηθούν

άμεσα από τον Δήμο Μαρκοπούλου, για την ομαλή

αποκομιδή των απορριμμάτων.

Είμαι στην άμεση διάθεσή σας, για κάθε τηλεφωνική

ή δια ζώσης επικοινωνία και ενημέρωση, οποτεδήποτε

το θελήσετε!

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες και

την συνεργασία σας, στον αγώνα μας, για ένα καθαρό

Δήμο Μαρκοπούλου, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ

“Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογός μας σας προσκαλεί στη Θεία Λιι-

τουργία που θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Αυγού-

στου 2019, και ώρα 08¨00 στο παρεκκλήσι

Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στην οδό Πάρου

και Δήλου γωνία, στο Πανόραμα Αγίας Μαρί-

νας Κορωπίου.

Σας περιμένουμε όλους, όποιος επιθυμεί μπο-

ρεί να κάνει και αρτοκλασία!

Τηλ. επικοινωνίας: 6976642333 

Κατεπείγον Αίτημα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
Μίσθωσης 4 Οχημάτων, για Αποκομιδή Απορριμμάτων 

“Η κατάσταση είναι επιδημική!!!”
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Σοβαρότατα ερωτηματικά προκύπτουν για την αιφνίδια

κίνηση της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου, στην εκπνοή

της θητείας, να πάρει απόφαση για επέκταση της εγκα-

τάστασης ΧΥΤΑ στη Φυλή, όταν εδώ και πέντε χρόνια

φώναζε ότι η Φυλή δεν αντέχει άλλο.

Σε επιστολή της που απέστειλε προς τον νεοεκλεγέντα

Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο

Πατούλη, προτείνει την επιπλέον αδειοδότηση της

ΟΕΔΑ Φυλής. 

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου αναφέρει ότι στην ενη-

μερωτική επιστολή που απηύθυνε ο ΕΔΣΝΑ στον κ. Πα-

τούλη (στις 18 Ιουλίου 2019, ΕΜΠ 56, σχ με το αρ. πρωτ.

8105/15-7-2019 έγγραφο), «περιγράφεται η υπάρχουσα
κατάσταση στον ΧΥΤΑ Φυλής σε σχέση με τη χωρητικό-
τητά του και παρατίθενται τεκμηριωμένα οι προτεινόμε-
νες εναλλακτικές λύσεις, που χωρίς να απαιτούνται
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιπλέον
αδειοδοτήσεις και χωρίς σοβαρή οικονομική επιβά-
ρυνση, διασφαλίζουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον τριών
ετών».
«Αυτό προκύπτει και από την πρωτοβουλία μας να ξεκι-
νήσει η διαδικασία μελέτης και κατασκευής χώρου εντός
της ΟΕΔΑ Φυλής για 4.000.000 κυβικά απορριμμάτων
που αντιστοιχεί σε πάνω από 2 χρόνια. Αν συνυπολογί-
σουμε και το γεγονός ότι οι Δήμοι θα μειώνουν διαρκώς
τον όγκο των απορριμμάτων τους, καθίσταται εύκολα
σαφές ότι υφίσταται χρονικό περιθώριο για 3,5 τουλά-
χιστον έτη από σήμερα».

Και παρακάτω αποδεικνύεται περίτρανα η “κρυφή συμ-

φωνία” Δούρου - Πατούλη:

«Οι απαντήσεις που περιέχονται στο υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΜΠ
56/18.7.2019 επίσημο απαντητικό έγγραφο του ΕΔΣΝΑ
καλύπτουν πλήρως τα ερωτήματα που επαναλαμβάνετε
στην επιστολή σας σχετικά με τη χωρητικότητα του
ΧΥΤΑ και τις ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Διοί-
κηση του ΕΔΣΝΑ για την προσαύξηση της δυναμικότη-
τας του ΧΥΤΑ για τουλάχιστον τρία χρόνια – χρόνος
επαρκής για την υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης
που θα επιλέξετε ως Διοίκηση της Περιφέρειας από την
1η Σεπτεμβρίου 2019».

πηγή:www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=32

307:i-rena-doyrou-zitaei-apo-ton-giorgo-patoyli-na-ksekatharisei-ti-tha-kanei-

me-ti-diaxeirisi-ton-aporrimmaton&catid=3&Itemid=31

Ετσι, όπως χαρακτηριστικά γράφει η  παράταξη “Αντικα-

πιταλιστική Αττική”:  «Με τις πράξεις αυτές συμπληρώ-
νεται το έγκλημα της συνέχειας της καταστροφικής
διαχείρισης των απορριμμάτων. 
Όχι μόνο εγκαταλείπεται κάθε εξαγγελία για άλλη δια-
χείριση απορριμμάτων (με διαλογή στην πηγή, ανακύ-
κλωση, κομποστοποίηση κλπ) φιλική στον άνθρωπο και
το περιβάλλον. Εγκαταλείπεται το περιβόητο κλείσιμο
της Φυλής που έταζε προεκλογικά η Δούρου. Αντίθετα
οριστικοποιείται η συγκέντρωση όλων των δραστηριο-
τήτων εκεί και η συνέχιση και επέκτασή τους επιμένον-

τας σε μια διαχείριση που καταλήγει να ανακυκλώνει συ-
νολικά μόλις το 5% περίπου του συνόλου των απορριμ-
μάτων ενώ θάβεται το 88% στη Φυλή, συνεχίζοντας την
μόλυνση και την επιβάρυνση πρωτίστως σε βάρος των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής αλλά και ευρύτερα της
Αττικής και του περιβάλλοντος».

Σύσσωμο το Κορωπί 

στον ΕΔΣΝΑ

Πολυπληθής αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας και του

Δημοτικού Συμβουλίου   συμμετείχε στην 21η Συνεδρίαση

της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ που αναβλήθηκε λόγω κατάληψης του

χώρου και συγκέντρωσης από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, συλλογικότη-

τες κινημάτων κατά της λειτουργίας ΧΥΤΑ στην Φυλή. Την

αντιπροσωπεία αποτελούσαν:  ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης,

ο πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Γιαννάκος, οι αντιδήμαρχοι, Ανδρέας

Ντούνης, Θοδωρής Γρίβας, Παναγιώτης Πολίτης, ο πρόεδρος του Δ.Σ

ΝΠΔΔ Σφηττός, Αντώνης Κορωνιάς, η πρόεδρος της Δ.Ε Παιδείας, Δή-

μητρα Μιχαιρίνα, η Ελένη Αδάμ, δημοτική σύμβουλος, ο Διονύσης Κε-

ρασιώτης, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης,

στελέχη και συνεργάτες του Δήμου Κρωπίας.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας συμμετείχε για να δια-

τρανώσει την έντονη αντίθεσή της στη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ

και στις αυταρχικές αποφάσεις της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ (8/2017)

που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σχεδιασμούς αποκεντρωμέ-

νων μεγάλων ΟΕΔΑ σε ακατάλληλους χώρους και σε «στο-

χοποιημένες» περιοχές της Δυτικής και Ανατ. Αττικής.

Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης δήλωσε σχετικά:

«Στέλνουμε και πάλι ισχυρό το μήνυμα της τεκμηριωμένης
σθεναρής εναντίωσης, νομικής και πολιτικής, σε σχεδια-
σμούς που προσπαθούν να αιφνιδιάσουν ακόμα και τις τε-
λευταίες ημέρες της διοίκησής τους, κινήματα, φορείς,
Δήμους και αυτοδιοικητικές δυνάμεις.
Η απερχόμενη ηγεσία του ΕΔΣΝΑ προσπαθώντας να δείξει
«έργο» χωροθετήσεων ΧΥΤΥ και Μονάδων ΟΕΔΑ για την
νομική προστασία της διολισθαίνει, σε πρακτικές «υπηρε-
σιακής προώθησης» των σχεδιασμών της με στεγανά ενη-
μέρωσης των εισηγήσεων της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ και
καλοκαιρινές συνεδριάσεις... Να σκεφτούν όλοι, πιθανές
ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες»... 

Σε ακτή λουομένων δεν χωράει

πλωτή εξέδρα σκαφών!

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο (αρ. 1095) για

την πλωτή εξέδρα που στήθηκε στον όρμο Ζώσκα

βάζοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τους λουόμενους,

αφού υπάρχει μισθωμένη ακτή από το Δήμο ΒΒΒ

σε επιχειρηματία για ομπρέλες και ξαπλώστρες. 

Οι κάτοικοι της περιοχής, λουόμενοι, επί σειρά δε-

καετιών έχουν ξεσηκωθεί, αντιδρούν και τονίζουν

ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Σημειωτέον ότι πριν δύο χρόνια συνέβη θανατη-

φόρο ατύχημα με λουόμενο που έχασε τη ζωή του

από ταχύπλοο.

Το ...χρονικό της υπόθεσης

Πριν ένα χρόνο, που εκμισθώθηκε η παρακείμενη τα-

βέρνα, από το Δήμο ΒΒΒ, παρατηρήθηκε μία αλλοί-

ωση του περιβάλλοντος με καταστροφή θαμνώδους

έκτασης, σπάσιμο βράχων και εκβραχισμού. O κό-

σμος διαμαρτυρήθηκε, καθώς και ο επικεφαλής της

παράταξης “ΡΙ.ΚΙ.Π” του Δήμου, Θάνος Ματόπουλος,

που το έφερε, με ερώτησή του, στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, αλλά η Δημοτική Αρχή, θεωρεί ότι καλώς γίνεται

ό,τι γίνεται.

Στη συνέχεια, με απόφαση του Υπουργείου Ναυτι-

λίας, τοποθετήθηκε πλωτή εξέδρα που θα μεταφέρει

επιβάτες στην ταβέρνα, αποκλείοντας έτσι το μεγα-

λύτερο μέρος του κόλπου και βάζοντας σε θανάσιμο

κίνδυνο τους λουόμενους, όταν υπάρχει απόφαση

του ΣτΕ για απομάκρυνση πλωτής εξέδρας, λόγω

ασφάλειας των λουομένων!

Η απόφαση του Υπ. Ναυτιλίας, πιστεύουμε, ότι δεν

έλαβε σημαντικά στοιχεία υπ’ όψιν, όπως:

Α) Ο κόλπος είναι πολύ μικρός για να σηκώσει τέτοιο

«βάρος» με πολλούς λουόμενους και στου Ζώσκα και

δίπλα στου Μαλτσινιώτη, οι οποίοι είναι όμοροι, αλλά

και στον ίδιο κόλπο με τον Αστέρα!

Β) Οτι υπάρχει ασφαλτική οδός, άνετης πρόσβασης

στην επιχείρηση, και επομένως το  σκέλος της από-

φασης: «2. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης
στην/από την πλωτή εξέδρα, από και προς την ξηρά
αντίστοιχα και εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβα-
σης κρίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακα-
τάλληλος», καταρρίπτεται.

Επίσης υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας (ΣτΕ), που ζητάει την απομάκρυνση της εξέδρας

για προστασία του λουομένων (ΣτΕ 2992/2017).

Θα πρέπει αυτά να ληφθούν υπ’ όψιν της Λιμενικής

Αρχής και του Δήμου ΒΒΒ, και να αρθεί η απόφαση

της αδείας, πριν θρηνήσουμε θύματα.

Δίνουν παράταση
στον ΧΥΤΑ Φυλής!

Δούρου και Πατούλης
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Πριν από καιρό έκανα μία πολιτική παρέμβαση από

τις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας, "ΕΒΔΟΜΗ",

με θέμα την ίδρυση δημοτικού πανεπιστημίου στην

περιοχή μας, στην διοικητική οντότητα με το

όνομα: 3Β (Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη). Όσοι από

τους αναγνώστες της εφημερίδας παρακολουθούν

συστηματικά και όχι ευκαιριακά τα πολιτικά τεκται-

νόμενα στο δήμο μας θα θυμούνται, ότι ως καθη-

γητής φιλοσοφίας (ειδικότερα πολιτικής

φιλοσοφίας) στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗ, είχα υποστηρίξει την ίδρυση ενός πανεπι-

στημίου στο δήμο των 3Β. 

Στη σημερινή μου πολιτική παρέμβαση θα ανα-

πτύξω τρεις λόγους, για τους οποίους η ίδρυση δη-

μοτικού πανεπιστημίου είναι επιβεβλημένη. Ο

πρώτος αναφέρεται στον καθολικό και γενικό επι-

στημολογικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίον η

γνώση στη σύγχρονη αστική κοινωνία δεν είναι

υπόθεση κλειστών πνευματικών συστημάτων. Σε

όλες τις πόλεις της Ευρώπης, όχι μόνον στις πρω-

τεύουσες, λειτουργούν "λαϊκά", "ανοικτά", "δημο-

τικά" πανεπιστήμια, τα οποία σαφώς διακρίνονται

από το θεσμικό πρότυπό τους. Στο Πανεπιστήμιο

(με κεφαλαίο Π), όχι μόνον διαδίδεται η γνώση,

αλλά πρωτίστως παράγεται. 

Ο τύπος του "ανοιχτού πανεπιστημίου" είναι ένας

ιδιαίτερος τύπος διάδοσης της γνώσης ο οποίος ως

επιστημολογικός θεσμός επωμίζεται την αποστολή

της "δια βίου μαθήσεως". Στην εποχή του επιστη-

μολογικού καταμερισμού της επιστημονικής γνώ-

σης και ακόμη περισσότερο, στην εποχή της

πλήρους επιστημονικής εξειδίκευσης, η αναγκαιό-

τητα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του

κοινού για τις επιστημονικές κατακτήσεις μέσω του

πανεπιστημίου της "δια βίου μαθήσεως" είναι επι-

βεβλημένη. 

Εάν ο πρώτος λόγος για την ίδρυση ενός "λαϊκού"

πανεπιστημίου είναι γενικός, πράγμα που σημαίνει,

ότι ως κανόνας ισχύει και για την περιοχή μας και

την Βαρκελώνη ή το Βερολίνο ποιός θα μπορούσε

να είναι ο δεύτερος λόγος; Αυτός λοιπόν ο δεύτε-

ρος λόγος συνδέεται άρρηκτα με αυτό, το οποίο

ονομάζω: "η επιστημονική γνώση ως κοινωνική δύ-

ναμη". 

Αγαπητοί αναγνώστες η φράση που μόλις διαβά-

σατε είναι πρώτιστη επιστημολογική αρχή μου στην

ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία μου. 

Όλα όσα εμείς οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει

με το μυαλό μας (με το πνεύμα μας), όλα αυτά είναι

"πράγματα" (με τη φιλοσοφική έννοια του όρου),

για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Και αυτά τα

πολλά "πράγματα" είναι η ζωή μας, είναι ο κοινωνι-

κός βιόκοσμος, μέσα στον οποίο ζούμε. Όπως όλοι,

λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η επιστημονική

γνώση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά η μέθοδος για

να γίνουμε όλοι εμείς ως άνθρωποι ικανά όντα να

επιβιώνουμε στον πλανήτη. 

Αυτό ο δεύτερος λόγος που επιβάλλει την ίδρυση

του "λαϊκού" πανεπιστημίου όπως εδώ εκτίθεται,

μπορεί να μη γίνεται σαφής, αλλά ουσιαστικά έχει

να κάνει μ' αυτό που λέμε: κοινωνική διάδοση της

επιστημονικής γνώσης, προκειμένου ο καθένας

από εμάς να αποκτήσει δύναμη, ισχύ και να πρω-

ταγωνιστήσει ως υπεύθυνο υποκείμενο μπροστά

τις υποθέσεις της ζωής του. 

Τώρα, σχετικά με τον τρίτο λόγο, επειδή οι σκέψεις

μου ακολουθούν ένα "δύσβατο μονοπάτι" κατανόη-

σης και ερμηνείας, θα προσπαθήσω να είμαι ανα-

λυτικός. Το ερώτημα διατυπώνεται ως εξής: γιατί ο

δήμος 3Β έχει ανάγκη από ένα δημοτικό πανεπι-

στήμιο; Ή υπό άλλη διατύπωση, γιατί επιβάλλεται

να ιδρυθεί "ανοικτό" πανεπιστήμιο στο δήμο μας;

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό μπορεί να είναι

όσες είναι και οι ερωτώντες. Επειδή όμως εγώ

θέτω το ερώτημα, εγώ θα πρέπει και να απαντήσω. 

Όμως αγαπητοί αναγνώστες θα μου επιτρέψετε μία

προσωπική εξομολόγηση. Όταν ακόμη μετά την εκ-

πόνηση της διδακτορικής διατριβής μου στο Πανε-

πιστήμιο της Φρανκφούρτης και πριν αναλάβω "εν-

τολή διδασκαλίας" στο θεσμικό πανεπιστήμιο, ο

επιβλέπων καθηγητής μου με παρότρυνε να κάνω

μαθήματα φιλοσοφίας στο "λαϊκό πανεπιστήμιο"

(Volkshochschule) της πόλης, βρέθηκα σ' έναν "νέο

κόσμο γνώσης και διδασκαλίας". 

Γιατί, λοιπόν, ο δήμος 3Β επιβάλλεται να αποκτήσει

δικό του πανεπιστήμιο με την έννοια που ανέλυσα

προηγουμένως; Ο τρίτος, λοιπόν και ουσιαστικός

λόγος έχει να κάνει με την πολιτική ταυτότητα της

τοπικής κοινωνίας. Εάν ποτέ στο δήμο μας ιδρύ-

σουμε "ανοιχτό πανεπιστήμιο", αυτό θα σημαίνει

ότι κάναμε ένα βήμα πολιτικού εξορθολογισμού.

Αυτό σημαίνει, ότι ως τοπική κοινωνία και κοινό-

τητα εγκαταλείψαμε τους παραδοσιακούς κοινωνι-

κούς δεσμούς φεουδαρχίας και πατρωνίας και

διεκδικούμε το ύψιστο πολιτικό δικαίωμα να συγ-

κροτηθούμε ως "κοινωνία των πολιτών". 

Επισημαίνω ότι η ίδρυση του δημοτικού πανεπι-

στημίου δεν είναι διοικητική ή γραφειοκρατική

υπόθεση του Δημάρχου. Είναι υπόθεση όλων μας,

δημοτών και κατοίκων, επειδή μόνον εμείς ως

άτομα και ως συλλογικότητες κατανοούμε την ίδια

την ύπαρξή μας. Εάν τελικά ιδρυθεί το "ανοιχτό"

πανεπιστήμιο στην περιοχή μας αυτό θα σημάνει

την διαμόρφωση πραγματολογικών και κοινωνικών

συνθηκών για να ζούμε όλοι μαζί εντός του ορί-

ζοντα της "κοινωνίας των πολιτών" και όχι ως επι-

μέρους κοινωνικές ομάδες, οι οποίες διεκδικούν

για τον εαυτό τους τα δικά τους και αδιαφορούν

για το "κοινό συμφέρον" όλων. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟ-

ΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και επισκέ-

πτης καθηγητής στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

(ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). 

Τι σημαίνει η ίδρυση 
"ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"
στο Δήμο μας;

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Αυτό θα σημάνει, ότι ως τοπική κοινωνία

και κοινότητα εγκαταλείψαμε τους παρα-

δοσιακούς κοινωνικούς δεσμούς φεου-

δαρχίας και πατρωνίας και διεκδικούμε το

ύψιστο πολιτικό δικαίωμα να συγκροτη-

θούμε ως "κοινωνία των πολιτών". 
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Το άγχος προέρχεται από πραγματικές ή φανταστικές αιτίες,

που προκαλούν κάποιο είδος φόβου στον άνθρωπο και  εκ-

δηλώνεται με κάποια μορφή  δυσφορίας,  που μπορεί να φτά-

σει μέχρι κρίση πανικού, με ξεχωριστές αντιδράσεις σε κάθε

περίπτωση!! 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, ο οποίος προκαλεί το

άγχος, αλλά  εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του κάθε αν-

θρώπου!! 

Βασικός παράγοντας της εμφάνισης του άγχους, είναι η έλ-

λειψη εσωτερικής πληρότητας, η οποία αφαιρεί το κυριότερο

ψυχικό στήριγμα, ενώ  ο σημερινός τρόπος επιβίωσης, αυ-

ξάνει τις ανασφάλειες των ανθρώπων,  που εκδηλώνονται με

ψυχικές διαταραχές και δημιουργούν το άγχος!!!

Κάποιες φορές ξεπροβάλλει σαν «χείρα βοηθείας» μια ιδεο-

λογία, ένα όραμα ή ένας σκοπός,  για την επούλωση των ψυ-

χικών πληγών του ανασφαλούς ατόμου, με κίνδυνο να πέσει

στα νύχια εκμεταλλευτών και απατεώνων,  με απρόβλεπτες

θλιβερές συνέπειες!!

Οι ευθύνες για τη δημιουργία του άγχους, αποδίδονται στις

σύγχρονες κοινωνικές δομές, που επιδρούν στην ανθρώπινη

φύση,  όπως η οξείδωση του σιδήρου,  που το τρώει και το

μετατρέπει σε μια φαιόχρωμη  σκόνη, τη γνωστή σκουριά!!!

Πολλές φορές ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις κατάλ-

ληλες συνθήκες ανάπτυξης του άγχους, με την υπερβολική

επιθυμία του για απόκτηση πλούτου, δόξας και συνεχών ανα-

νεώσιμων αγαθών, αδιαφορώντας για την τήρηση των ηθι-

κών αρχών, ώστε να  οδηγείται σε κακή σχέση με τους

συνανθρώπους του και σε μεγάλη ψυχική κόπωση!!!

Ο συνδυασμός των λανθασμένων επιλογών και των κοινω-

νικών, οικογενειακών και προσωπικών προβλημάτων κάθε

ανθρώπου ξεχωριστά, συμβάλουν στη γέννηση και στη δια-

τήρηση του άγχους, με αποτέλεσμα να τον οδηγούν σε με-

γαλύτερο αδιέξοδο και ο λαβύρινθος των άλυτων δυσκολιών

να τον  φέρνει  αντιμέτωπο με τον σύγχρονο Μινώταυρο,

που παρουσιάζεται με διαφορετικό πρόσωπο σε κάθε περί-

πτωση, αλλά πάντα οδηγεί τους ανθρώπους σε μη επιθυμητό

αποτέλεσμα, που μπορεί να παρουσιαστεί σαν  μια  απλή με-

λαγχολία, αλλά  μπορεί να φτάσει μέχρι και την αυτοχειρία!

Σαν μέσο απαλλαγής από το άγχος του, ο άνθρωπος χρησι-

μοποιεί τις περισσότερες φορές το ακατάλληλο φάρμακο,

που είναι ο γρήγορος πλουτισμός, γιατί νομίζει ότι η οικονο-

μική άνεση θα τον στηρίξει στις αντίξοες συνθήκες της ζωής

και θα του εξασφαλίσει  την ποθητή ασπίδα για την προφύ-

λαξή του, ενώ μ’ αυτό τον τρόπο προκαλεί τον  πολλαπλα-

σιασμό του άγχους!!

Μέσα από την συνεχή προσπάθεια της απόκτησης όλο και

μεγαλύτερου πλούτου, ο άνθρωπος γίνεται ανικανοποίητος,

ανταγωνιστικός και σκληρός με τους συνανθρώπους του,

προκαλώντας καταλυτικές επιπτώσεις για τον ίδιο και για

τους δικούς του ανθρώπους, με αποτέλεσμα την ψυχική κό-

πωση, η οποία σκοτώνει κάθε μορφή ευχαρίστησης και απο-

μακρύνει την πολυπόθητη ευτυχία!!

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την τεράστια τεχνολογική

ανάπτυξη,  προσφέρει ανέσεις που είναι επιφανειακές και

πρόσκαιρες, ενώ για την απόκτησή τους χρειάζεται συνεχής

προσπάθεια, ετοιμότητα και προνοητικότητα, που προκαλούν

ανησυχία και ανασφάλεια στον άνθρωπο, μαζί με  την σωμα-

τική και πνευματική εξασθένιση!!! Επί πλέον οι ραγδαίες εξε-

λίξεις, στις καινούργιες συνθήκες ζωής, καθιστούν τον

άνθρωπο τελειομανή, απαιτητικό, ευερέθιστο και σε περί-

πτωση που δεν πετύχει τους στόχους του, νιώθει ανάξιος,

μετέωρος και αποτυχημένος!!!

Τα συναισθήματα αυτά είναι πιο έντονα στους κατοίκους των

μεγαλουπόλεων, όπου ή ανωνυμία, η μοναξιά, ο γρήγορος

ρυθμός ζωής, η επιθυμία της επίδειξης, το κυκλοφοριακό

χάος, η ηχορύπανση, η μολυσμένη ατμόσφαιρα, το πρόχειρο

και ακατάλληλο φαγητό, η έλλειψη πραγματικής φιλίας και

αγάπης και η ψεύτικη ευδαιμονία, που σκεπάζει επιμελώς

την ανομία και την εγκληματικότητα, δοκιμάζουν συνεχώς

τις ψυχικές ανθρώπινες αντοχές και διαγράφουν ένα δυσοί-

ωνο μέλλον για την ανθρωπότητα και ιδίως για την ψυχική

υγεία των ανθρώπων, η οποία αντί να ανακουφίζεται από τα

επιστημονικά επιτεύγματα και τον λεγόμενο πολιτισμό, επι-

βαρύνεται και βογκά κάτω από αδικαιολόγητες συνθήκες!!

Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας για την αποφυγή του

άγχους είναι η τυποποιημένη εργασία,  που αναγκάζεται να

κάνει ο άνθρωπος και  μοιάζει σαν ένα  εξάρτημα  ενός σύγ-

χρονου μηχανήματος και συνέχεια εκτελεί μια επαναλαμβα-

νόμενη κίνηση, χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς πρωτοβουλία,

χωρίς προσωπική ικανοποίηση λόγω προόδου της εργασίας

του, αφού πρέπει να υπακούει πιστά και να εκτελεί πάντα

ένα καθορισμένο πρόγραμμα εργασίας που εξασφαλίζει υπέ-

ρογκα πλούτη σε ολίγους, που κι αυτοί ζουν χωρίς πλούτο

ψυχής και καλύπτονται από ένα ανόητο ανταγωνισμό επίδει-

ξης πλούτου, ξεχνώντας την ιστορία του Κροίσου!!!

Το άγχος επιδρά καταλυτικά και στη σύναψη αρμονικών αν-

θρωπίνων σχέσεων και στη μεγάλη κρίση που περνά ο οικο-

γενειακός θεσμός, με την εύκολη διάλυση των γάμων ή με

το σχηματισμό μονογονεϊκών οικογενειών, ενώ ο άνθρωπος

γίνεται καχύποπτος, ανυπόμονος, εγωκεντρικός και εριστι-

κός, οπότε παρουσιάζει ανικανότητα στη σύναψη και την δια-

τήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων, που στηρίζονται

στην αμοιβαιότητα των συναισθημάτων, στην ισοτιμία και

στον αλληλοσεβασμό των προσώπων!!

Τα άτομα που αποκτούν  ψυχικές διαταραχές από το άγχος,

παρουσιάζουν έλλειψη ισορροπημένης κοινωνικής συμπερι-

φοράς, ενώ καταφεύγουν συνήθως σε χρήση βλαβερών

φαρμακευτικών σκευασμάτων, σε ναρκωτικά, σε αλκοόλ και

σε άλλες καταστρεπτικές συνήθειες!!!

Η καταπολέμηση του άγχους θα επέλθει μόνο όταν εκλεί-

ψουν οι αιτίες που το προκαλούν και δεν πρέπει να ευελπι-

στούμε ότι αυτό θα το αναλάβουν οι διοικούσες αρχές, αφού

κι αυτές είναι μέρος του προβλήματος, αλλά προσωπικά πρέ-

πει να αγωνιστεί ο κάθε άνθρωπος, όσο κι αν φαίνεται δύ-

σκολο μέχρι ακατόρθωτο· άλλωστε να μην ξεχνάμε το

αθάνατο ελληνικό πνεύμα που στην προκειμένη περίπτωση

εκφραζόταν με την παροιμία «τα αγαθά κόποις κτώνται» και

μεγαλύτερο αγαθό από την ψυχική και σωματική υγεία δεν

υπάρχει, αφού αυτό το μέγιστο αγαθό εξασφαλίζει την ευ-

δαιμονία των κατοίκων μιας χώρας και αυτή τροφοδοτεί την

πρόοδο και ευημερία, δηλαδή τον πραγματικό πολιτισμό!!

Το πολιτιστικό επίπεδο ενός τόπου εξαρτάται από την προ-

στασία της υγείας των πολιτών του και αποτελεί ένα από τα

σπουδαιότερα κοινωνικά προβλήματα!!

Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να ενδιαφέρεται για την βελ-

τίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, όχι μόνο στις

μεγαλουπόλεις, αλλά και στην ύπαιθρο, όπου οι ποικιλόμορ-

φες επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος, από την ανάπτυξη των

βιομηχανιών, των φυτοφαρμάκων, των χωματερών, των χη-

μικών και πυρηνικών αποβλήτων, αφ’ ενός μεν κάνουν αφό-

ρητες τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αφ’ ετέρου

αποτελούν την κυριότερη αιτία ασθενειών, όπως πάμπολλες

μορφές καρκίνου, καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια που

προέρχονται κυρίως από το ανεξέλεγκτο άγχος, το οποίο όχι

μόνο γεννιέται από τις επικρατούσες συνθήκες, αλλά διατη-

ρείται απ’ αυτές και πολλαπλασιάζεται σαν τα κεφάλια της

Λερναίας Ύδρας!!

Μην περιμένουμε όμως έναν Σωτήρα και Λυτρωτή Ηρακλή

να μας απαλλάξει από τα δεινά μας, αλλά να αγωνιστούμε

μόνοι μας, γιατί όσοι είναι απόγονοι Ελλήνων, φυλάνε μέσα

στην ψυχή τους ένα μαχόμενο και αθάνατο Ηρακλή!!

ΚΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, με απλότητα, λι-
τότητα,  ξενοιασιά, γέλιο, ψυχαγωγία, ψυχοσωματι-
κές απολαύσεις και αισιοδοξία,  για να σκοτώσουμε
και να θάψουμε το άγχος!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τα Μικρά  και τα Μεγάλα!!

Σημασία στη ζωή είναι ο απόηχος, το άρωμα που

αφήνει κάθε άνθρωπος στο πέρασμά του.

Πόσο μάλλον όταν αφορά έναν ηγέτη, είτε αρχηγό

κράτους είτε Δήμαρχο. Η εμπάθεια και η κακία

ενός ηγέτη έναντι των πολιτικών του “αντιπά-

λων”, δεν τον τιμούν, τον χαρακτηρίζουν...

Πλωτή εξέδρα για μεταφορά πελατών στήθηκε στον

όρμο Ζώσκα στο Καβούρι, με άδεια του Λιμεναρ-

χείου, παρακαλώ και όποιον πάρει ο ....χάρος. Είναι ακτή

λουομένων με ξαπλώστρες των 50 και 100 ευρώ, ομπρέ-

λες και ναυαγοσώστη! Η Ριβιέρα έρχεται...

Οι κάδοι των απορριμμάτων έξω από την πλατεία και

τα κεντρικά σημεία του Δήμου ΒΒΒ, δεν πλησιάζον-

ται από την οσμή! Περνάς από το απέναντι πεζοδρόμιο

και κλείνεις τη μύτη σου.

Y
παιξέρεσε 250 εκατομμύρια ευρώ από το δημό-

σιο, μέσα από την ENERGA (θα θυμάστε το

σκάνδαλο με την ενέργεια που τα πλήρωσε για

άλλη μια φορά ο λαός), καταδικάστηκε σε 21 χρόνια

(13 κάθειρξη) και πριν δύο εβδομάδες περίπου, ο Αρ.

Φλώρος, είναι ελεύθερος, αφού κατέθεσε εγγύηση

50.000 ευρώ!!!

Μ
ε απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λα-

μίας ο δολοφόνος του 15χρονου Αλέξανδρου

Γρηγορόπουλου, Επαμεινώνδας Κορκονέας

αποφυλακίστηκε, αφού  τα ισόβια έγιναν κάθειρξη 13

χρόνια , έχει ήδη εκτίσει τα 11 στη φυλακή, αλλά μετρή-

σανε και τον πρότερον έντιμον βίον!!!

Συγκεκριμένα, πρωτοδίκως ο Επαμεινώνδας Κορκο-

νέας είχε καταδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Άμφισσας σε ισόβια καθώς είχε κριθεί ένοχος για αν-

θρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο.

Τα ισόβια πήγαν ...περίπατο, το δικαστήριο του αναγνω-

ρίζει  μεροκάματα που έχει κάνει εντός της φυλακής, τα

οποία θα προσμετρήθηκαν ευεργετικά και ο άμεσος

δόλος εξαφανίστηκε και ο Κορκονέας είναι ελεύθερος,

αν και ποτέ δεν ζήτησε συγνώμη, ποτέ δεν έδειξε με-

τανιωμένος για την πράξη του!

Η νέα κανονικότητα ήρθε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Το άγχος στη ζωή του ανθρώπου!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...

― Tα πρώτα “καλά” δείγματα της κυβέρνη-
σης είναι πλέον ορατά. Ελεύθερος ο Κορκο-
νέας, αμετανόητος και προκληπτικός! 

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο

Ευρωπαϊκό Πράσινο Περιοδικό (Green European

Journal) για ένα κίνημα πολιτικής ανυπακοής για το

κλίμα, το Extinction Rebellion, «Καιρός για επανά-
σταση: Κοινωνική ανυπακοή για τον πλανήτη». Το

ενδιαφέρον με το κίνημα αυτό είναι ότι η δράση του

– είναι ένα μη βίαιο κίνημα για τον πλανήτη – μπορεί

να είναι μαχητική και να βασίζεται στη φαντασία,

στην αποφασιστικότητα αλλά και στον σοβαρό σχε-

διασμό. Καταλήψεις δρόμων και γεφυρών με ειρη-

νικό τρόπο, συγκεκριμένα αιτήματα που όμως

ξεφεύγουν από τα κλασικά μπορούν να κινητοποιούν

χιλιάδες ανθρώπους χωρίς να προκαλούνται κατα-

στροφές και χωρίς η αστυνομική δράση να φοβίζει ή

να προκαλεί ως αντίδραση βίαια επεισόδια.

Αφορά μια γενιά που επιδιώκει να διαμορφώσει το

μέλλον της, όχι να περιμένει παθητικά την κατα-

στροφή.

Είναι μια εξέγερση για τα σημαντικά, με αποφασιστι-

κότητα και σαφή μη βίαιη δράση που παλεύει για τη

ζωή, δεν καταστρέφει, δεν τρομάζει.

Σε αυτές τις μη βίαιες εκδηλώσεις η αστυνομία συ-

νέλαβε 1000 άτομα. Οι διαδηλωτές έδειξαν ότι αγω-

νίζονται για το κλίμα και την αλλαγή που απαιτείται

για την επιβίωση μας και δεν τους φοβίζουν οι συλ-

λήψεις!

Όπως και να ονομάζεται το κίνημα #Fridaysforfuture,

#youthforclimate #climatestrike, #extinctionrebellion

στην πραγματικότητα στοχεύει στο ίδιο: στην προ-

στασία του κλίματος, της κοινωνίας και της ζωής.

Ποιος μπορεί να έχει ακόμα αμφιβολίες ότι βρισκό-

μαστε μπροστά στην κλιματική και οικολογική κατάρ-

ρευση;

Οργανώνονται μαζικά κινητοποιήσεις σε όλες τις

ηπείρους 20 με 27 Σεπτεμβρίου 2019.

#climateaction

Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ωριμάσει στην αλλαγή μιας

“πράσινης” πολιτικής για το περιβάλλον, αλλά όχι με

κονδύλια «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» που μας

τα φορτώνουν στη ΔΕΗ για να τα πληρώνουμε και

πηγαίνουν στις τσέπες των βορειοευρωπαίων!

“Καιρός για επανάσταση: 
Κοινωνική ανυπακοή για τον πλανήτη”Διαφθορά και έλλειψη αξιοκρατίας

διώχνουν τους Ελληνες στο Εξωτερικό

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η ICAP People Solutions διε-

ξήγαγε διεθνή έρευνα στη γενιά των νέων απόδημων Ελλή-

νων (γενιά του Βrain Drain), με σκοπό να διερευνήσει τους

λόγους για τους οποίους παρατηρείται στην Ελλάδα τα τε-

λευταία χρόνια το φαινόμενο της "μετανάστευσης ανθρώπι-

νου κεφαλαίου" και τους παράγοντες που θα συντελούσαν,

στην επιστροφή των ατόμων αυτών.

Η φετινή έρευνα επιβεβαιώνει την εικόνα που κατέδειξαν οι

προηγούμενες, ενώ εντοπίζει και κάποιες εξελίξεις. Συγκε-

κριμένα, το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων συνε-

χίζει να παραμένει υψηλό (πτυχιούχοι 95%), η πλειοψηφία

εργάζεται στην Ευρώπη με πρώτη επιλογή το Ηνωμένο Βα-

σίλειο, και μοιράζονται κυρίως μεταξύ διοικητικών, οικονομι-

κών, σπουδών ΙΤ και μηχανικών. Κατά 60% μετακινήθηκαν

στο εξωτερικό, αφότου είχαν ήδη εργαστεί στην Ελλάδα. Οι

κυριότεροι κλάδοι στους οποίους απασχολούνται είναι οι:

Πληροφορική, Τραπεζικός, Οικονομικός και Ασφαλιστικός.

Ακολουθούν οι Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, Επιστήμη και

Έρευνα και Εκπαίδευση.

Για ακόμα μία φορά, ο αριθμός των υπαλλήλων παρουσίασε

μείωση και αντίστοιχα αυξήθηκαν οι ανώτερες και ανώτατες

θέσεις, γεγονός που αποτυπώνεται και στις αμοιβές τους. Οι

επιχειρηματίες παραμένουν ελάχιστοι. Το 58% εργάζεται

στο εξωτερικό πάνω από 5 χρόνια με πρώτη αιτία αποχώ-

ρησης την έλλειψη αξιοκρατίας και τη διαφθορά στην Ελ-

λάδα ακολουθούμενη από την οικονομική κρίση και την

αβεβαιότητα στη χώρα. Κυριότεροι λόγοι για τους οποίους

θα επέστρεφαν στην Ελλάδα είναι η οικογένεια, το κλίμα και

ο τρόπος ζωής. 

Η αγάπη τους για τη χώρα και η δημιουργία οικογένειας οδή-

γησε πίσω στη χώρα αυτούς που έχουν ήδη επιστρέψει. Συν-

δέονται με την Ελλάδα μέσω της γλώσσας, της ιστορίας και

του πολιτισμού και το 41% δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την

Ελλάδα στο εξωτερικό λαμβάνοντας δράσεις στήριξης για

την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Σημαντικό

ποσοστό που συνεχίζει και αυξάνεται είναι το 42% το οποίο

δε σκοπεύει να γυρίσει πίσω ενώ το 45% βλέπει την επι-

στροφή του μακροπρόθεσμα σε ορίζοντα άνω των 3 χρόνων.

Λιγότεροι νέοι σε ηλικία (19% κάτω των 30 ετών) αποφασί-

ζουν να φύγουν από τη χώρα σε σχέση με το παρελθόν. Λι-

γότερα άτομα (20%) σε σύγκριση με παλαιότερα έχουν

φύγει τα τελευταία 2 χρόνια από την Ελλάδα.

Συμπερασματικά, ο πληθυσμός του Brain Drain μεγαλώνει

ηλικιακά, στήνει τη ζωή του στο εξωτερικό δημιουργώντας

οικογένεια,  εξελίσσεται εργασιακά, καταλαμβάνοντας υψη-

λότερες ιεραρχικά θέσεις και η επιστροφή στην Ελλάδα γί-

νεται μόνο όνειρο...
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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 . . .

O Iσαάκ Τοσουνίδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβου-

λος με το συνδυασμό του Δημήτρη Δαβάκη, ήρθε

πρώτος στη Βουλιαγμένη, αλλά έχασε την έδρα από

το συνδυασμό του Γρ. Κωνσταντέλλου.

Εχει κάνει διάφορες διαμαρτυρίες για το θέμα, αλλά

η κατάσταση είναι πλέον ντε φάκτουμ. Δεν αλλάζει,

και τα στοιχεία που έχει αντλήσει για τους εγγε-

γραμμένους και ψηφίσαντες, παρουσιάζουν μεγάλες

αποκλίσεις από αυτά που δίνει το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών.

Επ’ αυτού γράφει ο Ι. Τοσουνίδης:

Όσον αφορά το εκλογικό μέτρο και η έδρα που μου

αφαιρέθηκε τη τρίτη ημέρα...  μετά τις εκλογές, έχω

να παρατηρήσω τα εξής:

Στη Βούλα από τους 28.364 εγγεγραμμένους ψήφι-

σαν 13.597 δηλαδή 14.767 λιγότεροι ήτοι 47% ποσο-

στό συμμετοχής στη Βούλα.

Στη Βάρη εγγεγραμμένοι 15.855, ψήφισαν 7.489 δη-

λαδή 8.366 λιγότεροι ήτοι 48%  ποσοστό συμμετοχής...

Και στη Βουλιαγμένη 4.180 εγγεγραμμένοι, ψήφισαν

3.978... ως εκ θαύματος 202 λιγότεροι ήτοι ποσοστό

συμμετοχής 95,5% 

Ισαάκ Τοσουνίδης

σ.σ. Όμως το Υπ. Εσωτερικών παρουσιάζει αντί-

στοιχα, στη Βούλα 22.608 εγγραμμένους και ποσο-

στό συμμετοχής 62,77%, στη Βάρη 12.322, 64,9%

και στη Βουλιαγμένη 7.225 και 57,92% συμμετοχή!

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, 

Στο φύλο της 27ης Ιουλίου και στην σελίδα 17 φιλο-

ξενήσατε το άρθρο του κυρίου Μανώλη Γρηγοριάδη

σχετικά με τον αντικαπνιστικό νόμο.

Το διάβασα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Τα πάντα

ανάγονται στα κόμματα και στις ιδεολογίες. Θεέ και

Κύριε ! Το άσπρο γίνεται μαύρο με Περισσή αφέλεια

η σκοπιμότητα η εγωισμό η ιδιοτέλεια. Παραδείγματα

των συλλογισμών του συγγραφέος κατά της καθολι-

κής απαγόρευσης του τσιγάρου, ο Κραουνάκης με το

μεγάλο στόμα ή ο «Μεγάλος» 

Μικρούτσικος αλλά και ο ... Χίτλερ. 

Όλοι οι παραπάνω μεγάλοι άνδρες αποφάνθηκαν και

τα έβαλαν με τις Ελληνικές Κυβερνήσεις και την απα-

γόρευση, άλλο ότι ήταν  της Ε.Ε. Διατάγματα.

Κύριε Γρηγοριάδη, όταν κάποιος τρώει ζάχαρη βλά-

πτει τον εαυτό του, όταν βάζει αλάτι βλάπτει τον ορ-

γανισμό του και εμένα δεν με νοιάζει. Είναι επιλογή

του και το σέβομαι. Όταν όμως καπνίζει είμαι έτοιμη

να ορμησω να του πετάξω το τσιγάρο, όχι γιατί βλά-

πτει την υγεία του και του προκαλεί καρκίνο αποδε-

δειγμένα , ούτε γιατί ξοδεύει τα λεφτά του, ούτε γιατί

πλουτίζει τις καπνοβιομηχανίες, αλλά γιατί εγώ υπο-

φέρω πολύ από τον καπνιστών τον εγωισμό και την

κακή συνήθεια. 

Βήχω, πονάει το κεφάλι μου, κλαίνε τα μάτια μου,

φτερνίζομαι συνέχεια, κοκκινίζει η μύτη μου, γενικα

είμαι σαν κοτόπουλο, αρρωσταίνω γιατί με ενοχλεί

αφάνταστα ο καπνός. Έχω προσπαθήσει να κάνω

υπομονή αλλά δεν τα καταφέρνω και φεύγω από εκεί,

που υπάρχουν όντα «θεργιακλιδικα».

Ούτε είναι των φτωχών μεράκι, είναι των κακομαθη-

μένων Ελλήνων ελάττωμα μέγα, που δεν έχουν άλλοι

λαοί. (που ίσως έχουν κάτι άλλο χειρότερο) ανεξάρ-

τητα τάξεων που κατάλαβαν ότι σκοτώνουν εαυτούς

και αλλήλους με τα δηλητήρια που ρουφάνε ασυνη-

δειτα.

Παρακαλώ διαβάστε επιστήμονες συγγραφείς που

ασχολούνται με την υγεία και τις επιπτώσεις των πα-

θητικών καπνιστών, ανεξάρτητα... ταξικών διακρί-

σεων.

Και τι έχετε να πείτε για την ρύπανση του περιβάλ-

λοντος, που σβήνουν τα αποτσίγαρα— όχι μόνον των

λαϊκών στρωμάτων — στην άμμο που παίζουν τα παι-

δάκια και μολύνουν τις θάλασσες και τα ψάρια; 

Βούλα Λαμπροπούλου 

σ.σ. Πού δεν καπνίζουμε;

Δικαίωμα του μη καπνιστή είναι να μην υποχρεώνε-

ται να ζει σε έναν χώρο που έχει ντουμανιάσει από

το τσιγάρο και τον καπνό. Δικαίωμα όμως και του κα-

πνιστή είναι να έχει έναν χώρο που θα μπορεί να κα-

πνίζει. Δεν πάμε “στο όλα τα σφάζει όλα τα

μαχαιρώνει”, γιατί τότε καταστρατηγείται ο νόμος

από μόνος του. 

Για τη βλάβη που δημιουργεί στον άνθρωπο το τσι-

γάρο, το γράφουν όλα τα πακέτα, αλλά και η ζάχαρη

δημιουργεί και το ποτό, αλλά δεν τα κόβουν...

Την αξία στο έργο τέχνης
την δίνει η έμπνευση και 
η αρμονία στο αποτέλεσμα

Αγαπητοί μου φίλοι, 

Πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια! Κι όμως δεν είναι

κακό αυτό που γίνεται. Αυτό που συμβαίνει υποχρε-

ώνει τον τρόπο σκέψης μας να κινείται και αυτή στον

ίδιο ρυθμό. Στα εξήντα χρόνια που υπηρετώ την

τέχνη διδάχθηκα από αυτήν τόσα πράγματα που δεν

μπορώ να τα ερευνήσω όλα. Η άσκηση του νου που

η τέχνη σε κάθε μορφή της χαρίζει στο εσωτερικό

μας σύμπαν είναι ανυπέρβλητη. Η τέχνη είναι με-

γάλη, είναι τεράστια γιατί την χαρακτηρίζει η από-

λυτη απλότητα, γιατί είναι δώρο Θεού στον κάθε

άνθρωπο. Για να δημιουργήσει ο άνθρωπος μέσω της

τέχνης δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει δυσεύρετα

και πανάκριβα υλικά. Την αξία στο έργο τέχνης την

δίνει η έμπνευση και η αρμονία στο αποτέλεσμα. 

Θέλω να σας ρωτήσω «Έχει τύχει να επισκεφθείτε
ατομική έκθεση του Γιώργου Μητρογιάννη στο πνευ-
ματικό κέντρο των Καλυβίων;» Είναι πολλά τα χρό-

νια που παρακολουθώ το σκεπτικό της δημιουργίας

του και προσπαθώ να ανακαλύψω κάθε φορά τον ψυ-

χισμό του όταν δημιουργούσε τα έργα της κάθε έκ-

θεσής του. Κάθε κομμάτι που δημιουργεί είναι σαν

να γράφει μια ιστορία κλεμμένη από τις ιστορίες των

ανθρώπων που υπάρχουν γύρω του. Και λέω κλεμ-

μένη γιατί οι άνθρωποι συνήθως δε λένε όλα τα μυ-

στικά που έχουν αλλά τα παίρνουν μαζί τους στις

πλατιές σφαίρες του ουρανού. Χάρισμα στους αγγέ-

λους ίσως. Εκείνος όμως, ο Γιώργος ο Μητρογιάν-

νης, δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο των Καλυβίων

διδάσκεται ίσως και από τους μαθητές του πώς να

ανακαλύπτει την ψυχολογία των ανθρώπων. Εκείνος

διδάσκει πώς να ασκηθεί ο νους των παιδιών μέσω

της τέχνης. Και εκείνα τον ανταμοίβουν με την αγνό-

τητα και την αλήθεια της ψυχής τους. 

Είναι σπουδαίος δάσκαλος ο Γιώργος Μητρογιάννης.

Το έζησα επανειλημμένα στον χώρο του μουσείου

και του εργαστηρίου μου στο Κορωπί, όταν οι μαθη-

τές της τάξης του το επισκέφθηκαν.  Δεν μπορώ να

περιγράψω τον σεβασμό των παιδιών για τα έργα τέ-

χνης. Ο  Γιώργος, πάρα πολύ συχνά, μιλά για το

νόημα της τέχνης στα «παιδιά» του. 

Θυμάμαι ένα περιστατικό σε μια τέτοια επίσκεψη.

Μαζί με τα παιδιά εντελώς τυχαία μπήκε στο εργα-

στήριό μου και μια γυναίκα άγνωστη σε μένα να δει

τον χώρο. Αντικρίζει τον δάσκαλο Γιώργο Μητρο-

γιάννη, που εκείνη τη στιγμή εκείνος ανέλυε την τε-

χνική κάποιων έργων μου που οι μαθητές του

παρατηρούσαν. 

Με κοιτάζει και μου λέει: «Α! Έχετε επίσκεψη από
τον δάσκαλο Μητρογιάννη. Ξέρετε κυρία Τσεβά, συ-

νεχίζει να μου λέει, εγώ μένω στα Καλύβια. Τα παι-
διά μου τα έχει διδάξει αυτός ο δάσκαλος. Σαν μάνα
αισθάνομαι τυχερή που τα παιδιά μου για χρόνια
έμαθαν τόσα πολλά απ΄αυτόν τον άνθρωπο.»

Αγαπητοί μου  φίλοι, αυτό που θέλω να σας πω είναι

ότι η πρωτοπορεία αυτού του δάσκαλου-καλλιτέχνη

μακάρι να υπάρχει κρυμμένη στην ψυχή κάθε ανθρώ-

που γιατί είναι το μόνο μέσο που θα κάνει το μυαλό

μας να ασκέιται συνεχώς. 

Αγγελική Τσεβά

Το τσιγάρο και 

οι παθητικοί καπνιστές

Αλλα ποσοστά και άλλα νούμερα

παρουσιάζει ο Ι. Τοσουνίδης
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Στις 10 Ιουλίου 2019 υπεγράφη η σύμ-

βαση για την «Ανάπλαση της Κεντρικής

Πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιο-

χής», μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και

της αναδόχου εταιρίας «Κόνων Τεχνική

Α.Ε.», μετά τον δεύτερο μειοδοτικό δια-

γωνισμό, τον Φεβρουάριο 2019.  

Το έργο έχει προϋπολογισμό 37.606

ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους

πόρους του Δήμου Σαρωνικού. Οι εργα-

σίες, θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου

(μετά την ανάληψη της νέας δημοτικής

αρχής), περιλαμβάνουν την αρμολόγηση

και βελτίωση του δαπέδου της πλατείας,

καθώς και την τοποθέτηση φωτιστικών

σωμάτων. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα παίρ-
νει το δρόμο της υλοποίησης ένα
σημαντικό έργο για την περιοχή της Σα-
ρωνίδας, παρά τα εμπόδια και τις καθυ-
στερήσεις που αντιμετώπισε λόγω της
γραφειοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, ενώ η σχετική μελέτη είχε ολοκλη-
ρωθεί από τις 20/11/15, χρειάστηκε να
περάσουν 3 χρόνια και 3 μήνες μέχρι να
γίνει και ο δεύτερος διαγωνισμός. 

...Η βελτίωση της καθημερινότητας των
συμπολιτών μας ήταν και συνεχίζει να
αποτελεί προτεραιότητα αυτής της δη-
μοτικής αρχής, μέχρι και την τελευταία
ημέρα άσκησης των καθηκόντων μας.

Υπεγράφη η σύμβαση για την Ανάπλαση

της Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας 
Σε υγειονομική βόμβα κινδυνεύει να μετατραπεί η απόληξη του καναλιού ομβρίων υδάτων,

στο 52ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, δίπλα στο ξενοδοχείο Plaza Resort στην

Ανάβυσσο. 

Αυτό καταγγέλει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός - ΝΕΑ ΠΝΟΗ»,

Χρήστος Τσιγαρίδας, που επισκέφθηκε με κλιμάκιο της Παράταξής του το σημείο, τονί-

ζοντας ότι πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι να κινηθούν, καθώς κινδυνεύει η Δημόσια Υγεία, ενώ

ταυτόχρονα πλήττεται και η εικόνα του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού.

Bέβαια αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εχουν περάσει πολλά χρόνια, που είχαμε κάνει

ειδικό ρεπορτάζ για το θέμα, αλλά δεν ίδρωσε κανενός το ...αυτί. Είναι μία μόνιμη εστία

μόλυνσης και είναι τόσο εμφανές που δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν το ήξερε ή δεν το

είδε.

«...  Το γεγονός ότι τα λιμνάζοντα (γεμάτα μικροοργανισμούς και απορρίμματα) νερά χω-

ρίζουν από τη θάλασσα μόλις δύο - τρία μέτρα άμμου, επιτείνει την ανησυχία για το πρό-

βλημα. Δίπλα δε στο «κανάλι», ο χώρος πρασίνου είναι αφρόντιστος και γεμάτος

απορρίμματα. Είναι αδιανόητο, δίπλα ακριβώς στο 5άστερο ξενοδοχείο Plaza Resort, να

υπάρχει αυτή η εικόνα, που δυσφημεί και μειώνει το τουριστικό προϊόν του Δήμου μας.

Έχουμε επισημάνει το θέμα σε όλους τους αρμόδιους, από τον Μάρτιο του 2018, η εικόνα

όμως παραμένει ίδια, μέχρι και σήμερα» δήλωσε ο Χρήστος Τσιγαρίδας.

Υγειονομική βόμβα στην Ανάβυσσο
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Αν μιλούσαν τα δέντρα της νησίδας,

της οδού Πρίγκιπος Πέτρου, θα είχαν

να πουν πολλά θλιβερά, πονεμένα επει-

σόδια για ανθρώπους που έχασαν τη

ζωή τους, που έμειναν ανάπηροι, που

έχασαν τις δουλειές τους, μετά από πο-

λύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού

τους. Όλα αυτά στην καταματωμένη

διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικο-

λάου - Στρ. Παπάγου, στα σύνορα Γλυ-

φάδας - Βούλας.

Aντίστοιχα έχουν να πουν και οι κάτοι-

κοι των γύρω κατοικιών, που κάθε τόσο

ακούνε τα μπαμ... και τρέχουν, αλλά και

τρέμουν μήπως είναι κάποιος δικός

τους άνθρωπος.

Πάνε σχεδόν τριάντα χρόνια που οι κά-

τοιικοι της περιοχής έχουν επισημάνει

την επικινδυνότητα της διασταύρωσης,

η τροχαία καταγράφει καθημερινά πε-

ριστατικά, τόσο που βαρέθηκε πλέον

και στο τηλεφώνημα για να φθάσει στο

σημείο του ατυχήματος ρωτάει αν

υπάρχει τραυματισμός. Αν δεν υπάρχει

δεν έρχεται καν!!

Όλα αυτά τα χρόνια η κυκλοφορία έχει

αυξηθεί κατακόρυφα και αντίστοιχα

έχουν ταβανώσει και τα περιστατικά.

Μέσα στον Ιούλιο, έπεσαν στη δική μας

αντίληψη πέντε τροχαία, εκ των οποίων

το ένα με σοβαρό τραυματισμό πεζού.

Η νησίδα που φυτεύθηκε με μεγαλύ-

τερη πυκνότητα δέντρων, αφού ξερά-

θηκαν οι λεύκες, κλείνουν την οπτική

στην άνοδο της Πρ. Πέτρου. Οι χαμηλοί

θάμνοι επίσης είναι απαγορευτική στη

νησίδα γιατί δεν βλέπεις καθόλου.

Πότε θα σκύψουν οι αρμόδιοι πάνω στο

πρόβλημα; Ο Δήμος ΒΒΒ, ο Δήμος Γλυ-

φάδας, η Τροχαία;

H θανατηφόρα διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου - Στρ. Παπάγου
Ως πότε θα σφυρίζουν αδιάφορα οι αρμόδιοι;;;
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“Η εκπαίδευση είναι η βαθμιαία ανακάλυψη
της άγνοιάς μας”

(Γουΐλ Ντουραντ, 1885-1981, Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος

Στους “Βίους Παράλληλους” του Πλουτάρχου (50-120),

συγκρίνονται και αξιολογούνται οι Bιογραφίες ή καλύτερα

οι Eργοβιογραφίες δύο Μεγάλων Προσωπικοτήτων του 5ου

αιώνα π.Χ., του Αθηναίου Στρατηγού Αλκιβιάδη σε (39) κε-

φάλαια και του Ρωμαίου Πατρικίου Γαΐου Μαρκίου Κοριο-

λανού πάλι σε (39) κεφάλαια. Ο Πλούταρχος μάς παραδίδει

τις περισσότερες πληροφορίες για τον Κοριολανό. Aπ’

αυτές εμπνεόμενος ο Ουΐλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) συ-

νέθεσε την περίφημη ομώνυμη τραγωδία του και ο Λούντ-

βιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827) τη λαμπρή “Εισαγωγή” του.

Μετά την παράθεση των εργοβιογραφικών τους στοιχείων

ακολουθεί μια Σύντομη, Περιεκτική αλλά και Εμπεριστατω-

μένη Σύγκριση των δύο χαρακτήρων με τα κοινά και ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά τους.

Εμείς επιλέξαμε εκείνα τα αποσπάσματα που αφορούν

στην πολιτικο-στρατιωτική δράση και στο ήθος του Αλκι-

βιάδη και σας τα παραθέτουμε αυτούσια, στο πρωτότυπο,

ως συνήθως, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και παρερμη-

νειών. Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε στη δική σας αμε-

ρόληπτη κρίση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΟΡΘΩΝΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΒΛΑΠΤΑΝ

«Ἐπεί τό γε παρόντας καί ἄρχοντας ὀρθοῦν ἀεί προδή-
λως τά οἰκεῖα καί προδηλότερον αὖ πάλιν βλάπτειν μεθι-
σταμένους ἀμφοτέροις ὑπῆρξε». (Πλούταρχος, 50-120,

“ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ”, κεφ. 40 (1), στ. 26-28).

(= Το ιδιαίτερο πάντως χαρακτηριστικό και των δύο είναι

πως, ενόσω βρίσκονταν στην πατρίδα τους και κατείχαν την

εξουσία, ήταν φανερό ότι στέριωναν/εδραίωναν πάντα τη

δύναμή της, και όταν πάλι την εγκατέλειπαν, τότε ήταν

ακόμα πιο φανερό πως της προξενούσαν ζημιά).

Η ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΑΙ Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ

«Καίτοι καὶ Ἀλκιβιάδης δι' ὀργὴν μεγάλων αἴτιος συμ-
φορῶν κατέστη τοῖς πολίταις. Ἀλλ' ὅτε πρῶτον ἔγνω με-
ταμελομένους, εὐγνωμόνησε, καὶ πάλιν ἀπορριφείς, οὐκ
ἐφήσθη τοῖς στρατηγοῖς ἁμαρτάνουσιν οὐδὲ περιεῖδε
βουλευομένους κακῶς καὶ κινδυνεύοντας, ἀλλ' ὅπερ Ἀρι-
στείδης ἐπαινεῖται μάλιστα πράξας πρὸς Θεμιστοκλέα,
τοῦτ' ἐποίησε, πρὸς τοὺς τότ' ἄρχοντας οὐ φίλους ὄντας
ἐλθὼν καὶ φράσας τὸ δέον καὶ διδάξας». (Πλούταρχος, 50-120,

“ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ”, κεφ. 41 (2), στ. 25-29).

(= Είναι βέβαια αλήθεια πως και ο Αλκιβιάδης παρασυρμέ-

νος απ’ την οργή του έγινε η αιτία να πάθουν πολλές συμ-

φορές οι συμπολίτες του. Αλλά εκείνος, μόλις έμαθε την

πρώτη φορά πως μετάνιωσαν για τις αδικίες που του είχαν

κάνει, τους συγχώρεσε. Όταν πάλι εξορίστηκε για δεύτερη

φορά, δεν είδε με χαρά τα σφάλματα των Αθηναίων στρα-

τηγών, ούτε αδιαφόρησε βλέποντάς τους να σκέπτονται

λαθεμένα και να κινδυνεύουν. Αντίθετα, έκανε εκείνο που

έπραξε και ο Αριστείδης για το Θεμιστοκλή και τώρα επαινεί-

ται. Επισκέφθηκε δηλαδή τους Αθηναίους στρατηγούς, αν και

κάθε άλλο παρά φίλοι του ήσαν, τους είπε αυτό που είχε κα-

θήκον να τους πει και τους διαφώτισε/συμβούλευσε».

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ: Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

(ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ)

«ἐν τῇ πόλει περιιών, καὶ κυλινδούμενος αὖθις ἐν τῷ
στρατοπέδῳ, τέλος εἰς τὰς Τισσαφέρνου χεῖρας ἀφῆκεν
αὑτόν· εἰ μὴ νὴ Δία μὴ φθαρῆναι παντάπασι τὰς Ἀθήνας,
ποθῶν κατελθεῖν, ἐθεράπευε».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ”,

κεφ. 41 (2), στ. 14-18).

(= Ο Αλκιβιάδης γυρίζοντας από δω και από κει στη Σπάρτη,

περνώντας με χίλιες δυο ταλαιπωρίες στο στρατόπεδο,

αναγκάστηκε στο τέλος να ζητήσει άσυλο απ’ τον Τισσα-

φέρνη, τον οποίον καλόπιανε όχι, μα το Θεό, για κανέναν

άλλο λόγο, αλλά για να μην καταστραφεί εντελώς η Αθήνα,

μια που σκοπός του ήταν να ξαναγυρίσει σ’ αυτήν).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«τοῦ δ' Ἀλκιβιάδου τοὐναντίον ἐπισταμένου χρῆσθαι τοῖς
προστυγχάνουσιν οἰκείως, οὐδὲν ἦν θαυμαστὸν ἐν οἷς κα-
τώρθου τὴν δόξαν ἀνθεῖν μετ' εὐνοίας καὶ τιμῆς εὐημε-
ροῦσαν, ὅπου καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἔνια πολλάκις χάριν
εἶχε καὶ ὥραν. ὅθεν οὗτος μέν, οὐ μικρὰ βλάψας οὐδ'
ὀλίγα τὴν πόλιν, ὅμως ἀπεδείκνυτο πολλάκις ἡγεμὼν καὶ
στρατηγός, [...] οὕτω τὸν μὲν οὐδὲ πάσχοντες κακῶς
ἐδύναντο μισεῖν οἱ πολῖται». (Πλούταρχος, 50-120, “ΑΛΚΙΒΙΑ-

ΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ”, κεφ. 42 (3), στ. 1-6, 8-9).

(= Αντίθετα ο Αλκιβιάδης ήξερε να συμπεριφέρεται με οι-

κειότητα σε όσους τον συναναστρέφονταν, γι’ αυτό δεν

πρέπει να απορούμε βλέποντας με ποια μέσα κατόρθωνε

να διατηρεί τη δόξα του, που την αύξανε η αγάπη και η εκτί-

μηση του λαού, αφού κι απ’ τα σφάλματά του, αρκετά πολ-

λές φορές είχαν τη χάρη τους και την ομορφιά τους. Έτσι

ο Αλκιβιάδης αν και δεν ήταν ούτε μικρές ούτε λίγες οι βλά-

βες που προξένησε στην πόλη του, εν τούτοις πολλές

φορές εκλέχθηκε άρχοντας και στρατηγός. [...] Μ’ άλλα

λόγια οι Αθηναίοι δεν μπορούσαν να μισήσουν τον Αλκι-

βιάδη, ούτε και όταν τους έβλαπτε).

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

«Ἀλκιβιάδου δὲ καὶ στρατευομένου πολλάκις καὶ στρατη-
γοῦντος ἀπέλαυσαν Ἀθηναῖοι· καὶ παρὼν ἐκράτει τῶν
ἐχθρῶν ὅσον ἐβούλετο, καὶ μὴ παρόντος ἴσχυσαν αἱ δια-
βολαί». (Πλούταρχος, 50-120, “ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ”, κεφ. 43 (4), στ. 13-16).

(= Ο Αλκιβιάδης προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους Αθη-

ναίους και ως απλός στρατιώτης αλλά και ως στρατηγός.

Και όσο καιρό βρισκόταν στην Αθήνα κυριαρχούσε επί των

πολιτικών του αντιπάλους, όσο ήθελε, και οι συκοφαντίες

εις βάρος του μόνο τότε επικράτησαν, όταν απουσίαζε).

ΗΤΑΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ. 

ΔΥΣΤΡΟΠΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΣΑΝ

«Ἀλκιβιάδης μὲν οὖν οὐκ ἠρνεῖτο τιμώμενος χαίρειν καὶ
δυσφορεῖν παρορώμενος, ὅθεν ἐπειρᾶτο προσφιλὴς εἶναι
τοῖς παροῦσι καὶ κεχαρισμένος». (Πλούταρχος, 50-120, “ΑΛ-

ΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ”, κεφ. 44 (5), στ. 21-23).

(= Ο Αλκιβιάδης δεν αρνιόταν πως του προξενούσε μεγάλη

χαρά να τον τιμούν και τον στενοχωρούσε να τον παραβλέ-

πουν, γι’ αυτό προσπαθούσε να είναι αγαπητός και ευχάρι-

στος στο περιβάλλον του).

ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΣ.

ΥΠΑΡΧΩ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!

«Ὕστερον δ᾽ἀκούσας ὅτι θάνατον αὐτοῦ κατέγνωκεν ἡ
πόλις· “Ἀλλ᾽ἐγώ”, εἶπε, “δείξω αὐτοῖς  ὅτι ζῶ”».
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ”, κεφ. 22, στ. 5-7).

(= Και αργότερα, όταν πληροφορήθηκε πως οι Αθηναίοι τον

καταδίκασαν σε θάνατο, είπε: «Εγώ όμως θα τους απο-

δείξω πως είμαι ζωντανός»).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Αλκιβιάδης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

στους Αθηναίους. Με έχετε ανάγκη, δεν ξόφλησα ακόμα,

μη με διαγράφετε. Ωστόσο δεν τους απειλεί, ούτε προτίθε-

ται να τους εκδικηθεί, απλώς τους προειδοποιεί ότι έσφα-

λαν και καλά θα κάμουν να αναγνωρίσουν την αξία του και

να τον ανακαλέσουν πριν να είναι γι’ αυτούς πολύ αργά. Ο

Αλκιβιάδης ουσιαστικά ποτέ δεν εγκατέλειψε την Αθήνα,

γιατί την είχε στην καρδιά του και είχε μεγάλα όνειρα γι’

αυτήν, οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν τον Αλκιβιάδη. Το τρο-

μερό παιδί της Αθήνας θεωρήθηκε υπεύθυνο για αδικήματα,

σφάλματα, ήττες όπου δεν είχε καμμία ανάμειξη και συμ-

μετοχή. Χρεωνόταν πάντοτε λάθη και παραλείψεις άλλων.

Στόχος του ήταν να ξανακερδίσει την εύνοια της πατρίδας

του και είναι σίγουρος ότι μπορεί να το κατορθώσει. Γι’

αυτό καταφεύγει στον Τισσαφέρνη, γίνεται σύμβουλός του

με μοναδικό σκοπό να βλάψει τη Σπάρτη προς όφελος της

Αθήνας. Βέβαια όποιος του γύριζε την πλάτη, ήταν καταδι-

κασμένος να υποφέρει τα πάνδεινα απ’ αυτόν, του προκα-

λούσε μεγάλο κακό. Όποιος αμφισβητούσε την υπεροχή

του, την ανωτερότητά του, κηρυσσόταν αυτόματα θανάσι-

μος εχθρός του.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
«Ὁ δέ Ἀλκιβιάδης ταῦτα ἅµα µέν τῷ Τισσαφέρνει
καί βασιλεῖ, ὤν παρ᾽ἐκείνοις, ἄριστα εἶναι νοµί-
ζων παρῄνει, ἅµα δέ τήν ἑαυτοῦ, κάθοδον ἐς τἠν
πατρίδα ἐπιθεραπεύων, εἰδώς, εἰ µή διαφθερεῖ
αὐτήν, ὅτι ἔσται ποτέ αὐτῷ πείσαντι κατελθεῖν·
πεῖσαι δ᾽ἄν ἐνόµιζε µάλιστα ἐκ τοῦ τοιούτου, εἰ
Τισσαφέρνης φαίνοιτο αὐτῷ ἐπιτήδειος ὤν· ὅπερ
καί ἐγένετο».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο Η΄, 47)

(= Αλλά ο Αλκιβιάδης προσφέροντας αυτές τις συμβουλές

στον Τισσαφέρνη και τον Βασιλιά (Πέρση), όσο χρόνο βρι-

σκόταν υπό την προστασία τους, έπραττε αυτό, όχι μόνο

γιατί θεωρούσε αυτές ως τις πλέον εξυπηρετικές του συμ-

φέροντός τους, αλλά συγχρόνως διότι επεδίωκε με μεγάλη

προσοχή και επιμέλεια να προετοιμάσει την επιστροφή του

στην πατρίδα και γνώριζε ότι, αν δεν καταστρέψει αυτήν

εξ ολοκλήρου, θα ερχόταν η ημέρα, που θα την έπειθε να

του επιτρέψει την επάνοδό του. Και θεωρούσε ότι το απο-

τελεσματικότερο επιχείρημα γι’ αυτό θα ήταν, το να γινό-

ταν ευρέως γνωστό ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τον

Τισσαφέρνη. Όπως και πράγματι έγινε).

Ἅπασιν Φιλοµούσοις, Φιλοµαθέσιν, Φιλοκαίνοις,
Φιλεβδόµοις Ἀναγνώσταις

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΕΡΟΕΝ και ΕΡΣΗΕΝ Θ-ΕΡΟΣ*
ΕΡΡΩΣΘΕ και ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ!

ΚΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ!
Τέλεα Δήµῳ ΒΒΒ τάδ᾽εὔγµατα γενέσθαι!

(Είθε οι ευχές μας προς τους δημότες του ΒΒΒ να τελεσφορήσουν)!

* Αξιέραστο/Αξιαγάπητο και Δροσοβόλο Καλοκαίρι!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀληθινοπαιδείας  

ἄρχεσθαι 
&

Ψευδοπαιδείας
παύεσθαι
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H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κα-
τανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστα-
τούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού
Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση 
του καπιταλισμού
Δημήτρης Τσαρδάκης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογε-
νετικών και ψυχολογικών  παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέ-
τειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του κα-
πιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού 
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό 
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορι-
σμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com

KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα

Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα
Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα

Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα
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Γράφει ο Κώστας Λάμπος

Οι δυνάμεις της Φύσης και οι φυσικοί νόμοι υπήρξαν από κα-

ταβολής του ανθρώπου σκληροί απέναντί του, αλλά ταυτό-

χρονα και συνεπείς παιδευτές του, με την έννοια ότι τον

έσπρωχναν με κάθε δοκιμασία στην αναζήτηση λύσεων για

την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Αυτό

συμβαίνει άλλωστε και με κάθε άλλη μορφή ζωής, αλλά εν-

στικτωδώς και όχι συνειδητά, όπως συμβαίνει με τον άν-

θρωπο.  Με αυτήν την έννοια η Φύση δεν είναι μόνο η

ασύνειδη δημιουργός  αλλά και η πρακτική παιδαγωγός της

ζωής, διαδικασία που οδήγησε στην διαβαθμισμένη  βασανι-

στική εξέλιξή της με κορυφαία μορφή της αυτή του έλλογου

και σκεπτόμενου ανθρώπου, του μοναδικού άλλωστε δημι-

ουργήματός της που αισθάνεται δέος και σεβασμό απέναντί

της, στοιχεία που από δυνάμεις αναζήτησης, πολιτισμού και

ελευθερίας  οι εξουσίες τα ευνούχισαν και τα μετέτρεψαν για

λόγους ιδίου συμφέροντος  σε λογής-λογής θρησκευτική

πίστη υποταγής και εθελοδουλίας. Αυτή η πραγματικότητα

καταρρίπτει όλες εκείνες τις ρηχές θεωρίες που αποδίδουν

ευθύνες «στην ανθρώπινη παρέμβαση», έτσι γενικά και αφη-

ρημένα, για να απενοχοποιήσουν το σπάταλο, το χαοτικό, τα

απάνθρωπο και καταστροφικό καπιταλιστικό σύστημα και να

παραπλανήσουν τα θύματα του καπιταλισμού και των

ακραίων φυσικών φαινομένων σχετικά με τους υπεύθυνους

για την καταστροφή του περιβάλλοντος και για τα ακραία και-

ρικά φαινόμενα.

Οι πρόσφατες μεγάλες  καταστροφές εξαιτίας ακραίων κλι-

ματικών/καιρικών φαινομένων ξαναζωντανεύουν τους προ-

βληματισμούς των κοινωνιών τόσο για τις αιτίες, όσο και για

τις δυνατότητες των οργανωμένων κοινωνιών να  προφυλα-

χτούν από αυτά. Οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί παραπλάνησης

των κοινωνιών έπιασαν και πάλι δουλειά επιστρατεύοντας

αγράμματους ή/και αργυρώνητους κονδυλοφόρους και κάθε

λογής φαντασμένους “πλύστες εγκεφάλων” με το γνωστό

παραμύθι, ότι για όλα αυτά “φταίει ο άνθρωπος” και μάλιστα

“ο αμαρτωλός άνθρωπος” και γι’ αυτό μας τιμωρεί ο “θεός”.

Όμως από ακαδημαϊκούς και διαπρεπείς επιστήμονες, δεν

περιμένει κανείς να παρουσιάζουν το περιβαλλοντικό ζήτημα

σαν ένα “προπατορικό αμάρτημα”, σύμφωνα με το οποίο για

την καταστροφή στο περιβάλλον και για την απορρύθμιση

του κλίματος “φταίει η ανθρωπογενής παρέμβαση”, δηλαδή

ο άνθρωπος, έτσι γενικά και αφηρημένα. Κι αυτό  γιατί αυτή

η θεωρία παντρεύεται με το άλλο “προπατορικό αμάρτημα”,

σύμφωνα με το οποίο  όλοι γεννιόμαστε αμαρτωλοί επειδή

οι υποτιθέμενοι πρόγονοί μας ο Αδάμ, η Εύα και ο Όφις  του

υποτιθέμενου παραδείσου, του υποτιθέμενου “θεού”, “έφα-

γαν από  το δέντρο της Γνώσης του καλού και του κακού” και

γι αυτό, ως γνώστες και ικανοί να γνωρίζουν ποιο είναι το

καλό και ποιο το κακό, εκδιώχθηκαν από τον “παράδεισο” από

τον ίδιο τον “δημιουργό τους”, χάνοντας την “ιθαγένεια και

την αθανασία τους”, που σημαίνει, με σύγχρονη αναλογία,

ότι εξορίστηκαν ως αντικαθεστωτικοί για να πεθαίνουν από

την εξαντλητική δουλειά, από την πείνα και από τις φυσικές

καταστροφές, όπως σεισμούς, πλημμύρες, κατακλυσμούς,

λοιμούς, λιμούς, πυρκαγιές,  κατακτητικούς πολέμους  και

ούτω καθεξής.

Όσοι είναι οπαδοί αυτής της θεωρίας οφείλουν στο όνομα

της επιστήμης που υποτίθεται ότι “διακονούν” να διερωτη-

θούν αν και κατά πόσον ευθύνονται οι ίδιοι, τα παιδιά τους,

τα εγγόνια τους και τα εκατομμύρια των συνανθρώπων μας

που άνευ πόρων και πλούτου πεθαίνουν κάθε μέρα από την

ρύπανση του περιβάλλοντος, την απορρύθμιση του κλίματος

και από τις οικονομικοκοινωνικές ανισότητες  που καταλή-

γουν στους απάνθρωπους και καταστροφικούς πολέμους με

σκοπό την διατήρηση και το μεγάλωμα  των περιουσιών του

1%  που κατέχει ως ατομική ιδιοκτησία του τα μέσα παραγω-

γής, ελέγχει την παγκόσμια οικονομία και λεηλατεί τις ζωές

του 99% του πληθυσμού του πλανήτη μας. Θα πρέπει επίσης

να διερωτηθούν αν οι ίδιοι, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους

και τα εκατομμύρια των συνανθρώπων μας  που πεθαίνουν

πριν την ώρα τους κάθε μέρα, έχουν την ίδια ευθύνη, δηλαδή

το ίδιο ενεργειακό αποτύπωμα,  με τους ολιγάρχες, τους με-

γαλοϊδιοκτήτες βιομηχανιών τροφίμων, φαρμάκων, χημικών

σκευασμάτων, διυλιστηρίων, πετροχημικών προϊόντων, χημι-

κών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής, ορυχείων, πυρηνι-

κής ενέργειας, υπεραλίευσης, αποδάσωσης, κ.λπ., κ.λπ.,

που παράγουν  πέρα από τους καθημερινούς ρύπους  χωρίς

να τηρούν προδιαγραφές περιορισμού της όποιας ρύπανσης

παράγουν, αλλά παράγουν συνειδητά, για την μεγιστοποίηση

των κερδών τους,  σκληρούς ρύπους  στα πλαίσια σχεδιασμέ-

νης παρέμβασης για να πιέσουν μέσω συστημικών “περιβαλ-

λοντολόγων και περιβαλλοντολογούντων” κυβερνήσεις να

πάρουν αντιρρυπαντικά μέτρα με τα οποία οι κοινωνίες θα

επιβαρυνθούν με το κόστος αντιρρυπαντών και αντιρρυπαν-

τικών φίλτρων και ουσιών που τα παράγουν οι ίδιοι που ρυ-

παίνουν.

Με άλλα λόγια όσοι είναι οπαδοί αυτής της θεωρίας οφεί-

λουν, στο όνομα της επιστήμης που υποτίθεται ότι “διακο-

νούν” και μάλιστα στο όνομα των συμφερόντων των

κοινωνιών τους και της ανθρωπότητας, να διερωτηθούν αν οι

ευθύνες για το πρόβλημα της ρύπανσης του πλανήτη με τις

εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες είναι πρόβλημα μέσου

όρου που σημαίνει ότι διαιρούμε τον αριθμό των τρισεκατομ-

μυρίων δολαρίων που εκτιμούν (ποιοι αλήθεια και πώς εκτι-

μούν  την διαρκώς αύξουσα καταστροφή της χλωρίδας και

της πανίδας και πόσο αποτιμούν τα εκατομμύρια των ανθρώ-

πινων ζωών που χάνονται;) τη ζημιά δια του αριθμού των κα-

τοίκων του πλανήτη για να χρεώσουν ισομερώς τον καθένα

μας; Όμως έτσι παρακάμπτεται η πραγματικότητα, που θέλει

να αποκρύψει αυτή η ακραία θεωρία  περί “ανθρώπινης ευθύ-

νης”, για μια θεσούλα και για μια χούφτα δολάρια, τον συ-

στημικό χαρακτήρα της περιβαλλοντικής καταστροφής και

της κλιματικής απορρύθμισης που δεν είναι, βέβαια, μια απρό-

σωπη ευθύνη, αφού είναι γνωστό ότι έχει συγκεκριμένα πρό-

σωπα της σκοτεινής οικονομίας, διαπλεκόμενους

επιχειρηματίες, “σπόνσορες” πανεπιστημίων με παράξενες,

στημένες και αντιεπιστημονικές θεωρίες που τάχα τεκμηριώ-

νουν ότι τα περί καταστροφής του περιβάλλοντος είναι ψέ-

ματα και με αυτές εφοδιάζουν πλιατσικολόγους προέδρους

μεγάλων δυνάμεων και “πρόθυμους ηλιθίους” πρωθυπουρ-

γούς μικρών χωρών της μαύρης οικονομίας και της φοροδια-

φυγής  με υπερμεγέθεις τραπεζικούς λογαριασμούς, με

τηλέφωνα και διευθύνσεις.

Ας λογικευτούμε και ας αναγνωρίσουμε ότι για την περιβαλ-

λοντική καταστροφή δεν φταίνε οι άνθρωποι γενικά και αφη-

ρημένα, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι που ως

οικονομικοκοινωνικό σύστημα  με βάση την ατομική ιδιοκτη-

σία πάνω στα μέσα παραγωγής πλουτίζουν ρυπαίνοντας και

καταστρέφοντας  την ανθρωπότητα, την Φύση και τον πλα-

νήτη, γιατί μόνο με αυτήν την αλήθεια  θα μπορέσουμε να

σταματήσουμε τον καπιταλιστικό κατήφορο και να ξαναφέ-

ρουμε την ανθρώπινη πορεία στον δρόμο του ορθολογισμού,

της κοινωνικής ισότητας, της ισότιμης συνεργασίας, της κοι-

νωνικά ελεγχόμενης οικονομικής δραστηριότητας, του σεβα-

σμού της γήινης Βιόσφαιρας και της παγκόσμιας ειρήνης. Ας

κατανοήσουμε ότι η ατομική ιδιοκτησία πάνω στα μέσα πα-

ραγωγής και η ιδιωτική επιχειρηματικότητα γεννούν βίαιες

κοινωνικές συγκρούσεις, ακραίες κοινωνικές και κρατικές

συμπεριφορές, εχθρότητα των σφετεριστών και καταστρο-

φέων προς την Φύση με αποτέλεσμα την εκδίκηση της

Φύσης, η οποία όμως, ως τυφλή και ασύνειδη, δεν   πλήττει

τους πραγματικούς υπεύθυνους και τις ακραίες περιουσίες

τους γιατί αυτοί έχουν πάρει τα μέτρα τους, αλλά τους φτω-

χούς  ανθρώπους που έχουν κάποιες μικρές πλασματικές ή

δεν έχουν καθόλου περιουσίες.

Η κατανόηση αυτής της πραγματικότητας μπορεί να μας οδη-

γήσει ως κοινωνίες και ως ανθρωπότητα στην αποκατάσταση

της ενότητας Κοινωνίας και Φύσης και της αμοιβαίας συνερ-

γασίας που θα μετριάσει άμεσα, και προοπτικά θα περιορίσει

δραστικά, στο μέτρο βέβαια που αυτά σχετίζονται με τον συ-

στημικό ανορθολογισμό, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά

συνέπεια και τις ζημιές που προκαλούνται από αυτά. Από

αυτή την αναγκαία κοινωνική αλλαγή που μπορεί να περιορί-

σει οριστικά τα ακραία οικονομικοκοινωνικά φαινόμενα τα

οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα ακραία φυσικά φαι-

νόμενα  μας χωρίζουν οι ακραία πονηρές, μεροληπτικές, αν-

τιεπιστημονικές αλλά βολικές για τους κατασκευαστές και

διακινητές τους  θεωρίες, αλλά μπορεί και πρέπει να μας ενώ-

σει η μοναδική λυτρωτική αλήθεια ότι ο καπιταλισμός και η

ατομική ιδιοκτησία πάνω στα μέσα παραγωγής ευθύνονται

στον μεγαλύτερο βαθμό τόσο για την αύξηση της συχνότη-

τας και της έντασης όσο και για την  καταστροφικότητα των

ακραίων φυσικών φαινομένων, όπως ευθύνονται και για τα

ακραία κοινωνικά φαινόμενα  για τα οποία οι ακραίες θεωρίες

προσπαθούν να θολώσουν την γνώμη και την κρίση των συ-

νανθρώπων μας. Όσο για την συζήτηση και τις αντιφατικές

προτάσεις, για την εκ των υστέρων αντιμετώπιση αυτών των

καταστροφικών φαινομένων, αυτή καταντάει αδιέξοδη γιατί

αφήνει εκτός προσοχής τη πρόληψη, προφανώς επειδή το

καταστροφικό κεφάλαιο τρέφεται και αναπαράγεται, όπως η

Ύαινα από τα πτώματα, από τις καταστροφές γονατισμένων

οικονομιών και χωρών με τις πολιτικές  λιτότητας, “μεταρ-

ρυθμίσεων a la Greece, ανασυγκρότησης” τύπου ιδιωτικοποι-

ήσεων και υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας και

δανεισμού των πληγησών χωρών που ενισχύουν την πολύ-

πλευρη εξάρτησή τους από την προστάτιδα μητρόπολη, το

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ και τους άλλους πρω-

τοδευτεροξάδερφους θεσμούς της νεοφιλελεύθερης παγκο-

σμιοποίησης του κεφαλαίου.

Οι σύγχρονες δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του

Πολιτισμού οφείλουν να κατανοήσουν ότι οι νεοκλασικοί οι-

κονομολόγοι και οι νεοφιλελεύθεροι πολιτικοί,  αλλά και οι

λεγόμενοι “προοδευτικοί”, μέχρι και οι μεσσιανικές “αριστε-

ρές εξουσιαστικές  πρωτοπορίες” δέσμιοι σκοταδιστικών και

ιδεολογικών μύθων  αδυνατούν να αυτονομηθούν πνευμα-

τικά, επιστημονικά και πολιτικά και ονειρεύονται το πισωγύ-

ρισμα της ανθρωπότητας στον 19ο και 20ο αιώνα, αν όχι και

πιο πίσω. Γι αυτό οι σύγχρονες δυνάμεις της Εργασίας, της

Επιστήμης και του Πολιτισμού οφείλουν να αναδειχθούν στο

ιστορικό υποκείμενο του 21ου αιώνα και αφού αφοπλίσουν

ηθικά, πνευματικά, οικονομικά και πολιτικά το σύστημα των

οικονομικοκοινωνικών ανισοτήτων, να ανοίξουν τον δρόμο

για έναν καλύτερο κόσμο, τον κόσμο της κοινωνικής ισότη-

τας, ο οποίος χάρη στις διαχρονικές θυσίες της ανθρωπότη-

τας  γίνεται μέρα τη μέρα με την σύγχρονη επιστήμη και

τεχνολογία εφικτός, με τον όρο ότι η επιστήμη και η τεχνο-

λογία θα απελευθερωθούν από το κεφάλαιο και από τις χί-

μαιρες του καπιταλισμού.

__________________

https://classlessdemocracy.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

Η μεγάλη απάτη της θεωρίας 

περί “ανθρώπινης παρέμβασης” 

στο περιβάλλον και στο κλίμα
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Η ευρωενωσιακή στρατηγική της απε-

λευθέρωσης της ενέργειας που υπη-

ρετεί την κερδοφορία των

επιχειρηματικών ομίλων απαρέγκλιτα

προωθήθηκε από όλες τις κυβερνή-

σεις οδηγώντας στην ιδιωτικοποίηση

της ΔΕΗ, καταγγέλλουν οι ευρωβου-

λευτές του KKΕ Kώστας Παπαδάκης

και Λευτέρης Nικολάου-Aλαβάνος

στην ερώτηση που κατέθεσαν προς

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται άλ-

λωστε η διαχρονική πολιτική υποβάθ-

μισης κι απαξίωσης, ελλείψεων σε

προσωπικό και υποδομές, οι μειώσεις

μισθών. Τα συχνά μπλακ-άουτ σε πολ-

λές περιοχές της χώρας, στην Αττική

και σε άλλες περιοχές της χώρας

αυτό επιβεβαιώνουν.

Το λεγόμενο «σχέδιο διάσωσης» της

ΔΕΗ της κυβέρνησης της ΝΔ που συ-

νεχίζει το έργο της κυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑ ευθυγραμμίζεται με τις

αντιλαϊκές συστάσεις της «έκθεσης

ενισχυμένης εποπτείας» της ΕΕ. Στό-

χος αποτελεί  η «αξιόλογη επενδυ-

τικά» ΔΕΗ για την περαιτέρω

ιδιωτικοποίησή της με πώληση λιγνι-

τικών και υδροηλεκτρικών σταθμών,

είσοδο «στρατηγικού επενδυτή», η

παραχώρηση δηλαδή κερδοφόρων το-

μέων της, συνολικά της ενέργειας,

στους ομίλους. Στα μέτρα που προ-

ωθούνται περιλαμβάνονται η «μείωση

του μισθολογικού κόστους», δηλαδή

απολύσεις εργαζομένων, γενίκευση

των 8μηνων και εργολαβικών εργαζο-

μένων, νέες ελαφρύνσεις για τους

ομίλους όπως και τους ενεργοβόρες

βιομηχανίες, και στον αντίποδα αυξή-

σεις στα τιμολόγια για τα εργατικά

λαϊκά στρώματα, που απειλούνται ανά

πάσα στιγμή με διακοπές ρεύματος ή

βρίσκονται ήδη δίχως ρεύμα και αντι-

μετωπίζουν κυνήγι για ανεξόφλητες

οφειλές που τιτλοποιούνται και μετα-

βιβάζονται σε funds. 

Eνα βασικό αγαθό, όπως το ηλε-

κτρικό ρεύμα, τείνει να γίνει είδος πο-

λυτελείας. Την ίδια ώρα το ρεύμα που

παράγει η ΔΕΗ με χαμηλό κόστος από

λιγνίτη και υδροηλεκτρικά, που θα

μπορούσε να διατίθεται στα λαϊκά

στρώματα σε χαμηλές τιμές, το παρα-

χωρεί σε τιμές ακόμη πιο χαμηλές

από το κόστος της, στους ιδιώτες.

Ανυπολόγιστες είναι οι συνέπειες για

τη ΔΕΗ και απ’ την εφαρμογή της πο-

λιτικής εμπορίου ρύπων της ΕΕ, με

πρόσχημα την προστασία του περι-

βάλλοντος. Οι τιμές αγοράς δικαιωμά-

των CO2 έχουν εκτοξευθεί.

Στόχος της ΕΕ και της κυβέρνησης

είναι η στήριξη της κερδοφορίας των

ομίλων με τους εργαζόμενους του

κλάδου και τα λαϊκά στρώματα να

πληρώνουν για άλλη μια φορά το λο-

γαριασμό.

Oι ευρωβουλευτές του KKΕ υπέβαλαν

με βάση τα παραπάνω ερωτήσεις.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΤΙ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΙ “ΞΕΧΑΣΕ”

ΝΑ ΠΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

για τη ΔΕΗ;

Mε βάση τα όσα είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης, κατά την ανάγνωση των

προγραμματικών δηλώσεων στο Κοινοβούλιο, μπορεί

κανείς να εκφράσει κάποια σχόλια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ:

«Εξορθολογίζουμε την τιμολογιακή πολιτική της
ΔΕΗ. Προσέξτε όμως: Η στήριξη του εσόδου της ΔΕΗ
θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους καταναλωτές.
Αφενός μέσω της πρόσφατης μείωσης του ΦΠΑ και
αφετέρου μέσω της περαιτέρω μείωσης του
ΕΤΜΕΑΡ…»

Με λίγα λόγια είπε: Ξεχάστε τη μείωση που θα είχατε

λόγω μείωσης του ΦΠΑ. Όχι τίποτα άλλο για να λέμε

τα πράγματα με το όνομά τους…

ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΕ* ΕΙΠΕ:

«Επιδιώκουμε την κατάργηση των ΝΟΜΕ*. Δεν είναι
δυνατόν η εταιρία να πουλάει κάτω του κόστους και
να δουλεύει υπέρ των ανταγωνιστών της».

Αλήθεια, πότε το ανακάλυψε αυτό ο Υπουργός; Χθες;

Δεν το ήξερε; Γιατί 3 χρόνια τώρα που αιμορραγούσε η

ΔΕΗ δεν κατέθεσε μια επίκαιρη ερώτηση; Μια επερώ-

τηση; Γιατί δεν πήρε μια πρωτοβουλία σαν κόμμα να μι-

λήσει με την Μέρκελ για το έγκλημα αυτό;

Δεν ήξερε ότι το προϊόν των ΝΟΜΕ* κατά κύριο λόγο

πήγαινε στο εξωτερικό για να επανεισαχθεί και να

πουληθεί σε βάρος του κορόιδου που λέγεται ΔΕΗ;

Τώρα θέτουν το θέμα που έγινε ορατό και στον πιο

αδαή ότι το μοντέλο αυτό χρεοκόπησε;  Τώρα θέτουν

το θέμα, αφού πρώτα η ζημιά (η αρπαχτή) έγινε;

Τώρα θέτουν το θέμα της κατάργησης των ΝΟΜΕ που

τυπικά ως το τέλος του 2019 τελειώνουν;;;

Είπε και άλλα ο υπουργός για το 3ο μνημόνιο

Απώλεια του 50% των πελατών της ΔΕΗ!

«Εμείς σε αντίθεση με τη «μισή ΔΕΗ» του κ. Τσίπρα,
θα παλέψουμε για μια μεγαλύτερη και ισχυρή ΔΕΗ.
Θα διαπραγματευθούμε για να μεγαλώσει η ΔΕΗ, για
να ανέβει το μερίδιο της, γιατί μόνον έτσι θα επιτε-
λέσει τον αναπτυξιακό της ρόλο. Διότι το 50% το
οποίο συμφωνήσατε, σημαίνει πως πρέπει να χάσει 4
εκατομμύρια πελάτες σε 4 χρόνια. Αυτός ήταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία».

Και εσείς το ψηφίσατε!

Με τη διαφορά ότι δεν το ψήφισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το

ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΟΤΑΜΙ και το

ΚΙΝ.ΑΛ. Αρα κροκοδείλια τα δάκρυα... Δηλαδή ψηφί-

σατε τον όρο που η ΔΕΗ - υποχρεωτικά - ως το τέλος

του 2019 πρέπει να χάσει το 50% των πελατών της;

Επί 4 χρόνια κάνατε κάτι ώστε να αλλάξει αυτό; Πή-

ρατε μια πρωτοβουλία ως κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης ώστε αυτό το καταστροφικό σημείο

να το αλλάξετε;

Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας);;;

Τι μας είπε ο υπουργός;

«Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση της ΔΕΗ προς τις Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειες –για λόγους περιβαλλοντι-
κούς, αλλά για να στηρίξουμε την ίδια την επιχείρηση
και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το με-
ρίδιο αγοράς που σήμερα κατέχει η ΔΕΗ στις ΑΠΕ είναι
ελάχιστο, περίπου 2,9% και αποτελεί ντροπή, σε σχέση
με τις διεθνείς εξελίξεις στις ΑΠΕ» 

Ποιος μιλάει; Ποιος ψήφισε να πεταχτεί έξω η ΔΕΗ

από τις ΑΠΕ; Η Ν.Δ. και το ΚΙΝ.ΑΛΛ δεν ήταν, αφή-

νοντας στην “ιδιωτική πρωτοβουλία” γερά δόντια για

να μασήσει, δίνοντας εγγυημένες τιμές απόδοσης

ακόμα και 550 €/MWh; Από το 2010 δώσατε τα Φω-

τοβολταϊκά σε ιδιώτες, ενώ στη ΔΕΗ μηδέν;

Μας είπατε ακόμη ότι: «Παράλληλα με το πρόγραμμα

μετασχηματισμού της ΔΕΗ, δρομολογούμε τη μεταφορά

των παγίων της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. Στό-

χος είναι η  μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με την

προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που ειδικεύονται

στα δίκτυα. Έτσι θα αναδειχθεί η κρυμμένη αξία του

ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ θα έχει ξεκάθαρο ταμειακό όφελος

από τη μερική ιδιωτικοποίησή του».

Μπορείτε να μας πείτε πώς θα αναδειχθεί με τον

στρατηγικό επενδυτή η κρυμμένη αξία του ΔΕΔΔΗΕ;

Τι ακριβώς θα κάνει; Γιατί θα βάλει τα ωραία του

λεφτά; Πώς ακριβώς θα κερδίσει; Από πού;

Αν στερήσετε αυτό το περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ,

τι μέλλον θα έχει;

Είπατε ακόμη:

«Φροντίζουμε, ώστε με τον προσφορότερο τρόπο, να
κλείσει το θέμα των τελών για τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας και τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στη
ΔΕΗ, διότι θα αποτελέσουν μια σημαντική ένεση ρευ-
στότητας»

Τώρα μάθατε κύριε Υπουργέ, ότι η ΡΑΕ υπεξαίρεσε

681,7 εκ. από τη ΔΕΗ για τις υπηρεσίες κοινής ωφέ-

λειας του 2011; Και έως το 2015 δεν δώσατε στη

ΔΕΗ αυτά που εδικαιούτο· 812 εκατ. ευρώ!!!

Αυτά δεν συντέλεσαν να φτάσει ως εδώ η ΔΕΗ;

Τα στοιχεία πήραμε από το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ.

―――――――

*Τα ΝΟΜΕ είναι οικονομικά προϊόντα ενέργειας μέσω των οποίων

επιχειρείται να μεταφερθεί η «υπεραξία» που αποκτά η ΔΕΗ από

την αξιοποίηση του λιγνίτη σε τρίτους προμηθευτές.

Διαχρονική πολιτικη υποβάθμησης της ΔΕΗ για να ...χαριστεί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
Νομός Αττικής
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
Οικονομική Επιτροπή
Τεχνική Υπηρεσία
Εργο: ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ &ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Α.Μ.:33/2018
CPV:45214100-1
K.A.: 30.6261.01
Προϋπ. 101.476 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Χρήση: 2019
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  12498/1-8-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει
ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 27,95§2α του Ν4412/16 για
την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου:  ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ &ΑΥ-
ΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙ-
ΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προϋπολογισμού Δαπάνης
101.475,78 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %) 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheous.gov.gr  του συ-
στήματος σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν4412/16.
Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο
ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό:83934
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η    4-10-2019 ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 10:00 (λήξη επιδό-
σεως προσφορών) ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
από όπου θα αντληθούν όλα τα στοι-
χεία της διαδικασίας ανάθεσης.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφο-
ρών ορίζεται η 10/10/1019 10:00πμ
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1
καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  & Α1 καί άνω (άρθρο
59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-
8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  &
Α1 καί άνω (άρθρο 59 του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ     και ενώ-
σεις οικονομικών φορέων υπό τους
όρους του άρθρου 21 §1,2,3  της
διακήρυξης και του άρθρου 79§1ε
και 3β του Ν4412/16,  
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία είναι 1.637  ευρώ. και θα
απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας-
Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής
και συντάσσεται με βάση το άρθρο
15 της Διακήρυξης. Και η διάρκεια
ισχύος 7 μηνών.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 01/10/2019  η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογη-
τικά, το αργότερο στις 3/10/2019                             

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
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Ρυθμίσεις  για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων

που έχουν αποσπασθεί ή / θα αποσπασθούν σε

θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργα-

τών και Επιστημονικών Συνεργατών Δημάρχων,

Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών ετοιμά-

ζει το πολυνομοσχέδιο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβουν οι

νέες Δημοτικές αρχές, δίνεται δυνατότητα να

παραταθεί η θητεία ενός ειδικού συνεργάτη,

μόνο με διαπιστωτική πράξη του νέου Δημάρ-

χου/Περιφερειάρχη/ Αντιπεριφερειάρχη, εφό-

σον βεβαίως αυτός θέλει να κρατήσει τον συ-

νεργάτη του τέως.

Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ει-

δικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργα-

τών για ΔΗΜΟΥΣ μπορεί να γίνει και με από-

σπαση υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, 

Με άλλη ρύθμιση επανακαθορίζονται τα προ-

σόντα των Συμβούλων και Συνεργατών των Πε-

ριφερειαρχών/ Αντιπεριφερειαρχών.  

«Απαιτείται να έχουν τα γενικά προσόντα διο-

ρισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσω-

πικό του Δημοσίου και πτυχίο ή δίπλωμα

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο

πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα

με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή ει-

δίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτή-

των των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη

επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώ-

σεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αν-

τικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης,

η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύε-

ται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομέ-

νων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από

την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης. Για τους Ειδικούς Συνεργά-

τες ειδίκευσης/ εμπειρίας απαιτείται

τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαύριο  30 Ιουλίου 2019                       
Αριθ. Πρωτ: 13855

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Εχοντας υπόψη. 
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
2) Το αρθρο 192 του ΔΚΚ 
3) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 
4) Την αριθμ. 164/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Λαυρεωτικής
5) Την υπ’ αρ.126 /2019 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής                                    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  ότι: 
Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλει-
οδοτική δημοπρασία με προφορικές
προσφορές η εκμίσθωση ακινήτου
και συγκεκριμένα περιπτέρου
(στεγασμένο κουβούκλιο  με περι-
μετρική τέντα 32 τ.μ.), ευρισκόμενο
επί της οδού Λεωφ. Αθηνών –Σου-
νίου (έναντι ΟΤΕ) της δημοτικής
ενότητας Λαυρεωτικής. 
Τόπος διεξαγωγής της δημοπρα-
σίας και τρόπος διενέργειας αυτής
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα Λαυρεωτι-
κής…(οδός Κουντουριώτη 1)     στις
εννέα  (9) Aυγούστου  2019    ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. ενώπιον
της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημο-
πρασιών για την εκποίηση ή εκμί-
σθωση πραγμάτων του Δήμου.  

Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία
στάδια: 
Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φα-
κέλων δικαιολογητικών από τις 9.00
π.μ. ως 10:00 π.μ. 
Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητι-
κών από την Επιτροπή Διενέργειας
Δημοπρασιών και ανακοίνωση των
έγκυρων φακέλων: 
Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φα-
νερού προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού  
Δικαιολογητικά Δημοπρασίας
Για να συμμετάσχει κάποιος στη δη-
μοπρασία πρέπει απαραίτητα να κα-
ταθέσει στην Επιτροπή της
δημοπρασίας , φάκελο ο οποίος θα
περιέχει τα προβλεπόμενα με την
παρούσα διακήρυξη, δικαιολογη-
τικά, τα οποία είναι τα εξής: 
1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγω-
νισμό. 
2. Γραμμάτιο σύστασης παρακατα-
θήκης του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή επιταγή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τρά-
πεζας,  ως εγγύηση για ποσό ίσο με
το 1/10 του οριζόμενου ελαχίστου
ορίου πρώτης προσφοράς (σε μι-
σθώματα του ενός έτους) ανερχό-
μενο στο ποσό των 360,00 ευρώ. . 
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86
στην οποία θα αναγράφεται ότι
έλαβε γνώση των όρων της παρού-
σας διακήρυξης, τους οποίους απο-
δέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα
και ότι έχει πλήρη γνώση της πραγ-

ματικής κατάστασης του χώρου και
έλαβε γνώση της σχετικής μελέτης
και των  σχετικών αδειών οικοδο-
μής για την ανέγερση του κτιρίου. 
4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογα-
ριασμό άλλου οφείλει να το δηλώ-
σει πριν την έναρξη της
δημοπρασίας και πρέπει να προσκο-
μίσει το νόμιμο πληρεξούσιο, δια-
φορετικά θεωρείται ότι μετέχει για
λογαριασμό του. 
5. Βεβαίωση Φορολογικής ενημε-
ρότητας, βεβαίωση Ασφαλιστικής
ενημερότητας Δημοτική ενημερό-
τητα, τις οποίες προσκομίζουν τόσο
ο πλειοδότης υπερθεματιστής όσο
και ο εγγυητής. 
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής (Πρωτοδικείο) περί μη κήρυ-
ξης σε πτώχευση και δεν έχει κατα-
τεθεί αίτηση για κήρυξης σε
πτώχευση, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου. 
7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τε-
λευταίου τριμήνου. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή με
την οποία αποδέχεται τον ορισμό του
ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη. 
9. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνο-
μικής ταυτότητας. 
Πληροφορίες για την Δημοπρασία
παρέχονται από την υπάλληλο του
Δήμου Λαυρεωτικής κ. Χρήστου
Ελένη. κατά τις εργάσιμες ημέρες
στο τηλ. 2292320137. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ.μ.ε.
Βελετάκου Ευαγγελία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ. : Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 26/07/2019
Αριθ. Πρωτ: 30997

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ
Για την Υπηρεσία  αποκομιδής βιοα-
ποδομήσιμων υλικών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό για την υπηρεσία αποκομιδής
βιοαποδομήσιμων υλικών, και για
την Ομάδα Γ & Ομάδα Δ. Κριτήριο
ανάθεσης της Σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86
του Ν.4412/2016, για το σύνολο
όποιας Ομάδας ή/και Υποομάδων ή
και συνδυασμό τους επιθυμεί καθώς
το αντικείμενο είναι διαιρετό. Δη-
λαδή για το σύνολο των υπηρεσιών
ή  για το  σύνολο των υπηρεσιών
κάθε διακριτού τμήματος, ήτοι για
το σύνολο του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ έως
σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ2, ή μόνο
για το σύνολο του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ,
ή το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ1 ή
το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ2,
όπως αυτά προσδιορίζονται με την
αριθμ. 3/2019 μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται στα

€194.680,00 συμπ/νου του αναλο-
γούντος συντελεστή ΦΠΑ 24%. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 02/08/2019
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 10/09/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 09/03/2020. Για την έγκυρη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες οικο-
νομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ίση με ποσοστό 2% επί του προϋπο-
λογισμού της παρούσας
(157.000,00€), χωρίς τον αναλο-
γούντα Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού
τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα
ευρώ (3.140,00€) για το σύνολο
της προμήθειας. Εφόσον , οικονομι-
κός φορέας ενδιαφέρεται για τη
συμμετοχή σε περιορισμένο αριθμό
ομάδων ή υποομάδων η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, διαμορφώ-
νεται  ίση με ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της συγκεκριμέ-
νης ομάδας ή υποομάδας συμμετο-
χής, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Έστω, για παράδειγμά οικονομικός
φορέας ενδιαφέρεται για την συμ-
μετοχή του στο σύνολο των υπηρε-
σιών που περιγράφονται την
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1 «ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙ-

ΧΟΦΟΡΑ», ο συνολικός προϋπολο-
γισμός της υποομάδας χωρίς ΦΠΑ
ανέρχεται στα 20.150,00€ συνεπώς
το ύψος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα υπολογιστεί ως
ακολούθως: 20.150,00€ * 2% =
403,00€. Αντίστοιχα έτερος οικονο-
μικός φορέας έστω ότι θα συμμετά-
σχει μόνο για την Υποομάδα Δ2
«φορτωτής Τύπου JCB» με ύψος
ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς
ΦΠΑ στις 20.150,00€, συνεπώς το
ύψος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα υπολογιστεί ως
ακολούθως: 20.150,00€ * 2% =
403,00€. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.3.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
09/04/2020 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Τα έξοδα δημο-
σίευσης της περίληψης της διακή-
ρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής                                                                               
Δήμος Λαυρεωτικής
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ.Παπαθανάση
Τηλ: 22993-20222  
Fax: 22990-67900
e-mail: papathanasi@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προ-
κηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλε-
κτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, αποκλει-
στικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), για την ανάθεση του έργου
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙϊΑ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με εκτιμώμενη συ-
νολική αξία 1.200.000,00  € (με
Φ.Π.Α.  24%). 
Αφορά την βελτίωση της βατότητας
υφιστάμενων αγροτικών οδών μή-
κους περίπου  4.745μ και μέσου
πλάτους 5.15μ του Δήμου Λαυρεω-
τικής, στην ΔΕ Κερατέας. Οι υφι-
στάμενοι οδοί βρίσκονται σε
ιδιαίτερα κακή κατάσταση βατότη-
τας λόγω της συχνής διέλευσης βα-
ρέων αγροτικών  οχημάτων και της
πλημμελούς συντήρησης για με-
γάλο χρονικό διάστημα με αποτέλε-
σμα να έχουν αλλοιωθεί τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.

O Κωδικός CPV είναι [45233120-6
Έργα οδοποιίας)
2. Το έργο συντίθεται από εργασίες κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Γενικό Σύνολο
Δαπάνης Εργασιών  698.394,40€.
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 125.710,99€, Απρόβλεπτα
(15%) 123.615,81€, Απολογιστικά
18.750,00€, Αναθεώρηση 1.270,74 €,
Φ.ΠΑ 24% 232.258,06 €
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής
www.lavreotiki.gr. Εφόσον έχουν ζητη-
θεί εγκαίρως, ήτοι έως την
26/08/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέ-
χει σε όλους τους προσφέροντες,
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ-
ναψης σύμβασης, συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικά με τις προδια-
γραφές και οποιαδήποτε σχετικά δι-
καιολογητικά, το αργότερο στις
29/08/2019. Πληροφορίες Δημήτρης
Πανάγιος τηλ.: 2299320225 e-mail:
texnikh@lavrio.gr.
4. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγω-
νισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής  με το σύστημα
υποβολής προσφορών  επί  μέρους
ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί της εκατό (%) κατά κα-
τηγορία εργασιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α
του Ν.4412/2016.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Για την συμμετοχή απαιτούν-
ται τα δικαιολογητικά του άρθρου
24.2 της Διακήρυξης. ΜΟΝΟ η ηλε-
κτρονική υποβολή προσφορών, γί-
νεται δεκτή. Κάθε υποβαλλόμενη
προσφορά δεσμεύει τον συμμετέ-
χοντα στον διαγωνισμό, κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα ΕΝΝΕΑ
(9) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
6.  Ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 2 Σεπτεμβρίου 2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα
7. Δικαίωμα συμμετοχής, στο δια-
γωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγο-
ρία  ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που είναι εγκα-
τεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές

σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
Ένωσης.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νο-
μική της μορφή πρέπει να είναι τέ-
τοια, που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση
(π.χ. κοινοπραξία).
8.   Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν
σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της δια-
κήρυξης.
9. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι
αφορά στην καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, απαιτείται οι οικονομι-
κοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι
στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατά-
στασής τους.  

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαι-
τείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρ-
τήματος Α του ν. 4412/2016, πρέπει
να δραστηριοποιούνται στην κατη-
γορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και να πε-
ριλαμβάνουν βασική στελέχωση
αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμε-
νων τάξεων του ΜΕΕΠ με ανάλογη
εφαρμογή του άρ.100 του ν.
3669/2008.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» (ΑΔΑ
: 9ΚΦΝ465ΧΘ7-Μ9Η) του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών κατά το ποσό
των 868.00,00 € καθώς και από Ιδί-
ους Πόρους του του Δήμου Λαυρε-
ωτικής κατά το υπόλοιπο ποσό των
332.000,00 €
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
11.  Για τη συμμετοχή στον διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των
19.354,84 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον 30 ημερών, μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση Ένωσης οικονομι-
κών φορέων, η εγγύηση συμμετο-

χής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην Ένωση.
12.  Η συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΙ
ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης. 
13. Θα οργανωθούν  από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών, επισκέψεις-
ενημερώσεις στην περιοχή του έργου
στις 16/08/2019  και 23/08/2019 (Πα-
ρασκευή) και ώρα 08.30 π.μ Η συμμε-
τοχή των διαγωνιζομένων στην εν
λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική,
προκειμένου αποδεδειγμένα να
έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτή-
των του τόπου κατασκευής του
έργου. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν
να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον
τους για συμμετοχή με σχετική επι-
στολή στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-
σιών, στον υπάλληλο Δ. Πανάγιο τηλ.
2299320225  fax: 2299067900, e-mail:
texnikh@lavrio.gr έως 2 ημέρες πριν
την επίσκεψη-ενημέρωση.
Για την συμμετοχή των διαγωνιζομέ-
νων στην παραπάνω διαδικασία θα
δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, αντί-
γραφο της οποίας θα υποβληθεί με
την προσφορά του συμμετέχοντα.
14. Η έγκριση των όρων δημοπράτη-
σης και η διάθεση πίστωσης με την υπ’
αριθμό 129/2019 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου. Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγ-
κριθεί, επίσης, από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Λουκάς

Θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και 
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στα πεταχτά

Δουλέουμε 180 ημέρες

το χρόνο για το κράτος!

Για 180 ημέρες, από τις 365 του χρόνου εργαζόμαστε

για το κράτος. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της

έρευνας που πραγματοποίησε για 5η χρονιά στην Ελ-

λάδα το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. 

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, το

2019 οι Έλληνες θα δουλέψουν 73 ημέρες για έμμεσους

φόρους, 46 για άμεσους και 61 για κοινωνικές εισφορές.

Οι «επιδόσεις» αυτές κατατάσσουν την Ελλάδα την τέ-

ταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ από

το ΕΒΕΑ με έμφαση στον

αγροδιατροφικό τομέα

Δωρεάν πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,

τετράμηνης διάρκειας,  για την απόκτηση δεξιοτήτων

του Επαγγελματικού προφίλ του “International Market-

ing Manager” με έμφαση στον Αγροδιατροφικό Τομέα,

προσφέρει το ΕΒΕΑ και καλεί να συμμετάσχουν

άνεργοι ή νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,

απόφοιτοι οικονομικών σχολών, έως 35 ετών.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο

πλαίσιο της συμμετοχής του Ε.Β.Ε.Α. στις δράσεις

για την Εθνική Ψηφιακή Συμμαχία, η οποία είναι μία

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προ-

ώθηση της Καινοτομίας, των Ψηφιακών Δεξιοτήτων

και της Απασχόλησης.
Για περισσότερες πληροφοορίες απευθυνθείτε:

https://adminportal.acci.gr/images/DimProsklisi30_F-

1968254930.8.19.pdf

Εθνικό Σχέδιο για Ανάπτυξη

Επιχειρηματικών Πάρκων

Μελέτη με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για

την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040»

απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος στους

αρμόδιους υπουργούς. Στο πλαίσιο της Μελέτης

έχουν επιλεγεί 88 περιοχές στην Ελληνική Επικρά-

τεια, για οργάνωση - πολεοδόμηση. Πενήντα πέντε

εξ αυτών είναι άτυπες συγκεντρώσεις και προορίζον-

ται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυ-

γίανσης, ενώ προτείνονται 33 Επιχειρηματικά Πάρκα

σε αδόμητες εκτάσεις. Ο προϋπολογισμός του Εθνι-

κού Σχεδίου ανέρχεται στα 730 εκ. ευρώ (δημόσια και

ιδιωτική συμμετοχή) και το χρονοδιάγραμμα υλοποί-

ησης διαρκεί έως το 2040. 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωμομί-

σθια εργασία. Τηλ. 210 8952269

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε διπλοκατοικία (το ισό-

γειο) στα Δικηγορικά της Βούλας, 2 υπνοδωμάτια, σα-

λόνι με μεγάλο κήπο και γκαράζ. Ανεξάρτητη είσοδος.

Πληροφορίες 6945717043.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός
χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλλη-
λος 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 οικοδομησι-
μότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής
δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ.
πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού, εύκολη πρό-
σβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος (πλακόστρωτο),
κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα), δίπλα σε
αγορά, super-market, φαρμακείο, βενζίνη, πολύ κοντά σε
συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα  απαιτού-
μενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «12-02-
2019»,   δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟ-
ΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει υπο-
χρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσι-
ευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομα-
διαίες τοπικές εφημερίδες του νομού
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περί-
πτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσί-
ευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης μαζί με το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» να γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα
αυτής και στο χώρο των ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ-
τούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατ.  Δημοσθένη
Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο
Μεσογαίας, υπόψη κας  Γκουλιούμη
Μαρίας και κας Κιμπεζή Αικατερίνης
(τηλ. επικοινωνίας: 22990 20178,
22990 20124). Στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπι-
κές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας,
στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευ-
σης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προ-
θεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έν-

τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτη-
τες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδη-
γηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της πα-
ρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «12-
02-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αί-
τησης – υπεύθυνης δήλωσης με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχε-
τικά με τα προσόντα και τα βαθμο-
λογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·
και ii) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολούθησαν και για την αναζή-
τηση του εντύπου της αίτησης, δη-
λαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες
→ Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγω-
νισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου
(ΣΜΕ)· 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. απασχόλησης                                 Τίτλοι Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, τμήματος Εικαστικών Τεχνών, με κατεύθυνση Ζωγραφική, 
μεταπτυχιακού επιπέδου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

401 Διδακτική επάρκεια.  Πιστοποιημένη εκπαίδευση ή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
Διδακτική εμπειρία σε πολιτιστικά προγράμματα ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.
Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης δραστηριοτήτων εργαστηρίων ζωγραφικής, ομαδικών εκθέσεων  και 
εκθέσεων ζωγραφικής.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ν. Π. Δ. Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,                                 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124
Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Μ. Γκουλιούμη
Email: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 01-08-2019
Αριθ. Πρωτ: 1073

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ.  4/2019 για τη σύναψη ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997, όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροπο-

ποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ περί λήψης απόφασης για
προγραμματισμό προσλήψεων προ-
σωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό
την μορφή αντιτίμου έτους 2018.
5. Την υπ΄ αριθμ. 5167/12-6-2018
βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.
37599/20-7-2018 Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 64663/ 22693/
14/08/ 2018 έγγραφο του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
8. Την υπ’ αριθμ.  67/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ περί λήψης απόφασης για κα-
θορισμό του αριθμού και των ειδικοτή-
των για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με αντίτιμο, έτους 2018.
9. Την  υπ΄αριθμ.   1152/21-09-2018
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84727/
28187/04-10-2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης
συμβάσεων μίσθωσης έργου.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμ. ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
401 και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ Έως 12 μήνες 1

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Μαρκόπουλο Μεσογαίας



20 ΣΕΛΙΔΑ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019                                                                                                                                                                                                   ΕΒΔΟΜΗ

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

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

O ήλιος είναι ευεργετικός στην ψωρίαση
Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο είναι απαγορευτική

επειδή μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος και

πρόωρη γήρανση.  Όμως, για τα άτομα που πάσχουν από

ψωρίαση, ο ήλιος είναι ευεργετικός καθώς αποτελεί μία

από τις καλύτερες θεραπείες. Ωστόσο σε ποσοστό 1% των

ασθενών ο ήλιος δεν δρα θεραπευτικά αντίθετα δημιουρ-

γεί προβλήματα. Οπότε σε κάθε περίπτωση η συμβουλή

του δερματολόγου είναι απαραίτητη επεσήμανε ο Κώστας

Λούμος, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασι-

κών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ». 

Για το λόγο αυτό,  το καλοκαίρι συνιστάται στους ασθενείς

με ψωρίαση  να εκτίθενται στον ήλιο, και ιδιαίτερα οι πε-

ριοχές του σώματός τους που εμφανίζουν την ασθένεια.

Προσοχή όμως:  30 λεπτά την ημέρα αρκούν για να βελ-

τιωθεί το δέρμα. Η ηλιοθεραπεία μέχρι 15 λεπτά  χωρίς

χρήση αντιηλιακού αποδεικνύεται ευεργετική για τους πά-

σχοντες, καθώς επιβραδύνει τη γρήγορη ανάπτυξη των

κυττάρων του δέρματος που προκαλεί τις χαρακτηριστικές

πλάκες της ψωρίασης. Ωστόσο οι επιστήμονες δεν ξέρουν

τους μηχανισμούς. Προκαλεί επίσης την παραγωγή της βι-

ταμίνης D και αυτός μπορεί να είναι ένας άλλος μηχανι-

σμός δράσης

Αν κάποιος παραμείνει περισσότερο διάστημα στον ήλιο,

θα πρέπει να προστατευθεί με αντιηλιακό μετά τα πρώτα

15 λεπτά, καθώς διατρέχει τον κίνδυνο εγκαύματος και

όλων των αρνητικών συνεπειών της υπερέκθεσης στην

ηλιακή ακτινοβολία. Καλό είναι, γενικώς, να αποφεύγεται

η έκθεση τις μεσημεριανές ώρες και να τηρούνται όλοι οι

κανόνες προστασίας από τον ήλιο. Στα φαρμακεία σήμερα

διατίθενται αντιηλιακά προϊόντα που είναι κατάλληλα για

ασθενείς με ψωρίαση.

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια δερματική πάθηση, της οποίας

η ακριβής αιτιολογία δεν είναι γνωστή, ωστόσο, τα νεό-

τερα επιστημονικά δεδομένα τη συνδέουν με διαταραχή

του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού. Χαρα-

κτηριστικό της σύμπτωμα είναι οι φλεγμονώδεις, ερυθη-

ματώδεις πλάκες, οι οποίες καλύπτονται από

αργυρόλευκες φολίδες, αποτέλεσμα συστηματικής φλεγ-

μονής. Προσβάλλει εμφανείς περιοχές του σώματος,

όπως οι αγκώνες, τα γόνατα, το τριχωτό της κεφαλής, τα

νύχια, αλλά και την περιοχή της κοιλιάς και των γεννητι-

κών οργάνων, προκαλώντας έντονο κνησμό ή και ανθεκτι-

κές ψωριασιακές πλάκες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει

θεραπεία που να προσφέρει πλήρη ίαση. Για το λόγο αυτό,

η ψωρίαση αντιμετωπίζεται ως χρόνια νόσος με συνεχή

λήψη φαρμάκων.

Η ψωρίαση αποτελεί μια πολυπαραγοντική νόσο με έντονο

κληρονομικό υπόβαθρο. Η γενετική προδιάθεση αποτελεί

έναν από τους κυριότερους παράγοντες εμφάνισης ψω-

ρίασης, η οποία εκδηλώνεται σε τυχαία στιγμή.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγον-

τες που μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση ή και έξαρση

της ψωρίασης όπως

• άγχος • παχυσαρκία • μόλυνση από παθογόνους μικρο-

οργανισμούς • τραυματισμός του δέρματος ή ηλιακά εγ-

καύματα • φάρμακα (με λίθιο ή β-αναστολείς)

• μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ • κάπνισμα

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ», είναι πανελλαδικός φορέας ενταγμένος

στα εθνικά μητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής

φροντίδας και εθελοντικών ΜΗ.ΚΥ.Ο.  Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό

τη διαρκή ενημέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξη των ασθε-

νών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα.

Τηλ. Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210 721 2002

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

Το κοιλιακό φούσκωμα είναι μια αίσθηση διόγκωσης της

κοιλιάς. Οφείλεται κυρίως σε διαταραχή της φυσιολογικής

κινητικότητας δημιουργώντας αυξημένα αέρια.

Ο αέρας στο έντερο είναι ένα μείγμα από διαφορετικά συ-

στατικά που μπορεί να δημιουργούνται από αυξημένη κα-

τάποση αέρα, αυξημένη παραγωγή ή μειωμένη

απορρόφηση εξαιτίας απόφραξης. Αυξημένα αέρια δημι-

ουργούν φούσκωμα και άλλα συμπτώματα όπως αυξημένη

αποβολή αερίων από τον πρωκτό η ερυγές.

Εάν η κοιλιά είναι ορατά διογκωμένη σε συνδυασμό με

φούσκωμα είναι πιο πιθανό ότι υπάρχει κάποια οργανική

νόσος παρά λειτουργική που δημιουργεί τα συμπτώματα.

Το φούσκωμα συσχετίζεται συχνά με κοιλιακό πόνο που

μπορεί να ανακουφίζεται με την αποβολή αερίων η κοπρά-

νων.

Ποιες οι αιτίες του κοιλιακού φουσκώματος;

Το κοιλιακό φούσκωμα μπορεί να είναι εκδήλωση πολλών

διαταραχών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι σο-

βαρές και είναι αποτέλεσμα διαταραχής της γαστρεντερι-

κής λειτουργίας. Mερικά συχνά αίτια είναι:

• Δίαιτα: To σώμα μας κάνει πολύ καιρό να διασπάσει και

να αποβάλλει το λίπος από το σώμα. Πολύ λίπος στη δίαιτα

προκαλεί επεισόδια φουσκωμάτων. Άλλα τρόφιμα προκα-

λούν φούσκωμα εξαιτίας αυξημένης παραγωγής αερίων.

Αυτά τα τρόφιμα είναι το κουνουπίδι τα λάχανα τα φασόλια

και οι ωμές σαλάτες.

• Σύνδρομο δυσαπορρόφησης: Μια σειρά από διαταραχές

υπάρχουν όταν το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει και να

απορροφήσει μερικά συστατικά των τροφών. Σ’ αυτές τις

περιπτώσεις τα συστατικά που παραμένουν παραπάνω, πα-

ράγουν αέρια εξαιτίας μερικών χημικών αντιδράσεων ή

εξαιτίας των καλών μικροβίων στο παχύ που προσπαθούν

σκληρά για τη διάσπαση αυτών των συστατικών. Μη ανοχή

στη λακτόζη, κοιλιοκάκη και άλλες δυσανεξίες σε τρόφιμα

είναι παραδείγματα διαταραχών που προκαλούν συμπτώ-

ματα με αυτούς τους μηχανισμούς.

• Κατάποση αέρα: Εάν καταπίνεται μεγάλες ποσότητες

αέρα το έντερο σας έχει πρόβλημα απορρόφησης ή απο-

βολής του από το σώμα σας αρκετά γρήγορα. Αυτό σημαί-

νει ότι μένει στο σώμα σας και δημιουργεί το αίσθημα του

φουσκωμάτων. Άγχος ή νευρικότητα, γρήγορο φαγητό,

αναψυκτικά, κατάποση με καλαμάκι ή μάσημα μαστίχας

προκαλούν αυξημένη κατάποση αέρα.

• Ευερέθιστο έντερο: Είναι μια συνηθισμένη διαταραχή που

οι ασθενείς έχουν επεισόδια εναλλαγής δυσκοιλιότητας και

διάρροιας. Κοιλιακό φούσκωμα είναι ένα από τα χαρακτη-

ριστικά συμπτώματα της διάγνωσης.

• Μερική απόφραξη εντέρου: Μια απόφραξη σε κάποιο ση-

μείο του εντέρου εμποδίζει τη μεταφορά τροφής και μπορεί

να οδηγήσει σε φούσκωμα

• Δυσκοιλιότητα: Χαρακτηρίζεται με μείωση της συχνότη-

τας των κενώσεων και μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα

• Έμμηνη ρύση: Το φούσκωμα είναι συχνό σε γυναίκες

στην περίοδο της έμμηνης ρύσης η είναι μέρος του προεμ-

μηνηρισιακού συνδρόμου.

• Άλλα αίτια: Πολύ σπάνια, το φούσκωμα σας μπορεί να

οφείλεται σε πολύ πιο σοβαρή νόσο έτσι είναι αναγκαίο να

μιλήσετε τα συμπτώματα σας με το γιατρό σας. Οι παρα-

κάτω καταστάσεις είναι λιγότερο συχνές αλλά δεν μπορεί

να αγνοούνται:

• Ασκίτης: Μερικές φορές μπορεί να αισθάνεστε φουσκω-

μένος εξαιτίας συλλογής υγρού μέσα στην κοιλιά που ονο-

μάζεται ασκίτης. Αυτό είναι αποτέλεσμα ηπατικής νόσου.

• Oγκοι: Πολύ σπάνια μπορεί να αισθάνεστε φουσκωμένοι

εξαιτίας ενός όγκου στην κοιλιάς όπως παγκρέατος ήπα-

τος, ωοθηκών ή αλλού. Η παρουσία μάζας ή διόγκωσης

πρέπει να σας τραβήξει την προσοχή για την πιθανότητα

όγκου η καρκίνου

• Λοίμωξη: Μερικές παρασιτικές λοιμώξεις προκαλούν ανώ-

μαλες διατάσεις του παχέος) μεγάκολο που σχετίζεται με

την αίσθηση του φουσκώματος. 

Έλεγχος της κοιλιακής διάτασης.

Εάν έχετε κοιλιακή διάταση είναι σημαντικό να σας δει για-

τρός για να αποκλείσει οτι δε υπάρχει κάτι σοβαρό. Ειδικό-

τερα εάν υπάρχει διάρροια, δυσκοιλιότητα, απώλεια

βάρους ή αιμορραγία από οπουδήποτε στο πεπτικό, υπάρ-

χει μεγαλύτερη πιθανότητα ότι κάτι σοβαρό, παρά λειτουρ-

γικό πρόβλημα υπάρχει.

Ποιες τροφές προκαλούν αέρια; 

Πολλές τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες μπορεί να

προκαλέσουν αέρια. Τα λιπαρά και οι πρωτεΐνες προκαλούν

λίγα αέρια.

Ενδεικτικές τροφές:

• φασόλια

• λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το λάχανο, το λαχανάκι

Βρυξελλών, τα κρεμμύδια, οι αγκινάρες και τα σπαράγγια 

• τα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα μήλα και τα ροδάκινα

• τα ολικής αλέσεως, το σιτάρι ολικής και το πίτουρο

• τα ηδύποτα και τα φρουτοποτά

• το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί και

το παγωτό, και οι συσκευασμένες τροφές που περιέχουν

λακτόζη, όπως είναι το ψωμί, τα δημητριακά, και το dressing

της σαλάτας

• οι τροφές που περιέχουν σορβιτόλη, όπως είναι οι διαι-

τητικές τροφές και τα άνευ ζάχαρης γλυκά και τσίχλες 

Διατροφή
Οι γιατροί μπορεί να συστήσουν στους ασθενείς να κατα-

ναλώνουν λιγότερες τροφές που προκαλούν αέρια. Αυτό,

όμως, για κάποιους ανθρώπους μπορεί να σημαίνει τον

αποκλεισμό υγιεινών τροφών, όπως είναι τα φρούτα και τα

λαχανικά, τα προϊόντα ολικής αλέσεως και τα γαλακτοκο-

μικά προϊόντα.

Οι γιατροί μπορεί επίσης να συστήσουν τη μείωση των υψη-

λών σε λιπαρά τροφών για να μειωθεί το φούσκωμα και η

δυσφορία. Αυτό βοηθάει το στομάχι να αδειάσει πιο γρή-

γορα, επιτρέποντας στα αέρια να κινηθούν στο λεπτό έν-

τερο.  

Δυστυχώς, η ποσότητα των αερίων που προκαλείται από

συγκεκριμένες τροφές ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι αποτελεσματικές διατροφικές αλλαγές εξαρτώνται από

τη μάθηση που προκύπτει μέσω της δοκιμής και του λάθους,

προκειμένου να διαπιστώσει κάποιος πόση ποσότητα δυσα-

νεκτικής τροφής μπορεί να καταναλώσει χωρίς να έχει πρό-

βλημα. 

Τι μπορείς να κάνεις για να το αντιμετωπίσεις:

• Κατανάλωσε πολλά υγρά και πιο συγκεκριμένα αρκετό

νερό. Όσο αφυδατωμένος είναι ένας οργανισμός, τόσο πε-

ρισσότερη κατακράτηση παρατηρείται και άρα το φού-

σκωμα είναι αναπόφευκτο.

• Αποφεύγεις τη κατανάλωση ανθρακούχων ποτών. Παγι-

δεύουν αέρα στο στομάχι.

• Τροφές, ενισχυμένες σε προβιοτικά, τα προβιοτικά (βα-

κτήρια) συμβάλλουν στη διάσπαση των σακχάρων και των

πρωτεϊνών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την πέψη.

Μείωση κατανάλωσης άλατος

• Τροφές ενισχυμένες σε κάλιο, όπως ντομάτα, αγγούρι,

μπανάνα κλπ. Συμβάλλουν στην διατήρηση της ισορροπίας

των υγρών και κατά συνέπεια στην αποφυγή της κατακρά-

τησης.

• Τζίντζερ, μάραθος, μαϊντανός, βοηθούν στην καταπολέ-

μηση του πρηξίματος και συμβάλλουν στη καλύτερη πέψη.

Ακόμη, προτείνεται:

• η μείωση των μεγάλων και υπερβολικά λιπαρών γευμά-

των,

• η διατήρηση του φυσιολογικού σωματικού βάρους,

• η μείωση της κατανάλωσης αεριούχων ποτών και αλκοόλ,

• η συστηματική χρήση τροφίμων με προβιοτικά (ειδικούς

ζωντανούς μικροοργανισμούς, αντίστοιχους με αυτούς που

αποτελούν την εντερική χλωρίδα). Αποκαθιστούν την ισορ-

ροπία της εντερικής χλωρίδας και μειώνουν τον μετεωρι-

σμό,

• το αργό μάσημα της τροφής με κλειστό στόμα, το μην

μάσημα τσίχλας και η αποφυγή του ύπνου μετά από το

γεύμα,

• η πόση αφεψημάτων με γλυκάνισο ή φασκόμηλο μετά

από το γεύμα.

• ο περιορισμός της κατανάλωσης γαλακτοκομικών, σό-

γιας, καλαμποκιού, αγγουριού, πιπεριάς, ραπανακιών, ρεβι-

θιών, φακής, μήλων

• η αποφυγή βρώσης μπρόκολου, κουνουπιδιού, λάχανου

Βρυξελλών, λάχανου γενικώς, ωμών κρεμμυδιών, φασο-

λιών, μπιζελιών

του Ξενοφώντα Τσούκαλη, Μ.D.

medlabnews.gr

Τι είναι το φούσκωμα, πρήξιμο της κοιλιάς; Που οφείλεται ο τυμπανισμός;
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Όπως αναμένον-

ταν και μένοντας

απόλυτη ικανοποι-

ημένη από την

περσινή και όχι

μόνο χρονιά,

εξάλλου οι διακρί-

σεις  σε ομαδικό

αλλά και σε ατο-

μικό επίπεδο για

την ακαδημία ήταν αρκετές,   η Διοί-

κηση του Συλλόγου συμφώνησε να

πορευτεί με το ίδιο προπονητικό team

και για την επόμενη χρονιά. Είναι φα-

νερό πως πετυχημένη συνταγή δεν

αλλάζει….

Αναλυτικά στο προπονητικό team της

Ακαδημίας μας για την επόμενη ποδο-

σφαιρική χρονιά 2019-2020 θα βρί-

σκονται οι :

1) Δήμου Αλέξης – Υπεύθυνος Ακαδη-

μίας, Διπλωματούχος Προπονητής Πο-

δοσφαίρου UEFA B, Καθηγητής

Φυσικής Αγωγής

2) Κεχαγιάς Απόστολος -   Διπλωμα-

τούχος Προπονητής Ποδοσφαίρου

UEFA C, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

3) Κλεανθίδης Μάνθος – Διπλωματού-

χος Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA

B, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Msc in

Coaching Studies

4) Μαγκαφίνης Αρης – Διπλωματού-

χος Προπονητής Ποδοσφαίρου  UEFA

C

5) Προβατίδης Παύλος - Διπλωματού-

χος Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA

B

6) Σπανίδης Μωυσής -  Διπλωματού-

χος Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA

B, Προπονητής Τερματοφυλάκων

7) Τελίδης Αλέξης - Διπλωματούχος

Προπονητής Ποδοσφαίρου  UEFA C

PAOK ACADEMY / MUNDIALITO

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ U23
Τριπλό βάθρο για τους Ελληνες κωπηλάτες

Η κωπηλασία έγραψε χρυσές σελίδες στο παγκό-

σμιο πρωτάθλημα U23 στη Σαρασότα των ΗΠΑ.

Χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια γέμισαν οι

αθλητές και οι αθλήτριες επιστρέφοντας στην Ελ-

λάδα, που την δόξασαν και την κατέταξαν στην 4η

θέση στον πίνακα των μεταλλίων αφήνοντας πίσω

δυνατές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ελβετία και η Ολ-

λανδία.

Χρυσές οι Χριστίνα Μπούρμπου και

Μαρία Κυρίδου

Παγκόσμιες πρωταθλήτριες για πρώτη φορά στην κατη-

γορία Κ23 στη δίκωπο κοριτσιών αναδείχθηκαν στο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στις ΗΠΑ οι Χριστίνα

Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου, που τερμάτισαν σε

7.11.67 και άφησαν στη δεύτερη θέση τη Ν. Αφρική με

7.16.24 και στην τρίτη τη Ρωσία με 7.18.35. 

Να σημειωθεί ότι οι δύο αθλήτριες από τη Θεσσαλονίκη

είναι αήττητες ως πλήρωμα και πλέον έχουν φτάσει τα

τέσσερα χρυσά μέσα σε ένα χρόνο, αφού ήταν πρώτες

στο Παγκόσμιο εφήβων του 2018, στο Ευρωπαϊκό Κ23

του 2018 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων πέρυσι

στο Μπουένος Αϊρες.

Χρυσές και οι Αννέτα Κυρίδου και 

Δήμητρα Τσαμοπούλου

Aκολούθησαν επίσης η Αννέτα Κυρίδου και η Δήμητρα

Τσαμοπούλου κατακτώντας το δεύτερο χρυσό μετάλλιο

στο παγκόσμιο πρωτάθλημα -23 ετών  στο διπλό σκιφ.

Οι δύο νεαρές κωπηλάτριες, ύστερα από ένα δύσκολο

αγώνα, τερμάτισαν σε χρόνο 7.04.20, άφησαν στη δεύ-

τερη θέση το πλήρωμα της Αυστραλίας (7.07.77) και

στην τρίτη την ομάδα της Ουγγαρίας με 7.11.68.

«Ήταν μια πραγματικά σκληρή κούρσα για μας αλλά ήρ-

θαμε για να πάρουμε το χρυσό για το οποίο ετοιμαζό-

μασταν όλο το χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολο ως την

τελευταία κουπιά αλλά τα καταφέραμε», είπε η Αννέτα

Κυρίδου. 

Η Δήμητρα Τσαμοπούλου είναι Βουλιώτισσα και οι γο-

νείς της είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι. Ευχόμαστε πρωτιά

και στους Ολυμπιακούς!

Ασημένιο ο Στέφανος Ντούσκος 

Μετά από μια συγκλονιστική κούρσα που κρίθηκε στα τε-

λευταία μέτρα ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το αση-

μένιο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ αγοριών. Ο Στ.

Ντούσκος, ξεκίνησε πολύ δυνατά και πέρασε πρώτος στα

500 και τα 1000μ. Στη συνέχεια ο Γερμανός Βέμπερ έκανε

την αντεπίθεσή του και κατάφερε να πέσει πρώτος στον

τερματισμό σε χρόνο 6.54.59 αφήνοντας στη  2η θέση τον

Στέφανο που τερμάτισε σε 6.56.15 ενώ σε απόσταση ανα-

πνοής τερμάτισε τρίτος με 6.56.22 ο Νορβηγός Ζουέλ. 

Χάλκινο οι Γιάννης Καλανταρίδης και

Θανάσης Παλαιοπάνος

To χάλκινο μετάλλιο ήρθε από τους Γιάννη Καλαντα-

ρίδη και Θανάση Παλαιοπάνο που κατέκτησαν το

χάλκινο μετάλλιο. Τερμάτισαν στην τρίτη θέση με

χρόνο 6.33.09, πίσω από τη Ρουμανία (6.29.24) και τη

Λιθουανία (6.31.01).
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

«Ασημένιος» ο Γκολομέεφ, 

διάκριση για τον Χρήστου

«Ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής στα 50 μ. ελεύθερο

στέφθηκε ο 26χρονος Ελληνας πρωταθλητής Κριστιάν Γκολο-

μέεφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Γκουανγ-

κτζού. Ο αθλητής του Εθνικού Πειραιά κολύμπησε την

απόσταση στον τελικό σε χρόνο 21.45 δευτερόλεπτα και μοι-

ράστηκε το ασημένιο μετάλλιο με τον Βραζιλιάνο Μπρούνο

Φράτους. Να σημειωθεί ότι αυτό είναι μόλις το δεύτερο μετάλ-

λιο που κατακτά η Ελλάδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε αγώ-

νισμα κολύμβησης, μετά το χρυσό του Αρη Γρηγοριάδη στα 50

μ. ύπτιο το 2005 στο Μοντρεάλ. Παγκόσμιος πρωταθλητής

αναδείχθηκε ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ, ο οποίος με επί-

δοση 21.04 δευτερόλεπτα κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων που

ανήκε στον Βραζιλιάνο Σέζαρ Σιέλο Φίλιο από το 2009.

Επιπλέον, αξιόλογη παρουσία είχε ο Απόστολος Χρήστου

στον τελικό στα 50 μ. ύπτιο, καθώς με επίδοση 24.75 δευτε-

ρόλεπτα τερμάτισε 8ος, ενώ κατέρριψε ρεκόρ 10 χρόνων που

κατείχε ο Αρης Γρηγοριάδης από το 2009, με χρόνο 24.77 δευ-

τερόλεπτα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Νοτιοαφρικανός Ζαν Βαντέλ

με χρόνο 24.43, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι

Ρώσοι Εβγκένι Ρίλοφ (2ος) με 24.49 και Κλίμεντ Κολέσνικοφ

με 24.51.

Πόλο: 7η η Εθνική ανδρών

«Ξέσπασε» στη Γερμανία η Εθνική πόλο ανδρών, τη νίκησε 11-

6 στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης και κατέλαβε την 7η

θέση στην τελική βαθμολογία της διοργάνωσης. Το πρώτο ημί-

χρονο ήταν αμφίρροπο και βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 4-

4, στην επανάληψη όμως η Εθνική παίζοντας εξαιρετική άμυνα

(για 14 λεπτά δεν δέχτηκε γκολ) «έχτισε» διαφορά υπέρ της.

3, Αργυρόπουλος - Κανακάκης 2, Μουρίκης, Κολόμβος, Γούνας

2, Βλαχόπουλος, Γαλανίδης

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ιταλία, για τέταρτη

φορά στην ιστορία της, νικώντας 10-5 την Ισπανία στον με-

γάλο τελικό.

ΣΤΙΒΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ

Ρεκόρ και αξιόλογες επιδόσεις στην ΠάτραΤα ρεκόρ και οι

εξαιρετικές επιδόσεις χαρακτήρισαν το φετινό Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα στίβου, που διεξήχθη στην Πάτρα για 4η συνεχή

χρονιά. Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσαν περισσότεροι

από 400 αθλητές από 125 συλλόγους της χώρας.

Σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισε η Κατερίνα Στεφανίδη, που πρώ-

τευσε στο επί κοντώ γυναικών με άλμα στα 4,83 μ., 4η καλύτερη

επίδοση στον κόσμο για φέτος. Παράλληλα το άλμα της αποτελεί

ρεκόρ αγώνων, βελτιώνοντας το επίσης δικό της 4,81. Τη δεύτερη

θέση κατέλαβε η Ελένη Πόλακ με 4,41 μ., ενώ τρίτη ήταν η μικρή

αδερφή της Στεφανίδη, Γεωργία, με 4,16 μ.

Στο μήκος ανδρών ο Μίλτος Τεντόγλου για μία ακόμα χρονιά

ήταν εντυπωσιακός, με άλμα στα 8,22 μ., δείχνοντας πως ο

αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στο επί κοντώ ανδρών ο Κώστας Φιλιππίδης επιβεβαίωσε την

κυριαρχία του και με άλμα στα 5,71 μ. αναδείχθηκε πανελλη-

νιονίκης για 12η φορά στην καριέρα του και 11η διαδοχική, συ-

νεχίζοντας παράλληλα τις σταθερές εμφανίσεις στη σεζόν. Τη

δεύτερη θέση κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής, που ξεκίνησε

τον αγώνα με έγκυρο άλμα στα 5,40 μ., ενώ τρίτος με πολύ

καλή παρουσία ήταν ο Θοδωρής Χρυσανθόπουλος με 5,40.

Η Βούλα Παπαχρήστου ήταν νικήτρια στο τριπλούν, με άλμα

στα 14,09 μ., σε έναν αγώνα όπου επέλεξε να κάνει τέσσερα

άλματα και έπειτα να σταματήσει.

Για δέκατη φορά στην καριέρα του ο Δημήτρης Τσιάμης ανα-

δείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στο τριπλούν και μάλιστα με

εντυπωσιακό τρόπο, καθώς είχε άλμα στα 16,70 μ. και βελ-

τίωσε το φετινό του ρεκόρ, δείχνοντας για μία ακόμη φορά

αγωνιστική ετοιμότητα.

Στα 110 μ. εμπόδια ο Κώστας Δουβαλίδης έφτασε στη 12η

νίκη του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο έμπειρος πρωταθλη-

τής διένυσε την απόσταση σε 13.56 στην τελευταία του

κούρσα πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων.

Στη συνολική βαθμολογία, στους άνδρες ο Ολυμπιακός για 4η

συνεχόμενη χρονιά πήρε την πρώτη θέση με 152 βαθμούς,

δεύτερη ήταν η Κηφισιά με 129 β. και τρίτος ο Ηρακλής με 92

β. Στις γυναίκες πρώτη με διαφορά ήταν η Κηφισιά, που με 167

β. επέστρεψε στην κορυφή μετά από δυο χρόνια. Ακολούθησε

ο ΓΣ «Ελ. Βενιζέλος» Χανίων με 84 β., ενώ στην τρίτη θέση με

81 β. τερμάτισαν ο ΓΣ Ηλιούπολης και η Ολυμπιάδα Πάτρας.

BASKET LEAGUE

«Τίτλοι τέλους» για την Κύμη

Αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Κύμη, γνωστοποι-

ώντας ότι αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία της ομάδας

έπειτα από εννιά χρόνια ύπαρξης. Ουσιαστικά πρόκειται για

την οριστικοποίηση της συγχώνευσής της με το Λαύριο, το

οποίο υποβιβάστηκε πέρυσι, αλλά στο πλαίσιο της συμφωνίας

μεταξύ των δύο συλλόγων θα πάρει τη θέση της ομάδας της

Εύβοιας στην Basket League.

ΑΕΚ: Μια ανάσα από την απόκτηση του Λίνου Χρυσικόπουλου

από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται η «Ενωση», με τον νεαρό φόργουορντ

να αποτελεί την επιλογή του κόουτς της ΑΕΚ Παπαθεοδώρου

για αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος Ντούσαν Σάκοτα. Οι

πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών για

συμβόλαιο 2+1 ετών, για να ανακοινωθεί όμως θα πρέπει να ξε-

περαστούν κάποια προβλήματα, και κυρίως το να μείνει ελεύθε-

ρος από τον ΠΑΟΚ ο παίκτης, καθώς έχει άλλον ένα χρόνο

συμβόλαιο. Το δρόμο για την αποδέσμευσή του ανοίγουν οι με-

γάλες οφειλές του «Δικεφάλου του Βορρά», με διάφορα σενά-

ρια είτε μια συμφωνία  είτε προσφυγή του παίκτη.  

Ιωνικός Νικαίας: Την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού

γκαρντ Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ ανακοίνωσε ο νεοφώτιστος σύλ-

λογος της Κοκκινιάς. Πρόκειται για τον πέμπτο ελληνικό

«σταθμό» στην καριέρα του Μπαρτ, μετά από την Ολυμπιάδα

Πάτρας, τον Απόλλωνα Πάτρας, τον Φάρο Λάρισας και το Ρέ-

θυμνο πέρυσι.

ΒΟΛΕΪ

Πρεμιέρα με ντέρμπι στις γυναίκες
Με ντέρμπι ξεκινά η Volleyleague γυναικών 2019 - 2020 και

συγκεκριμένα με αναμέτρηση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, όπως

προέκυψε από την κλήρωση την οποία πραγματοποίησε η Ομο-

σπονδία. Νωρίς νωρίς έρχονται και τα υπόλοιπα ντέρμπι: Την

3η αγωνιστική Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και την 4η Ολυμ-

πιακός - ΠΑΟΚ. Η έναρξη της νέας σεζόν έχει προγραμματι-

στεί για το διήμερο 19 και 20 Οκτώβρη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής: Μαρκόπουλο -

ΑΟ Θήρας, ΑΣΠ Θέτις - ΑΠΣ Αίας, ΑΟΦ Πορφύρας - Ολυμπια-

κός, Πανναξιακός - ΑΟ Ηλυσιακός, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ΑΣ

Αρης - ΓΣ Ηλιούπολης.

Συνάντηση ΕΣΑΠ - Αυγενάκη

Τα ανοιχτά ζητήματα στη Volleyleague ανδρών ενόψει του

πρωταθλήματος της νέας σεζόν βρέθηκαν στο επίκεντρο συ-

νάντησης του προέδρου της ΕΣΑΠ Παντελή Ταρνατόρου με

τον νέο υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Π. Ταρ-

νατόρος ενημέρωσε τον υφυπουργό για τα γενικότερα θέματα

που αφορούν το πρωτάθλημα βόλεϊ, κάνοντας ειδική αναφορά

στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και στην πρόθεση της

ΕΣΑΠ για διατήρηση του συμβολαίου με την ΕΡΤ.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Στην Ιαπωνία με στόχο το Τόκιο
Την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020

θα διεκδικήσουν δύο ελληνικά σκάφη στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα ιστιοπλοΐας κατηγορίας 470, το οποίο θα διεξαχθεί

στην Ενοσίμα της Ιαπωνίας από 2 έως 9 Αυγούστου. Τα δίδυμα

των Παναγιώτη Μάντη - Παύλου Καγιαλή και Βασίλη Παπου-

τσόγλου - Γιάννη Ορφανού, εκτός της διάκρισης στη σπουδαία

διεθνή διοργάνωση επιδιώκουν και μια θέση στην πρώτη τε-

τράδα, που οδηγεί απευθείας στο Τόκιο το επόμενο καλοκαίρι.

Σε αντίθετη περίπτωση τα δύο ελληνικά πληρώματα θα έχουν

μία τελευταία ευκαιρία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020,

όπου θα παίζεται μόνο μία θέση.

Μόνος και ... ασημένιος

Μια ακόμη διεθνής διάκριση για την ελληνική ιστιοπλοΐα

ήρθε, αυτήν τη φορά από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Youth

της κατηγορίας Λέιζερ Ράντιαλ, το οποίο πραγματοποι-

ήθηκε στο Κίνγκστον του Καναδά, όπου ο Αιμίλιος Μόνος

κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Στις 12 ιστιοδρομίες που

έγιναν ο νεαρός ιστιοπλόος ήταν εξαιρετικός, αφού αν και

άρχισε με 30 β. ποινής εντούτοις στη συνέχεια ακολούθη-

σαν τρεις πρωτιές που τον ανέβασαν, βάζοντάς τον σε ρότα

μεταλλίου με 58 βαθμούς. Πρώτος ήταν ο Τούρκος Γ. Σιτάκ

με 54 βαθμούς και την τρίτη θέση πήρε ο Αυστραλός Μ.

Κόμπτον με 94 βαθμούς.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ουρανοξύστες στο Ελληνικό!

Ουρανοξύστες που θα ...φιλοξενούν Καζίνο! Η “Ανάπτυξη”

ξεκίνησε με μια “ζαριά” της κυβέρνησης μετά τη συνάν-

τηση Μητσοτάκη - Λάτση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου μάλ-

λον έπεσαν τα ...”μπετά” για να προχωρήσει το

τσιμέντωμα του Ελληνικού.

Τώρα ήρθαν δύο Υπουργοί της κυβέρνησης (Γεωργιάδης

& Χατζηδάκης) για να νομιμοποιήσουν πλήρως την κατα-

σκευή των τερατουρηγημάτων.

Προφανώς ο Λάτσης θα έχει πείσει με κάποιο μαγικό

τρόπο τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς του, ότι κα-

τασκευάζονται ουρανοξύστες με “...περιβαλλοντικές ευαι-

σθησίες” διακόσια μέτρα ύψος νόμιμα πορνεία...

«Εφυγε» ο Γιώργος Ποζίδης

Ο πρωταθλητής της πάλης και έκτος Ολυμπιονίκης στους

Αγώνες του 1984, Γιώργος Ποζίδης, άφησε την τελευταία

του πνοή σε ηλικία 63 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην ελληνορωμαϊκή

πάλη ο Ποζίδης είχε πετύχει σημαντικές διακρίσεις.

Πέρα από την 6η θέση στους Ολυμπιακούς του Λος Αν-

τζελες το 1984, είχε κερδίσει δύο χάλκινα μετάλλια σε

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (1981, 1984). Καλύτερη θέση

σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν η τέταρτη το 1983, ενώ

ήταν δεύτερος στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1979.




