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ΠΑΤΟΥΛΗΣ - ΣΓΟΥΡΟΣ

Αναζητώντας συναινέσεις

Σελίδα 6

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Σελίδα 7

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σελίδα 12

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ούτε Παιδεία - Ούτε Αθλητισμό. εταιριοκρατία! Σελίδα 23

Γιορτή Μελιού με συναυλία στην Κερατέα Σελίδα 5

«Η τέχνη να κυβερνάς…..»

«Να κυβερνάς σημαίνει 
να διαμορφώνεις πεποιθήσεις»

Οι τελευταίες εκλογές  όπως άλλωστε και κάθε
πολιτική διαδικασία  ανέδειξαν τον καταλυτικό ρόλο
της πληροφόρησης  ενημέρωσης ως εργαλείου κα
τάκτησης, διαχείρισης, άσκησης και διατήρησης της
εξουσίας. Τα πολιτικά κόμματα αλληλοκατηγορούν
ται για τον τρόπο που χρησιμοποιούν την πληροφό
ρηση οι αντίπαλοι εστιάζοντας την κριτική τους στην
απουσία αντικειμενικότητας, δημοσιογραφικής δε
οντολογίας και στην υπερχειλίζουσα προπαγάνδα.

Σελίδα 14

Αναλαμβάνουν οι νέες ηγεσίες των ΟΤΑ
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Πολιτιστικά Φεστιβάλ Σελ. 4, 5

Εκλογές προεδρείων και βασικών επιτρο-

πών στους ΟΤΑ Σελ. 6

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων - Ημέρα

μνήμης και δέσμευσης! Σελ. 8

Πουρίνες, η βάση δημιουργίας πρωτεϊ-
νων Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η αξία του να είσαι ηθοποιός Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Κόστος ολυμπιακών αγώνων, οι διαπλε-

κόμενοι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κι

εμείς Δημήτρης Μπουντουτσίδης Σελ. 17

Χρυσό ο Απόστολος Παπαστάμος στην κο-

λύμβηση Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Eπίσημη έπαρση Σημαίας!
1η Δημοτική Συνεδρίαση στα ΒΒΒ

Όπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο ΒΒΒ, με δελτίο

Τύπου, θα γίνει Τελετή επίσημης έπαρσης  της  Ελ-

ληνικής Σημαίας εν όψει της έναρξης της νέας Δη-

μοτικής Περιόδου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή,

1η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:30, στο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο στη Βούλα, (Λεωφ. Κων/νου  Καρα-

μανλή 18, Βούλα). 

Πρόγραμμα Τελετής

10:20  Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων

10:25  Πέρας προσέλευσης επισήμων 

10:30  Χαιρετισμοί επισήμων 

10:45  Έπαρση Σημαίας – Εθνικός Ύμνος

10:50  Πέρας τελετής

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής.

Ξεκίνησε, στο Δήμο Μαρκοπούλου,

η έναρξη των Εργασιών Κατα-

σκευής του 2ου Λυκείου Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη), από

την Ανάδοχο Εταιρεία.

Ο Εργολάβος εγκαταστάθηκε στο

Εργοτάξιο ήδη από την Δευτέρα, 26

Αυγούστου 2019, μετά την ολοκλή-

ρωση της Αρχαιολογικής Μελέτης,

η οποία διήρκησε τέσσερους μήνες,

χωρίς να υπάρξουν αρχαιολογικά

ευρήματα και εντός δύο  ετών, ανα-

μένεται η παράδοσή του..

Το Σχολείο, ύψους προϋπολογισμού

5.870.000 ευρώ, βρίσκεται στο Ο.Τ.:

Γ.503 του Δήμου Μαρκοπούλου Με-

σογαίας, με εμβαδόν δόμησης 2.622

τ. μ., εντός οικοπέδου 5.921 τετρα-

γωνικών μέτρων.

Πρόκειται για το πλέον υπερσύγ-

χρονο Διδακτήριο των Μεσογείων,

το οποίο θα περιλαμβάνει δώδεκα

Αίθουσες διδασκαλίες, Αίθουσα

Πολλαπλών Χρήσεων, μία Βιβλιο-

θήκη, Εργαστήριο Φυσικοχημείας,

Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργα-

στήριο Τεχνολογίας Σχεδίου και δύο

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών.

Ο απερχόμενος Δήμαρχος Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Με-

θενίτης και νυν περιφερειακός

σύμβουλος σε δήλωσή του αναφέ-

ρει: «Η έναρξη κατασκευής, του με-
γαλύτερου Λυκείου στο Πόρτο
Ράφτη και σε όλη την Ανατολική Ατ-
τική, θα λύσει το σχετικό πρόβλημα

της Σχολικής Στέγης στο Δήμο μας
για τα επόμενα τουλάχιστον  20
χρόνια! Τα εύσημα για την εντός
χρονοδιαγράμματος έναρξη των ερ-
γασιών, αποδίδονται κυρίως στην
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρό-

νοιας, Ζωή Γιαννάκη, που δεν
άφησε ούτε μια ημέρα να πάει χα-
μένη και να κινδυνεύσει ένα τόσο
σημαντικό έργο με απένταξη»

Ξεκίνησε η κατασκευή του 2ου Λυκείου

Μαρκοπούλου (Πόρτο Ράφτη)

Μόνιμο εργοτάξιο πεζοδρόμιο της Βούλας
Από τις αρχές της φετινής χρονιάς τοποθετήθηκε στο πεζοδρόμιο που δείχνει η εικόνα επί της Ι. Μεταξά 10

και Λακωνίας στην Βούλα όλη αυτή η παλαιά ξυλεία. 

Μέσα από την περίφραξη του οικοπέδου υπάρχουν άλλα οικοδομικά υλικά που φέρνει ή παίρνει το υπ’ αριθ.

ΙΒΕ 8336 ασημί  NISSAN station wagon.  Φαίνεται σαν χώρος φύλαξης οικοδομικών υλικών.  Επιτρέπεται

αυτή η πλήρης κατάληψη του πεζοδρομίου από υλικά «πρόσφορα» σε πυρκαγιά και, μάλιστα, απέναντι από

ένα πάρκο γεμάτο πεύκα και

ξερές πευκοβελόνες; 

Γύρω στις 20 Αυγούστου τη-

λεφώνησα στη Δημοτική

Αστυνομία να ελέγξει το

θέμα, αλλά η υπάλληλος

μου είπε να πάω να κάνω

έγγραφη καταγγελία. Με

τον τραμπουκισμό που υπάρ-

χει γύρω μας ποιος τολμάει

σήμερα να κάνει τέτοιες κα-

ταγγελίες?  

Ευχαριστώ την ΕΒΔΟΜΗ για

την φιλοξενία και ευελπιστώ

κάποιος στον Δήμο να ασχο-

ληθεί με το θέμα.

Δημότης ΒΒΒ
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Με μια σεμνή και λιτή τελετή και μαζική

παρουσία δημοτών, ορκίστηκε, το από-

γευμα της Τετάρτης 28 Αυγούστου

2019, η νέα Δημοτική Αρχή Κρωπίας με

επικεφαλής, για τρίτη θητεία στο

αξίωμα του Δημάρχου, τον Δημήτριο Ν.

Κιούση (2019-2023) και το νέο Δημο-

τικό Συμβούλιο. Η νέα δημοτική περίο-

δος ξεκινάει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου

2019 στις 11 το πρωί στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου με την εκλογή

προεδρείου και επιτροπών.

Τη θρησκευτική ορκωμοσία ετέλεσε,  ο

Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής Νικόλαος, ενώ πολιτικό όρκο

έδωσαν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της

αντιπολίτευσης (2 της ελάσσονος και 1

της μείζονος). Χαιρετισμό απηύθυναν, ο

Μητροπολίτης,  οι επικεφαλής,  των πα-

ρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευ-

σης, «Κορωπί στο Επίκεντρο» και

«Λαϊκή Συσπείρωση Κρωπίας» Ιωάννης

Παπαευθυμίου και Ευάγγελος Ρεμπά-

πης και της μείζονος αντιπολίτευσης

«Αλλάζουμε»  Διονύσης Κερασιώτης.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλία του

Δημάρχου. 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης στην

ομιλία του, αναφέρθηκε στην Μονάδα

Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία»

και τη μεγάλη σημασία αυτής της δομής

για τους πολίτες των Μεσογείων. Επε-

σήμανε τη σημασία της δημόσιας ορκω-

μοσίας ενώπιον Θεού και Λαού: «Ο

όρκος δεν είναι τυπικός. Ορκιζόμαστε

να υπηρετούμε με άξιο τρόπο, τους πο-

λίτες, τους δημότες μας. Ορκιζόμαστε
δημόσια να υπηρετούμε το Σύνταγμα
και τους Νόμους, τα συμφέροντα της
Πατρίδας και του Λαού μας, των πολι-
τών και δημοτών μας. Όσοι δεν μπο-

ρούν να αντέξουν το βάρος της

ευθύνης αυτού του όρκου θα κριθούν.

Κανένας δεν ξεφεύγει από τον κανόνα

αυτό. Όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα!». 

Επανέλαβε ότι η δημοτική διοίκηση της

οποίας ηγείται θα ασκήσει την εξουσία

«με πείσμα, με ενωτικό αγώνα, χωρίς

ίχνος αλαζονείας, πάντα με σεβασμό σε

κάθε άποψη, σε κάθε δημότη, χωρίς δια-

κρίσεις και με οδηγό την Αλήθεια για ότι

ισχύει στα δημοτικά πράγματα». Προσ-

διόρισε τις αξίες που διέπουν την δημο-

τική διοίκηση με αναφορά στις

πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες της

ελληνικής δημοκρατικής πολιτικής παι-

δείας και σκέψης.

Επίσης, τίμησε και ευχαρίστησε και ονο-

μαστικά τους δημοτικούς συμβούλους

του συνδυασμού του, που  συμμετείχαν

παλιά στην παράταξή του, και στις

τρεις αναμετρήσεις (2010, 2014, 2019)

και όσους δεν εξελέγησαν, για την προ-

σφορά τους.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε

στους νεοεκλεγέντες συμβούλους και

τους κάλεσε να συναισθανθούν τον

φορέα που υπηρετούν, τις δυσκολίες

του θεσμού και των γραφειοκρατικών

διαδικασιών καθώς και την υπερπρο-

σπάθεια του προσωπικού να καλύψει τη

δραματική υποστελέχωση υπηρεσιών

του Δήμου. 

Σημείωσε ότι ο Δήμος Κρωπίας και

δήμοι τέτοιου τύπου - δυο βήματα από

την Πρωτεύουσα-ακόμα εξελίσσουν

τα έργα των βασικών υποδομών και

με την ολοκλήρωσή τους θα αλλά-

ξουν τα δεδομένα με τις προγραμμα-

τισμένες αναπλάσεις και παρεμβάσεις

κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές. 

Ο Δ. Κιούσης έκανε εκτεταμένη ανα-

φορά σε  μεγάλα εμβληματικά έργα

υποδομής που εξελίσσονται και φτά-

νουν σε φάση τελικής παράδοσης.

Ιδιαίτερα οξύς ήταν απέναντι στην

απερχόμενη Περιφερειάρχη Αττικής και

πρόεδρο της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ που προ-

σπαθεί ακόμα και την ύστατη ώρα να

επιβάλει  έναν σχεδιασμό μεγάλων απο-

κεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας

απορριμμάτων με ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ του Λε-

κανοπεδίου Αθηνών σε λατομεία και μά-

λιστα σε «στοχοποιημένες» περιοχές

της Δυτικής και Ανατ. Αττικής που

έχουν σηκώσει, το βάρος ανεξέλεγκτων

χωματερών όλης της Αθήνας. 

Κάλεσε όλο το δημοτικό συμβούλιο

ενωμένο να υπερασπίσει τα συμφέ-

ροντα του Δήμου και όλους τους δημό-

τες, λέγοντας:  «Όλο το δημοτικό

συμβούλιο είναι μια Επιτροπή Αγώνα και

εσείς η μόνη δύναμη στήριξής της». 

Την τελετή ορκωμοσίας τίμησαν με την

παρουσία τους:  ο βουλευτής  Γεώργιος

Βλάχος,  οι Δήμαρχοι Σαρωνικού Πέ-

τρος Φιλίππου, ΒΒΒ Γρηγόρης Κων-

σταντέλος και Λαυρεωτικής Δημήτριος

Λουκάς, Περιφερειακοί σύμβουλοι και

θεσμικοί εκπρόσωποι. 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ Δήμαρχος

1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟ  

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

7. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ  

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ)  

11. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

13. ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

14. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  

15. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

16. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

17. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

18. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

20. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ)  

21. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ   

22. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) 

23. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ Λ

24. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (επικεφα-

λής της παράταξης “Αλλάζουμε”)

25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ   

26. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ   

27. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

28. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ  

29. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

30. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  

31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επικεφα-

λής της Λαϊκής Συσπείρωσης)

32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

33. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ «Το Κο-

ρωπί στο επίκεντρο».

Εκκίνηση για την 3η θητεία του Δημήτρη Κιούση

με την Ορκωμοσία στο Δήμο Κρωπίας

Διοικητής 

του Αγίου Όρους 

ο Αθ. Μαρτίνος

Ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος αναλαμβάνει

Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, έπειτα από

απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης.

Στο πρόσωπο του κ. Μαρτίνου συγκλίνουν όλοι, από

τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τους Πα-

τριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων αλλά και

τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. κ. Ιερώνυμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Μαρτίνος έχει ενισχύσει

οικονομικά πολύ το Άγιο Όρος, με δωρεές του σε

όλες τις ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας.

Υποδιοικητής ο Αρ. Κασμίρογλου

Οι πληροφορίες θέλουν εκτός από τον Διοικητή Αθ.

Μαρτίνο να διορίζεται και υποδιοικητής ο οποίος θα

τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει και θα γνωρίζει

με κάθε λεπτομέρεια τις υποχρεώσεις της Διοίκη-

σης.  Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του

Πρακτορείου «Ορθοδοξία» υποδιοικητής θα είναι ο

κ. Αρίστος Κασμίρογλου, ο οποίος είχε διατελέσει

παλαιότερα και Πολιτικός Διοικητής του Αγίου

Όρους, αντικαθιστώντας τον τότε Διοικητή Στ. Ψυ-

χάρη.
πηγή: https://www.orthodoxianewsagency.gr

σ.ε. Να σημειώσουμε ότι ο Αθανάσιος Μαρτίνος
είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Ανατολική Αττική,
αφού είναι ένας διαρκής χορηγός, σε ό,τι ανάγκες
προκύψουν σε Δήμους, φορείς και εκκλησίες.
Εχει τιμηθεί πολλάκις από Δήμους και φορείς και
είναι αναρρίθμητα τα έργα του και η προσφορά του.
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«THE THREAD» ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΠΟΘΕΩΣΕ 

ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ ΛΑΒΡΥΣ 

Μία μαγική βραδιά έζησαν οι 8.000 θεατές που παρακολού-

θησαν το «The Thread» στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

Η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου σκορπίστηκε στον

ιερό χώρο  και έγινε ένα με την πρωτοποριακή χορογραφία

του Ράσσελ Μάλιφαντ και τα αρχαϊκά κοστούμια της Μαί-

ρης Κατράντζου αναδείχτηκαν μαγικά μέσα από τους ανυ-

πέρβλητους φωτισμούς του Μάικλ Χαλς, κάνοντας την

παράσταση  χορού  «The Thread» στην  Επίδαυρο μία ανε-

πανάληπτη εμπειρία.

Η  παράσταση  βασίζεται στον διάλογο του παρελθόντος

με το παρόν και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου δόθηκε

η εκκίνηση στο «The Thread» να γίνει, μέσω της Λάβρυς,

διαβατήριο του ελληνικού πολιτισμού ανά τον κόσμο.

Από τη μία οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί και από την

άλλη ο σύγχρονος χορός. Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθε-

τοι και ξένοι. Ο κόσμος της παράδοσης που εκπροσωπεί τη

σταθερότητα και την εξωστρέφεια και ο κόσμος της σύγ-

χρονης κίνησης που αντιπροσωπεύει την αναζήτηση και τον

εσώτερο κόσμο των ανθρώπων. Οι δύο «αταίριαστοι» δρό-

μοι εμφανίζονται επί σκηνής και πότε αντιδικούν, πότε συμ-

πλέουν, πότε εκθέτουν τη διαφορετικότητα τους και πότε

επιδιώκουν τη συνεννόηση.

Το «The Thread» θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Με κύριο άξονα την έμφυτη κοινωνικότητα και πνευ-

ματικότητά του ο άνθρωπος επιδίωξε τη βελτίωση

της υλικής και πνευματικής του ζωής κυρίως μέσω

των τεχνών, με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να συνδέ-

εται άμεσα με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές πα-

ραστάσεις και γενικότερα με την τέχνη.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Παλλήνης, θα συνεχίσει

να στηρίζει κάθε προσπάθεια που προάγει τον Πολι-

τισμό, επιδρώντας στην αφύπνιση της ικανότητας

του ανθρώπου να προβληματίζεται, να κρίνει και να

σχεδιάζει το μέλλον του.

Έτσι, ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης αποτελεί έναν

θεσμό, ορόσημο για τα πολιτιστικά δρώμενα της

πόλης.

5, 6 & 7/09 ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα

20.00 : ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2019

7/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα 21.00 : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ -  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΓΕ-

ΡΑΚΑ.  2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

13/09, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30: «ΧΩΡΙΣ ΑΓΕΡΙ, ΑΚΟΥΣΤΕ
ΜΕ» Ο Μ.Αβαράκης συνομιλεί με το Λόρκα.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟ-

ΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»

14/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα 20.30: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ-

ΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ (ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ).

18/09, ΤΕΤΑΡΤΗ, 19:30 - Εγκαίνια έκθεσης «ΑΠΟ

ΨΗΛΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ-

ΣΟΓΑΙΑΣ Διάρκεια έκθεσης:  έως 30/09

Καθημερινές: 18:00-21:00

Σάββατο&Κυριακή : 10:00-14:00 & 18:00-21:00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕΣΟ-

ΓΑΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ (Κ.Ε.Ε.Τ)

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη 

Ξεκινά το β’ μέρος του Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας

2019. Eνας μήνας μεγάλων συναυλιών, μοναδικών κι-

νηματογραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρικών

παραστάσεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφά-

δας και σε υπαίθριους χώρους.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις

8:30 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρό-

φιμα και φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

ΣΙΝΕΜΑ

05.09 (Πλατεία Αγίου Παύλου)

«Μάρνι: Μια τρελή συμμορία» 
Παιδική. Παρασυρμένη από τον αδερφό της ιδιοκτήτριάς

της, έναν κλέφτη τον οποίο εκείνη νομίζει για μυστικό πρά-

κτορα, η σπιτόγατα Μάρνι μπλέκει σε μια εξωφρενική περι-

πέτεια παρέα με έναν κόκορα, ένα σκύλο και μια ζέβρα (που

αποδεικνύεται γάιδαρος). (2019)

ΘΕΑΤΡΟ

04.09 (3η Μαρίνα)

«Τρεις φόνοι… καμία κηδεία»
Τρία άτομα, που αποτελούν ένα θεότρελο ερωτικό τρίγωνο, επι-
σκέπτονται μέσα σε έναν χρόνο, σε τρεις διαφορετικές περιόδους

διακοπών –Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά– το ίδιο ξενοδο-
χείο, το ίδιο δωμάτιο, με τον ίδιο δολοφονικό σκοπό: να εξοντώ-
σουν το τρίτο άτομο από τη σχέση τους. Μια κωμωδία γεμάτη
σασπένς, που ξεχειλίζει από ξεκαρδιστικά σχέδια δολοφονίας.

06.09 (3η Μαρίνα)

«Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το θέμα μ’;»
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ρήτας. Με τους: Σωτήρη Μπακαρό, Απο-

στόλη Χαλαβέτα, Αυγή Παπαδημητρίου, Απόστολο Ρήτα, Τζένη

Μπακαρού, Βάιο Ρήτα, Δημήτρη Ρήτα. Κωμωδία με επίκαιρα σατι-

ρικά στοιχεία και ηθογραφικά. Έχει ως θέμα «τα ρουσφέτια» που

ζητούν οι ψηφοφόροι από τον φίλο τους Υπουργό.

ΜΟΥΣΙΚΗ

08.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο
Από τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές της νεότερης γε-

νιάς, ο Γεράσιμος θα παρουσιάσει  ένα πρόγραμμα που εκτός από

τις δικές του μεγάλες επιτυχίες θα ερμηνεύσει τραγούδια μεγάλων

δημιουργών: Βασίλη Τσιτσάνη, Άκη Πάνου, Μίκη Θεοδωράκη,

Γιάννη Παπαϊωάννου, Γιώργου Ζαμπέτα, Βαγγέλη Κορακάκη, κ.ά.

09.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Πασχάλη

«Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο»
Ο Πασχάλης, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
σε ένα πάρτυ με αγαπημένα τραγούδια που προκαλούν
ακόμα συγκίνηση, χαρά, νοσταλγία, και διάθεση για χορό.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στη Γλυφάδα

Δύο ενδιαφέρουσες εκδρομές

- ξεναγήσεις

Οι «Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα» οργα-

νώνουν δύο εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους:

―  εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού ΝΑ Ατ-

τικής και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Λαυρίου, ξεκινών-

τας από Μαραθώνα & Νέα Μάκρη, το Σάββατο 15. 09. 2019,

και προσκαλούν μέλη, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να

συμμετέχει. Μάθημα στο χώρο / στο μουσείο θα κάνει ο

πρόεδρος των ΦΑΜΜ,  Martin Kreeb.

― εκδρομή σε αρχαιολογικούς και σύγχρονους χώρους της

Αιτωλοακαρνανίας, ξεκινώντας από Μαραθώνα & Νέα

Μάκρη, για το διήμερο Σάββατο 12. – Κυριακή 13. 10. 2019.

Μάθημα στους χώρους θα κάνει ο πρόεδρος των ΦΑΜΜ,

Martin Kreeb, στα μουσεία της Διεξόδου και της Βάσως Κα-

τράκη θα ξεναγήσουν οι αρμόδιοι.

«Μικρασία Χαίρε»

Στον 4ο κύκλο Επετειακών Εκδηλώσεων Μνήμης Μι-

κράς Ασίας, με τίτλο «Μικρασία Χαίρε», που θα διαρ-

κέσει όλο το Σεπτέμβριο με πλούσιες εκδηλώσεις,

προσκαλεί η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης για να τιμήσει την

ιστορία και τις μνήμες των προγόνων μας.

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης τιμά την μνήμη του Εθνοϊερο-

μάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙ-

ΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ 60's”.

Μέγαρο ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης,

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1,  Νέα Σμύρνη, 

Τηλ. 210 9333 702 – 210 9330 274, www.estia-ns.gr

Όλο το πρόγραμμα στο press@ebdomi.com
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Εκδηλώσεις με την Υπατία
Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας "Υπατία"

προσκαλεί στην ημερήσια κρουαζιέρα που θα κάνει

στις 11-9-19 στα νησιά Ύδρα-Πόρο-Αίγινα.

Μια κρουαζιέρα με ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο,

πλούσιο φαγητό και πολύ χορό.  Υπεύθυνη εκδήλω-

σης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Εκδρομή στα Λουτρά Σμόκοβου

Eπίσης οργανώνει εκδρομή στα Λουτρά Σμοκόβου

στις 17 με 19-9-19. Εκτός από ένα αξέχαστο οδοιπο-

ρικό στην καρδιά των βουνών, θα έχουμε τη χαρά να

επισκεφθούμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Αγράφων, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Βυζαντινής και

Μεταβυζαντινής Εποχής και την Ιστορική Μονή της

Ρεντίνας. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργια-

νού 6998958059

Συναυλία με τον Μάριο Φραγκούλη

H “Yπατια” προσκαλεί σε μια καλοκαιρινή συναυλία

γεμάτο ρυθμό και μελωδία στο Ηρώδειο στις 31-8-19

με τον Μάριο Φραγκούλη σε ρυθμούς jazz και swing.

Υπεύθυνη Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059.

Εκδρομή στη Ζάκυνθο

Η "Υπατία" προσκαλεί σε ένα όμορφο ταξίδι στις 23

με 26 Σεπτεμβρίου στην μαγευτική Ζάκυνθο. Υπεύ-

θυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Η Γιορτή Μελιού στην Κερατέα ξε-

κίνησε το 1999 και έχει γίνει θε-

σμός. Αρχικά με πρωτοβουλία του

Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού

Κερατέας και του Δήμου Κερα-

τέας.

Συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολύ

κόσμο και στην πορεία του χρόνου

έχει πλαισιωθεί με πολλές και

λαές εκδηλώσεις.

Φέτος γίνεται το Σάββατο 31 Αυ-

γούστου και την Κυριακή 1 Σε-

πτεμβρίου, πολλές ώρες της

ημέρας.

Το Σάββατο 31/8 στις 9 το βράδυ,

η γιορτή μελιού θα πλημμυρίσει

από μελωδίες και λαϊκές ερμη-

νείες της Γιώτας Νέγκα, γνωστή

για το λαϊκό πυρήνα του ρεπερτο-

ρίου της.

Η Γιώτα Νέγκα υπόσχεται μια

εκρηκτική, δυνατή και συναισθη-

ματική βραδιά όπως είναι και η

ίδια. Η όλη εκδήλωση γίνεαι στο

2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, στις

9 το βράδυ, η Ζωή Παπαδοπούλου

με τη βαθιά, ζεστή φωνή της, τα

συναισθήματα που προκαλεί στις

ζωνταντές της παρουσίες, το πη-

γαίο της ταλέντο, παρουσιάζει ένα

πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια κα

δύναμη.

Η όλη εκδήλωση γίνεαι στο 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Κερατέας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η Δημοτική Χορωδία Κερατέας

γιορτάζει τα τριάντα χρόνια της,

με μια συναυλία προοίμιο των φε-

τινών εορτασμών που θα πραγμα-

τοποιήσει. Θα ερμηνεύσει μια επι-

λογή χορωδιακών κομματιών από

το ευρύ ρερτόριό της, το Σάββατο

7 Σεπτεβμρίου στις 9μ.μ. στην

πλατεία Μπιζανίου, στην Κερα-

τέα.

Επίσης η Δημοτική Χορωδία του

ΚΑΠΗ Κερατέας φέτος συμπλη-

ρώνει τα 20 χρόνια με έντονη πα-

ρουσία σε όλους τους χώρους της

τέχνης και του πολιτισμού και τα

γιορτάζει με μια συναυλία το Σάβ-

βατο 14 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ.

στο Θεατράκι Δροσοπούλου Κερα-

τέας.

Γιορτή Μελιού στην ΚερατέαΜικρασιάτικο Φεστιβάλ

στη Βούλα

Ο Δήμος ΒΒΒ και ο ΟΑΠΠΑ οργανώνουν το “Μικρα-

σιατικό Φεστιβά” που έγινε πλέον θεσμός, για το

διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλα-

τεία της Βούλας.

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, από ώρα 20:30 έως

23:00 προβάλλεται το ιστορικόQ “Ημέρα μνήμης.
Ιστορικό θεατρικό & μουσικοχορευτικό αφιέρωμα”.
Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 11 μ.μ. “Συναυ-
λία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιάννη
Κότσιρα”.

Η  Είσοδος και τις δύο ημέρες είναι ελεύθερη.

Μoνοήμερη εκδρομή

με την “Ευρυάλη”
Μονοήμερη εκδρομή στο Αρχαιολογικό μουσείο της

Αταλάντης και στην παραλία του Θεολόγου Λοκρί-

δας για μπάνιο και φαγητό, οργανώνει ο Εξωραϊστι-

κός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 22

Σεπτεμβρίου. Αναχώρηση από Παπάγου & ίριδος

στις 08.00. Τιμή 12€.

Πληροφορίες 6974017018.

Νησιώτικη βραδιά

στο Λαύριο

Η Ενωση Θηραίων Μεσογαίας

Αττικής “Αγία Ειρήνη” Santorini,

προσκαλεί σε μια αξέχαστη νηι-

σώτικη βραδιά με τον μεγάλο δε-

ξιοτέχνη του βιολιού Νίκο

Οικονομίδη. Μαζί του η Κυριακή

Σπανού και το Μουσικό του συγ-

κρότημα, το Σάββατο 31 Αυγού-

στου στις 9 μ.μ. στο Τεχνολογικό

και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Γενική είσοδος 10 €

Στις 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 8

μ.μ., στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στη

Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω από την

έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-

λικής Αττικής), διοργανώνονται τα “ΝΕΟ-

ΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2019”.

Πρόκειται για ετήσια γιορτή, με την οποία

οι κάτοικοι της Νέας Παλλήνης αποχαιρε-

τούν το καλοκαίρι και υποδέχονται το Φθι-

νόπωρο.

Η Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου είναι αφιερω-

μένη στους μικρούς φίλους, καθώς θα

έχουν κοντά τους το ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

του γνωστού και καταξιωμένου καραγκιο-

ζοπαίχτη ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ, ενώ

νωρίτερα θα υπάρχει δημιουργική απα-

σχόληση των παιδιών.

Η  Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, είναι

αφιερωμένη στη νεολαία και περιλαμβάνει

συναυλίες από: το διαχρονικά αγαπη-

μένο συγκρότημα ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙ-

ΝΟΣ με μια δυναμική παράσταση - γιορτή

σε ένα άρτιο  πρόγραμμα που ενώνει καλ-

λιτέχνες και κοινό σαν μια παρέα σε μια

μαγική βραδιά, τον ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΚΟΥ-

ΛΑΚΗ aka το “ζωντανό juke-box” με τον

ΑΛΕΞΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ στα τύμ-

πανα σε ένα μεγάλο groovy cover set list.

Την βραδιά θα ανοίξει το DRUM EN-

SEMBLE από το ΤΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ με μια ιδιαίτερη παρά-

σταση με κρουστά.

Το Σάββατο 7/9 περιλαμβάνει

Παραδοσιακό, Νησιώτικο και Λαϊκό

Γλέντι με τη ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ, το δεξιο-

τέχνη στο βιολί ΝΙΚΟ ΕΥΒΟΙΩΤΗ και

την ορχήστρα τους, που καλούν  σε ένα

αρχιπέλαγος μελωδίας και κεφιού, καθώς

και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ από

επίλεκτο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις

είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο με

ποτά (μπύρες-αναψυκτικά-νερό) και

σουβλάκια για τους επισκέπτες της εκδή-

λωσης.

Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ διοργανώνονται

από το Σύλλογο “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ” με

τη συνδρομή του Δήμου Παλλήνης.

Πληροφορίες για το φεστιβάλ / Rsvp to

the event: http://bit.ly/fb_np19

“Νεοπαλήνεια” ένα τριήμερο γιορτής

και κεφιού για μικρούς και μεγάλους Το Φεστιβάλ πόλης του Δήμου

Αγίου Δημητρίου, εξελίσσεται όλο

το μήνα.  Σε όλες τις εκδηλώσεις

η ΕΙΣΟΔΟΣ ειναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Το

κοινό μπορεί να προσφέρει τρό-

φιμα και φάρμακα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ –

ΕΝΑΡΞΗ: 21:00

ΧΑΪΝΗΔΕΣ – Κι όμΩς κινείται

Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορ-

νάρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ –

ΕΝΑΡΞΗ: 21:00

ORIENT EXPRESS

Βιολιστές της στέγης του κόσμου

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ –

ΕΝΑΡΞΗ: 21:00

FERKET EL  ANWAR

Ορχήστρα αραβικής μουσικής

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  – ΑΣΥΡΜΑ-

ΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00

ΕΠΤΑΗΧΟΝ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ   

AΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Συνάντηση Πατούλη - Σγουρού

για συγκλίσεις στη διοίκηση της

Περιφέρειας Αττικής 

Πατούλης και Σγουρός (νυν περιφερειάρχης και

τέως επίσης περιφερειάρχης), συναντήθηκαν

(27.8.19) προκειμένου να βρουν σημεία σύγκλισης

στη νέα περιφερειακή διοίκηση που αναλαμβάνει

την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Πατούλης Περιφε-

ρειάρχης Αττικής και ο Γιάννης Σγουρός δεύτερος

τη τάξει μειοψηφία, μετά τη Ρένα Δούρου.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, που έγινε στα γρα-

φεία των Παρατάξεων στην Περιφέρεια, μέσα σε

γόνιμο και εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνήθηκε ότι

δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ότι

πρέπει να υπάρχει συναίνεση και συνεργασία στη

βάση προγραμματικών συγκλίσεων για το καλό των

πολιτών της Αττικής, χωρίς ωστόσο κανενός είδους

ανταλλάγματα ή δεσμεύσεις. 

Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν επιμέρους θεματικές

συζητήσεις και συναντήσεις ανάμεσα σε στελέχη

των δύο παρατάξεων. 

Ο Γ. Σγουρός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο εφαρμο-

γής του άρθρου 1 του πρόσφατου νόμου 4623/2019

περί σύμπραξης παρατάξεων, τονίζοντας ότι «Οδη-
γός των αποφάσεών μας είναι η αγάπη μας για τον
θεσμό και την Αττική και η ανταπόδοση της εμπιστο-
σύνης προς τους χιλιάδες συμπολίτες που μας τίμη-
σαν με την ψήφο τους ως μία παράταξη ανεξάρτητη
στην πράξη που ενεργεί για το συμφέρον των πολι-
τών της Αττικής και μόνον αυτό».

Με αφορμή τη συνάντηση ο Γ. Πατούλης επισή-

μανε:

«Με τον κ. Σγουρό είχαμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συ-
ζήτηση και συμφωνήσαμε ότι είναι μέγιστη προτε-
ραιότητα να δοθούν άμεσα λύσεις στα σοβαρά
ζητήματα που αντιμετωπίζει η Αττική, χωρίς να
χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.
Τα προβλήματα των πολιτών είναι πάνω από κόμ-
ματα και ιδεολογικές διαφορές. Πρόθεσή μας είναι
να συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις χωρίς
αγκυλώσεις και ιδεοληψίες, στη βάση των προγραμ-
ματικών μας συγκλίσεων, με στόχο την αναπτυξιακή
επανεκκίνηση της Αττικής. 

Θα εργαστούμε με όραμα και σχέδιο προς αυτή την
κατεύθυνση, τιμώντας τους χιλιάδες πολίτες που
μας εμπιστεύθηκαν. Από την 1η Σεπτεμβρίου πιά-
νουμε δουλειά. Δεν θα χάσουμε ούτε μία μέρα».

Οπως γράφαμε και στο προηγού-

μενο φύλλο αυτή την Κυριακή 1η

Σεπτεμβρίου, Δήμοι και Περιφέ-

ρειες αναλαμβάνουν καθήκοντα

για τη νέα τετραετία στα δημοτικά

και περιφερειακά έδρανα.

Παράλληλα αυτή την Κυριακή γί-

νεται και η πρώτη Δημοτική Συνε-

δρίαση, με τη εκλογή σύνθεσης

του Προεδρείου και στη συνέχεια

για την εκλογή των δύο πιο σημαν-

τικών επιτροπών ενός εκάστου

Δήμου, που είναι η Οικονομική

Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότη-

τας  Ζωής. Η διαχείριση των οικο-

νομικών του Δήμου δηλαδή, και η

επίσης διαχείριση του περιβάλλον-

τος για καλύτερη ποιότητα ζωής

των κατοίκων.

Με το νόμο του “Κλεισθένη”

Ν.4555-ΦΕΚ 133/19.7.18, οι δύο

αυτές επιτροπές είχαν μία αναλο-

γικότητα στις παρατάξεις του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, έτσι που δεν

είχε την απόλυτη πλειοψηφία ο

Δήμαρχος και αυτό ήταν απολύ-

τως λογικό, γιατί έτσι διασφαλί-

ζεις την καλύτερη διαχείριση και

αποφεύγονται αλαζονικές τά-

σεις...

Η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, με

το πρόσχημα της κυβερνησιμότη-

τας, (γιατί άραγε δεν μπορούμε να

συναινούμε;) αλλάζει τα άρθρα

της σύνθεσης των δύο αυτών επι-

τροπών, θέτοντας απόλυτο άρ-

χοντα τον εκάστοτε δήμαρχο.

Είναι ένα πολύ επικίνδυνο εγχεί-

ρημα και θα δούμε “δικτατορί-

σκους” πολλούς, ιδιαίτερα στους

Δήμους.

Τί ισχύει με το 

Νόμο Κλεισθένη

Το «Άρθρο 74, ν. 3852/2010 αντικα-

θίσταται με το νόμο “Κλεισθένη”

(ν.133.19.7.18) ως εξής:

Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομι-

κής Επιτροπής και Επιτροπής Ποι-

ότητας Ζωής.

1. Η οικονομική επιτροπή και η επι-

τροπή ποιότητας ζωής αποτελούν-

ται από τον δήμαρχο ή τον

οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο

ως πρόεδρο, από δύο ακόμη αντιδη-

μάρχους ως μέλη οριζόμενα από το

δήμαρχο και από έξι (6) μέλη, αν το

συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά

(27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμ-

βούλιο έχει έως και σαράντα πέντε

(45) μέλη και δέκα (10) μέλη, αν το

συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα

πέντε (45) μέλη.

2. Η θητεία της οικονομικής επιτρο-

πής και της επιτροπής ποιότητας

ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμ-

βούλιο, μετά την εκλογή του προ-

εδρείου κατά τις ημερομηνίες

που ορίζονται στην παράγραφο 1

του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια

της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει με-

ταξύ των μελών του με μυστική ψη-

φοφορία τα μέλη της οικονομικής

επιτροπής και της επιτροπής ποιότη-

τας ζωής, με τη διαδικασία των επό-

μενων παραγράφων.

Το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 αντι-

καθίσταται ως εξής:

Λειτουργία της Οικονομικής Επι-

τροπής και της Επιτροπής Ποιότη-

τας Ζωής

1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφό-

σον τα μέλη που είναι παρόντα είναι

περισσότερα από αυτά που απουσιά-

ζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν

δημόσια και αποφασίζουν με την

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η

ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συ-

νεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχά-

νεται απαρτία ή απόλυτη

πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει από-

φαση είναι

το δημοτικό συμβούλιο.

... 3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημε-

ρήσια διάταξη. Στην ημερήσια διά-

ταξη αναγράφονται υποχρεωτικά

και όλα τα θέματα που προτείνει ο

δήμαρχος.

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του

προέδρου για δύο συνεχείς φορές

να καλέσει την οικονομική ή την

επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί

σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

9. Με απόφασή της, η οποία λαμβά-

νεται με απλή πλειοψηφία των πα-

ρόντων μελών της, η επιτροπή

μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το

λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολί-

τες που παρευρίσκονται στη συνε-

δρίαση, εφόσον το ζητήσουν.

12. Οι αποφάσεις των παραπάνω

επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα

με τις διατάξεις για τη δημοσίευση

των αποφάσεων του δημοτικού συμ-

βουλίου και αναρτώνται στην ιστο-

σελίδα του δήμου με ευθύνη του

προέδρου.

Αλλαγές επί Μητσοτάκη
Άρθρο 02 – Συγκρότηση –

Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράβε - ξήλωνε λοιπόν και νέες αλ-

λαγές φέρνει η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη στην σύνθεση των δύο αυτών

επιτροπών, για να επιτύχει (όπως

λένε) την “κυβερνησιμότητα!”

Δίνει την απόλυτη πλειοψηφία

στην παράταξη του Δημάρχου, και

όπου δεν υπάρχει αυτή η πλειοψη-

φία δίνει τη δυνατότητα της σύμ-

πραξης παρατάξεων. Να

δηλώνεται, δηλαδή, εγγράφως

κατά την πρώτη - εναρκτήρια συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβου-

λίου η σύμπραξη δημοτικών

παρατάξεων καθώς και το κοινό

προγραμματικό πλαίσιο, βάσει του

οποίου επιτεύχθηκε αυτή και το

οποίο θα τις δεσμεύει.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα της

σύνθεσης των επιτροπών σε έναν

Δήμο με 33 δημοτικούς συμβού-

λους, που είναι και οι περισσότε-

ροι στην Αττική.

Η Οικονομική Επιτροπή  θα αποτε-

λείται από 9 μέλη· το Δήμαρχο (ή

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο) ως

Πρόεδρο, δύο αντιδημάρχους και

επιπλέον 6  μέλη.

Από τα εκλεγόμενα έξη μέλη, τα

δύο τουλάχιστον θα προέρχονται

υποχρεωτικά “από την Παράταξη

με την οποία εξελέγη ο Δήμαρ-

χος”. Επομένως δήμαρχος, 2 αντι-

δήμαρχοι και 3 μέλη μας κάνουν

σύνολο 5. Αρα έχει την πλειοψη-

φία. 

Αν δεν έχει βγει με απόλυτη πλει-

οψηφία ο δήμαρχος, μπορεί να

συμπράξει με μία άλλη παράταξη,

όπως γράφουμε παραπάνω και να

εξασφαλίσει, ντε και καλά (ντε γι-

ούρε), την πλειοψηφία επίσης. 

Aννα Μπουζιάνη

“Κυβερνησιμότητα” ή ...αυταρχισμός;
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
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Η Ορκωμοσία της Δημοτικής Αρχής ΒΒΒ πραγ-

ματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου,

στον «περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου»,  δη-

λαδή στο χώρο του καταστήματος Riviera Coast

(πρώην Vive Mar).

Aυτό ξεφεύγει από το πλαίσιο του νόμου, μιας και

ο νόμος ορίζει ότι η ορκωμοσία γίνεται σε δημόσιο

χώρο, αν δεν γίνει στο δημαρχείο.

Αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του επικεφαλής

της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώστα Πασακυριάκου,

ο οποίος με επιστολή του γνωστοποίησε στο δή-

μαρχο, ότι δεν θα συμμετάσχει στην ορκωμοσία,

γιατί είναι έξω από το πλαίσιο του νόμου και ζή-

τησε από το δήμαρχο να οριστεί άλλη ημέρα.

Αντίστοιχη επιστολή απέστειλε και η εκλεγμένη
σύμβουλος της κοινότητας Βάρης, Αγγελική (Αγ
γέλα) Γκόγκου.
Γράφει μεταξύ άλλων ο Κ. Πασακυριάκος:

Η πρόσκληση που μού έχει αποσταλεί αναφέρει πως η τελετή θα

γίνει «στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου». 
Όμως, όπως διαπίστωσα, η τελετή ορκωμοσίας των δημοτικών

συμβούλων και των συμβού-

λων των κοινοτήτων, θα γίνει

σε χώρο του καταστήματος

«Riviera Coast». 

Λόγος της αυτονόητης απόφα-

σής μου να μην παραβρεθώ,

είναι ακριβώς το γεγονός ότι η

τελετή ορκωμοσίας θα πραγμα-

τοποιηθεί σε χώρο ο οποίος

είναι ιδιωτικός, έχει παραχωρη-

θεί από το Δήμο και αξιοποιεί-

ται επιχειρηματικά. 

Όπως γνωρίζετε, ο νέος νόμος

που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπει πως η ορκωμοσία γίνεται,

εκτός από το Δημαρχείο, «σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλ-

ληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου».

Ακόμα όμως κι αν ο νόμος προέβλεπε τη διοργάνωση της τελετής

ορκωμοσίας σε ιδιωτικό χώρο που αξιοποιείται επιχειρηματικά,

δεν θα συμμετείχα στην όλη διαδικασία, για καθαρά λόγους πο-

λιτικής και ηθικής τάξης, σε όποιο κατάστημα ή χώρο επιχειρη-

ματία κι αν γινόταν η τελετή ορκωμοσίας.

Στη βάση αυτή, σάς ζητώ να ορκιστώ σε άλλη ημερομηνία και

εντός των προθεσμιών που προβλέπει η νομοθεσία, πριν την Δη-

μόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διε-

ξαχθεί την Κυριακή 1η Σεπτέμβρη 2019. 

Με εκτίμηση, 

Κώστας Πασακυριάκος 

Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης ΒΒΒ

Στον υπαίθριο χώρο του 

«Ριβιέρα» η ορκωμοσία 

της Δημοτικής Αρχής ΒΒΒ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της

Τρίτης 27/8, στο Γυμνάσιο των Σπάτων

η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμι-

δος, με το ίδιο δήμαρχο, Δημήτρη

Μάρκου, ο οποίος επανεξελέγη.

Στη διάρκεια της τελετής, ορκίστηκε ο

δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου, οι δημο-

τικοί και οι κοινοτικοί σύμβουλοι όλων

των παρατάξεων, παρουσία του αρχι-

μανδρίτη π. Ιερόθεου πρωτοσ. της Μη-

τρόπολης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής,

Ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή 
Σπάτων - Αρτέμιδος

Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, η τε-

λετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Παλλή-

νης, με δήμαρχο και πάλι τον Αθανάσιο Ζούτσο.

Η τελετή έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου,  παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαου ο οποίος στο μή-

νυμα του, κάλεσε τον Δήμαρχο Παλλήνης, Θανάση Ζούτσο

και τους Δημοτικούς Συμβούλους να στηρίξουν την αλη-
θινή πρόοδο και τον πραγματικό πολιτισμό. «Αντί να κα-
ταεξουσιάζετε, να διακονείτε. Αντί να παίρνετε, να
δίνετε».
Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζού-

τσος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των πα-

ρατάξεων να συνεργαστούν γόνιμα και παραγωγικά για

την βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών: 

«Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι, με καλή πίστη και διάθεση
για γόνιμο διάλογο θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά για
το καλό της πόλης και των κατοίκων. Να μη φρενάρουμε
την πορεία που ήδη έχει πάρει ο Δήμος Παλλήνης αλλά να
την επιταχύνουμε».   

Ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή Παλλήνης
Μήνυμα ενότητας και συνεργασίας απηύθυνε ο Αθ. Ζούτσος

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 ετελέ-

σθη η ορκωμοσία του Δημάρχου Λαυ-

ρεωτικής Δημήτρη Λουκά, των νέων

Δημοτικών Συμβούλων και των Κοινο-

τικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεω-

τικής,  στο θέατρο Ρεμίζας στο Λαύριο

Την τελετή, πραγματοποίησε ο Μη-

τροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτι-

κής Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος. Με

την παρουσία τους τίμησαν την εκδή-

λωση πλήθος πολιτών, πολιτικοί παρά-

γοντες της Ανατολικής Αττικής καθώς

και οι εκπρόσωποι των σωμάτων

ασφαλείας, φορέων και συλλόγων του

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, ο οποίος επανεξελέγη, στο

σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε

τους πολίτες για την ψήφο εμπιστοσύ-

νης με την οποία τον τίμησαν για τέ-

ταρτη φορά. Τόνισε ότι σε αυτή τη νέα

τετραετία «ο απόλυτα εφικτός στόχος
είναι η ανάπτυξη του Δήμου μας, που

συνδέεται με τη διεύρυνση της λει-
τουργίας του λιμανιού, με την στήριξη
και ανάπτυξη του ΒΙΠΑ Κερατέας και
του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρ-
κου Λαυρίου, με το τουριστικό μας
προϊόν, με την ενοποίηση των αρχαι-
ολογικών μας χώρων και των μνη-
μείων της σύγχρονης ιστορίας, με την
ολοκλήρωση των αναπλάσεων των
πόλεων του Λαυρίου και της Κερα-
τέας, με την αξιοποίηση της έρευνας
και της καινοτομίας».

Ορκίστηκε η Νέα Δημοτική Αρχή Λαυρεωτικής
Δ. Λουκάς: “H αυτοδιοίκηση πρέπει να πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις της κοινωνίας”
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Η Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 30 Αυγούστου, προκειμένου να επισύρει
την προσοχή της διεθνούς κοινότητας για τη μοίρα
των φυλακισμένων σε μέρη και υπό συνθήκες άγνω
στες στους συγγενείς και τους νομικούς τους παρα
στάτες.
Η πρωτοβουλία ανήκει στη Λατινοαμερικανική Συνο
μοσπονδία των Οικογενειών των Εξαφανισμένων Κρα
τουμένων (FEDEFAM), που ιδρύθηκε το 1981 στην
Κόστα Ρίκα για να καταγγείλει και να αποκαλύψει τις
μυστικές φυλακίσεις και την εξαφάνιση κρατουμένων,
μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη στη Λατινική Αμε
ρική την εποχή εκείνη, όπου κυριαρχούσαν οι στυγνές
δικτατορίες.

Πίσω από κάθε άνθρωπο που αγνοείται βρίσκεται μια
οικογένεια που αγωνιά. Ο Ερυθρός Σταυρός δεσμεύε
ται να είναι “παρών” με όλες του τις δυνάμεις για να
τη βοηθήσει να βρει απαντήσεις και να τη στηρίξει
όσο υπάρχει ανάγκη!

Για τον Ερυθρό Σταυρό, η Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμέ
νων, δεν αποτελεί απλά μια ημέρα μνήμης, αλλά και
μια σημαντική αφορμή για να υπενθυμίσει στη
διεθνή κοινότητα τις υποχρεώσεις της απέναντι στις
οικογένειες και στο Δικαίωμά τους να γνωρίζουν την
τύχη των μελών τους, να εκφράσει την αλληλεγγύη
του στους συγγενείς των αγνοουμένων και να επανα
λάβει την υπόσχεσή του να μη σταματήσει να ψάχνει
απαντήσεις και να στηρίζει τις οικογένειες όσο ανα
ζητούν τους αγαπημένους τους.

Μόνο το 2018, ο Ερυθρός Σταυρός 
κατέγραψε παγκοσμίως 

139.000 αγνοούμενους, ανάμεσα τους
πολλές γυναίκες και παιδιά.

Τα στοιχεία του Ερυθρού Σταυρού αναφέρονται μόνο
στους αγνοούμενους που έχουν δηλωθεί σε αυτόν
από τους συγγενείς τους και επομένως, απηχούν
μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της παγκόσμιας τραγω
δίας των αγνοουμένων. Ωστόσο αυτά αρκούν, για να
καταδείξουν πως την τελευταία τριετία ο ρυθμός αύ
ξησης των εξαφανίσεων έχει διπλασιαστεί! 

Και ενώ στο μεγαλύτερο μέρος τους οι αγνοούμενοι
προέρχονται από περιοχές όπου μαίνονται ο πόλεμος
και οι αναταραχές, όπως η Συρία και το Αφγανιστάν,
παραμένουν εκκρεμείς οι απαντήσεις για εκείνους
που εξαφανίστηκαν εξαιτίας παλαιότερων γεγονότων,
όπως οι πόλεμοι στα Δυτικά Βαλκάνια ή στο Λίβανο,
αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες βυθισμένες στην
ατέρμονη αγωνία.

Παρά τις συστηματικές του προσπάθειες σε ολόκληρο
τον κόσμο, το 2018, ο Ερυθρός Σταυρός κατάφερε να
διευκρινίσει την τύχη μόνο 7.000 ανθρώπων, γεγο
νός που υπογραμμίζει την υποχρέωση διεύρυνσης
των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις οικογένειες
των αγνοουμένων. 

Αντίστοιχα, τα 1.2 εκατομμύρια οικογενειακά μηνύ
ματα και τηλεφωνήματα, που ανταλλάχθηκαν μέσω
του Ερυθρού Σταυρού παγκοσμίως, αποδεικνύουν
πως η ανάγκη αποκατάστασης και διατήρησης της
επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα επιτακτική. 

Οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού της Ευρώπης
εξάλλου, μεταξύ αυτών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ
ρός, βρίσκονται εδώ και χρόνια αντιμέτωποι με τις συ
νέπειες της διεθνούς μετανάστευσης και προσφυγιάς.   

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των αιτημάτων
αναζήτησης που δέχεται η Διεύθυνση Αναζητή

σεων του Ε.Ε.Σ. έχει πολλαπλασιαστεί, 
φθάνοντας τα 3040 αιτήματα το μήνα.

Μόνο το 2018: 

― 427 άνθρωποι, από τους οποίους οι 117 ανήλικοι
απευθύνθηκαν στον Ε.Ε.Σ. αναζητώντας συνολικά
1.075 συγγενείς τους. 
― Η Διεύθυνση Αναζητήσεων διευκρίνισε την τύχη
145 ατόμων, αλλοδαπών και Ελλήνων
― Με τη βοήθεια των εθελοντών της, προσέφερε
1.533 3’ τηλεφωνήματα σε μετανάστες, το 75% από
αυτά σε ασυνόδευτους ανήλικους.  

Σημαντικό μέρος των προσπαθειών του Ερυθρού
Σταυρού παγκοσμίως, αποτελούν η πρόληψη και ενη
μέρωση, ενώ έχουν επιστρατευτεί και οι νέες τεχνο
λογίες για τη διευκρίνιση της τύχης των αγνοουμένων.
Στο πολύτιμο διαδικτυακό εργαλείο Trace the Face,
έως και το τέλος του 2018, είχαν αναρτηθεί συνολικά 

4.500 φωτογραφίες ανθρώπων που αναζητούν
τους συγγενείς τους, 

βοηθώντας τελικά στον εντοπισμό 161 αγνοουμένων.

Η αναζήτηση είναι μια επίπονη μακροχρόνια διαδικα

σία και τα ποσοστά ανεύρεσης αγνοουμένων παρα
μένουν σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι συνθήκες
της διεθνούς μετακίνησης, δεν επιτρέπουν να γνω
ρίζουμε πόσοι έχουν εξαφανιστεί πραγματικά και
πόσοι παραμένουν στα αζήτητα, καθώς συχνά οι
δικοί τους δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν και
πώς να τους αναζητήσουν.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξαφανισμένων, ο Ερυ
θρός Σταυρός καλεί όλους να συμβάλουν, ώστε έστω
και ένας άνθρωπος να μάθει τι απέγιναν οι δικοί του
και να επικοινωνήσει μαζί τους, απλά και μόνο δια
δίδοντας τις υπηρεσίες Αποκατάστασης Οικογενει
ακών Δεσμών (Restoring Family Links – RFL). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές
Δίκτυο RFL και τις Αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.fami
lylinks.icrc.org
ή να επικοινωνήσετε στη Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ.

τηλ.: 210 52 30 043 φαξ: 210 52 37 700
email: tracingstaff@redcross.gr

σ.ε. Μην ξεχνάμε τους αγνοούμενους της Κυπριακής
τραγωδίας, που τέσσερις δεκαετίες και ακόμη δεν
έχουν βρεθεί...

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων
Ημέρα μνήμης και δέσμευσης!

1.2 εκατομμύρια 
οικογενειακά μηνύματα 

και τηλεφωνήματα, 
ανταλλάγησαν μέσω του 

Ερυθρού Σταυρού παγκοσμίως.
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Οι πουρίνες είναι ένα τμήμα των πρωτεϊνών που βρί-

σκονται στις τροφές μας και μετατρέπονται σε ουρικό οξύ

στον οργανισμό!! 

Η αύξηση του ουρικού οξέος συνήθως προέρχεται

από υπερπαραγωγή πουρινών ή από μειωμένη απέκκριση

ουρικού οξέος από τα νεφρά και μπορεί να προκαλέσει εμ-

φάνιση ουρικής αρθρίτιδας (ποδάγρας), μιας κατάστασης

που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και έντονο πόνο!!

Ευεργετική είναι η κατανάλωση περισσότερου πόσι-

μου νερού, αφού το νερό αποτελεί τον καλύτερο διαλύτη

για τον οργανισμό μας και με την αποβολή του παρασύρει

και πολλές επιβλαβείς ουσίες με την ούρηση!

Οι πουρίνες  βρίσκονται άφθονες στη φύση και ένας

από τους  κυριότερους ρόλους τους είναι η δημιουργία της

σύστασης του πυρήνα των κυττάρων σε όλους τους ζων-

τανούς οργανισμούς  του πλανήτη!!!

Κύτταρα είναι τα μικρότερα δομικά συστατικά της έμ-

βιας ύλης και χαρακτηρίζονται από οργανωμένη ομάδα μο-

ρίων, ενώ διαθέτουν φυσική και χημική οργάνωση και

έχουν την ικανότητα της αφομοίωσης, της ανάπτυξης και

της αναπαραγωγής, αποτελούνται από μικρό αριθμό χημι-

κών στοιχείων όπως ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυ-

γόνο, το άζωτο, ο φώσφορος και το θείο και αποτελούν

την βασική δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής!!!

Τα κύτταρα διακρίνονται α) σε προκαρυωτικά, όταν

δεν έχουν στο εσωτερικό τους οργανωμένο πυρήνα και

ανήκουν στα βακτήρια και β) σε ευκαρυωτικά, όταν έχουν

στο εσωτερικό τους οργανωμένο πυρήνα και εμφανίστη-

καν στη Γη πολλά εκατομμύρια χρόνια αργότερα και ανή-

κουν σε πολυκύτταρους οργανισμούς όπως στα φυτά, στα

ζώα,  στους ανθρώπους, αλλά και σε μονοκύτταρους ορ-

γανισμούς όπως είναι τα φύκια και τα πρωτόζωα!!

Ο πυρήνας των κυττάρων περιέχει την γενετική ταυτό-

τητα  κάθε ένζωης ύπαρξης στην οποία ανήκει και αποτελεί-

ται από δύο οξέα:  το δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ, το οποίο για

ευκολία αναφέρεται με τα αρχικά των αγγλικών του λέξεων

δηλαδή DNA και έχει τη μορφή δύο ελίκων που περιστρέφον-

ται μεταξύ τους  και το ριβονουκλεϊκό οξύ, που τα αρχικά του

είναι RNA, είναι μονόκλωνο, δηλαδή έχει μία έλικα και χρη-

σιμεύει σαν τον αγγελιοφόρο μεταξύ του DNA  και των πρω-

τεϊνικών συμπλεγμάτων που ονομάζονται ριβοσώματα και

βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου!!!

Τα συστατικά του πυρήνα σχηματίζονται από τις δύο

πουρίνες που λέγονται αδενίνη και γουανίνη και οι οποίες

ζευγαρώνουν με τρεις άλλες ουσίες του πυρήνα που λέ-

γονται πυριμιδίνες και είναι η θυμίνη, η κυτοσίνη και η ου-

ρακίλη και παράγουν  κυκλικές αζωτούχες ενώσεις, που

περιέχουν άτομα άνθρακα, αζώτου και υδρογόνου!!

Χωρίς την ύπαρξη των πουρινών, τα χρωμοσώματα

και το γενετικό υλικό των ιών και των βακτηριδίων δεν θα

υπήρχαν, ενώ τα ζωντανά κύτταρα δεν θα παρήγαν ενέρ-

γεια!!!

Το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών

στον ανθρώπινο οργανισμό σχηματίζει το ουρικό οξύ, του

οποίου τα ποσοστά, όταν υπερβούν το φυσιολογικό όριο,

μπορούν  να εισχωρήσουν στο αίμα και να πυροδοτήσουν

επεισόδια ουρικής αρθρίτιδας, όταν οι κρύσταλλοι του ου-

ρικού οξέως εναποτεθούν στις αρθρώσεις!! 

Οι  πλούσιες τροφές σε πουρίνες και η χρήση διουρη-

τικών φαρμάκων αποτελούν τις  κυριότερες αιτίες που προ-

καλούν την αύξηση  του  ουρικού οξέος στον ανθρώπινο

οργανισμό και τότε χρειάζεται αυστηρή δίαιτα, η οποία να

περιέχει τροφές με χαμηλό ποσοστό πουρινών και ίσως και

φαρμακευτική βοήθεια για να αποφύγουμε την ουρική αρ-

θρίτιδα και πάντα με την υπόδειξη του θεράποντα ιατρού!!

Τροφές πλούσιες σε πουρίνες  είναι όλα τα κρέατα,

τα πουλερικά, τα ψάρια και τα θαλασσινά και ιδίως  τα

σπλάχνα των ζώων και των πτηνών, ενώ περιέχονται και

σε φυτικές τροφές,  αλλά σε μικρότερες ποσότητες, εκτός

από την μαγιά της μπύρας και την σπιρουλίνα,  η οποία θε-

ωρείται από κάποιους σαν τροφή του μέλλοντος, αποτελεί

ένα από τα πολλά  συμπληρώματα διατροφής που κυκλο-

φορούν στο εμπόριο, μοιάζει με φύκια και καλλιεργείται σε

θερμοκήπια, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, αλλά στο εμ-

πόριο βρίσκεται σε μορφή δισκίων (χαπάκια), διαφημίζεται

ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα, αλλά χωρίς την γνώμη του ει-

δικού γιατρού δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από λόγια

των διαφημίσεων που σκοπό έχουν το σφυροκόπημα της

κοινής γνώμης, ώστε να την πείσουν να αγοράσει το εμ-

πόρευμα που προωθούν στο εμπόριο!!!!

Ο κυριότερος  ένοχος για την παρουσίαση των πουρι-

νών στον οργανισμό μας είναι τα ίδια τα κύτταρα του ορ-

γανισμού μας κατά 70%, ενώ για το άλλο 30%  ευθύνονται

οι τροφές που καταναλώνουμε!!

Οι φυσιολογικές τιμές του ουρικού οξέος στο αίμα

πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 3,5-7,2 mg\dl για τους άν-

δρες, 2,6-6,0  mg\dl για τις γυναίκες και 2,0-5,5 mg\dl  για

τα παιδιά!!

Τα υπέρβαρα άτομα παρουσιάζουν συνήθως αύξηση

του ουρικού οξέος, γι’ αυτό πρέπει σε όλες τις πτυχές της

ζωής μας να επικρατεί το ιερό Δελφικό παράγγελμα, που

έλεγε «μέτρον άριστον», μόνο έτσι θα μπορέσουμε να

βρούμε την ισορροπία, την αρμονία και την χρυσή τομή,

όσων μας απασχολούν και μας δημιουργούν προβλήματα

στη ζωή μας!!

Σε όλες τις τροφές υπάρχουν οι πουρίνες και συγκε-

κριμένα σε κάθε μικρή κούπα τροφής υπάρχουν το λιγό-

τερο 10-15 mg, με τις ποσότητες να κυμαίνονται ανάλογα

με την τροφή από 500-1.000 mg, αλλά και ακόμα μεγαλύ-

τερες και υπάρχουν πίνακες που αναφέρονται λεπτομερώς

σε αυτές τις ποσότητες πουρινών των διαφόρων τροφών,

αλλά το σωστό διαιτολόγιο δίνεται πάντα από τον ειδικό

ιατρό!! 

Οι τροφές που περιέχουν το μικρότερο ποσοστό που-

ρινών, δηλαδή κάτω από 50 mg ανά 100 gr, είναι το γάλα,

τα αυγά, οι ξηροί καρποί, το τυρί, τα δημητριακά, το ρύζι

και τα ζυμαρικά, και κάποια φρούτα και λαχανικά, ενώ

ευεργετική είναι και η μέτρια σωματική άσκηση, όπως περ-

πάτημα, κολύμπι κ.α.!

Οι πουρίνες εντοπίστηκαν πριν τριάντα χρόνια από συ-

νεχείς και επίπονες επιστημονικές μελέτες και αναγνωρί-

στηκαν για δύο κύριους λόγους: α) σαν δομικά στοιχεία

του DNA και β) σαν ουσίες που αποδομούνται για να σχη-

ματίσουν ουρικό οξύ, από το οποίο προκύπτει η ουρική αρ-

θρίτιδα!!

Σήμερα όμως οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι πουρίνες

παίζουν ένα πολύ πιο σπουδαίο ρόλο στον ανθρώπινο ορ-

γανισμό και ιδίως στο καρδιαγγειακό και πεπτικό σύστημα

και έχουν διαπιστώσει ότι  επηρεάζουν τις φλεγμονώδεις

αποκρίσεις, την εμπειρία του πόνου, την πεπτική λειτουρ-

γία και την απορρόφηση των πεπτικών ουσιών!!!

Από τις επιστημονικές μελέτες που προσπαθούν να

δώσουν λύση στο μυστήριο της εμφάνισης της ζωής πάνω

στη Γη, ή αν υπάρχει και σε άλλους πλανήτες κάποιο είδος

ζωής,  μερικοί επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρα-

σμα ότι οι πουρίνες υπήρχαν στη Γη πολύ πριν εμφανιστεί

οποιαδήποτε μορφή ζωής στο πλανήτη μας!!

Από την συλλογή διαφόρων θραυσμάτων μετεωριτών, που

είχαν πέσει στην επιφάνεια της Γης και μελετήθηκαν στα

επιστημονικά εργαστήρια, παρατηρήθηκε ότι μετά την απο-

μόνωση των πουρινών από τους μετεωρίτες που είχαν σχη-

ματιστεί συγχρόνως με το Ηλιακό μας σύστημα, αλλά και

άλλων μετεωριτών που προϋπήρχαν του Ηλιακού μας συ-

στήματος, δηλαδή ήταν πριν την δημιουργία του πλανήτη

μας,  έβγαλαν το επιστημονικό συμπέρασμα ότι οι πουρί-

νες υπήρχαν και σε άλλα ηλιακά συστήματα του Γαλαξία

μας ή άλλων Γαλαξιών και ίσως στα αστεροειδή από τα

οποία είχαν διασπαστεί οι μετεωρίτες που έπεσαν στην Γη,

να υπήρξε κάποιο είδος ζωής, παρόμοιο ή τελείως διαφο-

ρετικό από αυτό της Γης, αλλά βασιζόμενο κι αυτό στις

πουρίνες που είναι ή βάση για την δημιουργία πρωτεϊνών

και επομένως ζωής!!!   

Οι άγνωστες σε πολλούς πουρίνες, αποτελούν  ανα-

πόσπαστο μέρος της ζωής  και είναι ένας από τους βασι-

κούς ρυθμιστές της!!    

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Για γέλια και για κλάματα!

Έρχεται η μεγάλη επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του

Ελληνικού. Τρέχουν οι “μεγαλοεπενδυτές” μαζί με τον

Υπουργό να προλάβουν τις ημερομηνίες. Ετέθη χρονο-

διάγραμμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου!

Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) ψηφίζονται η

μία πίσω από την άλλη με ...σκυταλοδρομία. Γιατί; Για

να αποκτήσουμε ένα ΚΑΖΙΝΟ στην καρδιά της Αθήνας!

Πρωτίστως η λειτουργία του ΚΑΖΙΝΟ. Τα θέματα των

χώρων πρασίνου θα ρυθμιστούν ...μετά. Επίσης ...μετά

θα ρυθμιστεί και η πολεοδόμηση και τα χωροταξικά της

έκτασης του αεροδρομίου. Και χειροκροτούν οι ταγμέ-

νοι και οι αδιάβαστοι ότι έρχεται η μεγάλη επένδυση. 

ΚΑΖΙΝΟ λοιπόν πρώτα απ’ όλα και ...βλέπουμε για τα

υπόλοιπα. Αυτό δηλαδή που δεν έδινε η προηγούμενη

κυβέρνηση αν δεν πήγαιναν πακέτο και τα υπόλοιπα

(διαμορφώσεις, αναπλάσεις κλπ.).

Επιστρέφουμε στην “κανονικότητα”!

Το αίμα δεν αγοράζεται!

Πάρα πολλοί από εμάς, το λαό, έχουμε αντιμετωπίσει

την ανάγκη παροχής αίματος είτε στον εαυτό μας είτε

στους δικούς μας ανθρώπους, και εκείνη την ώρα αντι-

λαμβανόμαστε την αδήρητη ανάγκη και πόσο σπουδαίο

είναι, τη στιγμή εκείνη να έχεις αίμα!

Γι’ αυτό, αν είσαι σε ηλικία και μπορείς να δώσεις αίμα,

μην αμελείς. Είναι υγεία για σένα που το δίνεις, είναι

“Τράπεζα” για σένα όταν το χρειαστείς, και είναι αλλη-

λεγγύη στον άνθρωπο που το χρειάζεται.

Μην ξεχνάς, το αίμα δεν αγοράζεται!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Πουρίνες, η βάση δημιουργίας πρωτεϊνών
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...

Ενα υπέροχο γλυπτό του

Μεγάλου Αλεξάνδρου 

κρυμένο στις αποθήκες...

Ένα υπέροχο γλυπτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ήταν

ξεχασμένο στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου

Βέροιας, αποκαλύπτει η Αγγελική Κοτταρίδη, προϊστα-

μένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, μιλώντας στο

Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,  προκαλών-

τας ρίγη συγκίνησης στους αρχαιολόγους και όχι μόνο.

Με ανάρτησή της στην προσωπική της σελίδα αναφέρει:

«Ήθελα να σας τον φανερώσω αύριο, αλλά με έπιασε ανυπο-

μονησία! Ένα «ολοκαίνουργιο» πορτραίτο του Μεγαλέξαν-

δρου, άγνωστο ακόμη σε αρχαιολόγους και φιλότεχνους…

«Για δεκαετίες χαμένος σε μια σκοτεινή γωνιά της αποθή-
κης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βέροιας ανάμεσα
σε κλούβες με κεραμεική, μισοκρυμμένος κάτω από παλιά
κονιάματα και ρύπους -βλέπετε είχε χρησιμοποιηθεί σαν
οικοδομικό υλικό και βρέθηκε στα μπάζα κοντά σε ένα
χωριό του ημαθιώτικου κάμπου…

Πριν μερικούς, μήνες καθώς αδειάζαμε τις αποθήκες για
τις αναπροσαρμογές, τον είδα… παρά τις πληγές που
άφησαν στο ωραίο του πρόσωπο οι αιώνες και η άγνοια, η
λεοντίσια χαίτη, τα ονειροπόλα μάτια, το απαραγνώριστο
βλέμμα ήταν εκεί… ο Αλέξανδρος που αναζητούμε τα
ζωντανά του ίχνη στην Οικουμένη!…
Ένα υστεροελληνιστικό πορτραίτο με έντονο τον απόηχο
του Περγαμηνού μπαρόκ, ένας Αλέξανδρος θεός, όπως
είχαν μάθει να τον βλέπουν οι πολίτες του κόσμου που
εκείνος ονειρεύτηκε, πίσω στην πατρώα γη, τόσο κοντά
στους τάφους των προγόνων και του γιου του, ένας
απροσδόκητος και ανέλπιστος θησαυρός, που στα χέρια
των άξιων συντηρητών μας ξαναβρήκε κάτι από την παλιά
του αίγλη!….
Αυτός ο Αλέξανδρος θα πρωταγωνιστήσει στην έκθεση
«Οικουμένης Αντίδωρο» που μαζί με την μεγάλη έκθεση
«Αιγών μνήμη» θα ανοίξει στο τέλος του 2020 το νέο μου-
σείο των Αγών».

Θα γίνεις ηθοποιός; Παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να θέ-
λεις να μπεις σε έναν τόσο ανήθικο χώρο;

Είναι γνωστή η αντίληψη πως ο χώρος της υποκριτικής
είναι ανήθικος και γεμάτος πειρασμούς. Είναι εξίσου
γνωστή και η αντίληψη της κοινωνίας πως κάποια επαγ-
γέλματα ανήκουν σε ‘’ανώτερη κοινωνική τάξη’’, όπως
του γιατρού, του δικηγόρου. Ίσως να δικαιολογούνται
οι αντιλήψεις αυτές όταν
συναντώνται σε ανθρώ-
πους μεγαλύτερης ηλι-
κίας, επειδή λόγω πολέμου
και Κατοχής να έχασαν
το αγαθό της μόρφωσης
και όλα τους τα απωθη-
μένα να βγαίνουν στη νε-
ότερη γενιά.

Καταρχάς, η ανηθικό-
τητα υπάρχει σε όλους
τους χώρους, δεν είναι
απόκτημα ενός επαγγελ-
ματικού χώρου και
μόνου. Μπορούμε με σι-
γουριά να θυμηθούμε τις
φορές εκείνες που συναντήσαμε στο διάβα μας ανήθι-
κους γιατρούς, ανήθικους δικηγόρους που κάτω από
τους επαγγελματικούς τους τίτλους και το κοινωνικό
τους στάτους, να έκρυβαν όλη τους τη βρωμιά, όλη του
τη διπροσωπία, όλη τους την πνευματική κενότητα.

Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι ένα εκ των σημαντι-
κότερων στην ανθρωπότητα και συμβάλλει στην εξύ-
ψωση του ανθρώπου και του πολιτισμού. Ας μη
νομίζουμε πως οι σειρές της τηλεόρασης και οι εφήμεροι
τηλεοπτικοί σταρ που επιθυμούν να κερδίζουν δημοσιό-
τητα περισσότερο με τα προσωπικά τους, αντικατοπτρί-

ζουν την πραγματική τέχνη του ηθοποιού. Μη νομίζεις
ότι οι πρωταγωνιστές των χαμηλής ποιότητας τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων, σου δείχνουν τι είναι ο ηθοποιός.

Άνοιξε βιβλία και μάθε για το αρχαίο θέατρο, την Επί-
δαυρο, ανθρώπους όπως τον Κάρολο Κουν, τον Αλέξη
Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τον Αιμίλιο Βεάκη, την
Μαρίκα Κοτοπούλη. Δες κάποια αρχαία τραγωδία και

θα διαπιστώσεις πως δεν
υπάρχει σημαντικότερο
επάγγελμα για την πολι-
τιστική εξύψωση ενός αν-
θρώπου από αυτό. Σε
τέτοιους ανθρώπους θα
δεις το "ποιώ ήθος" της
δουλειάς αυτής, όχι σε αυ-
τούς που θέλει να προβάλ-
λει μόνο το σύστημα. Το
να είσαι ηθοποιός είναι
τέχνη, είναι προσφορά στο
πνεύμα και στον πολιτι-
σμό του ανθρώπου, είναι
ένα επάγγελμα που πραγ-
ματικά ‘’ποιεί ήθος’’.
Δεν είναι το επάγγελμα,

είναι το αν εγώ είμαι ηθικός άνθρωπος και έχω καλλιερ-
γήσει εντός μου αξίες και ιδεώδη. Επιπροσθέτως, πραγ-
ματικά, με θυμώνουν οι άνθρωποι που χωρίζουν
ανθρώπους σε ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα. Το
κάθε επάγγελμα έχει τη δική του προσφορά στο κοινω-
νικό σύνολο, τη δική του αξία και καταξίωση.

Νομίζω πως σημασία έχει αυτό που κάνεις να το κά-
νεις με αγάπη και με σωστό τρόπο. Είσαι γιατρός; Να
είσαι καλός γιατρός. Είσαι κομμώτρια; Να είσαι καλή
κομμώτρια; Είσαι δημοσιογράφος; Να είσαι καλός δη-
μοσιογράφος; Είσαι ηθοποιός; Να είσαι ηθοποιός...

Κείμενο: Μαρία Σκαμπαρδώνη
Φωτογραφία από το Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου

Η αξία του να είσαι ηθοποιός

The Thread (ΤΟ ΝΗΜΑ)

H μεγάλη ελληνική διεθνής παραγωγή που μάγεψε κοινό

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

Λονδίνου και εντυπωσίασε στον φυσικό της χώρο, την Επί-

δαυρο, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής 20 έως 24 Νοεμ-

βρίου 2019, ώρα 8μ.μ.

Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και ξένοι: παραδοσιακοί

ελληνικοί χοροί, που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

φανερώνουν τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, και

ο σύγχρονος χορός. Ο κόσμος της παράδοσης, που εκ-

προσωπεί τη σταθερότητα και την εξωστρέφεια, και ο κό-

σμος 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. 
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ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Ένας μεγάλος ερευνητής 

της  εικαστικής τέχνης, 1936 - 2019 

Γεννήθηκε στο Κορωπί που με το έργο του καλλιέργησε

πνευματικά αυτούς που μπόρεσαν να εντρυφήσουν στο με-

γαλείο των σκέψεών του. Εγώ προσωπικά σαν Αγγελική

Τσεβά του οφείλω τα πάντα για την εξελιξή μου ως προς

την τέχνη, και αυτό διότι είχε τον τρόπο να σε κάνει να ανα-

καλύψεις τη δική σου εικαστική προσωπικότητα και έτσι να

σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τον δικό σου δρόμο της τέ-

χνης,  που μπορείς σαν ιδιοσυγκρασία να ανακαλύψεις και

να τον ταξιδέψεις για να πετύχεις. 

Ο ποιητής Ευάγγελος Ανδρέου, έγραψε για τον Σπύρο

Λάμπρου στο βιβλίο “Δεκαέξη Μεσογείτες Καλλιτέχνες”,
έκδοση “Πολιτιστικό Κέντρο Κορωπίου Αγγελική Τσεβά< το

έτος 1980: «Πλατύτατες οι αναζητήσεις του. Είναι ανάλο-
γες με την σπάνια καλλιέργεια του καλλιτέχνη. Μαθητής,
στο σχέδιο, του Σαραφιανού, σπουδαστής έπειτα και υπό-
τροφος στην Α.Σ.Κ.Τ. με καθηγητές τον Γεωργιάδη, τον Μό-
ραλη, τον Πρεβελάκη, τον Μυλωνά. Μαθητής του Καθηγητή
της Αστρονομίας, Μακρή, υπότροφος της ΟΥΝΕΣΚΟ, σπου-
δαστής στο Πανεπιστήμιο  VIII  του Παρισιού (Πολεοδομία)
και μαθητής του  Hayter, πάλι στο Παρίσι (χαλκογραφία),
πρόσφερε στον εαυτό του όλα τα ψυχολογικά εφόδια για
να εκφράσει αργότερα μια απεριόριστα “δυναμική” αισθη-
τική με το ζωγραφικό του έργο. Οι εμπνεύσεις του που προ-
έρχονται απ’ ευθείας  “εκ βαθέων”, στη διέξοδό τους
βρίσκουν αριστοτεχνικό πηδάλιο, το χέρι του ζωγράφου,
για να τις κατευθύνει από την ιδεοληψία στην αρμονική
πραγμάτωση.»

Θυμάμαι  ένα απόγευμα σε επίσκεψή μου στο εργαστήρι

του, είχε απλώσει μεγάλα φύλλα νοτισμένου λευκού χαρ-

τιού κάτω στο πάτωμα και σχεδίαζε πάνω σ’ αυτά το θέμα

του. Εγώ σαν πολύ πολύ αρχάρεια χάζεψα και λέω «τι κάνει
αυτός εδώ;». Παρατήρησε την απορία μου και μου λέει:

«Αγγελική πώς τα βλέπεις; Χρειάζεται να συμπληρώσω κι
άλλο χρώμα; Τι να κάνω;»
«Τι να πω εγώ», του αποκρίνομαι σε έναν τόσο μεγάλο ζω-

γράφο. Αυτή η ερώτησή του μου έμεινε και μετά από χρό-

νια. Κατάλαβα αυτό που ήθελε να πει τότε, ότι η τέχνη

υπάρχει μέσα μας και γεννιέται μαζί μας ως δώρο Θεού.

Αυτό σήμερα και εγώ διδάσκω στους μαθητές μου. Πρέπει

να σας πω ότι πάνω σ’ αυτά τα νοτισμένα χαρτιά ζωγράφισε

ο Σπύρος αυτούς τους θαυμάσιους κενταύρους,  που τους

εξέθεσε στην έκθεση  που τότε προετοίμαζε.

Θυμάμαι ακόμα ότι με δίδαξε με τον τρόπο του  όταν σχε-

διάζω να νιώθω σιγουριά στο χέρι μου και να σχεδιάζω με

γρήγορες κινήσεις το θέμα μου, γιατί αυτό θα έδειχνε ότι

ήξερα τι έκανα. 

Επιτρέψτε μου να σας περιγράψω κάτι ακόμα  που χαρα-

κτηρίζει την καλλιέργεια του νου και της ψυχής ενός αλη-

θινού  ανθρώπου σαν τον Σπύρο. Και για την πιο

ερασιτεχνική εικαστική προσπάθεια του οποιουδήποτε είχε

να πει τα καλύτερα λόγια. Ποτέ δεν απέρριπτε κάτι. Ένας

αγαπητός  φίλος, δικός μου και του Σπύρου, χαμένος και

αυτός στην αιωνιότητα, θα πάνε τώρα και σαράντα χρόνια

πίσω… δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν ο καθηγητής μαθηματι-

κών Τάκης Δημαγιώργης-Γιώργας. Ήρθε ένα απόγευμα

στο εργαστήρι μου την εποχή που δούλευα πάρα πολύ κε-

ραμική, γεμάτη χρώματα και λάσπες, εγώ ούτε να τον χαι-

ρετήσω μπορούσα. Μου λέει «Θέλω να κάνουμε μια πλάκα
στον Σπύρο. Είσαι;»
και συνεχίζει «Φέρε ένα σκληρό λευκό χαρτόνι, ό,τι πλα-

στικό χρώμα έχεις και μια πατσαβούρα». 

Δεν είχα καταλάβει τι ήθελε να κάνουμε. Τα έφερα. Στήνει

το χαρτόνι κάπου όρθιο, βουτάει την πατσαβούρα σε διά-

φορα χρώματα και την πετάει με δύναμη από απόσταση

πάνω στο χαρτονένιο ταμπλό. Ήταν η εποχή που ο Πικάσο

είχε επηρεάσει με την ελευθερία της σκέψης του πάνω

στην τέχνη όλους τους καινούργιους ζωγράφους. 

Ο Τάκης  με αυτή του την κίνηση προσπάθησε να διακωμω-

δήσει αυτή τη νέα μοντέρνα τεχνοτροπία, πράγμα που εγώ

δεν κατάλαβα αμέσως τον σκοπό του. Πρόσεξα  ιδιαίτερα

το αποτέλεσμα. Δεν είπα όμως τίποτα. Αφού στέγνωσε πή-

ραμε αυτό το έργο και πήγαμε στον Σπύρο για να του δείξει

ο συγχωρεμένος ο Τάκης ότι μπορεί να κάνει και αυτός

τέχνη. Φυσικά ήθελε να ειρωνευτεί την τεχνοτροπία. 

Ο φτασμένος πια δάσκαλος της τέχνης Σπύρος Λάμπρου,

με όλη την σοβαρότητα που τον χαρακτήριζε παρατήρησε

με επιμέλεια κάθε κίνηση του χρώματος και άρχισε να ανα-

λύει αυτό καθαυτό το έργο. 

Άκουσα φίλοι μου μια από τις ωραιότερες κριτικές κάποιου

έργου. Ακόμα και για την ψυχολογία. μίλησε, του ανθρώπου

που το δημιούργησε. Θαυμάζοντάς το έκανε τον φίλο του

να σκεφτεί σοβαρότερα για την μοντέρνα τέχνη. Πόσο

ήξερε να διδάσκει! 

Τελειώνοντας, ξέρω πως το ταξίδι του στο σύμπαν δεν θα

είναι αέναο. Όποτε εκείνος θα θεωρεί αναγκαίο να αφήνει

ελεύθερο το πνεύμα του, να επεμβαίνει σε δημιουργούς,

που έχουν κατορθώσει να χαλιναγωγούν το εγώ τους,

όπως αυτός ήξερε να κάνει σκορπώντας παντού αγάπη και

κατανόηση.

Θα’ θελα ο φύλακας άγγελός σου να είναι πάντα κοντά

σου.

Η φίλη σου Αγγελική Τσεβά - Εικαστικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, οι πολίτες της Κε-

ρατέας βρέθηκαν μπροστά σε τέσσερις κάλπες. Ψήφι-

σαν για την εκλογή ευρωβουλευτών, την περιφερειακή

αρχή, την δημοτική αρχή και για το Συμβούλιο της  Κοι-

νότητας τους.

Η "Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολι-

τών Κερατέας" έθεσε υποψηφιότητα

στις κοινοτικές εκλογές. Οι πολίτες

συμμετείχαν στις εκλογές και ψήφι-

σαν με γνώμονα ότι τα Συμβούλια

Κοινότητας θα έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες,

όχι μόνο γνωμοδοτικές σύμφωνα με όσα προέβλεπε το

θεσμικό πλαίσιο «Κλεισθένης». Ο διαχωρισμός Κοινοτι-

κού και Δημοτικού ψηφοδελτίου και οι αυξημένες αρμο-

διότητες που παραχωρεί ο «Κλεισθένης» στις

Κοινότητες είναι βήματα για την ενδυνάμωση της τοπι-

κής Δημοκρατίας και ενίσχυση του θεσμού της τοπικής

αυτοδιοίκησης.

Η αποφασιστική αρμοδιότητα των Κοινοτήτων, στην κα-

τανομή του αναλογούντος προς αυτές ποσοστού των

κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για τις

επενδυτικές ανάγκες του δήμου, αποτελεί βασικό εργα-

λείο έκφρασης της βούλησης της Κοινότητας για την

διαχείριση θεμάτων στρατηγικής εξέλιξης της και ταυ-

τόχρονα θεμάτων καθημερινότητας.

Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν γι’ αυτές τις καινοτο-

μίες και συνολικά για το θεσμό της Κοινότητας κυρίως

μέσα από τη δική μας επικοινωνία μαζί τους και πίστε-

ψαν πως θα λειτουργήσει η Κοινότητα κάνοντας την

καθημερινότητα όλων ακόμα καλύτερη. Αυτό βεβαιώνε-

ται και με το εκλογικό αποτέλεσμα και η όποια αναπρο-

σαρμογή θα είναι δυσάρεστη αν δεν μάς επιτρέπει να

κινηθούμε στη βάση της δέσμευσής μας με τους πολίτες

που μας εξέλεξαν! Ο Συνδυασμός μας είναι ο συνδυα-

σμός που πλειοψήφησε με ποσοστό 86,70% στην Κοι-

νότητα της  Κερατέας.

Η "Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας" εκφρά-

ζει τον προβληματισμό της σχετικά με τις «επείγουσες

ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα των

βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα

όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 στο νομοσχέδιο που τέ-

θηκε από τις 30 Ιουλίου 2019 στη δημόσια διαβούλευση.

(http://www.opengov.gr/ypes/?p=6854)

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καταρ-

γούνται οι ελάχιστες αποφασιστικές αρμοδιότητες των

Κοινοτικών Συμβουλίων και μετατρέπονται σε εισηγη-

τικές!

Με την αφαίρεση της  αποφασιστικής αρμοδιότητας των

Κοινοτήτων, να αποφασίζουν  για την διάθεση των αυ-

τοτελών πόρων που τους αναλογούν επέρχεται ουσια-

στική αλλαγή στην βούληση των ψηφοφόρων έτσι όπως

αυτή εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.

Έχουμε την πεποίθηση πως  ο ρόλος της Κοινότητας

είναι σημαντικός, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της αυτο-

διοίκησης και το θεμέλιο της Δημοκρατίας. Επικεντρώ-

νεται στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και

όχι στην κυβερνησιμότητα της πλειοψηφίας του κάθε

Δήμου. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σε αναντιστοιχία

με τη λαϊκή βούληση των πρόσφατων αυτοδιοικητικών

εκλογών, αφού οι πολίτες ψήφισαν σε άλλη κάλπη για

κοινοτικό συμβούλιο με βάση ένα θεσμικό πλαίσιο συγ-

κεκριμένο.

Αυτό που απαιτείται είναι ενίσχυση και ενδυνάμωση του

ρόλου των κοινοτήτων και όχι νομοθετική απαξίωση

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 στο νομο-

σχέδιο που τέθηκε στις 30 Ιουλίου 2019 σε δημόσια δια-

βούλευση.

Η "Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας" εκλέχ-

θηκε για να εκπροσωπήσει τους πολίτες της Κερατέας

και παρά την αντίθεσή μας στην αποδυνάμωση του θε-

σμού που επιχειρείται,  με αίσθημα ευθύνης και υπευθυ-

νότητας απέναντι στην εκπεφρασμένη πολιτική βούληση

του λαού όπως αυτή αποτυπώθηκε στις πρόσφατες

εκλογές, θα συνεχίσει και θα αγωνιστεί για την πρόοδο

της Κερατέας.

Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας

Με σχέδιο νόμου επιχειρεί-

ται η κατάργηση αρμοδιοτή-

των των Κοινοτικών

Συμβουλίων. 

Από αποφασιστικά 

γίνονται ...γνωμοδοτικά!
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Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Σαρωνικού,

την Τρίτη 27 Αυγούστου, στο αμφιθέατρο του Δήμου Σα-

ρωνικού, αναλαμβάνοντας ξανά τη σκυτάλη της Δημαρ-

χείας ο παλιός δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.

Στο κάλεσμα του δημάρχου Πέτρου Φιλίππου ανταπο-

κρίθηκε πλήθος πολιτών, που  πλαισίωσαν την εκκίνηση

της νέας δημοτικής αρχής, καθώς και δήμαρχοι της Ανα-

τολικής Αττικής, και περιφερειακοί σύμβουλοι.

Η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των

νέων Κοινοτικών Συμβουλίων, ετελέσθη από τον Μητρο-

πολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κύριο Νικόλαο. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο απερχόμενος δήμαρχος Γιώρ-

γος Σωφρόνης και ο επικεφαλής της παράταξης Σαρω-

νικός – Νέα Πνοή, Χρήστος Τσιγαρίδας. 

Η ομιλία του Πέτρου Φιλίππου κινήθηκε σε κλίμα ενότη-

τας και συναίνεσης διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι:

«πρώτοι εμείς θα καλλιεργήσουμε και θα εμπεδώσουμε
ένα κλίμα γόνιμης συνεργασίας και ουσιαστικής συναί-
νεσης με όλες τις δυνάμεις του Δήμου μας, με τις δη-
μοτικές παρατάξεις, με φορείς, συλλόγους και
συλλογικότητες. Απαραίτητες πρώτες ύλες είναι ο σε-
βασμός στους θεσμούς και στο θεσμικό ρόλο του καθε-
νός, η δημοκρατική διαβούλευση, η ενημέρωση, ο
ειλικρινής και εφ’ όλης της ύλης διάλογος.»
Αναφέρθηκε επίσης στο κοινό όραμα της νέας δημοτι-

κής αρχής και των πολιτών του Σαρωνικού και στους

στόχους της τετραετίας τονίζοντας ότι  για να επιτευχ-

θούν οι στόχοι αυτοί, είναι απαραίτητη η ενεργητική

συμμετοχή όλων των πολιτών, δεσμευόμενος ότι «πά-
γιες αρχές της διοίκησής μας είναι η λογοδοσία προς
όλους, η αναβάθμιση της λειτουργίας του δημοτικού
συμβουλίου και του κοινωνικού ελέγχου, η δημοκρα-
τική ενημέρωση των συμπολιτών μας»

Στο κλείσιμο της ομιλίας του υπογράμμισε πως:  «είμα-
στε έτοιμοι να αγωνιστούμε ώστε να μείνουν έξω και
μακριά από τα τοπικά δημόσια πράγματα πρακτικές και
μέθοδοι αλαζονείας, έπαρσης, λαϊκισμού, αναξιοκρατίας
και νεποτισμού.  Είμαστε και θα παραμείνουμε απέναντι
σε όποιον θέσει την εξυπηρέτηση των προσωπικών ή
άλλων συμφερόντων πάνω από το κοινό συμφέρον και
το συμφέρον των πολιτών.
Είμαστε και θα παραμείνουμε απέναντι σε όποιον θε-

λήσει να εμποδίσει την προσδοκία μας για ήπια και ολό-
πλευρη ανάπτυξη, για ανθρώπινο αναβαθμισμένο περι-
βάλλον, για ελεύθερες και ανοικτές παραλίες».

O επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον

στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, Γιώργος Σωφρόνης ευ-

χήθηκε επιτυχία στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής και

καλή δύναμη σε όλους τους εκλεγέντες. Επισήμανε δε

την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία στο επόμενο

διάστημα.«Για εμάς, πάνω από όλα παραμένει το συμ-
φέρον του τόπου μας και η επίλυση των μεγάλων προ-
βλημάτων που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των
συμπολιτών μας. Με αυτό το αποκλειστικό κριτήριο, με
υπευθυνότητα και ουσία, θα ασκήσουμε τα θεσμικά μας
καθήκοντα», τόνισε ο Γ. Σωφρόνης. 

Δημοτική Αρχή με αρχές και αξίες υποσχέθηκε 

ο Πέτρος Φιλίππου στο Σαρωνικό
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Την αποφασιστικότητά του να καταστήσει την Αττική

ως μία από τις ισχυρότερες Περιφέρειες της Ευρώ-

πης, με τον πολίτη πρωταγωνιστή, διαμήνυσε ο νέος

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, κατά την τε-

λετή ορκωμοσίας του και των μελών του περιφε-

ρειακού συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε

στο Ζάππειο, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου.

Την τελετή χαιρέτισε ο υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδω-

ρικάκος επισημαίνοντας ο Γ. Πατούλης αποτελεί

εγγύηση για να γίνει η Περιφέρεια Αττικής πυλώ-

νας ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι έχει αποδείξει με

το έργο του ότι ξέρει να διοικεί με ενότητα, σύν-

θεση και αποφασιστικότητα. Ακολούθως ο υπ. Εσω-

τερικών, τέλεσε τον πολιτικό όρκο. 

Για πρώτη φορά, σε τελετή ορκωμοσίας Περιφερει-

ακής Αρχής, δόθηκε η δυνατότητα να απευθύνουν

χαιρετισμό οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων

που συμμετέχουν στο περιφερειακό συμβούλιο. 

« Σήμερα η Αττική κάνει μία Νέα Αρχή»

Από το κατάμεστο περιστύλιο του Ζαππείου, παρου-

σία μελών της κυβέρνησης, βουλευτών, ευρωβουλευ-

τών, Δημάρχων, εκπροσώπων της εκκλησίας, θεσμικών

φορέων, πρυτανικών αρχών, ξένων πρέσβευτών, επιχει-

ρηματιών και πλήθους κόσμου, ο Γ. Πατούλης επισή-

μανε ότι “σήμερα η Αττική κάνει μία Νέα Αρχή. Θα

πορευτούμε ως νέα διοίκηση με σχέδιο, σοβαρότητα και

υπευθυνότητα.Θα υπηρετήσουμε το μέτρο και θα λει-

τουργήσουμε με αξιοκρατία και διαφάνεια, επιδιώκον-

τας την ενότητα, τη σύνθεση και τη συνεργασία».

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις»
Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε

πως στόχος είναι η ισότιμη αντιμετώπιση και των 66

Δήμων της Αττικής, χωρίς κομματικούς ή άλλους δια-

χωρισμούς, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των το-

πικών κοινωνιών. Παράλληλα διαμήνυσε πως θα

εργαστεί συστηματικά μαζί με τους συνεργάτες του

για να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν,

με σεβασμό στο έργο που προηγήθηκε  και πως δεν

θα διστάσει να «συγκρουστεί» με ξεπερασμένες αν-

τιλήψεις και ιδεοληψίες.

«Επειδή ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να τιμή-
σουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Αττικής. Θα
επιδιώξουμε από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουμε
τα καθήκοντά μας,να ενώσουμε όλες τις δημιουργι-
κές δυνάμεις της Αττικής, στη βάση κοινών προγραμ-
ματικών συγκλίσεων», τόνισε.

«Προτεραιότητα μας θα είναι ο πολίτης»

Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε πως πυξίδα για τη λήψη

αποφάσεων  θα είναι ο ουσιαστικός διάλογος, η ενό-

τητα, η συναίνεση και η συνεργασία, με προτεραι-

ότητα τον πολίτη της Αττικής.

«Πρώτα ο πολίτης είναι το μήνυμά μας, γι αυτό θέ-
λουμε ως Περιφέρεια να εφαρμόσουμε πολιτικές,
που θα διασφαλίζουν στους πολίτες της ασφάλεια
κι ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Θα αναδεικνύουν τον
Πολιτισμό και την Ιστορία, σε κυρίαρχο στοιχείο της
ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής. Θα δίνουν έμ-
φαση στην προστασία της δημόσιας υγείας, κυρίως
μέσω της  πρόληψης κι ενημέρωσης. 
Και προτεραιότητα στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης, απλώνοντας ένα αποτε-
λεσματικό δίκτυ κοινωνικής προστασίας σε αυτούς
που έχουν πραγματικά ανάγκη», τόνισε.  

Σύντομο χαιρετισμό πραγματοποίησαν oι

επικεφαλής των παρατάξεων:

Δούρου Ρένα,  «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ».  

Σγουρός Γιάννης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ» 

Πρωτούλης Γιάννης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Παναγιώταρος Ηλίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

Δημητρίου Γεώργιος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Τζήμερος Θάνος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-Θ.ΤΖΗΜΕΡΟΣ», 

Παπαδάκης Νικόλαος «ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»,  

Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ-

ΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩ-

ΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ»,

Τσίχλη Μαριάννα «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ», 

Κούρτης Ανδρέας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».

Ορκίστηκε το Νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Γιώργος Πατούλης: «Σήμερα η Αττική κάνει μία Νέα Αρχή»

Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com
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άρθρο του Μουράτ Γετκίν

Εισαγωγή Σάββα Καλεντερίδη

Οι εξελίξεις στο «εκκρεμές» της Τουρκίας μεταξύ

ΗΠΑ και Ρωσίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όχι

μόνο για την Τουρκία αλλά και για την Ελλάδα.

Σε μια στιγμή που η Τουρκία φαίνεται να στριμώχνε-

ται στα δόντια της μυλόπετρας και επειδή

κανείς δεν γνωρίζει τα του οίκου του καλύ-

τερα από τον νοικοκύρη, ας αφήσουμε τον

έμπειρο και αξιόπιστο Τούρκο αρθρογράφο

Μουράτ Γετκίν να μας ενημερώσει για τα τε-

κταινόμενα στα δύο μέτωπα της Τουρκίας.

Εμείς απλώς να υπογραμμίσουμε ότι η Τουρ-

κία στο μέτωπο του Ιντλίμπ υπέστη μια σο-

βαρή πολιτικοστρατιωτική ήττα, απέναντι

σε έναν αποδυναμωμένο αντίπαλο που μά-

χεται τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο οποίος

όμως είναι αποφασισμένος να πολεμήσει

για να υπερασπιστεί την πατρίδα του.

Το θέμα αυτό πρέπει να μας προβληματίσει

για έναν επιπλέον λόγο: Αποδεικνύεται για

άλλη μια φορά ότι η περιβόητη τουρκική

στρατηγική και ισχύς, όταν δεν έχει την υποστήριξη

μιας μεγάλης δύναμης, καταρρέει σαν χάρτινος πύρ-

γος.

Όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας για να υπερασπι-

στούμε τα δικαιώματα του ελληνισμού σε Κύπρο,

Κρήτη, Καστελόριζο, Ρόδο, και το υπόλοιπο Αιγαίο.

Μουράτ Γετκίν

μετάφραση: Σάββα Καλεντερίδη

Στριμωχτήκαμε ανάμεσα σε ΗΠΑ και

Ρωσία, να διορθώσουμε το λάθος για

να μην πάθουμε χειρότερα.

Ας ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις, που είναι ενδεικτι-

κές ότι τα θέματά μας στη Συρία θα χειροτερέψουν

και όσον αφορά τους Αμερικανούς και όσον αφορά

τους Ρώσους.

Ο ΥΠΑΜ Χ. Ακάρ, ο οποίος την προηγούμενη εβδο-

μάδα είχε δηλώσει ότι την εβδομάδα αυτή θα αρχίσει

να λειτουργεί το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων με τις

ΗΠΑ, μας ανακοίνωσε ότι στις 22 Αυγούστου είχε τη-

λεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του

Μαρκ Έσπερ.

Με βάση των ανακοίνωση αυτή, οι δύο υπουργοί

«συμφώνησαν» στο τέλος αυτής της εβδομάδας οι

στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συ-

ναντηθούν «το ταχύτερο δυνατόν» για να οργανώ-

σουν την Ζώνη Ασφαλείας «χωρίς να χάνουν χρόνο».

Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτήν την ανακοίνωση; 

Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι η Μικτή Δύναμη

Αποστολής που θα δράσει στη Ζώνη Ασφαλείας δεν

έχει ακόμα συγκροτηθεί και ότι ο υπουργός μας, είπε

στον Αμερικανό ομόλογό του να βιαστούν, γιατί αλ-

λιώς ο τουρκικός στρατός θα εισβάλει μόνος του

στην περιοχή, απειλή που εκτοξεύεται για πολλοστή

φορά.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε στις 21 Αυγούστου, ημέρα

που καθαιρέθηκαν οι τρεις Κούρδοι δήμαρχοι μετά το

υπουργικό συμβούλιο, το οποίο μάλλον ασχολήθηκε

με αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή με το ΡΚΚ.

Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να μαντέψουμε ότι ο

Ερντογάν θα ρώτησε τον Ακάρ: «Γιατί μας εμπαίζουν
οι Αμερικανοί;».
Την ίδια μέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επικεφα-

λής στο τουρκικό τμήμα της Μικτής Δύναμης Αποστο-

λής είναι ο διοικητής της Διοίκησης Ανορθόδοξου

Πολέμου, υποστράτηγος Αχμέτ Τσιορμπατζί.

Δεν είναι γνωστό ποιος θα είναι ο Αμερικανός συνδι-

οικητής, όμως αυτό που έγινε γνωστό στις 22 Αυγού-

στου είναι ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν την προσφορά τους

για πώληση των Patriot, επειδή η Τουρκία παρέλαβε

τους ρωσικούς S-400.

Όμως, ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει τα πρώτα

βήματα συνεργασίας ανατολικά του Ευφράτη με τη

σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, άρχισε να δέχεται εμφανή

χτυπήματα δυτικά του Ευφράτη από το δίδυμο Ρω-

σίας-Συρίας.

Για παράδειγμα, ένα ρωσικό αεροσκάφος Su-22 κα-

τέστρεψε ένα πολιτικό όχημα που συνόδευε την

τουρκική στρατιωτική φάλαγγα νότια του Ινλτίμπ.

Το χτύπημα ήταν «χειρουργικό», αφού δεν έπαθαν

καμία ζημιά τα στρατιωτικά οχήματα που ήταν μπρος

και πίσω από το βληθέν όχημα.

Όμως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι

σκοτώθηκαν τρεις πολίτες που επέβαιναν στο όχημα.

Η αλήθεια είναι ότι τα τρία άτομα ήταν μέλη της ορ-

γάνωσης Feylak el-Şam, ένοπλης οργάνωσης της

Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Για την κυβέρνηση της Ρωσίας, που δεν έχει συμπε-

ριλάβει το ΡΚΚ στον κατάλογο των τρομοκρατικών

οργανώσεων, η Μουσουλμανική Αδελφότητα θεωρεί-

ται τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, απαντώντας στις

διαμαρτυρίες της Τουρκίας, είπε ότι «θα συνεχίσουμε
να χτυπάμε τους τρομοκράτες, και στο θέμα αυτό θα
συνεχίσουμε τη συνεργασία με την κυβέρνηση της
Συρίας».
Την ίδια στιγμή και ο Λαβρόφ και οι άλλοι Ρώσοι επίσημοι

τονίζουν την ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία τη συμφω-

νία της Αστάνας. Δηλαδή, οι Ρώσοι κατηγορούν την

Τουρκία ότι υποστηρίζει και βοηθά τους τρομοκράτες.

Το ίδιο διάστημα η Συρία (άρα και η Ρωσία)

άρχισε να επιτίθεται στα 12 Παρατηρητή-

ρια που έστησε η Τουρκία περιμετρικά της

Περιφέρειας Ιντλίμπ, ενώ το Παρατηρητή-

ριο Νο 9 το έχει περικυκλώσει.

Πολλοί απόστρατοι σχολιαστές, όπως ο

Nihat Ali Özcan και ο Metin Gürcan εδώ και

καιρό τονίζουν την ανάγκη της άμεσης

απόσυρσης των στρατευμάτων από τα Πα-

ρατηρητήρια αυτά, γιατί είναι ανυπεράσπι-

στα.

Στις 22 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που ο

Τούρκος ΥΠΑΜ έκανε έκκληση να αρχίσει

να λειτουργεί η Ζώνη Ασφαλείας στη Β.

Συρία, ενώ οι ΗΠΑ απέσυραν την προ-

σφορά των Patriot, οι δυνάμεις της Συρίας κατελάμ-

βαναν την πόλη Han Şeyhun, που ήταν υπό την

κατοχή των ενόπλων της Μουσουλμανικής Αδελφό-

τητας.

Η εξέλιξη αυτή έφερε  ορισμένα ερωτήματα:

● Αν ο στρατός της Συρίας φθάσει να απελευθερώσει το

Ιντλίμπ, που είναι συριακή πόλη, τι θα κάνει η Τουρκία;

● Θα εισβάλουμε στη Συρία για να το αποτρέψουμε;

● Θα το κάνουμε αυτό κόντρα στη βούληση της συμ-

μάχου μας με τους S-400 Ρωσίας, που δεν δίστασε

να χτυπήσει τη φάλαγγά μας;

● Η Τουρκία θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές Τούρκων

στρατιωτών για να προστατέψει τα μέλη της Μου-

σουλμανικής Αδελφότητας;

● Τα παρατηρητήρια θα παραμείνουν εκεί με κάθε κό-

στος;

● Αν η Συρία απελευθερώσει το Ιντλίμπ, τι θα απογί-

νουν οι σαλαφιστές που έχουν αναμιχθεί με την τρο-

μοκρατία –ανάμεσα σ’ αυτούς μέλη της Αλ Κάιντα και

του Ισλαμικού Κράτους–, θα έλθουν στην Τουρκία;

Η Τουρκία, που μπλέχτηκε στον εμφύλιο της Συρίας

από το 2011, όσο περνάει ο καιρός στριμώχνεται ανά-

μεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία και οι οιωνοί δεν είναι

καλοί για το μέλλον.

Η Τουρκία υφίσταται ήττες από αυτήν την πολιτική

και πρέπει να διορθώσει αυτό το λάθος το ταχύτερο

δυνατόν.
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/08/blog-post_621.html#more

Η Τουρκία μεταξύ 

της ρωσικής σφύρας και 

του αμερικανικού άκμονος
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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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«Η τέχνη να κυβερνάς…..»

«Να κυβερνάς σημαίνει 
να διαμορφώνεις πεποιθήσεις»

Οι τελευταίες εκλογές  όπως άλλωστε και κάθε πολι
τική διαδικασία  ανέδειξαν τον καταλυτικό ρόλο της πλη
ροφόρησης  ενημέρωσης ως εργαλείου κατάκτησης,
διαχείρισης, άσκησης και διατήρησης της εξουσίας. Τα πο
λιτικά κόμματα αλληλοκατηγορούνται για τον τρόπο που
χρησιμοποιούν την πληροφόρηση οι αντίπαλοι εστιάζοντας
την κριτική τους στην απουσία αντικειμενικότητας, δημο
σιογραφικής δεοντολογίας και στην υπερχειλίζουσα προ
παγάνδα.

Στο λυκόφως μιας κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ) και στο λυ
καυγές μιας άλλης (ΝΔ) ο τρόπος άσκησης και νομής της
εξουσίας αποτελεί κομβικό σημείο στην ερμηνεία και κα
τανόηση του ρόλου της πληροφόρησης ως μηχανισμού
διαμόρφωσης των πεποιθήσεων των πολιτών. Κι αυτό γιατί
η άσκηση της εξουσίας («να κυβερνάς») προϋποθέτει τη
συναίνεση των πολιτών. Μία συναίνεση, άλλοτε κατα
σκευασμένη και άλλοτε προϊόν μιας πολιτικής και ορθολο
γικής επεξεργασίας των πολιτικών δεδομένων.

«Στις καταπιεστικές κοινωνίες χρησιμοποιείται η
κάνη των όπλων. Στις δημοκρατικές η συναίνεση κατα
σκευάζεται με την προπαγάνδα». (Τσόμσκι).

Αν, λοιπόν, ο Τσόμσκι δικαιώνεται από τις πολιτικές
πρακτικές των ταγών της εξουσίας και το «να κυβερνάς ση
μαίνει να διαμορφώνεις πεποιθήσεις» κατέστη αξίωμα της
σύγχρονης πολιτικής, είναι αναγκαίο να ανιχνεύσουμε το
νοηματικό πεδίο τόσο της έννοιας «πεποίθησης» όσο και
του «Να κυβερνάς».

Οι πεποιθήσεις

Στο νοηματικό πεδίο των «πεποιθήσεων» ανήκουν οι
παρακάτω έννοιες με τον απαραίτητο πολιτικό χρωματισμό
για να κατανοηθεί σωστά η σχέση με το να «κυβερνάς».

Με έναν σχηματικό τρόπο δοσμένες οι έννοιες αυτές
είναι: Τα πολιτικά πιστεύω και η απότοκη Ιδεολογία. Η προ
παγάνδα και η πλύση εγκεφάλου. Η διαμόρφωση και εμ
φύτευση πολιτικών στερεοτύπων, δογμάτων και
αξιωμάτων. Η πολιτική διαπαιδαγώγηση ως μοχλός πολιτι
κής κοινωνικοποίησης (πολιτικοποίηση) που όχι σπάνια με
ταμορφώνεται σε μία άγονη κομματικοποίηση. Η επιβολή
τρόπων  κωδίκων ερμηνείας και κατανόησης της πραγμα
τικότητας.

Στο corpus των πεποιθήσεων ανήκει και η αποδοχή 
υιοθέτηση των κυρίαρχων αξιών, προτύπων και συμπερι
φορών που προβάλλουν τη συμμόρφωση ως κοινωνική
αξία. Η αποδοχή θέσεων  απόψεων που λειτουργούν ως
σταθερά σημεία αναφοράς και θρέφουν το αίσθημα της
προσωπικής επιβεβαίωσης. Η χειραγώγηση και ο εφησυ
χασμός. Η ιδεολογική μονολιθικότητα ως απόρροια της

απουσίας κριτικής σκέψης. Η νοηματική πρόσδεση στις
«αλήθειες» της εξουσίας.

«Να κυβερνάς»
Στο νοηματικό φορτίο του «Να κυβερνάς» είναι ενσω

ματωμένες οι έννοιες: Εξουσία και Δύναμη. Άσκηση και
χρήση βίας (με όλες τις αποχρώσεις της). Ο έλεγχος και ο
περιορισμός των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών
ως αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της «συναίνεσης».
Η καθοδήγηση, η κυριαρχία και η επιβολή. Η πειθώ, ο διά
λογος και τα επιχειρήματα. Οι νόμοι και οι θεσμοί και η από
τοκη πειθάρχηση σε αυτούς (άλλοτε συνειδητή και άλλοτε
ως προϊόν φόβου).

Συμπληρωματικά στην έννοια «Να κυβερνάς» ανήκουν
η υποταγή, η συμμόρφωση, η πειθαρχία και η «συναί
νεση». Η μέριμνα για το δημόσιο συμφέρον ως αξιολογικά
υπέρτερου του ατομικού (jura publica antefereda privatis).
Η εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων απόψεων και συμφε
ρόντων. Η διαχείριση του παρόντος και ο προγραμματισμός
του μέλλοντος. Η αναγκαία «παραγωγή» και διάδοση στε
ρεοτύπων και μύθων για το ρόλο της εξουσίας ως έκφρα
σης της θέλησης και δύναμης του λαού.

Η διαμόρφωση των πεποιθήσεων

Η αλληλεπίδραση των δύο παραπάνω πεδίων εν
νοιών διαμορφώνει και το ευρύτερο πλαίσιο των διεργα
σιών που συντελούνται σε αυτό και στοχεύουν στην
κατασκευή «συναινέσεων» προς όφελος της εξουσίας.

Ειδικότερα πολιτικοί αναλυτές και ειδικοί σε θέματα
κοινωνικής ψυχολογίας επισημαίνουν τη σπουδαιότητα του
παράγοντα των «πεποιθήσεων» του πολιτικού σώματος
(ψηφοφόροι) όσον αφορά τη στάση του απέναντι στους
φορείς της εξουσίας. Γιατί η δυνατότητα κάποιου να κυ
βερνά είναι συνάρτηση και της ικανότητάς του να διαμορ
φώνει τις πεποιθήσεις του εκλογικού σώματος. Μία
κυβέρνηση θεωρείται επιτυχής και αποτελεσματική στο
βαθμό που διαμορφώνει την ιδεολογία και τα «πολιτικά
πιστεύω» των πολιτών της, στο όνομα μιας δημοκρατικής
συναίνεσης.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με την πειθώ και το
δημοκρατικό διάλογο, είτε μέσα από νόμιμες και θετικές
διαδικασίες πολιτικής διαπαιδαγώγησης, είτε μέσω ενός
αθέμιτου και αυταρχικού τρόπου εμφύτευσης και επιβολής
ιδεολογικών στερεοτύπων, πολιτικών δογμάτων και κομμα
τικών αξιωμάτων.

Να κυβερνάς…..: 
Η αποικιοποίηση της ενημέρωσης

«Να κυβερνάς», όμως, σημαίνει να ελέγχεις, να πε
ριορίζεις να κυριαρχείς και να καθοδηγείς. Όλα αυτά, όμως,
είναι δύσκολο να επιτευχθούν χωρίς την υιοθέτηση από το
κοινωνικό σώμα των κυρίαρχων αξιών, προτύπων και συμ
περιφορών. Στο βαθμό που το κοινωνικό σώμα  οικοδό
μημα θεμελιώνεται σε αρχές και αξίες σύμφωνες με τις
αρχές και αξίες της εξουσίας, τότε η κυβέρνηση διευκολύ

νεται στην επιβολή της δύναμής της και στην εφαρμογή του
προγράμματός της.

Κάθε κυβέρνηση κατά τεκμήριο μεριμνώντας για το
δημόσιο συμφέρον διαχειρίζεται το παρόν και προγραμ
ματίζει το μέλλον πάνω στις ανάγκες του πολιτικού σώμα
τος αλλά και σύμφωνα με τις δικές της ιδεολογικές και
πολιτικές θέσεις. «Οι ιδεολογίες χρησιμεύουν για να κα
ταλάβεις την εξουσία, όχι για να την ασκήσεις». (Μισέλ
Ροκάρ, Γάλλος Πολιτικός).

Η ευδοκίμηση, όμως, των προσπαθειών της κυβέρνη
σης  εξουσίας εξαρτάται όχι τόσο από την ορθότητα των
προτάσεων και αποφάσεών της όσο από το βαθμό συναί
νεσης του λαού. Αυτή η συναίνεση είναι κατεξοχήν και προ
ϊόν των πολιτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων που
λειτουργούν εκτός των άλλων και ως σταθερά σημεία ανα
φοράς που ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του και καθορί
ζουν τη στάση του απέναντι στους τρόφιμους της εξουσίας.

Βέβαια, οι πεποιθήσεις αυτές, όχι σπάνια, δεν είναι
προϊόν ελεύθερης αναζήτησης και επιλογής αλλά αποτέλε
σμα επιβολής από την εξουσία και αποδοχής από τα μέλη
της κοινωνίας ενός «προκατασκευασμένου» κώδικα κατα
νόησης και ερμηνείας της πραγματικότητας. Αυτός ο κώδι
κας υποβάλλεται με τη βοήθεια των σύγχρονων ΜΜΕ.  Δεν
είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για μία «αποικιοποίηση της
ενημέρωσης» από τα μεγάλα συγκροτήματα των ΜΜΕ.

Δεν απέχει πολύ από την αλήθεια η θέση του Ουμ
πέρτο Έκο: «Σήμερα μια χώρα ανήκει σε αυτόν που κατέ
χει τα μέσα Ενημέρωσης….» Κι αυτό γιατί στη σύγχρονη
δημοκρατία ο ρόλος της πληροφόρησης είναι καταλυτικός.
Σχετικά ο Αντώνης Λιάκος γράφει: «Γιατί στη δημόσια
σφαίρα συγκροτούνται οι ταυτότητες των υποκειμένων
και η κλίμακα αξιών με την οποία προσανατολίζουν τη
δράση τους». («Η δημοκρατία και η ιστορία»).

Η συναίνεση

Κάθε κυβέρνηση προσπαθεί με το λιγότερο δυνατό «κό
στος» να επιβάλει τη θέλησή της, να επιτύχει στον εξισορ
ροπητικό της ρόλο και να βγει αλώβητη από το παιχνίδι της
εξουσίας, αν κατορθώνει/σει  να χειραγωγήσει το εκλο
γικό σώμα και δημιουργήσει ένα κλίμα απάθειας και εφη
συχασμού. Όταν η πειθαρχία στις εντολές της κυβέρνησης
είναι προϊόν φόβου, τότε εύκολα μπορεί να κατηγορηθεί
για αντιδημοκρατικότητα και πολιτικό αυταρχισμό. Τα
«φοβικά σύνδρομα» και η παραπληροφόρηση διαβρώ
νουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και αλλοιώνουν το πε
ριεχόμενό τους, αφού «η δημοκρατία μετατρέπεται σε
συναίνεση στην ολιγαρχία». (Αντώνης Λιάκος).

Η συναίνεση, λοιπόν, είναι το πολιτικό ζητούμενο και
το πρόταγμα των σύγχρονων δημοκρατιών, αφού αυτή
αποτελεί και τον νομιμοποιητικό παράγοντα της κυβερνη
τικής εξουσίας. Μία συναίνεση απόρροια των πολιτικών και
ιδεολογικών πεποιθήσεων του πολιτικού υποκειμένου. Μία
συναίνεση δημοκρατικών πολιτικών με ταυτότητα και αυ
τοπεποίθηση και όχι μία συναίνεση υποτακτικών και φο
βισμένων ατόμων. Κι αυτό γιατί το τελευταίο παραπέμπει
στη θέση του Ζαν Ζακ Ρουσώ που περιγράφει τις μεθόδους
των τυραννικών καθεστώτων:

«Κανένας τύραννος δεν είναι ποτέ τόσο δυνατός
ώστε να μένει παντοτινά δυνάστης, αν δεν μεταλλάσσει
τη δύναμή του σε δίκαιο και την υποταγή σε καθήκον. Από
εδώ πηγάζει το δίκαιο του ισχυροτέρου». («Το κοινωνικό
Συμβόλαιο»). 

γράφει ο 

ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

https://iliasgiannakopoulos.blogspot.com/
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H Λογική “εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα”

δεν μας ταιριάζει. Τουλάχιστον όσοι πιστεύουμε

ότι δεν είμαστε σ’ αυτή τη λογική.

Και ως Υστερόγραφο θα έλεγα.

Αυτός είναι αριστερός ή Σοσιαλιστής ή κομμου-

νιστής ή δεξιός. ΑΡΑ ΤΙΜΙΟΣ και ΣΩΣΤΟΣ κατά

το πού κάθε ένας από μας έχει αυτοπροσδιορι-

στεί. Πρέπει σιγά, σιγά το σύνδρομο του ΔΙΑΙΡΕΙ

ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ να σταματήσει. Διαφορετικά θα

συνεχίζουμε να χλαπακιάζουμε (κοινός καταπί-

νουμε) αμάσητη την τροφή εις βάρος μας.

Και σαφώς θα ήθελα και τα δύο τελικά Υστερό-

γραφα να διαβαστούν.

Παρακάτω κάνω κάποιες αναλύσεις με πέντε (5)

παραδείγματα σε οικονομικό πεδίο, όπως για πα-

ράδειγμα, ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ και

που δεν αποφασίστηκε από μας, αλλά από δια-

πλεκόμενους και πολιτικούς με συμπαραστάτες

-ΑΘΕΛΑ ΜΑΣ;- ή από άγνοια μας;

Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος μαθηματικά από

το σημείο που άφησα και κάτω να υπολογίσει (τα

υπόλοιπα)

Το πόσο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΑΝ από άλλες

χώρες - προηγούμενες και επόμενες. Κάντε κι εσείς

τον κόπο να το βρείτε.

Θα ΦΡΙΞΕΤΕ όταν το ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ

Επίσης δέστε και την μείωση του πληθυσμού μας

από το 2004 μέχρι σήμερα σε αντιστοιχία με την αύ-

ξηση των πληθυσμών των άλλων χωρών των παρα-

κάτω παραδειγμάτων. 

Θα σας χρειαστούν τα στοιχεία…

Τα συμπεράσματα δικά σας, ψάξτε το. Είναι απαραί-

τητο να ψαχτούμε. Γίνονται εν αγνοία μας πολλά εις

βάρος μας και λόγω έλλειψης ενημέρωσης και λόγω

ανύπαρκτων ελεγκτικών μηχανισμών και λόγω βλα-

κείας (Αυτός είναι αριστερός ή σοσιαλιστής ή κομ-

μουνιστής ή δεξιός), ΑΡΑ ΤΙΜΙΟΣ

------------------------------------------------------

Μερικά παραδείγματα 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

από το 2000 και μετά

1ον. Ο Πληθυσμός ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ το 2000, που έκαναν

τους Ολυμπιακούς τους αγώνες ήταν 19,25 εκατομ-

μύρια κάτοικοι.

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 4,5 δις δολάρια.

Με απλά μαθηματικά χρέωσαν στον πληθυσμό τους

233,77 Δολάρια/άτομο.

Ο Πληθυσμός τους το 2017, 24,60 εκατομμύρια και

εκτίμηση για το 2019, 25,250 εκατομμύρια.

------------------------------------------------------

2ον. Ο Πληθυσμός ΕΛΛΑΔΑΣ το 2004 που έγιναν οι

Ολυμπιακοί μας αγώνες ήταν 10,94 εκατομμύρια.

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 15 δις δολάρια. 

Με απλά μαθηματικά, μας χρέωσαν με 1.371,2 Δολά-

ρια/άτομο. Το πόσες φορές παραπάνω μας χρέωσαν

από τους προηγούμενους και τους επόμενους θα φρί-

ξετε όταν το υπολογίσετε.

Ο Πληθυσμός μας το 2017, 10,77 εκατομμύρια και

εκτίμηση για το 2019, 10,70 εκατομμύρια.

------------------------------------------------------ 

3ον. Ο Πληθυσμός ΚΙΝΑΣ το 2008 που έκαναν τους

Ολυμπιακούς τους αγώνες ήταν 1.325 δισεκατομμύ-

ρια.

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 44 δις δολάρια. Με

απλά μαθηματικά, χρέωσαν στον πληθυσμό τους 33,2

Δολάρια/άτομο.

Ο Πληθυσμός τους το 2017, 1,386 δισεκατομμύρια και

εκτίμηση για το 2019, 1,450 δισεκατομμύρια.

------------------------------------------------------ 

4ον. Ο Πληθυσμός Αγγλίας το 2012. που έκαναν τους

Ολυμπιακούς τους, αγώνες ήταν 55,62 εκατομμύρια.

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 10,4 δις δολάρια.

Με απλά μαθηματικά, χρέωσαν στον πληθυσμό τους

186,99 Δολάρια/άτομο.

Πληθυσμός τους το 2017 = 65,24 εκατομμύρια και

εκτίμηση για το 2019 = 55,98 εκατομμύρια.

------------------------------------------------------

5ον. Ο Πληθυσμός ΡΩΣΙΑΣ το 2014, που έκαναν τους

Ολυμπιακούς τους αγώνες ήταν 143,8 εκατομμύρια.

(Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες).

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 51 δις δολάρια. Με

απλά μαθηματικά, χρέωσαν στον πληθυσμό τους

354,66 Δολάρια/άτομο.

Ο Πληθυσμός τους το 2017, 144,15 εκατομμύρια και

εκτίμηση για το 2019, 146,794 εκατομμύρια.

Δημήτρης Μπουντουτσίδης

Καλή άδεια σε όσους ακόμη δεν πήραν.

Υ.Γ. Εάν δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς ή εάν

υποθέσουμε ότι δεν λειτουργούν, δεν πρέπει να τους

κινήσουμε;

Αυτά από μόνα τους δεν κινούνται σε προχωρημένες

σηπτικές κοινωνίες, αυτά κινούνται και μπορούν να

αλλάξουν, μόνον με άλλους τρόπους και ένας από

αυτούς είναι η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και αυτή μπορεί να γίνει,

μόνον μέσα από τους ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ και

κάτω από συγκεκριμένη καταστατική διαδικασία.

Συμπερασματικά.

Αυτοί που πιστεύουν στα κοινά και συσπειρώνονται

σε κόμματα ή παρατάξεις για να περάσουν τις αρχές

και τα πιστεύω όπως ισχυρίζονται μόνον μέσα από

αυτούς τους τρόπους, μπορούν να κάνουν την υπέρ-

βαση τους και να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και

από τα συνηθισμένα και από τα τετριμμένα.

Υ.Γ1. Τελικώς,

Τι είμαστε; ποιοι είμαστε; τι γνωρίζουμε; τι μαθαί-

νουμε; που πάμε; γιατί πάμε τόσο άσχημα; Τι φταίει;

Μήπως πιστεύουμε ότι μόνον οι άλλοι φταίνε και κάθε

ένας από μας δεν έμαθε ή δεν γνωρίζει τον εαυτό

του;.

ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ, 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Συνοπτικά, η χώρα με τα περισσότερα εκα-

τομμύρια πληθυσμό, ξόδεψε τα λιγότερα

χρήματα για τη διοργάνωση των ολυμπια-

κών αγώνων στη χώρα της.
―――――――――――――――――――――――

κάτοικοι δολάρια

―――――――――――――――――――――――

― ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 19,5 εκατ. 233,77/ανά κάτοικο

― ΚΙΝΑ 1.325 δισεκ. 33,20/ανά κάτοικο

― ΑΓΓΛΙΑ 55.62 εκατ. 186,99/ανά κάτοικο

― ΡΩΣΙΑ 143,80 εκατ. 354,66/ανά κάτοικο

― ΕΛΛΑΔΑ 10,94 εκατ. 1.371,20/ανά κάτοικο

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Η αρρώστια δεν κάνει

διακοπές!

Πάρε την παρέα σου και

δώσε αίμα στην 

πλησιέστερη αιμοδοσία
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Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτή-
των τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιο-
λογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕ-
ΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-
μενα στο «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

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 ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σή-
μανση έκδοσης «12-02-2019» να γίνει
στο χώρο του δημοτικού καταστήμα-
τος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας Ν. Αττικής (έδρα του ΝΠΔΔ) και
στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκο-
πούλου (www.markopoulo.gr).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πο-
λιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκό-
πουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος»,
Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σω-
τηρίου (έδρα του ΝΠΔΔ),
Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψη
κας Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκου-
λιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας:
2299020124,2299020178).
Στην περίπτωση αποστολής των αι-
τήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε-
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαι-
ρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας

μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του Δήμου Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr). 
Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα
απασχοληθούν στα προγράμματα
που υλοποιεί το Ν.Π.Δ.Δ. και είναι
τα εξής: Μουσικοκινητική αγωγή
στην προσχολική ηλικία, ρυθμική
γυμναστική, ενόργανη γυμναστική,
γενική γυμναστική, αεροβική,
super pro κοιλιακών, pilates.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-
2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προ-
σόντα και τα βαθμολογούμενα κριτή-
ρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονι-
στικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικα-
σία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πα-
ράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα
αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων →
Εποχικού (ΣΟΧ). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αρ. ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Δήμος Μαρκόπουλου ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 8 μήνες 4

601 Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μεσογαίας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μαρκόπουλου Μεσογαίας “Βραυρώνιος”

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
601 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτή-
των τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδο-
σης «12/02/2019» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανω-
τέρω Παραρτήματος.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και
όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ.
8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),
να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερή-
σιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες του νομού Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδί-
δεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει
στην εφημερίδα αυτή δύο (2)
φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοί-
νωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης
«12-02-2019»] να γίνει στο κατά-
στημα της υπηρεσίας μας, στα πα-
ραρτήματα αυτής, στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος του δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Ν. Αττικής και στο δι-
κτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπού-
λου (www.markopoulo.gr). 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η

εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεν-
τρική Πλατεία  Δημοσθένη Σωτη-
ρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο
Μεσογαίας, υπόψη κας  Γκουλι-
ούμη Μαρίας και κας Κιμπεζή Αικα-
τερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 22990
20178, 22990 20124). Στην περί-
πτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της  στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτή-
ματα αυτής και στο χώρο ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρ-
τηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας 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
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-

κριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολί-
τες → Έντυπα – Διαδικασίες →
Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ.
Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύν-
δεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα
– Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φο-
ρέων→ 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 ανα-
ζήτηση του εντύπου της αίτησης,
δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολί-
τες → Έντυπα – Διαδικασίες →
Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ.
Έργου (ΣΜΕ)·.    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ»
Μαρκόπουλο, 28-08-2019 
Αρ. Πρωτ.: 1150

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ.  6/2019 για τη σύναψη ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
με το δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτη-
της αρχής για την επιλογή προσω-
πικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δί-
καιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-

καίου» (ΦΕΚ 54 Α)
4. Την υπ΄ αριθμ. 9/2019 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστι-
κών και Περιβαλλοντικών Δραστη-
ριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί
λήψης απόφασης για προγραμματι-
σμό προσλήψεων προσωπικού ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή
αντιτίμου, έτους 2019.
5. Την υπ’ αριθμ. 21554/6335/28-02-
2019 Εισηγητική έκθεση για πρόσ-
ληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με αντίτιμο, του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής προς το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 25780/05-04-
2019 (ΑΔΑ:674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 107 ν. 4483/2017, εγκρί-
θηκε η απασχόληση τεσσάρων (4)
ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ,
για την κάλυψη αναγκών με την πα-
ροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
7. Το ΦΕΚ 1703/τ.Β΄/1-8-2011 περί
συγχώνευσης Νομικών Προσώπων
και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακριτικό
τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Δήμου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας
(ΦΕΚ 2080/Β΄/30.7.2015).
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 125/08-02-
2019 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλη-
τικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλον-
τικών Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ» περί ύπαρξης πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης μισθο-
δοσίας του υπό πρόσληψη προσωπι-
κού  της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομι-
σθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατό-
μων για την κάλυψη αναγκών του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πο-
λιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκό-
πουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ»,  που εδρεύει στο
Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυ-
πικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124
Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Μ. Γκουλιούμη
Email: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 28-08-2019
Αριθ. Πρωτ: 1149

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ.  5/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου
64 του Ν.4590/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση
(ΑΔΑ: ΨΠΝ4ΩΛΝ-ΗΝ4) του  Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοι-
νωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτή-
των Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με θέμα:
«Λήψη απόφασης για προγραμμα-
τισμό προσλήψεων προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου με κά-
λυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ,
έτους 2019».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 Από-
φαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-
12-2006), όπως  ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 53/2019 απόφαση
(ΑΔΑ: ΨΤΧΡΩΛΝ-Γ90)  του  Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοι-
νωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτή-
των Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με θέμα:
«Λήψη απόφασης για καθορισμό
του αριθμού και των ειδικοτήτων
του προσωπικού με συμβάσεις μί-
σθωσης έργου, με κάλυψη της δα-

πάνης από ΚΑΠ, έτους 2019».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.
72388/19385/02-08-2019 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγ-
κριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για
την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», που εδρεύει στο
Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττι-
κής, με αντικείμενο την εκτέλεση
του έργου: «Παροχή Ιατρικών υπη-
ρεσιών» συνολικής διάρκειας έως
δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντί-
στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αρ. ατόμων
απασχόλησης
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών 
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Έως 12 μήνες 1

501 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Μαρκόπουλο Μεσογαίας

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός απασχόλ. Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
501 α) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος, 
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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στα πεταχτά

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

Ασφαλιστικό Σύστημα 

3 πυλώνων προτείνουν 

τα Επιμελητήρια

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών προσκαλεί προσκαλέ-

σει σε ειδική εκδήλωση που συνδιοργανώνει με τον

Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο Λονδίνο την

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, με θέμα "The new era of the

Greek Financial Sector:  Transition to a stable, solid &

forward-looking economy".

Να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση είναι αυστηρά

βάσει προσκλήσεων, δεν περιλαμβάνει κόστος συμ-

μετοχής ωστόσο είναι απαραίτητη η έγγραφη δήλωση

συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, φορέας, τίτλος, email

και τηλέφωνο επικοινωνίας) μέσω email (kkako-

manoli@hba.gr) έως την Τρίτη 10/09.

Με την παραλαβή της δήλωσης, η ΕΕΤ θα επικοινω-

νήσει τηλεφωνικά με τους ενδιαφερόμενους για την

επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

www.hba.gr

Ο MIXAΗΛ ΛΥΓΕΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΥΔΟ-

ΚΙΑΣ, το γένος ΦΙΛΙΠΠΟΥ, που γεννήθηκε στο Μα-

ρούσι και κατοικεί στη Γλυφάδα και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ και της ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ το

γένος ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο Μα-

ρούσι και κατοικεί στη Γλυφάδα, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στη Γλυφάδα.

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζη-

τάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη -

Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες

για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωμομί-

σθια εργασία. Τηλ. 210 8952269

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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, περιφραγ-

μένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικο-

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

κίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,

εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30

μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βεν-

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

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

Σημαντική άνοδος

των βάσεων εισαγωγής

στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών

εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση επιβεβαίωσε, για άλλη μια χρονιά, ότι στα Τμή-

ματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

εισάγονται οι άριστοι εκ των υποψηφίων. Οι βάσεις ει-

σαγωγής των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών είναι οι υψηλότερες μεταξύ των βάσεων

των αντίστοιχων Τμημάτων των άλλων Πανεπιστημίων

και η βαθμολογική απόσταση μεταξύ πρώτου και τε-

λευταίου εισακτέου είναι η μικρότερη συγκρινόμενη με

εκείνη των άλλων αντίστοιχων Τμημάτων.

Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τις επιλογές του Ιδρύ-

ματος  για αριστεία, εξωστρέφεια, καινοτομία και κοινω-

νική προσφορά και επιβραβεύουν το σταθερό

προσανατολισμό του στην ποιότητα στην εκπαίδευση μα-

κριά από πρακτικές ευκαιριακών μεγεθύνσεων, με ενσω-

ματώσεις Τμημάτων ΤΕΙ, χωρίς σχέδιο και στόχο. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλωσορίζει τους

νέους φοιτητές του με τη συμμετοχή των οποίων θα συ-

νεχίσει τη μακρά πορεία του ως ένα διεθνώς αναγνωρι-

σμένο Πανεπιστήμιο στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΖΗΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO

Τ.Θ. 4809, ΤΚ. 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΖΗΤEITAI KΑΘΗΓΗΤΗΣ

"Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Πα-

ρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στον

Τ.Κ. 19442 ή στην Τ.Θ. 4935."

ΑΔΑ: ΩΠ27ΩΛΝ-Η2Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Πληροφορίες : Ε. Καμαργιάννης
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 24009
E-mail: ty@markopoulo.gr 
Μαρκόπουλο   7-6-2019
Αρ. πρωτ.   9120 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής
διακήρυξης για την παροχή υπηρε-
σίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθ-
μιση - Αυτοματοποίηση του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμο-
γές Smart Cities, με εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δήμο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας»

Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως
εξής: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Διακήρυξης :   9119/7-6-2019

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενερ-
γεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό για την παροχή υπηρεσίας με
τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων και εφαρμογές Smart
Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας
στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας», ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 3.348.266,35€ (μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονι-
κής υποβολής των προσφορών
είναι η 07-10-2019 και ώρα 15:00. Ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 78884
www.eprocurement.gov.gr
Οι εγγύηση συμμετοχής είναι 2%
του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.
10/2019 μελέτης χωρίς ΦΠΑ
(66.965,33€). Κριτήριο κατακύρω-
σης η συμφερότερη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποι-
ότητας-τιμής, μεταξύ όσων πλη-
ρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης (10/2019) και της δια-
κήρυξης, και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016. Το χρονικό
διάστημα δέσμευσης της προσφο-
ράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Δε γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές. Από το ποσό εξοικονό-
μησης της Ενεργειακής Κατανάλω-
σης θα καλύπτονται οι αμοιβές του
Αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης - ΣΕΑ). Η πληρωμή θα γί-
νεται σε διάστημα δύο μηνών από
την παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια επι-
τροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες στο τηλ. 22990 20155 , από
τον αρμόδιο υπάλληλο κ Ε. Καμαρ-
γιάννη, φαξ 22990 24009, διεύ-
θυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ 19003.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Από αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα κινδυνεύουν δρομείς

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του διεθνούς επιστημονικού πε-

ριοδικού Immunology and Allergy Clinics of North America, για

το υψηλό ποσοστό των περιπτώσεων αλλεργικής ρινίτιδας

και άσθματος στους δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστά-

σεων!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στις ΗΠΑ το 10-20% του γενικού

πληθυσμού πάσχει από αλλεργική ρινίτιδα και, όλος περιέρ-

γως, το 40% των ενεργών αθλητών!

«Πράγματι η ρινίτιδα είναι μια κοινή κατάσταση που πλήττει

ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού, καθώς και

ένα υψηλό ποσοστό δρομέων-αθλητών», αναφέρει ο διαπρε-

πής ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπου-

λος, δι/ντής του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-

Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του “ΜΗΤΕΡΑ” και εξηγεί.  Η

άθληση σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει άσθμα

και σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμη και αναφυλαξία. Η ρινική

συμφόρηση είναι ένα κυρίαρχο σύμπτωμα της αντίδρασης

αργής φάσης στην αλλεργική ρινίτιδα και μπορεί να έχει επι-

πτώσεις μεγάλης εμβέλειας που εκτείνονται μέσω του αερα-

γωγού και πέρα   από τη μύτη». 

Η ρινίτιδα βρίσκεται συχνά μετά από εξετάσεις σε συνδυα-

σμό με το άσθμα και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το

άσθμα.  Η ρινική απόφραξη, η οποία δεν επιτρέπει την είσοδο

του αέρα από τα ρινικά τοιχώματα, μπορεί να συμβάλλει τόσο

στα συμπτώματα, όσο και στην ανάπτυξη του άσθματος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η μόλυνση της ατμόσφαιρας

είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας και ιδιαίτερα το μο-

νοξείδιο του άνθρακα, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες καθώς

και τα οξείδια του αζώτου.

«Αυτές οι δυσμενείς συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενο-

χλητικές για τον αθλητή υψηλών επιδόσεων που έχει αυξη-

μένη ροή αέρα και που όταν αγωνίζεται σε ακραίες συνθήκες

μπορεί να επιδεινώσουν τη ρινίτιδα και το άσθμα». ο ΩΡΛ

Μηνάς Αρτόπουλος.

Επιπρόσθετα ανατομικά προβλήματα όπως:

- Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος,

- Η υπερτροφία των ρινικών κογχών,

- Υποτροπιάζουσες ιγμορίτιδες-ρινοκολπίτιδες είναι επιβα-

ρυντικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με τη θεωρία του ενιαίου αεραγωγού, μια ανοσοα-

πόκριση που προκαλείται στη μύτη μπορεί να επεκταθεί στους

πνεύμονες μέσω κυτοκινών και άλλων φλεγμονωδών μεσο-

λαβητών.  Η ρινική συμφόρηση μπορεί να συμβάλει σημαντικά

στις διαταραχές του ύπνου, λόγω του ροχαλητού, με αποτέ-

λεσμα την κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη μει-

ωμένη απόδοση. 

Η θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να βελτιώσει τον

ύπνο και να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Ο έλεγχος της

ρινίτιδας και της ρινικής συμφόρησης, επιτυγχάνεται με διά-

φορες θεραπείες και μπορεί να αντιστρέψει την τάση των κα-

τώτερων αεραγωγών. Ο δρομέας, επαγγελματίας ή μη, θα

πρέπει να απευθυνθεί στον εξειδικευμένο ωτορινολαρυγγο-

λόγο, ώστε, εκτός από τη θεραπεία,  να λάβει τις απαραίτητες

οδηγίες, βάση των διαφορετικών απαιτήσεων των δρομικών

αποστάσεων.

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη παίζουν τα μέτρα  προφύλα-

ξης, όπως: -Λήψη αντιοξιδωτικών βιταμινών C και Ε, - Απο-

φυγή άσκησης σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας στην  πόλη,

το πρωί και το απόγευμα. Ιδιαίτερα όσοι πάσχουν από άσθμα

να προτιμήσουν την άσκηση στο διάδρομο αντί για το κέντρο

της πόλης, γιατί οι επιδόσεις μειώνονται όσο μεγαλύτερη

είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας στην πόλη!

www.artopoulos.com.gr

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



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019 - ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Οι περισσότεροι από εμάς ίσως δεν γνωρίζουμε ότι το ήπαρ

(συκώτι) είναι το μεγαλύτερο όργανο και ο μεγαλύτερος

αδένας του ανθρώπινου σώματος. Εκτελεί πάνω από 400

λειτουργίες στον οργανισμό μας, που έχουν επίπτωση σε

κάθε ιστό και είναι όλες απαραίτητες για να συντηρηθούμε

στη ζωή. Συμβάλλει στην ρύθμιση του σακχάρου, στον

μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών, στην εξουδετέρωση

και αποβολή τοξικών για τον οργανισμό ουσιών, στην

σύνθεση ένζυμων και εξειδικευμένων πρωτεϊνών όπως

επίσης και στην άμυνα του οργανισμού. Είναι επίσης το

“φίλτρο” του οργανισμού μας, το οποίο συγκρατεί τις πε-

ρισσότερες επικίνδυνες ουσίες από το να εισέλθουν στο

αίμα και από εκεί στα όργανα και στο υπόλοιπο σώμα.

H καλή κατάσταση του ήπατος δεν απαιτεί μεγάλες θυσίες,
αλλά σίγουρα υπάρχουν καταστάσεις που το κουράζουν και
το φθείρουν και άλλες που το «ξεκουράζουν» και το διατη-
ρούν σε καλή κατάσταση.

Το περιβάλλον και ο σύγχρονος τρόπος ζωής βλάπτουν

συχνά το ήπαρ, διαταράσοντας τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Weill Cornell Medicine
και του Memorial Sloan Kettering Cancer Center, η διατροφή
με  υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη προκαλεί
επιβλαβή συσσώρευση λίπους στο ήπαρ που μπορεί να μην
αντιστραφεί ακόμη και μετά τη μετάβαση σε μια υγιεινή δια-
τροφή, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ενώ η συσ-
σώρευση λίπους μειώνεται μετά την επιστροφή σε μια
υγιεινή διατροφή, κάποια κατάλοιπα λίπους παραμένουν σε
ορισμένα ηπατικά κύτταρα για καιρό αργότερα.

Για το λόγο αυτό, η υιοθέτηση  βραχυπρόθεσμης ανθυγι-
εινής διατροφής είναι κακή ιδέα. 

Άλλοι παράγοντες είναι η καθιστική ζωή και το υπερβολικό

βάρος και η παχυσαρκία.

Στις δυτικές χώρες, υπάρχουν αναφορές ότι ο ενήλικος

πληθυσμός περνά περισότερο από το 70% του χρόνου κα-

θήμενος, ενώ το 40% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού

είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η  ανάγκη ενίσχυσης του ήπα-

τος , που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό του σώματος,

καθίσταται σημαντική. Η υιοθέτηση μερικών απλών συνη-

θειών όχι μόνο θα βοηθήσουν την καλή λειτουργία του ήπα-

τος, αλλά συνολικά την καλή υγεία του οργανισμού.

Ενυδατώστε τον οργανισμό σας πίνοντας υγρά: Πίνετε

πολλά υγρά και κυρίως άφθονο νερό. Το νερό αποτοξινώνει

το συκώτι σας και βοηθά στην αποβολή των τοξινών. Το

νερό, επίσης, θα βοηθήσει το ήπαρ να φιλτράρει περισσό-

τερες τοξίνες και υπολείμματα, επιτρέποντάς του έτσι να

λειτουργεί ταχύτερα αυξάνοντας το επίπεδο ενέργειας και

ευεξίας του οργανισμού σας. 

Προστατέψτε το ήπαρ σας από ιούς και μολύνσεις. Κά-
ποιες ιογενείς λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν από
μολυσμένα τρόφιμα ή νερό μπορεί να προσβάλουν έντονα
το ήπαρ και να προκαλέσουν μέχρι και ηπατίτιδα A. Mην κα-
ταναλώνετε φρούτα με τη φλούδα και ωμά λαχανικά, όταν
δεν είστε σίγουροι ότι έχει προηγηθεί σχολαστικό πλύσιμο
ή μην πίνετε νερό που δεν γνωρίζετε την προέλευσή του.

Υιοθετήστε την υγιεινή διατροφή: Η κακή διατροφή μπορεί

να οδηγήσει στη συσσώρευση λίπους στο συκώτι. Τροφές

που περιέχουν πολλά συντηρητικά, λίπη και χοληστερόλη

προκαλούν βλάβη στο συκώτι. Αποφύγετε έτοιμα επεξερ-

γασμένα προϊόντα π.χ. κρουασάν, πίτες, μπισκότα κλπ.,

όπως και το junk food. Αυξήστε τα λαχανικά και τα όσπρια

καθώς αυτά είναι ένας από τους πιο ισχυρούς συμμάχους

μας για τον καθαρισμό του ήπατος, είναι τα πράσινα φυλ-

λώδη λαχανικά, είτε καταναλώ -νονται ωμά, είτε μαγειρε-

μένα.

Αποφύγετε το αλκοόλ. Αν πίνετε συστηματικά έως πολύ
τότε υπάρχει κίνδυνος το αλκοόλ να αποβεί τοξικό για
το ήπαρ σας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνετή κατανά-
λωση αλκοόλ είναι 1 ποτήρι την ημέρα ώστε η λειτουργία
του ήπατος να είναι καλύτερη.
Η πολυφαρμακία. Τα πολλά φάρμακα και η λήψη τους για
μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να βλάψουν το ήπαρ.
Καλό θα είναι να παίρνετε τα φάρμακα που σας έχει χορη-
γήσει ο γιατρός και όχι παραπάνω από τη συνιστώσα δοσο-
λογία.

Λαμβάνετε συμπληρώματα διατροφής ειδικά   για την καλή
ηπατική λειτουργία:   Ευτυχώς σήμερα διατίθενται από τα
φαρμακεία συμπληρώματα διατροφής  που ενδείκνυνται για
την προστασία της ηπατικής λειτουργίας και είναι αρκετά. 

Oι επίσημες οδηγίες συνιστούν στα άτομα με λιπώδη νόσο
του ήπατος να βελτιώσουν τις σωματικές και διατροφικές
τους συνήθειες και να ασκούνται αποφεύγοντας οποιαδή-
ποτε ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη μελέτη του ήπατος (EASL),
του διαβήτη (EASD) και της παχυσαρκίας (EASO).

“Η αερόβια άσκηση και η προπόνηση με αντιστάσεις μει-
ώνουν δραστικά το λίπος στο ήπαρ”.

“Η αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών και της σωματι-
κής δραστηριότητας αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου
ελέγχου της NAFLD”.

“Σε ασθενείς χωρίς NASH ή ίνωση θα πρέπει να δίνονται
μόνο συμβουλές για υγιεινή διατροφή και άσκηση και να μη
χορηγούνται φάρμακα γι’ αυτές τις παθήσεις του ήπατος”.

Αναστασία Κόκκαλη

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Email: anaskokkali@gmail.com

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής βλάπτει συχνά το ήπαρ

6 τροφές για να καθαρίσετε το συκώτι σας 

Τα Παντζάρια είναι ένα εξαιρετικό λαχανικό που προσφέ-

ρει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά σε όλο το

σώμα. Καθαρίζουν και βοηθούν στη βελτίωση της λειτουρ-

γίας του ήπατος.  Τα παντζάρια είναι πλούσια σε αντιοξει-

δωτικά και σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Μεταξύ αυτών

ξεχωρίζουν η βιταμίνη Β, οι φυτικές ίνες, η πηκτίνη, ο σί-

δηρος, η βεταΐνη και η βετανίνη.

Η πηκτίνη είναι μια διαλυτή φυσική ίνα γνωστή για τις κα-

θαριστικές της ιδιότητες.  Οι φυτικές ίνες και τα θρεπτικά

συστατικά στα παντζάρια βοηθούν το σώμα να εξαλείψει

τις τοξίνες που συχνά συσσωρεύονται στο ήπαρ.

Το σκόρδο είναι ένα άλλο λαχανικό που θα σας βοηθήσει

να καθαρίσετε το συκώτι σας με φυσικό τρόπο.

Πρόκειται για μια τροφή πλούσια σε σελήνιο και αλικίνη.

Το σελήνιο είναι ένα φυσικό καθαριστικό μεταλλικό στοι-

χείο. Η αλικίνη βοηθά στην καταπολέμηση των εισβολέων

του ανοσοποιητικού συστήματος. Μαζί, αυτά τα δύο

ισχυρά θρεπτικά συστατικά καθαρίζουν το ήπαρ και το

αίμα.

Οι φακές. Eίναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, πράγμα που

βοηθά στη διαδικασία καθαρισμού. Είναι επίσης μια φυσική

πηγή φυτικών πρωτεϊνών.

Η υπερβολική κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης μπορεί να

είναι δύσκολη στην επεξεργασία. Αυτός είναι ο λόγος για

τον οποίο η φυτική πρωτεΐνη είναι η ιδανική επιλογή για

τον  καθαρισμό του ήπατος με φυσικό τρόπο.

Tα Κρεμμύδια είναι επίσης πλούσια σε αλικίνη, που είναι

χρήσιμη για τον καθαρισμό του ήπατος και του πεπτικού

σωλήνα. Τα κρεμμύδια παρέχουν επίσης κάλιο, φυτικές

ίνες, φυτοθρεπτικά συστατικά και φλαβονοειδή που βοη-

θούν τον οργανισμό μας να εκτελεί τις πιο βασικές του

λειτουργίες.

Οι γλυκοπατάτες, μαζί με τα καρότα, είναι πλούσια σε κα-

ροτίνη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό φυσικό αντιφλεγ-

μονώδες φαγητό για το σώμα.  

Τα εσπεριδοειδή περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης

C. Αυτή η βιταμίνη βοηθά στην αποτοξίνωση του ήπατος

μέσω της μετατροπής των τοξικών υλικών σε ουσίες που

μπορούν να απορροφηθούν εύκολα από το σώμα.
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Την κυριαρχία του στο αγώνισμα των 400 μ. Μεικτής

Ατομικής πιστοποίησε ο νεαρός Απόστολος Παπαστά-

μος, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Κολύμβησης εφήβων - νεανίδων της Βου-

δαπέστης. Ο αθλητής του ΝΟ Χανίων δεν άφησε κανένα

περιθώριο, καθώς ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βά-

θρου, πετυχαίνοντας και νέο παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων,

με επίδοση 4.11.93. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο

Ρώσος Ιλια Μπορόντιν (2ος) με 4.12.95 και ο Γάλλος

Λεόν Μαρσάντ (3ος) με 4.16.37.

Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο του Ελληνα κολυμβητή

στη διοργάνωση καθώς είχε προηγηθεί το χάλκινο μετάλ-

λιο στα 200 μ. μεικτή ατομική. Σημειώνεται πως ο Ελληνας

κολυμβητής κατέχει τους τίτλους στα συγκεκριμένα αγω-

νίσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύοντας την κυ-

ριαρχία του, αλλά και το ταλέντο που δημιουργεί υψηλές

προσδοκίες για την ελληνική κολύμβηση.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Τάσος Παπαδόπουλος,

αμέσως μετά το χρυσό μετάλλιο και την κατάρριψη του

ρεκόρ, δήλωσε: «Είμαστε πολύ συγκινημένοι με αυτό

που πέτυχε ο Απόστολος σήμερα. Δεν υπάρχουν πολλά

λόγια για να περιγράψει κανείς το κατόρθωμά του.

Εσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ και ο χρόνος αυτός μπορεί

εύκολα να του δώσει μία θέση στον τελικό των Ολυμ-

πιακών Αγώνων.

Η επιτυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί οι εγκατα-

στάσεις στο νομό μας είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Για παράδειγμα, στην ποδηλασία οι προπονητές και οι

αθλητές προπονούνται καθημερινά στο λιοπύρι και στη

βροχή διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα.

Εχουμε την πρωτοτυπία να έχουμε παγκόσμιο πρωτα-
θλητή ποδηλασίας πίστας χωρίς να υπάρχει πίστα! Και

την ίδια στιγμή να παραμένει γιαπί το ποδηλατοδρόμιο
στα Καθιανά από το 2003. Αντίστοιχα και με το μοναδικό
κλειστό κολυμβητήριο στο Πολυτεχνείο, που δεν έχει
παραδοθεί και καταρρέει από το 2003, αλλά και με το

ανοιχτό κολυμβητήριο να έχει σοβαρά προβλήματα λει-

τουργικότητας.

Καλούμε τους αθλητές να συνεχίσουν με το ίδιο πείσμα

και να πετύχουν περισσότερες διακρίσεις, ο αθλητισμός

είναι "στίβος" σφυρηλάτησης υγιών χαρακτήρων που

προφυλάσσει από πολλές κακοτοπιές».

Θετικό ήταν το ξεκίνημα για την ελλη-

νική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Κωπηλασίας Ανδρών -

Γυναικών που διεξάγεται στο Λινζ της

Αυστρίας. Από ελληνικής πλευράς

στην πρεμιέρα της διοργάνωσης

υπήρξε η πρόκριση τριών πληρωμάτων

στα προημιτελικά με βλέψεις μάλιστα

για ακόμη ψηλότερα.

Αρχικά στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου

των γυναικών το δίδυμο των Μαρίας

Κυρίδου και Χριστίνας Μπούρμπου

πήρε τη 2η θέση στην προκριματική

σειρά με χρόνο 7.13.98 και προκρίθηκε

απευθείας στα προημιτελικά του αγω-

νίσματος αποφεύγοντας τη διαδικασία

του εξτρά αγώνα.

Σπουδαία κούρσα πραγματοποίησε και

στο σκιφ ο Στέφανος Ντούσκας αφού,

παραμένοντας από το ξεκίνημα στα-

θερά στις πρώτες θέσεις, τερμάτισε

τελικά στη 2η με 6.51.81.

Την πρόκριση για τα προημιτελικά

πήρε και στο σκιφ ελαφρών βαρών ο

Λευτέρης Κόνσολας. Ο Ελληνας πρω-

ταθλητής τερμάτισε στην 3η θέση

στον προκριματικό με χρόνο 7.20.74

και δεν θα χρειαστεί να πάρει μέρος

στον επαναληπτικό.

Αντίθετα, στη δίκωπο των ανδρών οι

Θανάσης Παλαιοπάνος και Γιάννης

Καλανδαρίδης θα αγωνιστούν στον

επαναληπτικό αφού στον προκριμα-

τικό πήραν την 5η θέση με χρόνο

6.43.88 όπως και στο διπλό ελαφρύ

των ανδρών οι Πέτρος Γκαϊδατζής -

Αντώνης Παπακωνσταντίνου που

ήταν 4οι στον προκριματικό με χρόνο

6.51.27.

Εκτός διεκδίκησης Ολυμπιακής πρό-

κρισης στο σκιφ γυναικών έμεινε η Κα-

τερίνα Νικολαΐδου, που ήταν 5η στον

προημιτελικό με 7.51.54. 

Πλέον η Ελληνίδα κωπηλάτρια θα έχει

την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρό-

κριση στους Ολυμπιακούς μέσω της

Reagata 2020. Στο διπλό σκιφ ελα-

φρών βαρών το ελληνικό πλήρωμα με

τους Πέτρο Γκαϊδατζή και Αντώνη Πα-

πακωνσταντίνου ήταν 6ο με χρόνο

6.39.49 και αποκλείστηκε από τα ημι-

τελικά.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Χρυσή... τορπίλη ο Παπαστάμος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θετικό ξεκίνημα για την ελληνική αποστολή

Από τα αγωνίσματα της παράκτιας κωπηλασίας ήρθαν οι νέες ελληνικές διακρίσεις

στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Πάτρα. Τα ελ-

ληνικά πληρώματα κατάφεραν να κερδίσουν τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο αση-

μένια σε ισάριθμα αγωνίσματα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν στην τετράκωπο μετά πηδαλιούχου οι Πέτρος Μπαλ-

λής, Γιάννης Πεκόπουλος - Τσικαρδάνης, Παν. Υψηλάντης, Μιχ. Καλεντζής, με πη-

δαλιούχο την Παν. Γκέκα, που κέρδισαν τους Γάλλους στο σπριντ τερματίζοντας σε

2.23.03 έναντι 2.27.79.

Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ γυναικών πήρε η

Ζωή Φίτσιου που τερμάτισε σε χρόνο 3.37.11 δίνοντας μάχη με την Γαλλίδα Τζέσικα

Μπέρα που πήρε την πρωτιά με 3.13.93. Η Φίτσιου ήταν άτυχη καθώς είχε βάλει

πλώρη για το χρυσό αφού προπορευόταν στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας,

ωστόσο κόλλησε στην τελευταία σημαδούρα με αποτέλεσμα να χάσει έδαφος.

Το δεύτερο ασημένιο και τρίτο μετάλλιο της Ελλάδας ήρθε από τη σκυταλοδρομία

με τα δύο μονά και δύο διπλά πληρώματα ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν

εναλλάξ στον τελικό να παίρνουν τη 2η θέση με συνολικό χρόνο 12.34.49 πίσω από

την πρώτη Ισπανία που τερμάτισε σε 11.29.56. Την ελληνική ομάδα αποτελούσαν οι

Ζωή Φίτσιου (μονό), Βαρβ. Στρατή - Ευσ. Πρίγκου (διπλό), Κων/νος Ζηντιρίδης

(μονό), Παν. Τσιβόγλου - Κων. Χατζηπατέρας (διπλό).

Δια χειρός Νίκου Γεωργόπουλου

2οι ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Νέες ελληνικές διακρίσεις
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE 1

VAR και εκπλήξεις σημάδεψαν το ποδαρικό

Τα όσα συνόδευσαν την πρώτη χρήση του VAR στο ελληνικό

πρωτάθλημα, οι εκπλήξεις και οι εξελίξεις στην ΑΕΚ ήταν αυτά

που σημάδεψαν την πρεμιέρα της Super League 1 της νέας

σεζόν. Τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις στους αγώνες, σε

Λαμία και Φάληρο, οι αποφάσεις των διαιτητών μέσω του ηλε-

κτρονικού συστήματος υποβοήθησης προκάλεσαν αντιδρά-

σεις. Πέραν όμως του VAR, απ' το ξεκίνημα της νέας σεζόν

δεν έλειψαν και οι γνωστές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις σε

γενικότερες διαιτητικές αποφάσεις, οι αλληλοκατηγορίες

κ.τ.λ. Αποδεικνύεται έτσι ότι παρά την όποια χρήση τεχνολο-

γίας που διαφημίζεται απ' τους αρμοδίους σε εγχώριο αλλά

και διεθνές επίπεδο ως λύση, δεν μπορούν να σταματήσουν οι

κόντρες συμφερόντων που διεξάγονται και η σαπίλα στο έδα-

φος του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου.

Ακόμη τα τεχνικά προβλήματα στην πρεμιέρα εφαρμογής του

συστήματος VAR υποχρέωσαν τη διοργανώτρια αρχή του πρω-

ταθλήματος να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της προς

την υπεύθυνη εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση του

όλου εγχειρήματος. Η Λίγκα εστιάζει στο γεγονός ότι δεν ενη-

μερώθηκε από την αρμόδια εταιρεία πως δεν υπήρχε ο επαρ-

κής αριθμός οχημάτων για τις ανάγκες του VAR, με

αποτέλεσμα να προβεί σε αλλαγές στο πρόγραμμα. Αλλαγές

που όμως, όπως επισημαίνεται από πλευράς της Λίγκας, επη-

ρέασαν τον προγραμματισμό των ομάδων, ενώ, όπως τονίζει,

η ίδια δέχθηκε αρκετή κριτική. 

Κατά τ' άλλα στα αγωνιστικά της πρεμιέρας ξεχωρίζουν οι δύο

σπουδαίες εκτός έδρας νίκες, της Ξάνθης και του νεοφώτι-

στου Βόλου σε ΟΑΚΑ και Ν. Σμύρνη, αντίστοιχα. Οι Ακρίτες

έκαναν την έκπληξη και επιβλήθηκαν της προβληματικής ΑΕΚ

με 2-1 ξεκινώντας ιδανικά την παρουσία τους στη νέα σεζόν.

Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν με 2-0

πέτυχαν οι Γουίλιαμ (67'), Μπαριέντος (87'), ενώ για την ΑΕΚ

μείωσε ο Ολιβέιρα στο 90'. Μετά το ματς οι εξελίξεις στην

Ενωση ήταν καταιγιστικές με τους διοικούντες την ΠΑΕ να

ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο τε-

χνικό Μιγκέλ Καρντόσο, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Νίκο

Λυμπερόπουλο. Η κακή εικόνα της ομάδας στις μέχρι τώρα

επίσημες υποχρεώσεις στην Ευρώπη αλλά και οι αντιδράσεις

του κόσμου που στον αγώνα με την Ξάνθη ήταν έντονες πριν

και κυρίως μετά τη λήξη, στάθηκαν αφορμές για τις συγκεκρι-

μένες αποφάσεις.

Στη Ν. Σμύρνη, με σπουδαίο τρόπο ξεκίνησε την παρουσία του

στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας για πρώτη φορά στην

ιστορία του ο ΝΠΣ Βόλου, που νίκησε με 2-1 τον Πανιώνιο. Η

ομάδα του Χουάν Φεράντο πήρε την πρώτη της νίκη στο πρω-

τάθλημα με δύο γκολ του Χουάν Μουνίθ (38', 74'), το πρώτο

με εκτέλεση φάουλ, το δεύτερο με εξαιρετική ενέργεια στην

αντεπίθεση. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Μπανανά (90').

Στα αξιοσημείωτα της πρεμιέρας η ισοπαλία 1-1 στο Περιστέρι

όπου η ΑΕΛ έμεινε όρθια απέναντι στον γηπεδούχο Ατρόμητο,

αλλά και η αντίστοιχη με το ίδιο σκορ στη Λαμία, όπου η τοπική

ομάδα και ο Παναθηναϊκός μοιράστηκαν τους βαθμούς. Χωρίς

νικητή έμεινε και η αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης» μεταξύ

Αρη και ΟΦΗ (1-1).

ΑΕΚ: Και επίσημα ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ιλια Ιβιτς σε

ρόλο τεχνικού διευθυντή στην ΑΕΚ, με τον ισχυρό άνδρα της

ΠΑΕ, Δ. Μελισσανίδη, να παρουσιάζει τον αντικαταστάτη του

Νίκου Λυμπερόπουλου στους παίκτες της ομάδας. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 2019

Eπιτυχημένη η πρόβα τζενεράλε της Εθνικής

Απόλυτα επιτυχημένη θεωρείται η πρόβα τζενεράλε της Εθνι-

κής ανδρών ενόψει των υποχρεώσεών της για το Παγκόσμιο

Κύπελλο μπάσκετ της Κίνας, που ξεκινάει στις 31 Αυγούστου.

Το ελληνικό συγκρότημα κατέλαβε την πρώτη θέση και αήτ-

τητο στο διεθνές τουρνουά «Ατλας», που πραγματοποιήθηκε

στη διοργανώτρια χώρα του Μουντομπάσκετ. Στον τελικό του

τουρνουά η Ελλάδα επικράτησε της Βενεζουέλας 74-51 ενώ

είχαν προηγηθεί οι νίκες επί της Ιορδανίας στην πρεμιέρα (92-

65) και της Δομινικανής Δημοκρατίας με 87-75. Μάλιστα, συ-

νολικά αυτή ήταν η 7η νίκη του ελληνικού συγκροτήματος σε

8 φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

Στον τελικό η Εθνική, αν και απόντος του Γιάννη Αντετο-

κούνμπο (λόγω ερεθισμού στο γόνατο), δεν συνάντησε προ-

βλήματα να φθάσει στην τελική επικράτηση. Οι διεθνείς

έδειξαν σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τον αγώνα

κόντρα στους Δομινικανούς αποφεύγοντας αυτή τη φορά τις

διακυμάνσεις στην απόδοση. Με τους Καλάθη και Μπουρούση

να ξεχωρίζουν, η Ελλάδα έχοντας ως βασικό όπλο τα μακρινά

σουτ (10/25 3ποντα) αλλά και την πολύ καλή άμυνα πάτησε...

γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο ξεφεύγοντας στο σκορ μέχρι

το ημίχρονο (36-25) ενώ κυριάρχησε πλήρως στην επανάληψη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 25-36, 39-57, 51-74

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Μιγιάρες, Ζαμόρα 14 (4), Τσούριο 2, Μπέλχεμι

6, Ρουίζ, Γκιγιέντ 6 (2), Λιούις 3 (1), Πέρεζ 5 (1), Ασάνιο, Κα-

ρέρα 2, Κολμενάρες 11 (1)

ΕΛΛΑΔΑ: Καλάθης 11 (1), Μάντζαρης 11 (3), Λαρεντζάκης 4

(1), Κόνιαρης 8 (2), Παπαπέτρου 6, Παπανικολάου 2, Πρίντεζης

2, Βασιλόπουλος 3 (1), Θ. Αντετοκούνμπο 5 (1), Μπουρούσης

12 (1), Παπαγιάννης 10.

Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τε-

χνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος, για την εικόνα και την πρω-

τιά της Εθνικής στο τουρνουά «Ατλας».     

Εξασφάλισε παραμονή η Εθνική κορασίδων
Μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του

Ευρωμπάσκετ K16, ωστόσο η Εθνική κορασίδων εξασφάλισε

την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης απο-

φεύγοντας τους μεγαλύτερους μπελάδες για τη συνέχεια της

διοργάνωσης. 

CHAMPIONS LEAGUE

Πανηγυρική επιστροφή για Ολυμπιακό
Στους ομίλους του Champions League αήττητος πέρασε ο

Ολυμπιακός που νίκησε και στη Ρωσία την Κράσνονταρ με

1-2 στη ρεβάνς τους για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει και

στο πρώτο παιχνίδι με 4-0, ενώ από το ξεκίνημα της φετι-

νής τους προσπάθειας στα προκριματικά μετρούν 5 νίκες

και μία ισοπαλία. 

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ούτε Παιδεία - Ούτε Αθλητισμό

εταιρειοκρατία!

Τον Αύγουστο του 1954, σε ηλικία 17 ετών σαν μέλος της

Εθνικής Ομάδας Στίβου, εκπροσώπησα τη χώρα μας στους

Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, στη Βέρνη – Ελβετία. Σε λιγό-

τερο από δύο εικοσιτετράωρα συνειδητοποίησα τους λό-

γους για τους οποίους δεν θα τα κατάφερνα, παρά τα

σωματικά και ψυχικά μου προσόντα, να γίνω ο Αθλητής,

που εγώ φιλοδοξούσα. Τεράστιες οι διαφορές «ημέρα με

τη νύχτα» σε όλα. Πολύ μπροστά η Ευρώπη, Ανατολή και

Δύση. Παιδεία, πολιτισμούς, υγεία, Αθλητισμός. 

Από εκείνα τα χρόνια... παρά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι

Ευρωπαίοι συναθλητές μας, είχαν τα πάντα στη διάθεσή

τους, κάτι που για μας μέχρι σήμερα είναι «όνειρο θερινής

νύχτας». Ευτυχώς, οι αθλητές που ξεχωρίζουν έχουν τη

δυνατότητα να γυμνάζονται στο εξωτερικό με τους προπο-

νητές τους.

Σ’ αυτή την πανέμορφη χώρα μας, μέχρι αυτή τη στιγμή

που γράφω το σημείωμα, από το 1950 μέχρι τώρα, τίποτα

το ΣΟΒΑΡΟ δεν έχει γίνει στο χώρο του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

όλων των Αθλημάτων (ελπίζω να μην αναφερθεί κανείς στο

ΣΕΦ ή στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις)... γιατί θα αναγκα-

στώ να πω ότι, από το 1833 δεν έχουμε Παιδεία, Σχολεία,

Πολιτισμό, Υγεία, Αθλητισμό.

1) Η απάνθρωπη ΚΛΟΠΗ του Σταδίου Καραϊσκάκη, μονα-

δικού χώρου για προπόνηση και αγώνες σε όλη την Αττική,

πετώντας έξω με τις κλωτσιές τα Σχολεία του Πειραιά, τα

εκατοντάδες Αθλητικά Σωματεία, τις χιλιάδες Αθλήτριες

και η Αθλητές, αντί η Πολιτεία, η Κυβέρνηση, σε συνεργα-

σία με το Δήμο Πειραιά να δημιουργήσουν ένα μεγάλο Πο-

λιτιστικό και Αθλητικό κέντρο με χιλιάδες κορίτσια και

αγόρια να μορφώνονται και να γυμνάζονται.

2) Τα ίδια και χειρότερα έγιναν στην Φιλαδέλφεια, με το

ιστορικό Γήπεδο της ΑΕΚ... Αντί το Διοικητικό Συμβούλιο

της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που είχε την «ιδιοκτησία» να συ-

νεργαστεί με το ΔΗΜΟ για τη δημιουργία ενός Πολιτιστι-

κού και Αθλητικού Κέντρου, για να καλύψει τις ανάγκες της

νεολαίας σε όλη την περιφέρεια, παράδωσε το χώρο για

τη δημιουργία πολυεθνικής Εμπορικής Ποδοσφαιρικής

Εταιρείας, η οποία όπως και οι υπόλοιπες στο είδος τους,

δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση με τα ΣΠΟΡ, πέρα από

το γεγονός, ότι τα αφεντικά της εταιρείας «τσέπωσαν» και

20 εκατομμύρια ευρώ από τον Γ. Σγουρό (περιφερειάρχη

Αττικής) και στη συνέχεια από τη Δούρου (επίσης περιφε-

ρειάρχη Αττικής). Τα λεφτά ήταν δικά μας, του ξεπένταρου

λαού!

3) Ακόμα ένα ΕΓΚΛΗΜΑ πολιτικό – οικονομικό – κοινωνικό

– αθλητικό είναι στα σκαριά. Έχει και ΟΝΟΜΑ· ΟΥΡΑΝΟ-

ΞΥΣΤΕΣ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ για χαρτοπαιξία και ...μπορντέλα

πολυτελείας.

Ουρανοξύστες λοιπόν στο Ελληνικό. «Ξεκίνησε η ανά-

πτυξη εμπρός βήμα ταχύ να την προϋπαντήσουμε παιδιά

στο Ελληνικό»!

Συνάντηση Μητσοτάκη – Λάτση στο Μέγαρο Μαξίμου, υπο-

γραφές τελειώσαμε!!! Το Μητροπολιτικό Πάρκο που προ-

έβλεπε η σύμβαση όταν μεταφέρθηκε το αεροδρόμιο,

πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων, αν και είναι νόμος

του κράτους! 

Ουρανοξύστες ύψους 200 μέτρων και μία ολόκληρη πόλη

δίπλα μας, αδιαφορώντας για την τσιμεντοποίηση του λε-

κανοπεδίου, για την ανάσα μας που χάνεται καθημερινά! 

Στον ωραιότερο χώρο της Αττικής, το Ελληνικό, μαζί με τον

Αγιο Κοσμά σε συνεργασία με όλους τους γύρω Δήμους

(που κατάπιανε την καραμέλα των ανταποδοτικών...), θα

μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τον καλύτερο ανοιχτό

χώρο με πολιτισμό και αθλητισμό! 

Αυτά τα έχουμε πει και γράψει, βέβαια, εκατοντάδες

φορές. Κι όμως ΟΛΕΣ οι ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ μέχρι σήμερα κά-

νουν κυριολεκτικά το κορόιδο, παραδίδοντας όλη αυτή την

έκταση στις πολυεθνικές για ...ανάπτυξη.

Ο σημερινός πρωθυπουργός υπέγραψε «εν ριπή οφθαλ-

μού» την κατασκευή καζίνο με όλα όσα συνοδεύει μία τέ-

τοια επιχείρηση... και ο λαός «άκρα του τάφου σιγή».

Νίκος – Περικλής Γεωργόπουλος




