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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομι-

σιόν) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν* (Γερμανίδα)

στρέφεται ευθέως, με πρόσφατες δηλώσεις της,

κατά του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου,

που με απόφασή του «θέτει ζητήματα που άπτον-
ται του πυρήνα της Ευρωπαϊκής κυριαρχίας»!!!

Σ.Σ.: Δηλαδή, η Πρόεδρος της

Κομισόν της Ε.Ε. διαπιστώνει

σύγκρουση δύο κυριαρχιών:

Της «κυριαρχίας» της ανεξάρ-

τητης ανώτατης γερμανικής Δι-

καιοσύνης (Συνταγματικό

Δικαστήριο) ενός ισχυρότατου

Ευρωπαϊκού Κράτους και εκ

των ισχυροτέρων οικονομικώς

παγκοσμίως αφενός, και αφετέρου της «ευρωπαϊ-

κής κυριαρχίας»!!

Και η Γερμανίδα Πρόεδρος της Κομισιόν, μέχρι

πρότινος Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας σε δύο

κυβερνήσεις της «κομμουνιστογενούς»... χριστια-

νοδημοκράτισας Άνγκελας Μέρκελ, συνεχίζει τις

ξεκάθαρες διευκρινιστικές επιθέσεις της κατά του

«ατάκτου» ανωτάτου γερμανικού δικαστηρίου –

και όλων των πιθανών «ατάκτων» δικαστηρίων

(και «κοινοβουλίων»), όλων των χωρών της «Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης»:  

«Η νομισματική πολιτική της Ενωσης αποτελεί
αποκλειστική αρμοδιότητά της. Το δίκαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης υπερτερεί του εθνικού δικαίου
και η απόφαση του  Συνέχεια στη σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στρατηγικό Σχέδιο
έργων σε διαβούλευση

σελίδα 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψεκασμοί με drones
σελίδα 12

Kυπελλούχος ΕΠΣΑΝΑ
ο Κυανούς Αστήρ Βάρης

σελίδα 22

ΚΟΡΩΠΙ
Επανεκκίνηση

στο 

αντιπλημμυρικό

έργο 
σελίδα 7

Ελένη Τοπαλούδη:

Η δικαιοσύνη 
στάθηκε 
στο ύψος της

Ο “δούρειος Ιππος”

της Ε.Ε.
Οικονομική και Πολιτική Συνεργασία ΝΑΙ

Ομοσπονδιακη Υποδούλωση ΟΧΙ

«Οι ιστορικοί φανοστάτες 

του Δήμου Λαυρεωτικής»
Μια ιστορική αλήθεια, απάντηση

σε μια διαμαρτυρία σελίδα 15

Aπό την ανθρώπινη επικοινωνία
στην τεχνολογική
απόσταση
Θεόδωρος  Γεωργίου σελίδα 8

Πόσο έτοιμες είναι οι
ακτές κολύμβησης;

Απαντήσεις 
Θεοδωρικάκου για:

Τραπεζοκαθίσματα, 

Δημοσίους Υπαλλήλους

Πόθεν έσχες πολιτικών
σελίδα 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ίδιο θέμα είναι δε-
σμευτική για όλα τα εθνικά δικαστήρια» επισημαί-

νεται στην επιστολή σύμφωνα με το Γερμανικό

πρακτορείο ειδήσεως (dpa). «Τον τελευταίο λόγο
έχει πάντα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμ-
βούργο», γράφει η κυρία φον ντερ Λάιεν, επισημαί-

νοντας ότι «η ΕΕ είναι μια κοινότητα αξιών και
δικαίου, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα
θα υπερασπίζεται!!! Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ,
η Επιτροπή είναι ο «θεματοφύλακας» των Συνθη-

κών και πρέπει να τιμωρεί τις παραβάσεις»1. Δη-

λαδή και τους παραβάτες, βεβαίως - βεβαίως.

Κ α τ α λ ά β α τ ε ;

Εάν δεν καταλάβατε σημαίνει ή ότι δεν θέλετε να

καταλάβετε ή έχετε ήδη υποταχθεί στη μοίρα σας.

«...Σύμφωνα με το «δίκαιο» της Ε.Ε. η Κομισιόν
είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών και πρέπει
να τιμωρεί τους παραβάτες». Όπως λέει η Ούρ-

σουλα αυστηρά στους ...Γερμανούς, για να τ’ ακού-

σουν και κατ’ ακούνε οι αδύναμοι, (αδύναμες

οικονομικά, αμυντικά και ψυχολογικά χώρες) και να

τρέμουν!

«Όταν κοτζάμ Γερμανία τιμωρείται από την Κομι-
σιόν, τί να κάνει μια Ελλαδίτσα», θα πουν μερικοί.

Αυτοί οι «μερικοί» έχουν δεχθεί ήδη ότι οι «χώρες»

της ΕΕ είναι ένα είδος «περιφερειών» της τεκται-

νόμενης υπούλως Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Δεν έχει σημασία η τελική ονομασία. Η μορφή

Ένωσης έχει σημασία. Η επιδιωκόμενη μορφή είναι

η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Και θα πούμε παρακάτω τί σημαί-

νει. Aυτό εννούν με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση!

Μην ξεχνάμε ότι η μορφή και η ονομασία ξεκίνησε

πολύ “αθώα” και εποικοδομητικά. Η μακρά πορεία,

το μεγάλο «όραμα», ξεκίνησε ως «Ενωση Άνθρακα

και Χάλυβα». Ενέργεια και βασική πρώτη ύλη για

τη βαριά βιομηχανία. Παράλληλα και η «Ευρατομ»

(ατομική ενέργεια και «αμυντική» ισχύς.

Γρήγορα προόδευσε σε Ευρωπαϊκή Οικονομική

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και Κοινή Αγορά, για να εξελιχ-

θεί ταχύτατα, μετά την επανένωση με την Ανατο-

λική Γερμανία και τις διάφορες «Συνθήκες», σε Ε.Ε.

― Ιδρυση Ευρωπαϊκής Ενωσης και μετονομασίας

της ΕΟΚ σε Ε.Ε. – Μαάστριχτ, Σέγκεν, Λισσαβώνας

(που πέρασαν με απάτη, δια της μεθόδου της «εμ-

βαπτίσεως» και μετονομασίας το καταψηφισμένο

ευρωσύνταγμα σε ...Συνθήκη).

Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ τέθηκαν οι προϋπο-

θέσεις και άρχισαν οι διαδικασίες για την ίδρυση

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την

έκδοση ενιαίου νομίσματος (ευρώ) και την εφαρ-

μογή κοινής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτι-

κής (Ο.Ν.Ε.), η οποία βέβαια, είναι στην ουσία

μόνον Ν.Ε. (Νομισματική Ενωση).

Ρωτήστε, σας παρακαλώ, ειλικρινά τον εαυτό σας:

Ρωτηθήκατε ποτέ από κανέναν για όλες αυτές τις

σημαντικότατες αποφάσεις που παίρνονταν και

παίρνονται στις Βρυξέλλες, στο Μάαστριχτ, στη

Λισσαβώνα και αλλαχού, για Σας, για όλους μας,

για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, για την

ιστορία μας, για το μέλλον μας και τη ζωή μας;

Ρωτηθήκατε: Ενημερωθήκατε έντιμα και πλήρως;

Δεν ψηφίσατε, ποτέ, καμμιά κυβέρνηση για να σας

δεσμεύσει με τέτοιες διεθνείς Συνθήκες.

Ελάτε, τώρα, μην υποκρινόμαστε. Ψηφίσατε «για
να φύγουν οι άλλοι». Ψηφίσατε για να διοριστούν

(και να βολευτούν) «τα δικά μας παιδιά», για να

βγει «ο δικός μας», να νικήσει η «ομάδα μας»!

Δεν ψηφίσατε για να μετατραπεί η πατρίδα μας,

με τη μακραίωνη ιστορία της και τις θυσίες του

λαού της, μέχρι πρόσφατα, σε επαρχία της Βό-

ρειας ή λοιπής) Ευρώπης. Δεν ψηφίσατε για να μας

κουνάει το δάχτυλο η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, ο ...Νταϊ-

σεμπλούμ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν! (σαν προ-

σωπικότητα την τιμώ γιατί είναι γιατρός και έχει

επτά (7) παιδιά!). Αλλά δεν θέλω, ούτε τα παιδιά

της, ούτε τα παιδιά μας να εμπλακούν κάποια

στιγμή σ’ έναν πόλεμο, οιασδήποτε μορφής, με-

ταξύ Βορείων και Νοτίων Ευρωπαίων κατά το πρό-

τυπο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Γιατί

αυτό θα γίνει.

Σημείωση: Βέβαια οι νικητές στην Αμερική οφελή-

θηκαν: «...σε διάστημα τεσσάρων χρόνων προκλή-
θηκε ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας, που σε
κανονικούς καιρούς θα χρειαζόταν περισσότερα
από είκοσι χρόνια για να συντελεστεί», λέει ο ακα-

δημαϊκός Αντρέ Μωρουά2. «...Σύντομα όμως κατε-
φάνη πως ένα από τα αποτελέσματα της
αυξημένης ισχύος των μεγάλων επιχειρήσεων,
επρόκειτο να είναι η υποδούλωση του κράτους»!
στους «δεινόσαυρους» της οικονομίας, μεταξύ των

οποίων γνωστότερος είναι ο Τζον Μ. Ροκφέλερ.

Γι’ αυτό κόπτονται για την παγκοσμιοποίηση.

――――――

1. Εφημερίδες κλπ. ΜΜΕ 10.5.20

2. Andre Maurois: ΙΣΤΟΡΙΑ των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, εκδ. Φυ-

τράκη, 1963, Παράλληλη ιστορία ΗΠΑ – ΕΣΣΔ, τομ. 1, σελ. 29 κ.ε.

114 εκατομμύρια σε Δήμους και Πε-
ριφέρειες Σελ. 7

Ανεμογεννήτριες STOP στο Δήμο
Σαρωνικού Σελ. 7

Παραβιάσεις του ελληνικού εναέ-
ριου χώρου Αγγ. Συρίγος  Σελ. 8

Φως = ελληνικός διαλογισμός =  αρετή
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εξ Ομηρογνωσίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Διαβάστε ακόμη

“Ο δούρειος Ίππος”

της Ε.Ε.
Συνέχεια από τη σελ. 1

Κράτος και Ομοσπονδία

Κράτος με δυο λόγια, είναι η πολιτική οντότητα οργανω-

μένης αυτοδύναμης κοινωνίας.

Επομένως, προϋπόθεση ύπαρξης κράτους είναι η ύπαρξη

ομοειδούς κοινωνίας ανθρώπων, δηλαδή λαού, που διαβιεί

σε συγκεκριμένο τόπο.

Βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές

Δίκαιο για την ύπαρξη κράτους είναι η ύπαρξη ικανού αριθ-

μού ατόμων ομοψύχως διατεθειμένων, που κατέχουν συγ-

κεκριμένο τόπο, ικανό για την οικονομική και οργανική

αυτοτέλειά τους.

Εξωτερικό τυπικό αναγκαίο στοιχείο για την διεθνή κοινό-

τητα, είναι η αναγνώρισή του από τα άλλα κράτη της διε-

θνούς κοινότητας.

Ομοσπονδία κρατών, πολιτειών είναι η τυπική δια Συνθή-

κης συνένωση κρατών, ισοτίμων και ομοτίμων. Μειονέ-

κτημα της φαινομενικά θετικής συνένωσης που επιφέρει

γενικώς ισχύ, είναι η τάση των ισχυροτέρων κρατών ν’

απορροφήσουν και να επιβληθούν στα μικρότερα και ασθε-

νέστερα και μάλιστα με δημοκρατική και δικαιακή επίφαση,

και η αυτονόητη αντίδραση και τάση των ασθενέστερων

για αυτοδιάθεση

Είναι φυσικός νόμος. Όπου υπάρχει ισχυρή δράση, ανα-

πτύσσεται αντίστοιχη και ενίοτε εκρηκτική αντίδραση.

Στο Συνταγματικό Δίκαιο, τα λεγόμενα σκληρά Συντάγ-

ματα, τα ανελαστικά και μη αναθεωρήσιμα, μη προσαρμο-

ζόμενα στις πραγματικές συνθήκες, ανατρέπονται με

επανάσταση.

Το αυτό συμβαίνει στο οικογενειακό δίκαιο κλπ. Όπου και

όσο, κατά νόμο και κατά έθιμο οι οικογενειακοί δεσμοί

είναι καταπιεστικοί, αφόρητοι και παρά φύση, συνήθως –

και είναι η ήπια μορφή – επέρχεται η διάλυση.

Όσο πιο χαλαρά και ανεκτικά είναι τα «δεσμά», τόσο πιο

ισχυρά και μακροχρόνια  καθίστανται.
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Οι ημέρες της καραντίνας και ο απότομος ζεστός και-

ρός, έβγαλαν γρήγορα τον κόσμο στις παραλίες, μόνο

που οι παραλίες, οι οργανωμένες ακτές κολύμβησης

είναι κλειστές λόγω το Covid-19.

Συνωστισμός στις ελεύθερες παραλίες, όμως, παρά

τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε και

τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε.

Έτσι η Πολιτική Προστασία αποφάσισε να ανοίξει και

τις οργανωμένες ακτές προκειμένου να “απλωθεί” ο

κόσμος και να μη συνωστίζεται. Αυτό ήταν και αίτημα

των Δημάρχων των Νοτίων προαστίων, όπως του δη-

μάρχου  Γρ. Κωνσταντέλλου του Δήμου ΒΒΒ.

Οι οργανωμένες ακτές θα ανοίξουν με προϋποθέσεις,

μετά τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας και της

Επιτροπής λοιμωξιολόγων, Σάββατο 17 Μαΐου, όταν

το θερμόμετρο θα έχει χτυπήσει κόκκινο, αφού προ-

βλέπεται το Σαββατοκύριακο να φθάσει τους 40 βαθ-

μούς κελσίου.

Δεν γνωρίζω πόσο έτοιμες είναι να ανοίξουν οι οργα-

νωμένες ακτές από πλευράς καθαριότητας και οργά-

νωσης, γιατί βλέπουμε μία “νωθρότητα”.

Σε κάποιους Δήμους, έχουν μερινμήσει για τις ελεύ-

θερες ακτές και τις έχουν οργανώσει με τουαλέτες

και ντους. Αλλοι Δήμοι τις έχουν παντελώς απροετοί-

μαστες.

Ο Δήμος ΒΒΒ έχει πολλές ελεύθερες “δεσμευμένες”

ακτές αλλά και οργανωμένες, που μέχρι χθες δεν

είχαν κάνει ενέργειες να ανοίξουν.

Οι ελεύθερες δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία, με

εξαίρεση την παραλία που βρίσκεται δίπλα από το Δη-

μαρχείο, που ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες.

Ο χώρος του πρ. κάμπινγκ, που διαθέτει μία όμορφη

παραλία με ψιλή άμμο, δυστυχώς έχει το πρόβλημα

των λυμάτων που εμφανίζονται κατά καιρούς και ιδι-

αίτερα αυτό τον καιρό με την πανδημία γίνεται ακόμη

πιο επικίνδυνη. Ο χώρος έχει μισθωθεί σε κοινοπραξία

εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν βλέπουμε να έχει ξεκι-

νήσει κάτι.

Γενικά ο Δήμος ΒΒΒ παρά το ότι έχει πολλές ακτές,

παρουσιάζονται σε πολλά σημεία προβλήματα με

“ύποπτες” εικόνες μέσα στις θάλασσες. 

Στην Β’ πλαζ που διανύει δεύτερη δεκαετία για να μην

πω τρίτη που είναι κλειστή, παρουσιάζονται κι εκεί

προβλήματα με ένα κανάλι που έχει μεγάλη δυσο-

σμία. Είναι κι αυτή μισθωμένη σε ανάδοχο, αλλά ούτε

εκεί έχει εμφανιστεί κανείς να ξεκινήσει έργο.

Αλλο ένα πρόβλημα παρουσιάζεται στο Καβούρι,

όταν το πολύ καλοκαίρι, λόγω του μεγάλου πληθυ-

σμού που κατακλύζει την περιοχή, υπερχειλίζει κά-

ποιο Φρεάτιο και πέφτει στη θάλασσα.

Αλλο ένα τέτοιο φρεάτιο που δημιουργούσε αντί-

στοιχα προβλήματα, στο Λαιμό, έγιναν έργα με και-

νούργια εγκατάσταση - πριν ένα χρόνο - με συνδέσεις

του Αστέρα και των άλλων καταστημάτων και λύθηκε

οριστικά το πρόβλημα.

Αλλά και στον Ναυτικό Ομιλο Κατοίκων (Εν Πλω), πα-

ρουσιάζεται πρόβλημα ρύπανσης της θάλασσας. Ας

ελπίσουμε ότι θα επιλυθεί με τα έργα που γίνονται

αυτή την εποχή στη Βουλιαγμένη.

Η ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας, μια όμορφη παρα-

λία, έχει καταντήσει εργοτάξιο από τον ανάδοχο που

έχει αναλάβει τη διαμόρφωση του ρέματος στο

Κόρμπι, με αποτέλεσμα να πέφτουν λάσπες στο νερό,

αλλά και η ακτή είναι σε κακό χάλι. Κοντεύει να κα-

ταντήσει το “γεφύρι της Αρτας” το ρέμα Κόρμπι!

Ανάλογα προβλήματα έχουν και άλλες θάλασσες ιδι-

αίτερα μετά τη Βάρκιζα, που δεν διαθέτουν κεντρικό

αγωγό μεταφοράς λυμάτων.

Στο ΚΕΛ αεροδρομίου ο Δήμος Σαρωνικού

Το ευχάριστο είναι ότι επιλύεται και η αποχέτευση

στο Δήμο Σαρωνικού, αφού συμφώνησαν Κορωπί και

Παιανία να δεχθούν τα λύματα του Σαρωνικού. Είναι

μία πολύ καλή είδηση για την περιοχή. Την προσπά-

θεια είχε ξεκινήσει ο τ. δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίπου, με κατεπείγουσα

επιστολή του (15.5.20) στον υφ. Ν. Χαρδαλιά, καλεί

να παρέμβει άμεσα στην παραλία Πεύκο Λαγονησίου,

όπου ο καταπατητής έχει τοποθετήσει αυθαίρετα με-

γάλο αριθμό ομπρελών χωρίς να τηρεί τους προβλε-

πόμενους από τη νομοθεσία κανόνες.

Ανοίγουν οι οργανωμένες ακτές κολύμβησης με προϋποθέσεις

Ελεύθερη παραλία απέναντι από την εκκλησία της Πανα-
γίτσας στην Κάτω Βούλα (παραλιακή).

Η βρωμιά και το κουνούπι, σύννεφο στο πρ. camping στη Βούλα,
αλλά και λύματα μέσα στο νερό κατά καιρούς. Παρά τις κινητο-
ποιήσεις πολιτών δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα.

Ας δούμε όμως κάποιες προϋποθέσεις για

τις οργανωμένες ακτές:

3 Στην είσοδο είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθ-

μού των παρευρισκομένων. Ο μέγιστος αριθμός λουομέ-

νων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000 τ.μ.

3 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρε-

λών ορίζεται στα 4 μ., και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ

της περιμέτρου των σκιάστρων δύο ομπρελών, 1 μέτρο.

3Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες,

με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

3 Τα καταστήματα,  κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, λει-

τουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο

(take away), συσκευασμένα.

3 Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων

ποτών και το delivery στα σημεία αυτά.

3 Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται

να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά από κάθε

πελάτη καθώς και τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τακτικά. 

3 Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με

ευθύνη του λουόμενου.
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«Δίπλα στο Κύμα»  

Διαδικτυακή φιλανθρωπική

συναυλία της Όλγας Βενέτη 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώ-

νει μία μοναδική (διαδικτυακή) συναυλία δίπλα στη

θάλασσα με τη μοναδική φωνή της Όλγας Βενέτη,

συνοδευόμενη από τον εξαιρετικό Βενιαμίν Χα-

τζηκουμπαρόγλου στο πιάνο και με τη φιλική συμ-

μετοχή του σπουδαίου τρομπετίστα Διονύση

Αγαλιανού, που θα μας ταξιδέψουν με λατρεμένες

μελωδίες ελληνικές και ξένες, αγγίζοντας τις πιο

ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή

22 Μαΐου, ακριβώς στις 8:30 μ.μ. και τα μεταδοθεί

μέσω διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, (www.vvv.gov.gr/webtv και

στο www.facebook.com/dimosvvv) δίνοντας σε

όλους την ευκαιρία να απολαύσουν από το σπίτι

τους μια βραδιά με ποιοτική μουσική του Ελληνι-

κού και ξένου ρεπερτορίου.

Όσοι συνδεθούν ζωντανά αλλά και σε μεταγενέ-

στερο χρόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να συμβά-

λουν οικονομικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών εξυπηρέ-

τησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οι

οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω

της επιδημίας του κορωνοϊού.

Για την ενίσχυση του σκοπού, η Όλγα Βενέτη και

οι συνεργάτες της με δική τους πρωτοβουλία πρό-

τειναν τη διεξαγωγή της συναυλίας αφιλόκερδως.

1ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ

Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΟΙΞΗ

Έναν νέο κύκλο στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό

εγκαινιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Το πρώτο Διαδι-

κτυακό Φεστιβάλ με τίτλο ΕΞΟΔΟΣ: ΑΝΟΙΞΗ, σε καλλι-

τεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, ανοίγει τα

φτερά του στον ψηφιακό κόσμο και μας καλεί να βιώ-

σουμε μια καινούργια εμπειρία θέασης και ακρόασης. 

Από τις 17 Μαΐου έως και τις 8 Ιουνίου 2020, έντεκα

νέες βίντεο-παραστάσεις μουσικής, όπερας, οπερέτας,

μουσικού θεάτρου -οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα

στην πανδημία-, καθώς και μια μαγνητοσκοπημένη πα-

ράσταση χορού, έρχονται δωρεάν στο σπίτι μας μέσω

του www.nationalopera.gr, του www.culture.gov.gr,

του καναλιού της ΕΛΣ στο YouTube, της σελίδας της

ΕΛΣ στο Facebook και της σελίδας του ΥΠΠΟΑ στο

Facebook. 

«Μουσεία για την Ισότητα:
Ποικιλομορφία 

και Κοινωνική Συνοχή»

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού γιορτάζει τη

Διεθνή Ημέρα Μουσείων - 18 Μαΐου 2020 - με τρεις

βίντεο-περιηγήσεις και τίτλο: «Μουσεία για την Ισό-

τητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή».

«Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, επιθυμών-

τας να διατηρήσουμε την επαφή μας με το κοινό,

όσο τα Μουσεία παραμένουν κλειστά, δημιουργή-

σαμε τρεις παρουσιάσεις με τη μορφή βίντεο, μέσα

από τις οποίες φέρνουμε κοντά στον διαδικτυακό

επισκέπτη το Μουσείο, τη μόνιμη έκθεση και τις συλ-

λογές του, με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Οι πα-

ρουσιάσεις αυτές θα βρίσκονται αναρτημένες στο

www.facebook.com/mbp.thess από τις 18 Μαΐου.

• «2020 Έτος Μελίνας Μερκούρη. Μουσείο Βυζαν-

τινού Πολιτισμού. Ένα ευρωπαϊκό μουσείο  προσβά-

σιμο,  ανοικτό στην κοινωνία».

• «Η γυναίκα στο Βυζάντιο»

• «Η ενδυμασία στο Βυζάντιο»

«Επιπλέον στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Μου-

σείου, http://www.mbp.gr, βρίσκεται αναρτημένο

στα ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ πλούσιο οπτικοα-

κουστικό υλικό από ταινίες και βιντεοπροβολές περιο-

δικών εκθέσεων και συνεδρίων. Παράλληλα στις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ο επισκέπτης μπορεί να κατεβάσει σε μορφή

pdf σειρά ενημερωτικών εντύπων και εκδόσεις στην ελ-

ληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν σε περιοδικές

εκθέσεις, συνέδρια και πολιτιστικές δράσεις.

Το  Μέγαρο Μουσικής, μέσα από την ιστοσελίδα του,

συνεχίζει τις επιλεγμένες εκδηλώσεις του Megaron

Plus που αναμεταδίδονται σε συνεργασία με το

Ίδρυμα Μποδοσάκη.  

Στο Facebook του Μεγάρου, κάθε βράδυ, μουσική

από τις μεγάλες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης.  

Kάθε Τετάρτη και Σάββατο,  παραγωγές που σας εν-

θουσίασαν και θέλατε να ξαναδείτε ή που δεν προ-

λάβατε να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Κοντσέρτο της Ευρώπης» 

17 Μαΐου, το εορταστικό «Κοντσέρτο της Ευρώπης»

με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου που ταξι-

δεύει κάθε χρόνο και σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή

πόλη. Την Πρωτομαγιά του 2015, το περίφημο σύνολο

και ο κορυφαίος βρετανός μαέστρος Σερ Σάιμον Ρατλ

επέλεξαν, για το καθιερωμένο ραντεβού τους με το

κοινό, την Αθήνα και το Μέγαρο, όπου ερμήνευσαν

έργα Ροσσίνι, Σούμαν και Σιμπέλιους, με προσκεκλη-

μένο σολίστ τον βιρτουόζο Λεωνίδα Καβάκο.

Giuseppe Verdi: Αḯντα
Τετάρτη 20 Μαΐου, 21:00

Η Αΐντα του Τζουζέππε Βέρντι παρουσιάστηκε στο

Μέγαρο τον Μάιο του 2001 με την ευκαιρία του δι-

πλού εορτασμού για τα 100 χρόνια από το θάνατο

του μεγάλου συνθέτη και για τα 130 χρόνια από την

πρεμιέρα του έργου στην Όπερα του Καΐρου. Το τολ-

μηρό εγχείρημα του ανεβάσματος σε κλειστό χώρο

μιας τόσο μεγάλων διαστάσεων παραγωγής έφερε

σε πέρας ένας από τους πλέον προβεβλημένους

σκηνοθέτες του καιρού μας, ο Πιερ Λουίτζι Πίτσι.

http://www.megaron.gr

“Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο”
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Η Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 είναι Διεθνής Ημέρα Μου-

σείων και όλα τα μουσεία είναι με ελεύθερη είσοδο,

αν και εφόσον ανοίξουν βέβαια διότι μέχρι σήμερα

είναι κλειστά λόγω της πανδημίας.

Ομως γι’ αυτό οργανώνονται πολλές εκδηλώσεις, ψη-

φιακές, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιηγηθείτε

στα μουσεία να τις ανακαλύψετε!

“Μόνος ή Μοναδικός; 
Διαφορετικότητα και Ρατσισμός”

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης συμμετέχον-

τας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

2020, προσκαλεί μέσα από το site, www.childrensart-

museum.gr τους μικρούς και μεγάλους φίλους του να

γιορτάσουν μέσω της Τέχνης και να δημιουργήσουν

τα δικά τους μοναδικά έργα, με αφορμή τα έργα της

έκθεσης “Μόνος ή Μοναδικός; Διαφορετικότητα και
Ρατσισμός”.
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης είναι ένα

πρωτοποριακό Μουσείο, από τα ελάχιστα στον κόσμο

που εκθέτουν έργα ζωγραφικής και κατασκευές παι-

διών 4 έως 14 ετών.

Ο Γουναρόπουλος έμενε σπίτι

Ξενάγηση στο σπίτι και το εργαστήριο του ζωγράφου

Γιώργου Γουναρόπουλου από τη Διονυσία Γιακουμή, Δρ

Ιστορίας της τέχνης - Επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρό-

πουλου. Έναρξη προβολής 16 Μαΐου 2020

https://gounaropoulos.gr/events/ο-γουναρόπουλος-έμενε-

σπίτι

Διεθνής Ημέρα Μουσείων ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

#snfccAtHome

“Μετέωρη”
Συναυλία, με τον συνθέτη

Δημήτρη Καμαρωτό

Σάββατο 16 Μαΐου στις 20.00

Για πρώτη φορά από τότε που άνοιξε, το Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φι-

λοξενεί μια συναυλία στο ψηλότερο σημείο του, το

Ενεργειακό Στέγαστρο. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις

20.00 η διαδικτυακή σειρά συναυλιών #snfccAtH-

ome: music απογειώνεται στην κυριολεξία με τη

συναυλία του καταξιωμένου συνθέτη Δημήτρη Κα-

μαρωτού με τον χαρακτηριστικό τίτλο Μετέωρη.

Τραγουδάει η μεσόφωνος Άννα Παγκάλου.

Η συναυλία θα έχει φόντο την πανοραμική θέα της

Αθήνας από την κορυφή του ΚΠΙΣΝ και τη μαγευ-

τική δύση του ήλιου στον Σαρωνικό.

Το pre-show θα αρχίσει στις 20.00 και η συναυλία

στις 20.15.

Παρακολουθήστε τη συναυλία live στο

snfcc.org/kamarotos

Η σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία σπουδαίοι

Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλίες σε

ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους

του ΚΠΙΣΝ χωρίς την παρουσία κοινού και τηρώντας

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πραγματοποι-

είται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-

χος (ΙΣΝ) και έχει μέχρι στιγμής φιλοξενήσει με

μεγάλη επιτυχία συναυλίες της Δήμητρας Γαλάνη,

του Σταύρου Λάντσια και του Theodore.

Toν Κεραμικό, οι διαμένοντες στην Αττική, λίγο -

πολύ τον ξέρουμε όλοι, αλλά δεν τον γνωρίζουμε.

Περνάμε δίπλα του, αλλά δεν στεκόμαστε, δεν μπαί-

νουμε μέσα στο χώρο του να τον περπατήσουμε και

να θαυμάσουμε από κοντά τον χώρο και τα έργα του.

Είναι μία ωραία εκδρομή, που θα σας γεμίσει, πνευ-

ματικά και υλικά.

Γι’ αυτό προγραμματείστε μία εκδρομή στον Κερα-

μικό, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου που ανοίγουν οι

υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι. Αξίζει τον κόπο, θα

σας ανταμείψει. Είναι ένα ένα μοναδικό υπαίθριο

μουσείο, μέσα σε μια έκταση-βιότοπο 38 στρεμμάτων

με υπέροχα έργα γλυπτικής, κεραμικά μοναδικής αι-

σθητικής, ίχνη από τα αρχαία τείχη αλλά κι ένα μικρό

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ο Κεραμεικός όπως φανερώνει το όνομά του υπήρξε

ο δήμος και η γειτονιά των κεραμέων, εκεί εγκατα-

στάθηκαν, σε μια περιοχή που του παρείχε σε αφθο-

νία αυτά που ήταν απαραίτητα για την τέχνη τους.

Αργιλώδη εδάφη και το νερό του ποταμού Ηριδανού,

που ρέει ακόμα και σήμερα μέσα στον αρχαιολογικό

χώρο, ενώ είχε εξαφανιστεί επί αιώνες, θαμμένος

από επιχώσεις. Αποκαλύφθηκε μόλις το 1960 με τις

ανασκαφές. 

Στη μικρή αυτή κοιλάδα του Ηριδανού ήταν το κοιμη-

τήριο της Αθήνας. Όμορφες αρχόντισσες, γενναίοι

μαχητές, νέοι αθλητές, έφταναν στην τελευταία τους

κατοικία που ήταν κοσμημένη με μαρμάρινα επιτύμ-

βια, τα οποία μέχρι σήμερα αφηγούνται την τραγική

πολλές φορές ιστορία τους επιβάλλοντας τη μνήμη

σε ένα τόπο λήθης. Κάθε επιτύμβιο, ανάγλυφο, γλυ-

πτό κρύβει μια ιστορία ειπωμένη ή ανείπωτη.

Τα μεγάλα έργα συνυπάρχουν με αριστουργήματα

της κεραμικής, μοτίβα της φύσης και της γεωμετρίας,

αθλητές, νύμφες που τρέχουν ξέφρενα να γλιτώσουν

από τους σάτυρους, γαμήλιες σκηνές με τον παντα-

χού παρόντα Έρωτα ως αυλητή, όστρακα με ονόματα

επιφανών Αθηναίων, γιατί ο Κεραμεικός έχει να αφη-

γηθεί και άλλες ιστορίες.

Γνωρίστε τον Κεραμεικό, «το κάλλιστον προάστειον»
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Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται έως τις 31

Μαΐου, το ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για

την «επόμενη μέρα» που εκπόνησε ο Δήμος Παλ-

λήνης, με στόχους την στήριξη της τοπικής κοινω-

νίας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της

πανδημίας και την επανεκκίνηση της οικονομικής

δραστηριότητας και ανάπτυξης, όπως αναφέρει.

Έτσι ο Δήμος Παλλήνης καλεί τους πολίτες να

διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις

τους, έως 31 Μαΐου 2020, στο: 

epomenimera@pallini.gr

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος, αναπροσαρμόζει τον

προγραμματισμό του για τα επόμενα χρόνια και με

αρχικό ορίζοντα τριετίας, με βάση τα νέα δεδομένα

που έχει δημιουργήσει η πανδημία του Covid 19,

θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και προτεραι-

ότητες έργων και δράσεων που θα χρηματοδοτη-

θούν από το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», ύψους 2,5

δις. ευρώ. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου κινείται σε έξι

άξονες έργων και δράσεων που αφορούν στην ενί-

σχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και

ασφάλειας, στην κατασκευή έργων υποδομής για

την βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην εξοικονό-

μηση ενέργειας και προστασία και ανάδειξη του πε-

ριβάλλοντος, στην επιτάχυνση της πλήρους

ψηφιακής λειτουργίας, στην ενδυνάμωση των προ-

γραμμάτων υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών

ομάδων και στην αξιοποίηση της δημοτικής περιου-

σίας.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τεθούν

υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για

την λήψη των τελικών αποφάσεων και θα κοινοποι-

ηθούν στους αρμόδιους, για την εξειδίκευση του

προγράμματος, φορείς (ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ,

Υπουργείο Εσωτερικών).

Ο δήμαρχος Θανάσης Ζούτσος δηλωσε: «Επεξερ-
γαστήκαμε και καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο στήριξης του τόπου μας και των κατοίκων
του στην νέα εποχή που έφερε η πανδημία. Παράλ-
ληλα, όμως, επιθυμία μας είναι να διατυπωθούν οι
προτεραιότητες, που προσδιορίζουν οι ίδιοι οι πο-
λίτες ως κάτοικοι και χρήστες των υπηρεσιών του
Δήμου. Για αυτό τους καλούμε να συμβάλλουν με
τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους, έτσι
ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις νέες προ-
κλήσεις και να βγούμε νικητές».

Ο Δήμος Παλλήνης  “την επόμενη ημέρα”

Σε διαβούλευση Στρατηγικό σχέδιο έργων

Σχέδιο για την επόμενη

ημέρα στο Δήμο Παλλήνης

Με έξι βασικούς άξονες οι προοπτικές ανάπτυξης των
Δήμων την επόμενη τετραετία: Ψηφιακή Σύγκλιση, Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη, Παιδεία-Πολιτισμός-Τουρισμός, υπηρεσίες
Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, δράσεις Κοι-
νωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, αλλά και άρση των οι-
κονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού

1ος Άξονας: Η προστασία της ζωής και της δημόσιας
υγείας και ασφάλειας. Δράσεις και παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Έργα και
σημαντικές παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας με ιδιαί-
τερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία σε όλη τη
χώρα.
Στον τομέα αυτό οφείλουμε να στοχεύσουμε μεσοπρόθε-
σμα (2-3 έτη), αφού πλέον έχει καταστεί σαφές ότι έως
τον Ιούνιο, το αργότερο, θα έχουμε αντιμετωπίσει το
πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά ο κορωνοϊός δεν θα εξα-
λειφθεί, ούτε θα καταστεί διαχειρίσιμος πριν από την πα-
ρασκευή ενός αποτελεσματικού εμβολίου και τον
εμβολιασμό ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού.   
...Ειδικά για το προσωπικό καθαριότητας, υποχρεωτική
χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και δημιουργία
χώρων υγιεινής με φοριαμούς και ντουζιέρες ώστε να
μην επιστρέφουν στις οικίες τους χωρίς να έχουν πλυθεί
και αλλάξει ρούχα.
Στο σκέλος της πολιτικής προστασίας θα μπορούσε να προ-
στεθεί και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την αποτελεσματική
λειτουργία της πολιτικής προστασίας καθώς και η δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης ειδοποίησης των πολι-
τών τόσο για θέματα φυσικών καταστροφών, όσο και για
άλλα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

2ος Άξονας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών, αλλά και η μέριμνα
για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων.
Ο Δήμος Παλλήνης έχει ήδη θέσει ως στρατηγική κατεύ-
θυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με
σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητι-

κότητας και οδικής ασφάλειας εφαρμόζοντας την υλοποί-
ηση στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικό-
τητα. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τις δράσεις:
Α) Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και
ασφαλών διαδρομών προς τα σχολεία. Δημιουργία χώρων
στάθμευσης ποδηλάτων, ιδιαίτερα σε γειτνίαση με σχο-
λεία, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, πάρκα, πλατείες,
κλπ.
― Αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.
― Πλήρης καταγραφή, επικαιροποίηση και προτυποποί-
ηση των τηρούμενων διαδικασιών σε κάθε οργανική μο-
νάδα του Δήμου και αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα, η οποία σε συνδυασμό με συστήματα παρα-
κολούθησης ροής και διακίνησης εγγράφων θα επιτρέ-
πουν τόσο την απόλυτα ηλεκτρονική (paperless)
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την διαρκή πα-
ρακολούθηση της εξέλιξης τους όσο και τον συστηματικό
έλεγχο τήρησης του κείμενου νομικού και κανονιστικού
πλαισίου.
― Δημιουργία και λειτουργία του διαδημοτικού καταφυ-
γίου ζώων με δυνατότητες περισυλλογής, κτηνιατρικών
πράξεων και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.
― Επέκταση της υπάρχουσας εφαρμογής Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αδέσποτων Ζώων με πλήρη φάκελο για κάθε
ζώο, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του, φωτογραφία το
ιστορικό του και θα συνδέεται με πλατφόρμα προώθησης
υιοθεσίας. Δημιουργία θέσεων αυτόματης σίτισης και πο-
τίσματος αδέσποτων ζώων.

3ος Άξονας: Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενίσχυση προγραμμάτων
ανακύκλωσης στην πηγή, εξοικονόμηση ενέργειας,κ.α.).
― Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών μονάδων πα-
ραγωγής σε δημοτικά κτήρια (συμπεριλαμβανομένων των

σχολικών μονάδων) και αξιοποίηση του συστήματος net-
metering για συμψηφισμό ενέργειας. 
― Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την συνεργα-
σία επιχειρήσεων και πολιτών.
― Ανάπτυξη δικτύου πράσινων γωνιών 
― Τοποθέτηση αυτόματων σταθμών ανταποδοτικών συ-
στημάτων ανακύκλωσης.
― Υλοποίηση του Κεντρικού Πράσινου Σημείου.

4ος Άξονας: Η ψηφιακή σύγκλιση.
Μια απαραίτητη προϋπόθεση που τόσο η Πολιτεία όσο και
η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιδιώξουν σε συ-
νεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είναι η
ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής και συγκεκριμένα
η ανάπτυξη υποδομής οπτικών ινών από τον πάροχο έως
και τον τελικό χρήστη (Fiber to the Home).

5ος Άξονας: Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητι-
σμός (ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιου-
σίας, εναλλακτικός τουρισμός),
Η αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας απαιτεί έναν

κατ’ αρχήν διαχωρισμό των ακινήτων σε αυτά που μπο-
ρούν να καλύψουν ανάγκες του Δήμου και αυτά που απλά
αποτελούν μια πηγή εισοδήματος είτε δια της μίσθωσης
είτε διά της εκποιήσεως. Τέλος σε ότι αφορά τον εναλλα-
κτικό τουρισμό θα μπορούσε να προταθεί ότι ο Δήμος Παλ-
λήνης λόγω της γειτνίασης με το  Διεθνές Αεροδρόμιο, το
Λιμάνι της Ραφήνας, αλλά και της συγκοινωνιακής εγγύτη-
τας με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (διαδρομή με μέσα
σταθερής τροχιάς περ. 25-30’),  να είναι ένας τόπος φιλο-
ξενίας για τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν την Αθήνα. 

6ος Άξονας: Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δρά-
σεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών προγραμμάτων
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενδυνα-
μωθούν τα νέα προγράμματα υποστήριξης των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων που αναπτύχθηκαν λόγω της πανδη-
μίας.  Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αντιμετώ-
πιση του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» καθώς αυτός θα
εμποδίζει τόσο τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
να λάβουν υπηρεσίες όσο και τους εργαζόμενους ή άνερ-
γους να προσαρμοστούν στα νέα εργασιακά δεδομένα.
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Με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου

Πατούλη και τη συμβολή της εντεταλμένης περιφε-

ρειακής συμβούλου Ευρώπης Κοσμίδη έγινε επανεκ-

κίνηση εργασιών του αντιπλημμυρικού έργου στο

Κορωπί που είχε παγώσει...

Από Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, ξεκίνησαν σε πλήρη δρα-

στηριότητα οι εργασίες  για το κρίσιμο αντιπλημμυ-

ρικό έργο του Κορωπίου. Ήδη από την Τρίτη 12 Μαΐου

ξεκίνησε στο βόρειο τμήμα του έργου στην οδό Σπύ-

ρου Δάβαρη και την Πέμπτη 14 Μαΐου  από τη συμ-

βολή των Οδών Β.Ολγας, Λεωφ. Β.Κωνσταντίνου/

Στ.Παπανικολάου στην πλατεία Αγάμων. 

Επιβλέπουσα αρχή του έργου είναι οι Τεχνικές υπη-

ρεσίες της Αντιπεριφέρειας -Περιφερειακής Ενότη-

τας- Ανατολικής Αττικής. Δεν είχε την επίβλεψη η

τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας.

Ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι παρεμβά-
σεις του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και
της ειδικής εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου
Ευρώπης Κοσμίδη, ήταν επιτυχημένες. Η κοινωνία
του Κορωπίου και η δημοτική διοίκηση ευχαριστούν

θερμά τον Γιώργο Πατούλη τον Περιφερειάρχη Αττι-
κής για την κατανόηση του προβλήματος που δημι-
ουργήθηκε και τις άμεσες ενέργειες που έκαναν με
την καΚοσμίδη. Όλο το προηγούμενο διάστημα έθετα
άμεσα το πρόβλημα της ξαφνικής παύσης εργασιών,
είχαμε επίσης πράγματι επίπονες διαπραγματεύσεις
της Περιφέρειας Αττικής με την εντεταλμένη περιφε-
ρειακή σύμβουλο και συνάδελφο μηχανικό προς την
ανάδοχο εταιρία ενώ με πρωτοβουλία μου κάλεσα
ακόμα και σε επιτόπια επίσκεψη στο έργο τον κ.Περι-
φερειάρχη. Όλα εξελίχθηκαν καλώς και σήμερα πήγα
και προσωπικά στο σημείο της επανέναρξης για να
συντονιστεί καλύτερα η επίσπευση των εργασιών και
σύντομα να ελευθερωθεί η κεντρική λεωφόρος. Ο
Δήμος μας όλο το διάστημα της παύσης των εργα-
σιών, εν μέσω πανδημίας, σε συνεχή βάση, δεν στα-
μάτησε να αγωνίζεται για την άμεση επανέναρξη του
έργου. Τώρα πρέπει και άμεσα να ολοκληρωθεί».

Mε απόφαση του υπουργού Εσω-

τερικών Τάκη Θεοδωρικάκου κα-

τανέμεται από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό

ύψους 106.536.079 €, στους Δή-

μους, το οποίο αποδίδεται ως πέμ-

πτη (Ε') τακτική επιχορήγηση

έτους 2020 σε όλους τους Δήμους

της χώρας.

Τα χρήματα προέρχονται από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δη-

λαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη

επιχορήγηση του Κράτους προς

τους ΟΤΑ. (δηλαδή είναι δικά τους

χρήματα, που πληρώνουν οι δημό-

τες).

Επομένως δεν πρόκειται για κά-

ποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την

αναμενόμενη τακτική 5η δόση από

τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.

Με την αριθμ. 28698/12.5.20 Από-

φασή της, κατανέμονται

106.536.079,94 ευρώ από τους

ΚΑΠ των Δήμων, ως Ε’ τακτική επι-

χορήγηση έτους 2020 σε όλους

τους Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα προορίζονται για την

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών

γενικών δαπανών τους και κατά

προτεραιότητα δαπανών μισθοδο-

σίας του προσωπικού τους, καθώς

επίσης και λοιπών δαπανών που

επιχορηγούνται με ξεχωριστές

Αποφάσεις του Υπουργείου έως

την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρ-

χει επιτακτική ανάγκη.

Τι ποσά λαμβάνουν οι Δήμοι της

Ανατολικής Αττικής, μπορείτε να

δείτε στον πίνακα.

114 εκατ. σε Δήμους και Περιφέρειες

Επανεκκίνηση εργασιών στο αντιπλημμυρικό του Δήμου Κρωπίας

με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

Ανεμογεννήτριες STOP

Διαδικασίες ενημέρωσης

από την Διαπαραταξιακή

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, Δήμος Σα-

ρωνικού και κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση

ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος στα Καλύβια, και

έχουν ξεκινήσει αγώνα.

Ήδη έχει συσταθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή, η

οποία εισηγείται τα παρακάτω μετά τη συνεδρίαση

που πραγματοποίησε στις 12/5.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του

Δήμου Σαρωνικού μετά και την ενη-

μερωτική επίσκεψή της στην Τε-

χνική Υπηρεσία, εισηγείται και

προτείνει: 

- Να οργανωθούν οι διαδικασίες

ενημέρωσης των δημοτών.

- Να αναληφθούν και να στηριχθούν

όλες οι απαραίτητες νομικές ενέρ-

γειες από πλευράς Δήμου.

- Να ενισχυθεί η συνεργασία με

όμορους Δήμους και ειδικά με τον

Δήμο Λαυρεωτικής που είναι επίσης άμεσα ενδιαφε-

ρόμενος και θιγόμενος από την εγκατάσταση των

ανεμογεννητριών.

- Να ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης και  σχεδια-

σμού της ενεργειακής ταυτότητας του Δήμου.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή θα εντείνει τη λειτουρ-

γία της και τις προσπάθειές της υπερασπιζόμενη τον

φυσικό πλούτο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του

Δήμου Σαρωνικού και την ποιότητα ζωής των κατοί-

κων.
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Από την ανθρώπινη

επικοινωνία στην 

τεχνολογική απόσταση

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε είτε από τον Θεό είτε

από την εξελικτική διαδικασία (δεν έχει σημασία), για

να είναι ο ένας κοντά και δίπλα στον άλλο. Με τον

καιρό και με την ιστορική εξέλιξη, φθάσαμε στην νε-

ωτερική και την σύγχρονη εποχή (εδώ και δύο αι-

ώνες), κατά την οποία ο άνθρωπος

αυτοπροσδιορίζεται ως δημιουργική οντότητα του

εαυτού του και της κοινωνίας του. 

Η φυσική σχέση του ενός με τον άλλον, έγινε κοινω-

νική επαφή. Δημιουργήθηκαν οι οικογένειες, τα εμπο-

ρικά σωματεία, τα εστιατόρια, οι ιδεολογικές λέσχες

κ.λπ. Στην ιστορική συνέχεια, ακολούθησαν τα κόμ-

ματα, τα συνδικάτα και όλες εντέλει οι κοινωνικές ορ-

γανώσεις για να διαμορφωθεί και να θεσμοθετηθεί η

σύγχρονη πολιτική κοινωνία αλλά και ο καθημερινός

κοινωνικός βιόκοσμος. 

Είπαμε λοιπόν, ότι οι φυσικές σχέσεις στις κλειστές

ανθρώπινες κοινωνίες σταδιακά μετατράπηκαν σε κοι-

νωνικές επικοινωνίες, κατά την ιστορική φάση της νε-

ωτερικής και σύγχρονης εποχής. Η επικοινωνία

εξακολουθεί να λειτουργεί μέσω της φυσικής παρου-

σίας των προσώπων και ταυτόχρονα να ανασυγκρο-

τείται μέσω μηχανισμών όπως π.χ. είναι το τηλέφωνο

ή ακόμη και η ελεγχόμενη από το ίδιο το άτομο, ψη-

φιακή επικοινωνία. 

Εντελώς αιφνιδιαστικά, σε προσωπικό επίπεδο, δια-

πιστώνω κατά την πολιτική συγκυρία της «καραντί-

νας» τα εξής δύο ανθρώπινα και επικοινωνιακά

φαινόμενα: πρώτον, ότι αφού όλοι εμείς οι φίλοι και

συνδαιτημόνες «τρώμε από το ίδιο πιάτο» γιατί απο-

μακρυνθήκαμε; Και δεύτερον, εάν όλοι μας τελικά

αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την κοινωνική επαφή

μας σε τεχνολογική απόσταση, γιατί δεν το ομολο-

γούμε στους εαυτούς μας. Τί άραγε θα μου πείτε να

ομολογηθεί; Ότι οι άνθρωποι στις μαζικές κοινωνίες

του εικοστού αιώνα δεν υπήρξαν ποτέ άτομα, τα

οποία θα μπορούσαν να πάρουν στα χέρια τους την

ίδια την τύχη τους. Δεν υπήρξαν ποτέ πολίτες σε μία

δημοκρατική πολιτική κοινωνία. 

Υποστηρίζω, λοιπόν, ως πολιτικός φιλόσοφος, ότι η

μετάβαση από την άμεση, φυσική και δημιουργική επι-

κοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους, στην «κατηγο-

ρική προσταγή» της τεχνολογικής απόστασης, δεν

είναι δημιούργημα της υγειονομικής κρίσης. Η εξέλιξη

αυτή ήταν εγγενής στην θεσμική συγκρότηση της κοι-

νωνίας μας και της εποχής μας. Διαφορετικά δεν

μπορώ να ερμηνεύσω την πρόταση φίλου και συνα-

δέλφου, ο οποίος με προσκάλεσε σε δείπνο, μέσω

του διαδικτύου στη φάση της «καραντίνας». 

Με όλα αυτά που γράφω θέλω να πω τα εξής δύο

πράγματα: πρώτον, ότι στην εποχή μας, όπως και

στην κοινωνία μας, έχουν διαμορφωθεί οι πραγματο-

λογικές εκείνες συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων ο

καθένας αποφασίζει σχετικά με «το εάν βρίσκεται

κοντά ή δίπλα με τον άλλον» με τα εξής τρία κριτήρια:

την φυσική επαφή, την ανθρώπινη επικοινωνία και την

τεχνολογική απόσταση. Και η δεύτερη επισήμανση

έχει να κάνει με την προσωπική και ταυτόχρονα θεω-

ρητικο-πολιτική αξιολόγησή μου, ότι το αυτόνομο

άτομο (κατά την καντιανή φιλοσοφία) είναι εκείνο που

σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία της ανθρωπότητας,

μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους μέσω των μη-

χανισμών της ανθρώπινης δημιουργίας και όχι μέσω

των τεχνικών διαδικασιών της τεχνολογικής απόστα-

σης. Τελικά, τα οντολογικά χάσματα ανάμεσα στις

φυσικές επαφές, τις ανθρώπινες επικοινωνίες και τις

τεχνολογικές αποστάσεις, δεν πρόκειται να γεφυρω-

θούν εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιχειρήσει να αυ-

τοπροσδιορισθεί. Διαμηνύω, λοιπόν, στον φίλο μου

και συνάδελφό μου, ότι δεν συμμετέχω στο διαδι-

κτυακό δείπνο του. Θέλω και επιδιώκω να έχω ανθρώ-

πινες επαφές και σχέσεις.  

――――――

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ 

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Παραβιάσεις του 

ελληνικού εναέριου

χώρου

του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

Οι πρώτες παραβιάσεις ελληνικού εναέριου χώρου από

τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη σημειώθηκαν τον Μάιο

του 1964 και συνδέονταν με την ένταση που επικρα-

τούσε τότε στην Κύπρο. Επειτα από μια περίοδο ανάπαυ-

λας, συνεχίσθηκαν από τον Σεπτέμβριο έως και τον

Νοέμβριο του 1967. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη συ-

νάντηση κορυφής του Εβρου μεταξύ της στρατιωτικής

κυβερνήσεως της Ελλάδος και της πολιτικής ηγεσίας

της Τουρκίας. Πριν από το μοιραίο επεισόδιο της Κοφί-

νου, οι Τούρκοι θέλησαν να διαπιστώσουν τα όρια αντι-

δράσεων της ελληνικής πλευράς.

Τον Απρίλιο του 1975 η Τουρκία ζήτησε από την Ελλάδα

να περιορίσει στα 6 ναυτικά μίλια τον ελληνικό εθνικό ενα-

έριο χώρο, ταυτίζοντας τα όριά του με αυτά της αιγιαλίτι-

δας ζώνης. Εκτοτε άρχισε να αμφισβητεί εμπράκτως τον

ελληνικό εναέριο χώρο στην έκταση μεταξύ 6 και 10 μι-

λίων, σποραδικά στην αρχή. Από το 1978 περιέλαβε στον

σχεδιασμό των αεροναυτικών ασκήσεών της και τον χώρο

μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Συστηματικές παραβιάσεις άρχισαν

τη δεκαετία του 1980 ενώ από τη δεκαετία του 1990 έγιναν

καθημερινή ρουτίνα. Κάποια στιγμή οι παραβιάσεις έπαψαν

να περιορίζονται στη ζώνη των 6 με 10 μιλίων και προχώ-

ρησαν σε όλο το εύρος του εναέριου χώρου. Τις παραβιά-

σεις ακολούθησαν υπερπτήσεις, συνήθως σε μεγάλο ύψος

πάνω από μικρά νησιά, ενώ πιο σπάνιες είναι πάνω από με-

γάλα νησιά. Πριν από τρία χρόνια άρχισαν παραβιάσεις και

από τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, τα drones. Τους

τελευταίους μήνες είχαμε, ύστερα από πολλές δεκαετίες,

παραβιάσεις και στην παραποτάμια περιοχή του Εβρου.

Η ρίζα του προβλήματος είναι η ρύθμιση που έκανε η Ελ-

λάδα τη δεκαετία του 1930 να θεσπίσει μεταξύ 6 και 10

ν. μιλίων εθνικό εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα.

Η Σύμβαση, όμως, του Σικάγου για τη Διεθνή Αεροπλοΐα

το 1944 καθιέρωσε ως κανόνα ότι ο εναέριος χώρος

υπάρχει μόνον πάνω από χερσαία εδάφη και χωρικά

ύδατα. Ουδείς ασχολήθηκε με το παράδοξο της επεκτά-

σεως του ελληνικού εναέριου χώρου πάνω από διεθνή

ύδατα. Το 1975 η Τουρκία αποφάσισε να το εκμεταλλευ-

θεί. Επειδή η ελληνική πλευρά αισθανόταν ότι δεν είχε

τόσο ισχυρή θέση στο διεθνές δίκαιο, δεν κατέρριψε,

όπως ήταν αυτονόητο, τα τουρκικά αεροσκάφη όταν πα-

ραβίαζαν την περιοχή μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Φυσικά δεν

τα κατέρριψε ούτε όταν άρχισαν να παραβιάζουν τον

εναέριο χώρο κάτω από τα 6 μίλια. Θα ήταν σαν να απο-

δέχεται ότι ο εναέριος χώρος μας είναι 6 μίλια και για

αυτό αντιδράσαμε τότε και όχι πιο πριν.

Η λύση ήταν απλή: ταύτιση του ελληνικού εναέριου

χώρου με τα χωρικά ύδατα. Η ταύτιση μπορούσε να γίνει

με δύο τρόπους: είτε με μείωση του εναέριου χώρου στα

6 μίλια, οπότε οι κυβερνώντες θα κατηγορούντο για μει-

οδοσία· είτε με αύξηση των χωρικών υδάτων στα 10

μίλια, οπότε υπήρχε κίνδυνος πολέμου με την Τουρκία.

Προτιμήθηκε να στέλνουμε τα ελληνικά μαχητικά να

αναχαιτίζουν τα αντίστοιχα τουρκικά με τις κατά καιρούς

μοιραίες απώλειες.

Ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν στην τουρκική πλευρά κά-

ποια όρια πέραν των οποίων θα υπήρχαν συνέπειες

άλλες από την αναχαίτιση ή την εικονική αερομαχία. Οι

Τούρκοι πιέζοντας με σταθερότητα διεύρυναν σε βάθος

χρόνου το πεδίο ανοχής της Ελλάδος. Οι παραβιάσεις

κατέληξαν υπερπτήσεις πάνω από μεγάλα νησιά.

Σήμερα η Τουρκία γνωρίζει ότι μπορεί με ασφάλεια (δη-

λαδή χωρίς κίνδυνο πολεμικού επεισοδίου) να μας κατα-

πονεί ψυχολογικά.

Εάν δεν καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο υπόλοιπος κό-

σμος, θα συνεχίσουμε να παραμένουμε αυτάρεσκα επα-

ναπαυμένοι στις βεβαιότητές μας. Ας δούμε τη Σουηδία.

Διαμαρτύρεται για τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου

χώρου από ρωσικά μαχητικά. Πόσες ήταν; Από το 2013

έως το 2019 τέσσερις (4)! Η ελληνική στάση όλα αυτά

τα χρόνια είναι αντιπροσωπευτική της αντιλήψεως που

μας έχει φτάσει μέχρι εδώ στα ελληνοτουρκικά: να συγ-

κεντρώνουμε υποτιμητικές πρωτιές σε πλείστους όσους

τομείς όσον αφορά την κυριαρχία μας και την εφαρμογή

του διεθνούς δικαίου. Εχεις τα δικαιώματά σου, μόνον

στον βαθμό που νοιάζεσαι και μπορείς να τα υπερασπι-

στείς.

https://www.syrigos.gr

* Ο Αγγελος Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών.
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Οι σωτήρες!

Ακούμε και διαβάζουμε αυτές τις ημέρες και δεν μπο-

ρούμε να πιστέψουμε στ’ αυτιά μας και στα μάτια μας.

Χρήμα, λέει, τρέχει με ουρά από τις τσέπες και τα

χαρτοφυλάκια των ταγών της εξουσίας, που ψηφίστη-

καν βεβαίως - βεβαίως από το λαό, να τους εκπροσω-

πήσει στην διακυβέρνηση της χώρας προς όφελος

του κοινού δημοσίου συμφέροντος. 

Ευρώ, λίρες, δολάρια, ακίνητα, στρέμματα, βοσκοτό-

πια. Περιουσίες τεράστιες που κατέχουν οι εκπρόσω-

ποί μας, αλλά και δάνεια. Τρελά ποσά δανείων, που

δεν ξέρω πώς τα πήραν και πώς θα τα ξεπληρώ-

σουν(!) τόσο δυσθεώρητα που είναι!

Και θα μου πείτε, πειράζει που είναι πλούσιοι οι εκ-

πρόσωποί μας βρε παιδί μου. Να καμαρώνουμε πρέ-

πει, που δεν έχουμε φτωχαδάκια εκπροσώπους, και

φυσάνε το χρήμα και τα ακίνητα και τα βοσκοτόπια!

Ναι, αλλά πώς τα απέκτησαν και πότε. Γιατί τελικά το

“πόθεν έσχες” δεν λέει και πολλά πράγματα. 

Το πότε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί αν μεν μπήκε

στο στίβο της πολιτικής ενόσω ήτο πλούσιος, μπράβο

του και καμάρι του. Αν όμως μπήκε πτωχός και έγινε

πλούσιος, το θέμα είναι πάάάάρα πολύ σοβαρό. Διότι

την τελευταία δεκαετία, ο λαός πέρασε μία περίοδο

με πείνα, φτώχεια, ξεσπιτώματα, αυτοκτονίες. Γέμι-

σαν οι δρόμοι άστεγους. Κι όταν βλέπεις εκπρόσωπο

της Βουλής να έχει στην κατοχή του 30 και 50 σπίτια

ή σπίτια χιλιάδων τετραγωνικών, σκέπτεσαι ότι κάτι

δεν πάει καλά στο βασίλειο τη Δανιμαρκίας.

Και μη φανταστείτε ότι προέρχονται από το κόμμα

που υποστηρίζει τον καπιταλισμό. Όοοχι. Προέρχον-

ται από όλα σχεδόν τα κόμματα.

Ακούγεται τόσο ειρωνικό με όλα αυτά το “κανένα
σπίτι σε χέρια τραπεζίτη” γιατί τελικά τα σπίτια βρί-

σκονται στα χέρια εκπροσώπων μας στη Βουλή.

Μα θα μου πείτε καπιταλισμό έχουμε! Βεβαίως καπι-

ταλισμό έχουμε, και ιδιωτική πρωτοβουλία έχουμε,

και δημόσιες υπηρεσίες δεν θέλουμε. Θέλουμε όμως

να κατέχουμε δημόσιες θέσεις και μόνιμες. 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Σύμφωνα με τον Μέγιστο Έλληνα φιλόσοφο Ηράκλειτο,

η μεγαλύτερη πηγή φωτός του πλανητικού μας συστήμα-

τος  ήταν και είναι ο Ήλιος, ο οποίος με το φως του δια-

λύει το σκοτάδι της νύκτας!!

Ο Ηράκλειτος συνέθεσε τις λέξεις «ευ» και «φρονώ»,

σχηματίζοντας την λέξη ευφρόνη, της οποίας η έννοια

προέρχεται από την λέξη «Φρόνηση», που αντιπροσω-

πευόταν από την Μήτη (Μήτις-Μήτιδος), που ήταν η

πρώτη σύζυγος του Δία, του συμβόλου της νόησης.  Και

οι δυο τους υπήρξαν γονείς της Αθηνάς, της  Θεάς της Σο-

φίας!! 

Ευφρόνη ονόμασε ο Ηράκλειτος την  έναστρη νύκτα, στην

οποία διατηρείται η ισορροπία των δύο αντιθέτων κυκλι-

κών κινήσεων των αστρικών σωμάτων, από τις οποίες η

μεν πρώτη γίνεται γύρω από τον εαυτό τους  και είναι δε-

ξιόστροφη, η δε δεύτερη γίνεται με φορά προς τα εμπρός

και είναι αριστερόστροφη!!

Μέσα στο Σύμπαν οι δυνάμεις βρίσκονται σε αντίθετα

ζεύγη μεταξύ τους, κάτι που γνώριζαν οι Έλληνες από την

εποχή των τεχνοκρατών και ταξιδευτών Ελλήνων Μινυών,

όπως είναι το ζεύγος των δυνάμεων:  «δράσης- αντίδρα-

σης», βάσει των οποίων γίνεται το πέταγμα των πουλιών

με την βοήθεια των φτερών τους, των αεροπλάνων με τις

τουρμπίνες τους, η κίνηση των πλοίων με την βοήθεια της

προπέλα τους ή παλαιότερα με τα κουπιά κ.α.  και εκφρά-

ζουν τον έναν από  τους τρεις νόμους που φέρουν το

όνομα του Νεύτωνα και αποτελούν τη βάση της κλασικής

μηχανικής, αν και ο Νεύτωνας  σφετερίστηκε τον πνευμα-

τικό πλούτο των Ελλήνων, για δική του δόξα και πλουτι-

σμό, όπως έκανε και με πολλούς συναδέλφους του!!

Οι Έλληνες γνώριζαν όλες τις ανά ζεύγη κινήσεις της

φύσης, οι οποίες γίνονται με πλήρη αρμονία και τις απέ-

διδαν στην δύναμη των Θεών, σύμφωνα με τους Ορφικούς

Ύμνους, που στη πραγματικότητα συμβόλιζαν τους νό-

μους της φύσης και τους είχαν δώσει οι Έλληνες διάφο-

ρες ανθρωπομορφικές εκφράσεις, με υπερβολές και

παρομοιώσεις, για να γίνονται κατανοητά τα φυσικά φαι-

νόμενα από το μεγάλο μέρος του λαού που δεν είχε την

ανάλογη μόρφωση σε αντίθεση με τους γνώστες των φυ-

σικών νόμων και μυστηρίων, που ήταν οι μυημένοι!!

Οι Ορφικοί ήταν οι πρώτοι Έλληνες που απεικόνισαν  τις

νοερές μορφές των Θεών με  αγάλματα απείρου κάλ-

λους!!

Οι Έλληνες μέσα από τα αγάλματά των θεών τους, τιμού-

σαν την απεικόνιση του τρισυπόστατου Δημιουργού του

Σύμπαντος Κόσμου, δηλαδή του ΕΝΟΣ Θεού, σύμφωνα με

την Ορφική και Δελφική αντίληψή τους, που απετέλεσε την

πρώτη μορφή Μονοθεϊσμού,  γιατί δεν υπήρξαν ποτέ ειδω-

λολάτρες, όπως άδικα συκοφαντήθηκαν και διώχθηκαν ανη-

λεώς, μη μπορώντας να αντιδράσουν, στερούμενοι την

ελευθερία της σκέψης και της βούλησης, καθόσον ήταν

υποτελείς  της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας!!

Η λέξη άγαλμα προέρχεται από το ρήμα αγάλλομαι που

σημαίνει ήδομαι (= θαυμάζω, χαίρω), γιατί όποιος βλέπει

τα ελληνικά αγάλματα νιώθει  ψυχική ηδονή, θαυμασμό

και χαρά, ενώ τα αγάλματα των Ρωμαίων λέγονταν statue

(ενικός=statua),  λέξη που προέρχεται από το ελληνικό

ρήμα στατίζω (ίστημι), που σημαίνει τοποθετώ, στέκομαι,

γιατί απλώς τα αγάλματά τους  τα τοποθετούσαν για να

στέκονται, γι’ αυτό πολλοί ξένοι λαοί έχουν κατακλέψει

την εθνική μας καληρονομιά!!

Οι Έλληνες από την μελέτη των ουρανίων σωμάτων δημι-

ούργησαν τη φιλοσοφία της Αστρονομίας, η οποία γέν-

νησε τη μυστηριακή ευφρόνη, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο,

που είναι η σοφή γνώση της νυκτερινής κίνησης των ου-

ρανίων σωμάτων, που εκπέμπει φως!

Η Ορφικό-Πυθαγόρεια γνώση κατέληξε στον Πλάτωνα και

ο ερμηνευτής του Πλάτωνα, ο Πρόκλος γράφει σχετικά με

τους αριθμούς ότι: «Ο Πλάτων παρέλαβε από τους Πυθα-
γορείους την συνήθεια να προσεγγίζει την ανωτερότητα
του πνεύματος, την διανόηση, τη θεϊκή έμπνευση, την
εξάρτηση πάντων των νοητών και τον καθορισμό του σύμ-
παντος εκ των Αριθμών»!!

Ο Πρόκλος αναφέρει για τον Πλάτωνα  στον Τίμαιο Γ΄

111, 3, 4, ότι: «ψυχώσας το παν ευθύς και αρετής αυτώ
μεταδέδωκεν», δηλαδή αφού ο Πλάτωνας έδωσε ψυχή

στο σύμπαν, ευθύς αμέσως του μετέδωσε και αρετή!! 

Κάθε κατοικημένο ελληνικό σπίτι, είχε στο κέντρο του μια

αναμμένη φωτιά σαν τζάκι, που λεγόταν εστία και ήταν

αφιερωμένη στη Θεά Εστία, προστάτιδα κάθε σπιτιού!!

Η ιερή αυτή φωτιά χρησίμευε για το φωτισμό, τη ζεστασιά

και για το μαγείρεμα, αλλά αποτελούσε και τον νοητικό

φωτισμό της ψυχής,  ώστε να μπορεί ο καθένας να ανα-

ζητήσει και να γνωρίσει τον εαυτό του,  σύμφωνα με το

περίφημο Δελφικό παράγγελμα «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ» θη-

ρεύοντας (= κυνηγώντας) την υψίστη αυτή έννοια της

αρετής, με την βοήθεια της Άρτεμης, της Θεάς του κυνη-

γίου, και του δίδυμου αδελφού της, του φωτοδότη Απόλ-

λωνα που απεικόνιζε  τον Ήλιο του Πλανητικού μας

Συστήματος, αλλά είχε καταγωγή από τον τριπλό υπέρ-

λαμπρο ήλιο τον Σείριο, που ανήκει στον αστερισμό του

Κυνός και γι’ αυτό οι ναοί του είχαν κατεύθυνση τέτοια

ώστε να κοιτούν πάντα προς τον Σείριο!!

Το περίφημο  «Γνώθι σαυτόν» είχε χαραχθεί στην πρό-

σοψη του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς, στο ανα-

τολικό αέτωμα και  το είχε γράψει  ο σοφός Χίλων ο Λα-

κεδαιμόνιος και έδινε παραγγελία σε όποιον ήθελε να

εισέλθει στο ναό, να γνωρίζει τον εαυτό του, γιατί αυτό

αποτελούσε την αρετή για κάθε νοήμονα άνθρωπο!

Η θήρευση όμως της αρετής γινόταν με την ιερή ιδιότητα

του Φωτός και από την ασφάλεια που του παρείχε ο  ελ-

ληνικός Διαλογισμός (= του Δία ο λογισμός)!!

Ελληνικός διαλογισμός σημαίνει η διέλευση «μέσα από

τον λόγο» και αποτελεί πρακτική διάσταση του «γνώθι σ

αυτόν» και έχει σαν υποστύλωμά του την αφύπνιση της

Μνήμης! Η Μνήμη τρέχει στο παρελθόν και θυμίζει περα-

σμένες ενέργειες, ενώ η δύναμη της ορθής νόησης κρίνει

και εκτιμά!

Οι Έλληνες συνήθιζαν για την καλλιέργεια της μνήμης

τους να αποστηθίζουν ολόκληρα κείμενα, από τα λαμπρά

και ανεπανάληπτα έπη του Ομήρου και του Ησίοδου!!

Η απαγγελία αυτών των ιερών ελληνικών γραφών γινόταν

με σθένος ψυχής και χάριζε μεγάλη άσκηση στη μνήμη,

γεμίζοντας με δέος και αρετή το νου και τη ψυχή των Ελ-

λήνων!!

Ο ελληνικός διαλογισμός συνετέλεσε στην παρακολού-

θηση της σκέψης των Ελλήνων, η οποία ανάγκαζε τον έλ-

λογο νου σε πειθαρχία και αυτή η πνευματική εργασία που

στήριζε την αρετή, γινόταν δύο φορές την ημέρα, το πρωί

και το βράδυ! 

Η αρετή όταν έχει μια συνεχή ροή ανοίγει την Πύλη της

νόησης, η οποία είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο και

έχει βαθμίδες (=σκαλιά) που οδηγούν  τον καθένα σε ξε-

χωριστά πνευματικά επίπεδα, τα οποία εξαρτώνται από τις

προσωπικές και νοητικές ικανότητές του!!

Επίσης η λέξη «αρετή» με την προσθήκη ενός «ι» γίνεται

αιρετή, δηλαδή εκλεκτή, γιατί είναι πολύ σπουδαία, όπως

λέει ο Πλάτωνας στον Κρατύλο (4 15 d-e), αλλά και με την

ανταλλαγή του φωνήεντος «α» σε «ε» μετατρέπεται η

λέξη αρετή σε ερατή,  δηλαδή αξιαγάπητη!!

Άρα το αιώνιο Φως της γνώσης, είναι αδιάσπαστο από τον

ελληνικό Διαλογισμό και συνυφασμένο με την Αρετή, η

οποία είναι αιρετή και ερατή, αποτελώντας την τριπλή

υπόσταση του μοναδικού αθάνατου ελληνικού πνεύματος

και δημιουργώντας την ισότητα:  Φως = ελληνικός διαλο-

γισμός = αρετή!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Φως = ελληνικός διαλογισμός = αρετή



Η διατροφή μας, η ζωή μας. Είναι το σημαντικότερο

κομμάτι για μια ζωή γεμάτη υγεία και ζωντάνια. Σήμερα

ιδιαίτερα με έναν ιό να μας απειλεί η ανάγκη γίνεται με-

γαλύτερη, αν και αυτό χτίζεται σιγά σιγά.

Η ατομική υγιεινή και η διατροφή αποτελούν ένα πολύ

καλό δίκτυ προστασίας. Η η διατροφή υποστηρίζει, ενι-

σχύει το ανοσοκοποιητικό μας, που είναι η ασπίδα προ-

στασίας μας.

Υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως

το περιβάλλον, το οποίο είναι σημαντικό στοιχείο για

έναν υγιή οργανισμό.

Η επιδημία, που έγινε πανδημία, μας χτύπησε ένα καμ-

πανάκι παγκοσμίως ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε

πολλά πράγματα γύρω μας. Να αλλάξουμε τρόπο ζωής,

να δώσουμε νόημα σε άλλες αξίες για να πάει η ανθρω-

πότητα παραπέρα. 

Κάθε παράγοντας βέβαια,  επηρεάζει με διαφορετικούς

βιολογικούς μηχανισμούς το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ας δούμε μερικά:

Προβιοτικά

Η κατάσταση του εντερικού σωλήνα

αποτελεί κλειδί, τόσο για ένα

ισχυρό ανοσοποιητικό, όσο και

για την γενικότερη υγεία, γι’

αυτό το λόγο το έντερο θεω-

ρείται ο δεύτερος εγκέφαλος

του σώματος. 1 τρις βακτήρια

επηρεάζουν εκτός από την

πέψη και την απορρόφηση, και

την πρώτη γραμμή άμυνας του αν-

θρώπινου οργανισμού. Γρήγορο φα-

γητό, κάπνισμα, αλκοόλ και αντιβιοτικά

καταστρέφουν την εντερική χλωρίδα με πολλαπλές

επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα. 

Γι’ αυτό πρέπει να ενισχύουμε τον οργανισμό μας βά-

ζοντας   στη διατροφή καλές πηγές προβιοτικών για μια

καλή αρχή. Τα προβιοτικά είναι ζωντανά βακτήρια που

βρίσκονται σε τρόφιμα όπως το γιαούρτι, ξινόγαλα,

ελιές, το κεφίρ, και ζυμωμένα λαχανικά, όπως το λά-

χανο και το τουρσί. Αυξήστε επιπλέον και τα πρεβιο-

τικά, τα οποία είναι ένας τύπος ινών που τρέφουν τα

βακτήρια του εντέρου, όπως σπαράγγια, σκόρδο, αγκι-

νάρες, κρεμμύδι, πράσο, ραδίκια.

Βιταμίνη Α και καροτενοειδή

Επίσης οι πλούσιες τροφές σε βήτα-καροτένιο και

άλλων καροτενοειδών, όπως: Βερίκοκα, σπαράγγια,

παντζάρια, μπρόκολο, πράσινες πιπεριές, λάχανο,

μάνγκο, νεκταρίνια, ροδάκινα, κολοκύθα, σπανάκι, γλυ-

κοπατάτα, μανταρίνια, ντομάτες. Μη ξεχνάτε βέβαια τα

καρότα, εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών, βήτα

καροτίνης και λιγνίνης, συστατικά απαραίτητα για υγιή

κυτταρική ανάπτυξη και ισχυρό ανοσοποιητικό σύ-

στημα. Η λύση μεγάλων δόσεων από συμπληρώματα

δεν είναι η λύση και ο ιδανικός τρόπος πρόσληψης πα-

ραμένει η τροφή.

Ψευδάργυρος

Τα στρείδια είναι η καλύτερη πηγή ψευδαργύρου, ενός

απαραίτητου μικροστοιχείου για την κυτταρική ανοσία

και την συνολική άμυνα του οργανισμού. Καλές πηγές

είναι επίσης το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά

και τα γαλακτοκομικά.

Βιταμίνη D

O σολομός, και άλλα λιπαρά ψάρια όπως η ρέγκα, οι

σαρδέλες και ο τόνος θεωρούνται οι καλύτερες πηγές

τις πολύτιμης βιταμίνης D. Νέες έρευνες δείχνουν ότι

η βιταμίνη D διαδραματίζει ρόλο ορμόνης στον οργανι-

σμό και η έλλειψη της σχετίζεται με πλήθος ασθενειών,

από κατάθλιψη ως καρκίνο. Και σε μια ηλιόλου-

στη χώρα όμως η Ελλάδα μας, έχουμε πολύ

μεγάλα ποσοστά έλλειψης βιταμίνης D!

Παράξενο; ίσως όχι, αν σκεφθούμε ότι

ένας μεγάλος πληθυσμός δεν πηγαί-

νει στις παραλίες και δεν τον βλέπει

ο ήλιος, αλλά και εκείνος που πηγαί-

νει στις θάλασσες, βάζει “στοπ” στην

είσοδο της βιταμίνης στον οργανισμό

μου από τα αντιηλιακά που βάζει στο

σώμα του.

Η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή και την

παίρνει το αντιηλιακό και όχι το σώμα. Ακόμα

όμως κι αν δεν βάλετε αντιηλιακά, και μείνετε μισή

ώρα στον ήλιο, μην σαπουνιστείτε αν δεν περάσουν

τουλάχιστον δύο ώρες, γιατί θα την διώξετε με το σα-

πούνι, όπως διώχνουμε τον κορονοϊό.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C δεν θα μπορούσε να λείπει, αφού επιτελεί

κύριες μεταβολικές λειτουργίες του ανοσοποιητικού

μας συστήματος. Η βιταμίνη C βρίσκεται στο λεμόνι,

στο πορτοκάλι, στα μούρα, μπρόκολο, πεπόνι, κουνου-

πίδι, γκρέιπφρουτ, ακτινίδιο, νεκταρίνια, πιπεριές κ.ά.

Βιταμίνη Ε 

Η δομή της βιταμίνης Ε, της προσδίδει μια πολύ σημαν-

τική αντιοξειδωτική ικανότητα. Η κύρια λειτουργία της

είναι η διατήρηση της ακεραιότητας των κυττάρων και

της φυσικής τους σταθερότητας. Το οξειδωτικό στρες

καταστρέφει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Καλές

πηγές βιταμίνης Ε είναι τα φυτικά έλαια το μπρόκολο,

οι ξηροί καρποί και το ακτινίδιο.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα ταξίδια ενός νεαρού Σπιζαετού

Ο Σπιζαετός είναι ένα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους αρ-

πακτικό πουλί με μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Αποτελεί

είδος απειλούμενο με εξαφάνιση. Εχει χαρακτηριστεί ως

τρωτό σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων

Ζώων της Ελλάδας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται

σχεδόν Απειλούμενο (NT) είδος. Στην Ελλάδα ο πληθυ-

σμός του εκτιμάται σε 100-140 ζευγάρια.

O Σπιζαετός είναι μονογαμικό είδος αετού που σχηματίζει

επικράτειες. Το ζευγάρι μένει μαζί για όλη τη ζωή του και

δεν επιτρέπει την ύπαρξη άλλου ζευγαριού στην περιοχή

του: μια περιοχή που μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη,

φτάνοντας ως και τα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε ορι-

σμένες περιοχές! Οι νεαροί Σπιζαετοί, από τη στιγμή που

θα ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους και για τα

2-3 επόμενα χρόνια, περιπλανώνται προς αναζήτηση κα-

τάλληλων περιοχών οι οποίες μπορούν να τους προσφέ-

ρουν άφθονη τροφή και σχετική ασφάλεια.

Ο νεαρός Σπιζαετός πέρασε τον χειμώνα στην Κροατία,

κυρίως γύρω από την πόλη Ζαντάρ, που βρίσκεται στο

μέσο περίπου της χώρας. Το μεγάλο ταξίδι των 1.000 και

πλέον χιλιομέτρων ξεκίνησε πριν ακόμη τελειώσει το κα-

λοκαίρι. rtrigou@ornithologiki.gr

Ενίσχυση ανοσοποιητικού 
με τη διατροφή
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Δρυός πεσούσης πας

ανήρ ξυλεύεται
Την εβδομάδα που πέρασε ανακοινώθηκε  ότι η ΤΕΡΝΑ

Λευκόλιθοι αναστέλλει προς το παρόν τις παραγωγικές της

εργασίες στην περιοχή Μαντουδίου λόγω οικονομικών προ-

βλημάτων από την πτώση της αγοράς που προκάλεσε ο κο-

ρωνοϊός και θα κρατήσει σε λειτουργία τα τμήματα

γεωλογικής και μεταλλουργικής έρευνας. Αυτό σημαίνει

την οικειοθελή ή όχι αποχώρηση 220 εργαζομένων, είτε

αυτοί εργάζονταν άμεσα στην εταιρεία ή έμμεσα σε εργο-

λάβους, και την προβλεπόμενη δυσπραγία των επαγγελμα-

τιών της περιοχής.

Για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς την εταιρεία, δεν φταίει

μόνο ο ιός αλλά κυρίως η ανεπάρκεια ικανής ποσότητας και

ποιότητας λευκολίθου για να τροφοδοτηθούν οι δύο κλίβα-

νοι φρύξης που διαθέτει η επιχείρηση. Το πρόβλημα αυτό

είναι αποτέλεσμα του τρόπου ανάπτυξης και διαχείρισης

της εταιρείας και η λύση του εναπόκειται σε μία ορθολογι-

κότερη διαχείριση και κυρίως τεχνική σχεδίαση τω έργων.

Αυτό όμως που βλέπουμε είναι η άμεση κινητοποίηση πα-

ραγόντων που ενδιαφέρονται, αν μπορούμε να χρησιμοποι-

ήσουμε την έκφραση, για τους εργαζόμενους και τις επι-

πτώσεις της ανεργίας στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς όμως

αυτοί να διαθέτουν τις αρμοδιότητες και κυρίως τα προ-

σόντα να προτείνουν λύσεις στο υπάρχον ουσιαστικό πρό-

βλημα. Αναφέρομαι στους πολιτικούς παράγοντες όλων

των επιπέδων οργάνωσης της πολιτείας ο καθένας με δια-

φορετική ιδεολογική καταγωγή και προσωπική αντίληψη

περί οργάνωσης της κοινωνίας  αλλά χωρίς ειδικευμένες

γνώσεις της μεταλλευτικής και της εμπορίας των προϊόν-

των της.

Όσοι στηρίξαμε την καριέρα μας και την ζωή μας εργαζό-

μενοι στα μεταλλεία  και έχουμε γνωρίσει τις συνέπειες της

ανάμιξης στα λειτουργικά προβλήματα της εταιρείας αν-

θρώπων με ιδεολογικά τάχα κριτήρια, που τελικά αποδει-

κνύονται να είναι προσωπικά και κομματικά, αισθανόμαστε

βαθιά λύπη και απογοήτευση.

Κατά την άποψη του γράφοντος αυτός που θα μπορούσε να

δώσει λύση στο πρόβλημα αναθεωρώντας τα μέχρι στιγμής

δεδομένα και ανασυντάσσοντας τα με έναν περισσότερο

ορθολογικό τρόπο προς όφελος του ιδίου αλλά και των ερ-

γαζομένων, τους οποίους επηρεάζει άμεσα, δεν είναι άλλος

από τον ιδιοκτήτη περιλαμβανομένων των συνεταίρων και

συνεργατών του.  Αυτοί έχουν τον κυρίως  κοινωνικό ρόλο

και σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούν οι εργαζόμενοι κα-

θόσον αυτοί διαχειρίζονται παραγωγικές επιχειρήσεις που

λειτουργούν με την συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού

και τα ίδια τα παραγόμενα προϊόντα τους απευθύνονται

στην ευρύτερη κοινωνία.

Για να το πούμε στην γλώσσα του Μαντουδίου πρέπει να

απευθυνθούν στον ίδιο τον Σκαλιστήρη η ύπαρξη του

οποίου είναι πάντα απαραίτητη, αρχικά σαν οραματιστή

αλλά κυρίως σαν οργανωτή και διαχειριστή της εταιρείας

την οποία πρέπει να αγαπά σαν ένα ζωντανό οργανισμό

αποτελούμενο από πολλά μέλη που το καθένα με τον τρόπο

του συνεργάζεται στο σύνολο. 

Σήμερα τον ρόλο του Σκαλιστήρη έχει αναλάβει ο κύριος

Γεώργιος Περιστέρης και σε αυτόν πρέπει να απευθυνθούν

όχι με συλλαλητήρια αλλά με ευπρεπείς, εργατικούς και ευ-

συνείδητους εκπροσώπους των εργαζομένων χωρίς κομμα-

τικά κίνητρα, ένας δύο από όλες τις βαθμίδες άνδρες και

γυναίκες, ανειδίκευτοι, ειδικευμένοι, επιστάτες και μηχανι-

κοί.

Το έργο το έχουμε ξαναδεί και οι κομματικοί σωτήρες το

μόνο που κατάφεραν ήταν να πουλήσουν για παλιοσίδερα

έναν λειτουργικό εξοπλισμό οι εναπομείναντες σκελετοί

του οποίου γεμίζουν με κατάθλιψη όλους εμάς που δουλέ-

ψαμε μέσα στα εργοστάσια τα οποία οι σημερινοί διαχειρι-

στές  προσπάθησαν να αναστηλώσουν και συναντούν

δυσκολίες.      

Ας  ελπίσουμε ότι αυτοί τουλάχιστον είναι φορείς του ορά-

ματος.

Ηλίας Σταμπολιάδης 

Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός 

τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Με μια απαράδεκτη και  αιφνιδιαστική

τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο,  το

Υπουργείο Παιδείας  θεσμοθετεί τη δυ-

νατότητα της απευθείας μετάδοσης δι-

δασκαλίας που πραγματοποιείται δια

ζώσης ταυτόχρονα σε μαθητές που

συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Μάλι-

στα η ρύθμιση έχει και την έγκριση της

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα…….

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Ποιος μπο-

ρεί να γνωρίζει και να εγγυηθεί το

ποιος βρίσκεται πίσω από την οθόνη

του υπολογιστή που θα παρακολουθεί

την αναμετάδοση του μαθήματος;

Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιε-

χόμενο της διδασκαλίας και της τάξης

δε θα αποθηκευτεί, επεξεργαστεί, με-

ταδοθεί δημόσια από τον οποιοδήποτε; 

Ο χώρος του σχολείου αποτελεί χώρο

εργασίας και η μετάδοση της διδασκα-

λίας προφανώς παραβιάζει τα εργα-

σιακά δικαιώματα και τα προσωπικά

δεδομένα του εκπαιδευτικού.

Την ίδια στιγμή όμως παραβιάζει και τα

προσωπικά δεδομένα των παιδιών μας:

Η σχολική τάξη δεν έχει ομοιομορφία.

Στα θρανία κάθονται τα παιδιά μας και

όχι αντικείμενα. Η σχολική τάξη έχει

τον άριστο μαθητή. Έχει τον μέτριο

μαθητή. Έχει τον μαθητή με μαθησια-

κές δυσκολίες. Έχει τον μαθητή που

είναι αγχωμένος. Έχει τον μαθητή που

είναι θαρραλέος.  Έχει εκείνον που

είναι πιο δειλός, πιο εσωστρεφής. Έχει

τον μαθητή που κουβαλάει ψυχολο-

γικά τραύματα.  Έχει τον μαθητή που

αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Έχει τον μαθητή με χαμηλή αυτοεκτί-

μηση. Έχει τον μαθητή με ειδικές

ανάγκες. Ποιος έχει δικαίωμα να εκθέ-

σει σε κοινή θέα το ξέσπασμα ενός μα-

θητή με ΔΕΠΠΥ ή ενός μαθητή που

βρίσκεται στο ευρύτερο φάσμα του αυ-

τισμού;

Επιπλέον εάν στο υπουργείο θεωρεί

ότι με τηλεδιάσκεψη και τηλεδιδασκα-

λία θα αντικατασταθεί το σχολείο,

μάλλον δεν γνωρίζουν σε τι είδους ορ-

γανισμό προΐστανται. Η εκπαιδευτική

διαδικασία δεν είναι ένας ακατάσχετος

μονόλογος στην οποία συμμετέχει

μόνο ο εκπαιδευτικός, δεν είναι πανε-

πιστημιακή διάλεξη. Είναι η αλληλεπί-

δραση εκπαιδευτικού-μαθητή, των

συμμαθητών αναμεταξύ τους. Είναι η

κοινωνικοποίηση, η αγωγή, ο σεβα-

σμός. Είναι η αντιμετώπιση της ιδιαιτε-

ρότητας του κάθε μαθητή. Η σχολική

τάξη  διακατέχεται από τις ανθρώπινες

σχέσεις. Η σχολική τάξη πάνω σε κάθε

θρανίο έχει την κατάθεση ψυχής του

κάθε παιδιού του κάθε εκπαιδευτικού.

Η υπουργός Παιδείας παραγνωρίζον-

τας τις ελλείψεις στα σχολεία για

ασφαλή επιστροφή  και προφύλαξη

των μαθητών των εκπαιδευτικών και

των οικογενειών τους, εν μέσω πανδη-

μίας ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σχε-

τικά με τα ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα. Την κάθε έννοιας Δημοκρα-

τίας. Κανένα μας παιδί δε θα γίνει

θέαμα και αφορμή για κακόβουλα σχό-

λια και για αρνητική κριτική!

Το μάθημα δε θα γίνει reality και οι μα-

θητές μας δε θα γίνουν μέρη ενός Big

Brother.

Αν η κυβέρνηση επιθυμεί την ασφαλή

λειτουργία του σχολείου, εκείνο που

πρέπει να κάνει είναι:

Να φροντίσει άμεσα για την εξασφά-

λιση των απαραίτητων κτηριακών εγ-

καταστάσεων ώστε να λειτουργούν

ολιγομελή τμήματα. Να προσλάβει το

απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Να προσλάβει το απαραίτητο προσω-

πικό καθαριότητας, κάθε σχολείο να

έχει το δικό του 8ωρο καθαριστή/τρια.

Να εξοπλίσει όλα τα σχολεία με τα

απαραίτητα είδη εποπτικής διδασκα-

λίας, με τα απαραίτητα είδη για την

ατομική υγιεινή μαθητών εκπαιδευτι-

κών.

Σπάτα 12/5/2020

Το ΔΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

“Το μάθημα δε θα γίνει reality και οι μαθητές μας 
δε θα γίνουν μέρη ενός Big Brother”

Ενημερωθείτε για τις

υποχρεώσεις των Δήμων

για τα αδέσποτα ζώα

Αντί να τα βάζετε με τους φιλόζωους ενημερωθείτε όλοι

για τις υποχρεώσεις του Δήμου σας:

1. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όλοι οι δήμοι

είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα σίτισης, εμβο-

λιασμού, σήμανσης, στείρωσης και περίθαλψης για τα

αδέσποτα ζώα. ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ από τον νόμο!  

2. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν παίρνουν κρατικές επιδοτή-

σεις. Κρατικές επιδοτήσεις δικαιούνται και παίρνουν οι δήμοι

για να έχουν πρόγραμμα φροντίδας για τα αδέσποτα.

3. Ο μόνιμος εγκλεισμός, οι κακές συνθή-

κες διαβίωσης αλλά και η θανάτωση αδέ-

σποτων είναι ποινικά αδικήματα!

Σταματήστε λοιπόν να τα βάζετε με τους

εθελοντές και αρχίστε να πιέζετε τον

δήμο σας για να εφαρμόσει επιτέλους την

νομοθεσία. Είστε Έλληνες πολίτες, δημό-

τες, φορολογήστε και πληρώνετε δημο-

τικά τέλη. Έχετε λοιπόν δικαιώματα όπως

και τα αδέσποτα, γιατί δεν ήταν επιλογή

τους να ζουν ή να γεννηθούν στον δρόμο.

Όταν λοιπόν ο δήμος σας δεν εφαρμόζει την νομοθεσία,

δεν εφαρμόζει πρόγραμμα φροντίδας και προστασίας για

τα αδέσποτα, αρνείται να αναλάβει τραυματισμένο ζώο,

στοιβάζει τα ζώα σε κυνοκομεία κολαστήρια, θανατώνει

αδέσποτα ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ! ΜΙΛΗΣΤΕ! Όλοι έχουμε κινητά.

Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε τον ει-

σαγγελέα της περιοχής και τp αρμόδιp Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν χρειάζεται μήνυση, μια επιστολή, ένα email, ένα fax

αρκεί. Πιέστε τον δήμο σας να εφαρμόσει την νομοθεσία.  

Στο Link υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των

υπουργών και των υφυπουργών του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

http://www.ggk.gov.gr/?page_id=138&fbclid=IwAR14Y4cd-

CoEME2_FBKKTuB0s4OYVA1W6hxneog1ZIQQd-mD3dD-

XqPf-Ywk

Φιλοζωικό Σωματείο Κύμης Αλιβερίου Κύμα 
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Με στόχο την καλύτερη θωράκιση της Αττικής και την

αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας

υλοποιείται από τις αρχές Μαρτίου ένα εκτεταμένο

πρόγραμμα ψεκασμών, σε όλες τις Περιφερειακές

Ενότητες της Αττικής.

Έτσι συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, τη χρήση

σύγχρονων μέσων υψηλής τεχνολογίας και υπό τη

συνεχή επίβλεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-

τούλη, το εκτεταμένο πρόγραμμα ψεκασμών που υλο-

ποιεί η Περιφέρεια, σε όλες τις Περιφερειακές

Ενότητες της Αττικής, με στόχο την καταπολέμηση

των κουνουπιών και τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Στη διαδικασία αξιοποιούνται και καινοτόμα εργαλεία

όπως είναι τα drones για τους αεροψεκασμούς, κυ-

ρίως σε δύσβατες περιοχές.

Την Τρίτη 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν, υπό την επί-

βλεψη του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λ. Κο-

σμόπουλου, ψεκασμοί από αέρος με τη χρήση drones,

μέσω ειδικής χαρτογράφησης, στη Δυτική Αττική,

στην περιοχή της Ψάθας. Μία περιοχή εξαιρετικού

φυσικού κάλλους, η οποία προσελκύει μεγάλο όγκο

επισκεπτών. 

Σε σχέση με τα όσα προέβλεπε η σύμβαση του 2017,

η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας προχώρησε σε

τροποποίησή της, προβλέποντας τη διενέργεια δέκα

επιπλέον ψεκασμών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα,

με την αντίστοιχη οικονομική μεγέθυνση του προ-

γράμματος, ώστε να υπάρξει ακόμη πιο αποτελεσμα-

τική αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Και Παρατηρητήριο Ψεκασμών

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ατ-

τικής, αναπτύσσεται ειδικό πρόγραμμα τριετούς συ-

νεργασίας Περιφέρειας Αττικής και Μπενάκειου

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την αποτελεσματι-

κότερη καταπολέμηση των κουνουπιών. Στο πλαίσιο

αυτό θα δημιουργηθεί Παρατηρητήριο Ψεκασμών,

μέσω του οποίου εξειδικευμένοι επιστήμονες του

Μπενάκειου θα αξιολογούν συνεχώς τους ψεκασμούς

που διενεργούνται ανά περιφερειακό τομέα, με στόχο

να γίνεται καλύτερη χαρτογράφηση

των επιμέρους αναγκών και να απο-

φασίζεται εάν απαιτούνται και επι-

πλέον ενέργειες για την καλύτερη

θωράκιση των πολιτών.  

Ο Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Αξιοποιώντας όλες τις καινοτόμες
μεθόδους και σε συνεργασία με εξει-
δικευμένους επιστήμονες, θωρακί-
ζουμε την Αττική και προασπίζουμε
αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία. Για
εμάς τα ζητήματα της προστασίας της
δημόσιας υγείας αποτελούν ύψιστη
προτεραιότητα και προς αυτή την κα-
τεύθυνση εργαζόμαστε εντατικά. Δεν
πρόκειται να αφήσουμε ανοχύρωτη
την Αττική και κανέναν πολίτη απρο-
στάτευτο». 

Με μια ματιά που έγιναν ψεκασμοί αυτή την

εβδομάδα:
5Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2020

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), Δ. ΩΡΩΠΟΥ (ΑΣΩΠΟΣ), Δ. ΜΑ-

ΡΑΘΩΝΟΣ 

ΤΡΙΤΗ 12.05.2020 Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), Δ. ΣΠΑΤΩΝ-

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΑΛΥΚΗ), Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2020,

Δ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), Δ. ΩΡΩΠΟΥ (ΑΣΩΠΟΣ), Δ. ΣΠΑ-

ΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2020 ΔΗΜΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ),  ΣΑ-

ΡΩΝΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΑ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2020, ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΑ), ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛ/ΝΗ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ψεκασμοί που θα γίνουν την εβδομάδα αυτή:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2020

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓ.

(ΒΡΑΥΡΩΝΑ), Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓ. & Δ. ΩΡΩΠΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19.05.2020, Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), Δ. ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ & Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2020: Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ), Δ. ΜΑ-

ΡΑΘΩΝΟΣ (ΜΠΡΕΞΙΖΑ), Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Δ.

ΩΡΩΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2020: ΔΗΜΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ),

ΑΧΑΡΝΩΝ &  ΔΙΟΝΥΣΟΥ,  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2020: ΔΗΜΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ),

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Σ.Δ.Α.Μ.), ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ψεκασμοί στο Δήμο

Σαρωνικού

Tην Πέμπτη 14 Μαΐου προχώρησαν στον 5ο κύκλο

ψεκασμών κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από

εδάφους περιαστικά του Δήμου Σαρωνικού η Διεύ-

θυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής

Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής παρουσία του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου

Φιλίππου. 

Οι εφαρμογές ήταν επίγειες αλλά και από αέρος με

χρήση drone στις παρακάτω περιοχές:

• στην Ανάβυσσο στα ρέματα στις θέσεις Βούρλα,

Δημητριάδη, Παπαθανάση, Φερεντίνου και στα κανά-

λια στο Μαύρο Λιθάρι και κατά μήκος της Λεωφόρου

Καραμανλή και παραπλεύρως του ξενοδοχείου Plaza

Resort.

• στα Καλύβια στα ρέματα στις θέσεις Κυπαρίσσια

Παναγιάς, Περιβόλια, Λιοράκη στην περιοχή Λαγο-

νησίου και στη λίμνη στη θέση Βαλομάνδρα

• στον Κουβαρά στα ρέματα στις θέσεις Αγίου Γεωρ-

γίου, Βουστάσιο, Κολιαντρίκου και στον κεντρικό

Κουβαρά

• στην Παλαιά Φώκαια στο κανάλι στη θέση Λεωφ.

Σουνίου & Μικράς Ασίας και στα λιμνάζοντα ύδατα

στην παραλία

• στη Σαρωνίδα στα ρέματα και τα λιμνάζοντα ύδατα

κατά μήκος της παραλίας 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί με ειδικό

βιολογικό σκεύασμα στις οικολογικά προστατευόμε-

νες περιοχές του δήμου (Αλυκές, Άγιος Νικόλαος

Αναβύσσου).

Από την πλευρά του Δήμου, ο οποίος έχει αποκλει-

στικά την ευθύνη και την υποχρέωση, να υλοποιεί

προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών

εντός του αστικού ιστού, έχουν ήδη πραγματοποι-

ηθεί δύο ψεκασμοί στα φρεάτια σε όλες τις Κοινό-

τητες.

Τέλος, η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να προ-

χωρήσουν σε ψεκασμούς εντός των ιδιοκτησιών

τους - στους κήπους και κυρίως στο γκαζόν αλλά και

οπουδήποτε υπάρχει  έντονη υγρασία - για να μην

γίνει ο κήπος και ο περιβάλλοντας χώρος εστία ανά-

πτυξης των προνυμφών των κουνουπιών και για να

δημιουργηθεί ένα μη ελκυστικό περιβάλλον για τα

ενήλικα κουνούπια για τη δημιουργία εστιών στα

φυλλώματα των φυτών. 

Μόνο εάν γίνουν συντονισμένες ενέργειες θα μπο-

ρέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα

των κουνουπιών που την καλοκαιρινή περίοδο γίνε-

ται ιδιαίτερα έντονο και αποτελεί μείζον πρόβλημα

για τη δημόσια υγεία.

Ψεκασμοί με τεχνολογία drones

από την Περιφέρεια Αττικής



Οι ρυθμίσεις για την εστίαση και η δυ-

νατότητα επέκτασης του χώρου που

καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα

πιθανόν να ισχύσουν μέχρι το τέλος

του χρόνου, ανακοίνωσε ο υπουργός

Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε

συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα

Ελλάδος», του ΟΡΕΝ. Το μέτρο θα ψη-

φιστεί εντός της εβδομάδος.

Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι

«πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο
που αφορά στην δύσκολη μεταβατική
περίοδο, για ορισμένους μήνες, ενδε-
χομένως μέχρι το τέλος του χρόνου,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι
επαγγελματίες της εστίασης, για να
κρατηθούν οι θέσεις εργασίας».

Mε πρόσβαση ατόμων με
ειδικές ανάγκες

Ο Τ. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στη

ρύθμιση είπε ότι θα υπάρχει πρόβλεψη

να μείνουν ανοικτοί διάδρομοι (γύρω στο

1.80 m) και πρόσβαση των ατόμων με ει-

δικές ανάγκες.  Επίσης θα δίνεται η δυ-

νατότητα στους δήμους για

πεζοδρομήσεις όπως επίσης και να μει-

ώσουν κατά 50% τα τέλη σε εκείνα τα κα-

ταστήματα που δεν έχουν δυνατότητα

για εξασφαλίσουν εξωτερικούς χώρους

που χρησιμοποιούν.  

Τόνισε επίσης ότι οι επόμενοι μήνες στην

οικονομία θα είναι δύσκολοι. «Για να αν-
τιμετωπισθούν τα προβλήματα χρειάζεται
συνολικό σχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση
το υλοποιεί, αλλά χρειάζεται ενότητα και
αλληλεγγύη. Χρειάζεται και πρακτικό
πνεύμα». Και ως παράδειγμα ανέφερε

την περίπτωση των καταστημάτων εστία-

σης.

Ερωτηθείς για τις εργασιακές σχέσεις

υπενθύμισε  ότι το εργασιακό πλαίσιο

δεν έχει αλλάξει και σημείωσε: «Το κρά-

τος είναι εδώ και διατηρεί ισχυρό το ρυθ-
μιστικό πλαίσιο και υπερασπίζεται τις θέ-
σεις εργασίας των εργαζομένων. 

Δεν θέλω όμως ούτε να απλουστεύσω
ούτε να εξιδανικεύσω καταστάσεις. 

Γνωρίζετε ότι θα υπάρξει και αύξηση της
ανεργίας το επόμενο διάστημα. Δίνουμε
σκληρή μάχη για να αποφευχθεί αυτό το
φαινόμενο. Αλλά όταν έχει ύφεση τους
επόμενους έξι μήνες είναι αναπόφευκτο
ότι θα υπάρξει και αύξηση της ανεργίας.
Αν ο Μητσοτάκης εγκαίρως πρώτος στην
Ευρώπη δεν είχε κατεβάσει τα ρολά και
σήμερα θρηνούσαμε εκατοντάδες θύ-
ματα τι θα γινόταν; Το μήνυμα που θέλω
να μεταφέρω είναι ότι όπως τα καταφέ-
ραμε με την ενότητα και αλληλεγγύη και
τις αποφάσεις που πήρε ο πρωθυπουρ-
γός αυτό το τρίμηνο, έτσι θα τα καταφέ-
ρουμε και από εδώ και πέρα».

Oι δημόσιοι υπάλληλοι αξίζει
να καταβάλουν ακόμα 

μεγαλύτερες προσπάθειες 

Αναφερόμενος στις εργασιακές σχέσεις

στο δημόσιο επανέλαβε ότι δεν υπάρχει

στα σχέδια της κυβέρνησης πλάνο για

μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου. Ο

υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στις

διευκολύνσεις που έγιναν στο διάστημα

της πανδημίας στους εργαζομένους στο

δημόσιο και έδωσε έμφαση στην καθιέ-

ρωση της τηλεργασίας η οποία θα καθιε-

ρωθεί «με θεσμικό τρόπο» κυρίως στη

διοίκηση, στα οικονομικά και λογιστικά

του δημοσίου. 

Η θεσμοθέτηση, όπως είπε, δεν θα γίνει

γρήγορα καθώς απαιτείται μελέτη και δεν

πρέπει να γίνει σε βάρος των δικαιωμά-

των των εργαζομένων. «Γενικά θα έλεγα
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αξίζει να κατα-
βάλουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες
και να κερδίσουν σε κύρος. Οι δημόσιοι

υπάλληλοι απολαμβάνουν τη μο-
νιμότητα στη δουλειά τους  και
οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι
εργάζονται για το καλό του συ-
νόλου και περισσότερο από όσο
πρέπει. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι δίκαιη
με όλους».

“Οι πολιτικοί προφανώς
οφείλουν να πληρώνουν 

τα δάνειά τους”

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις «πόθεν

έσχες», ο Τ. Θεοδωρικάκος είπε ότι ση-

μασία έχει να υπάρχει διαφάνεια και

έλεγχος. Θα πρέπει να είναι γνωστά και

τα «πόθεν» και τα «έσχες». Και πρό-

σθεσε: «Σημασία έχει να υπάρχει δια-
φάνεια στη ζωή του πολιτικού κόσμου
και όλων μας. Στην Ελλάδα γνωριζόμα-

στε όλοι και ο καθένας μπορεί να κρίνει
και να συγκρίνει. Προσωπικά έχοντας
εργαστεί 40 χρόνια και έχοντας μπει
στην πολιτική πριν από έναν μόλις
χρόνο, αισθάνομαι μια χαρά και με το
“πόθεν” και με το “έσχες”. Σε κάθε περί-
πτωση στα δύσκολα της κοινωνίας, θα
πρέπει ο πολιτικός κόσμος και με συμ-
βολικές  πράξεις και με συγκεκριμένες
θυσίες να συμμετέχει στις κοινές προ-
σπάθειες της κοινωνίας.

Οι πολιτικοί προφανώς οφείλουν να
πληρώνουν τα δάνειά τους με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που οφείλουν να τα
πληρώνουν και οι πολίτες. Και σας
ομιλώ εξ ιδίας πείρας».

ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                      16  ΜΑΪΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Tραπεζοκαθίσματα χωρίς πρόσθετα

τέλη με σεβασμό στον πολίτη!



14 ΣΕΛΙΔΑ - 16  ΜΑΪΟΥ 2020                                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

Όποιος θέλει να ασχοληθεί επισταμένως και ενδελεχώς με

τον Όμηρο οφείλει να ακολουθεί δύο βασικές μεθοδολογικές

αρχές στην κριτική προσέγγιση και ερμηνευτική του ανάλυση

διαφορετικά θα οδηγηθεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Η πρώτη αρχή δίνεται από τον Σωκράτη στον Ερμογένη, στο

διαλογικό έργο του Πλάτωνα «Κρατύλος ή περί ορθότητος
ονομάτων/λογικός» (391α,1).

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Ἀλλ᾽εἰμί αὖ σε ταῦτα ἀρέσκει, παρ᾽Ὁµήρου
χρή µανθάνειν...». (= Αν πάλι δεν σου αρέσουν αυτά, τότε

πρέπει να τα μάθεις από τον Όμηρο) 

Η δεύτερη αρχή δίνεται από τον Αρίσταρχο τον Σαμόθρακα,

220-145/3, Γραμματικό και Βιβλιοθηκάριο στη Βιβλιοθήκη της

Αλεξάνδρειας, (180-145), μαθητή και διάδοχο του Αριστο-

φάνη του Βυζάντιου (257-180).

Κατέγραψε και ανέλυσε τα ομηρικά έπη με γνώμονα την ποι-

ητική ενότητα. Έβγαλε σε (δύο) νέες εκδόσεις το ομηρικό

κείμενο αποκαθαρμένο από τους νόθους στίχους που τους

είχαν προσθέσει νεώτεροι ποιητές, και διάφοροι διασκευα-

στές ή διαστρεβλωτές του αρχικού κειμένου. Δυστυχώς κάη-

καν τα πιο πολλά έργα του (800 τον αριθμό) από την

πυρκαγιά της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Ο Πορφύριος, Έλλην φιλόσοφος από την Τύρο της Συρίας,

233-304, μας παραδίδει μια άριστη περιγραφή της μεθόδου,

που χρησιμοποιούσε για την ερμηνεία των ομηρικών γρα-

πτών κειμένων: «Ἀξιῶν δέ ἐγώ Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνί-

ζειν αὐτόν ἐξηγούμενον ἑαυτόν ὑπεδείκνυον, ποτέ μέν
παρακειμένως, ἄλλοτε δ᾽ἐν ἄλλοις». (Ομηρικά ζητήματα, 56, 4).

«Ἀρίσταρχος ἀξιοῖ τά φραζόμενα ὑπό τοῦ Ποιητοῦ μυθικώ-
τερον ἐκδέχεσθαι κατά την Ποιητικήν ἐξουσίαν μηδέν ἔξω

τῶν φραζομένων ὑπό τοῦ Ποιητοῦ περιεργαζομένους».
(Σχόλια στον Όμηρο, βιβλίο της Ιλιάδας 5, στίχ 385,9).

Σύμφωνα με τις δύο παραπάνω αρχές/μεθόδους οφείλουμε

να ερμηνεύουμε όλα τα Άγια κείμενα της Αρχαίας Ελληνι-

κής Γραμματείας μας και να μην αποδεχόμαστε τις ερμη-

νείες - αναλύσεις των ξένων σχολιαστών, αρκετοί από τους

οποίους άλλωστε δεν γνωρίζουν καν την ελληνική γλώσσα

σε βάθος. Σήμερα στα πανεπιστήμια κυριαρχούν οι ξένοι

σχολιαστές και οι περισσότερες πτυχιακές και μεταπτυχια-

κές εργασίες που εκπονούνται στηρίζονται κυρίως σε ξένη

βιβλιογραφία για να είναι έγκυρες και αποδεκτές.

Επιτρέπουμε και εμπιστευόμαστε τους ξένους μελετητές να

ερμηνεύουν κατά το δοκούν τα δικά μας κείμενα και υιοθε-

τούμε τις απόψεις τους οι οποίες πολλές φορές είναι δυσφη-

μιστικές και κακόβουλες.

Χωρίς να γνωρίζουμε το πραγματικό γνωστικό υπόβαθρο των

ξένων τους θεωρούμε αυθεντίες. Θεωρούνται a priori πιο έμ-

πειροι από τους καλύτερους Έλληνες φιλολόγους. Αυτό

είναι ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας που έχουμε. Κάνουν

ερμηνείες που είναι σχεδόν παράλογες, χωρίς βέβαια να

αποκλείονται και οι εξαιρέσεις.

Ερμηνεύουν τα Αρχαία κείμενα όπως τους εξυπηρετούν.

Εμείς θαυμάζουμε τους ξένους φιλολόγους αντί να τους οι-

κτείρουμε. Έχουμε καταντήσει Μιξοβάρβαροι και Μιξέλλη-

νες λόγω της αδικαιολόγητης ξενομανίας μας και έχουμε

απωλέσει την Ιδιατερότητα και την Ελληνοπρέπειά μας. Αντί

να εφαρμόζουμε το πινδαρικό «Γένοι, οἷος ἐσσί µαθών».
(Β΄Πυθιόνικος, στίχ. 72), (= Όπως έμαθες να είσαι, ο ίδιος να

είσαι πάντα), ακολουθούμε το: «Ἔστι δέ φῦλον ἐν ἀνθρώ-

ποισι ματαιότατον, ὅστις αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει
τά πόρσω, µεταµώνια θηρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν».
(Πίνδαρος, 522/518 -443/438, Γ΄Πυθιόνικος, στιχ., 21-23).

(= Υπάρχει μία φύτρα ανθρώπων πολύ αστόχαστη, που

χωρίς ντροπή/ανερυθρίαστα περιφρονεί και απαξιώνει

όσα έχει στην Πατρίδα της - Παραδόσεις, Ιστορία, Πολι-

τισμό - και στρέφει τα μάτια της στα μακρινά, τα ξένα, και

με φρούδες ελπίδες τα άπιαστα κυνηγάει).

Και σε μετάφραση Κώστα Ζουράρι: Ματαιότατο, σαχλε-
πίσαχλο δείγμα ανθρώπου είναι αυτός που νιώθει συμ-
πλεγματική αισχύνη για τα ντόπια/εγχώριά του και
πιθηκίζει τα μακρινά/τα οθνεία/τα αλλότρια.
Την Ξενομανία/Ξενολατρία την έχουν επισημάνει και

στιγματίσει και άλλοι αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς όπως

ο Περιηγητής και Γεωγράφος Παυσανίας, (110-180), γνω-

στός για το σύγγραμμά του «Ελλάδος περιήγησις», που

χωρίζεται σε (10) βιβλία.

«Ἕλληνες δέ ἄρα εἰσί δεινοί τά ὑπερόρια ἐν θαύματι τί-
θεσθαι μείζονι ἤ τά οἰκεῖα, ὁπότε γε ἀνδράσιν ἐπιφα-
νέσιν ἐς συγγραφήν πυραµίδας µέν τάς παρά
Αἰγυπτίοις ἐπῆλθεν ἐξηγήσασθαι πρός τό ἀκριβέ-
στατον, θησαυρόν δέ τόν Μινύου καί τά τείχη τά ἐν
Τίρυνθι οὐδέ ἐπί βραχύ ἤγαγον µνήµης, οὐδέν ὄντα
ἐλάττονος θαύµατος». (Παυσανίας, 110-180, «Ελλάδος Πε-

ριήγησις», βιβλίο 9ο, “Βοιωτικά”, 35, 5). (= Οι Έλληνες όμως,

καθώς φαίνεται, είναι φοβεροί, στο να θαυμάζουν τα ξένα

περισσότερο παρά τα δικά τους, αφού διάσημοι συγγρα-

φείς σκέφθηκαν να περιγράψουν ακριβέστατα τις πυρα-

μίδες της Αιγύπτου, αλλά τον θησαυρό του Μινύου και τα

τείχη της Τίρυνθας, ούτε καν απλώς ανέφεραν, αν και δεν

είναι λιγότερο άξια θαυμασμού).

Αλλά και ο Αθηναίος πολιτικός και τήτορας Δημοσθένης,

384-322, στο έργο του «Προς την επιστολήν την Φιλίπ-

που», 22, 7-9 επισημαίνει: 
«Ἀθηναίους δέ, οἷς πάτριόν ἐστι μηδενός ἀκούειν, ἁπάν-
των δέ κρατεῖν ἐν τοῖς πολέµοις τούτους διά ρα-
θυµίαν ἤ µαλακίαν ἐγκαταλείπειν τά τε τῶν
προγόνων ἔργα καί τά συµφέροντα τῆς πατρίδος».
(= Και οι Αθηναίοι, στους οποίους είναι πατροπαράδοτο

να μην ακούν κανένα, και να επικρατούν όλων στους πο-

λέμους, εξαιτίας της αδράνειας ή της χαυνότητάς τους

εγκαταλείπουν τα έργα των προγόνων τους και τα συμ-

φέροντα της πατρίδας τους).

Αλλά και ο ποιητής, στιχουργός και μεταφραστής Νίκος

Γκάτσος, 1911-1992, στο έργο του «Ο ικανοποιημένος

κυριούλης», (εκδ. Πατάκη, σελ. 608) είχε προβλέψει ότι:

«Πολύ δεν θέλει ο Έλληνας / να χάσει την λαλιά του
και να γίνει Μισέλληνας / από την αμυαλιά του».

ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΟ/ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ

ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ

Ο Ποιητής των ποιητών, Όμηρος, δίνει μια αποστομωτική

απάντηση διά του στόματος του Οδυσσέα σ’ όλους εκεί-

νους που προτάσσουν την καρριέρα τους από το Εθνικό

Συμφέρον της Πατρίδας τους. Απαντά ο Οδυσσέας στην

Κίρκη: «Ὦ Κίρκη, τις γάρ κεν ἀνήρ, ὅς ἐναίσιµος εἴη,
πρίν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδέ ποτῆτος, πρίν
λύσασθ᾽ἑτάρους καί ἐν ὀφθαλµοῖσιν ἰδέσθαι;»

(Όμηρος, Οδύσσεια, κ, 383-385).

(= Ποιος, Κίρκη, με φιλότιμο στον κόσμο θα ’ταν άντρας,

ψωμί ή κρασί πρωτύτερα στο στόμα του να βάλει, προτού

γλυτώσει τους συντρόφους του και τους δει ζωντανούς

στα μάτια του;).

«Οὔ τοι ἐγώ γε ἧς γαίης δύναµαι γλυκερώτερον
ἄλλο ἰδέσθαι». (Όμηρος, Οδύσσεια, ι, στ. 27-28)

(= Δεν είδα εγώ βέβαια πιο γλυκό πράγμα στον κόσμο από

την πατρίδα μου).

Απαντάει ο πολύμητις Οδυσσέας στον Αλκίνοο, βασιλιά

των Φαιάκων.
«Ὧς οὐδέν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδέ τοκήων γίγνεται, εἴ
περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει
ἀπάνευθε τοκήων». (Όμηρος, Οδύσσεια, ι, στ. 34-36)

(= Γιατί δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα στον κόσμο απ’ την

πατρίδα και από τους γονιούς, ακόμη και αν κάθεσαι σε

αρχοντικά παλάτια, μες στην πικρή την ξενητειά και απ’

τους γονείς σου αλάργα).

Είναι τεράστια η Ευθύνη των Ελλήνων μελετητών - ερευ-

νητών, που αντί να εντρυφήσουν με σεβασμό στα ιερά

μας κείμενα, που είναι στη μητρική τους γλώσσα, αρκούν-

ται στα όσα οι ξένοι φιλόλογοι - σχολιαστές προτείνουν.

Αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, ακατάκριτα και αναί-

σχυντα τους κουτόφραγκους χωρίς να προβάλλουμε καμ-

μία αντίσταση. Δεν μας φταίει η Ιστορία αλλά εμείς, που

χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ αποδειχθή-

καμε κακοί/ανάξιοι διαχειριστές της αρχέγονης κληρο-

νομιάς μας.

Δεν πρέπει να ἐν-τυμβεύομεν (=ενταφιάζουμε) και ἐξ-

αθερίζομεν (= παραμελούμε, περιφρονούμε) την Αρχαία

Ελληνική Κληρονομιά μας. Έχουμε τα αθάνατα κείμενα

που έχουν ώριμο και θρεπτικό καρπό για θερισμό κι εμείς

αντί να τα φροντίζουμε, τα παραμελούμε λόγω οκνηρίας

και υποτίμησης και καταφεύγουμε στις έτοιμες λύσεις

των ξένων.

Η Ιστορία έχει περίτρανα αποδείξει ότι όποτε οι ξένοι

μάς πρόσφεραν βοήθεια ή προστασία/συμμαχία ήταν

προς το δικό τους συμφέρον και όχι προς το δικό μας

που διαλαλούσαν ότι αποβλέπουν.

Σήμερα, δυστυχώς, μερικοί αντί να φυλάσσουν Θερμο-

πύλες, προτιμούν τον άχαρο και εύκολο ρόλο του Τραχί-

νιου Εφιάλτη!!!

Ο Όμηρος είναι μια αστείρευτη, αληθινή και χρήσιμη πηγή

πληροφοριών για τη ζωή μας. Αν θέλετε να ξεδιψάσετε από

την έρημο της πνευματικής ανυδρίας/ξηρασίας της εποχής

μας, αποτελεί μια όαση δροσιάς και αναψυχής. Δοκιμάστε λοι-

πόν το κατακάθαρο νερό της. Μελετήστε τον, δεν θα χάσετε!

ΨΕΥΔΟΣ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα Ομηρικά έπη παραδόθηκαν προφορικώς ή γραπτώς;

Ένα από τα “λεγόμενα” ομηρικά προβλήματα, τα οποία

είναι κατασκευασμένα/πλαστά δημιουργήματα της φαν-

τασίας ορισμένων διεστραμμένων εγκεφάλων που επιδώ-

κουν να διαστρεβλώσουν τον Όμηρο, την Ελληνική

Γλώσσα και την Ελληνική Ιστορία.

Μα ασφαλώς και γραπτώς. Ο Πεισίστρατος ανέθεσε σε μια

4μελή Επιτροπή με επικεφαλής τον Αθηναίο Ονομάκριτο να

συγκεντρώσει όλες τις διασκορπισμένες ανά τον ελλαδικό

χώρο γραπτές ραψωδίες, που είναι αυτονόητο ότι δεν κα-

ταγράφηκαν μεταγενέστερα, αφού αυτό θα επηρέαζε κυ-

ρίαρχα το μέτρο (δακτυλικό εξάμετρο, -υυ) και τις

περιγραφές, οι οποίες θα παρουσίαζαν ανακολουθίες.

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του Ρωμαίου πολιτικού ρή-

τορα και φιλοσόφου Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνα, 106-43:

«Pisistratus qui primus Homeri libros confusos antea sic
disposuisse dicitur, et nunc habemus».

(Marcus Tulliuis Cicero, “De oratore”, βιβλίο ΙΙΙ, 137,8).

(= Ο Πεισίστρατος, ο οποίος πρώτος τα διασκορπισμένα

πριν βιβλία του Ομήρου λέγεται πως έτσι τα συνέταξε,

ώστε τώρα να τα έχουμε).

Και η Τεγεάτισσα ποιήτρια Ανύτη του 3ου αιώνα π.Χ., η

επονομαζόμενη “Θῆλυς Ὅμηρος”, από τον επιγραμμα-

τοποιό Αντίπατρο τον Θεσσαλονικέα προσδιορίζει σαφώς

ότι ο Όμηρος «ἐχάραξεν ἐν σελίδεσι» τις ραψωδίες του

(σελίς = ξύλινη πινακίδα).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁµηρογνωσίας 

ἄρχεσθαι
&

Ὁµηροαγνωσίας
παύεσθαι
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Το Λαύριο είναι μία ιστορική πόλη με μακραίωνη ιστο-

ρία. Φυσικό λοιπόν να έχει και ιστορικά κτίρια αλλά

ακόμη και αντικείμενα.

Ενα από τα άξια συντήρησης, έργα του, είναι και οι

φανοστάτες που μετρούν ιστορία 130 περίπου χρό-

νων.

Πρόσφατα ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς μετακίνησε

δύο από τους διασωθέντες φανοστάτες από την Κα-

μάριζα, που βρίσκονταν σε ιδιωτικό χώρο και τους δώ-

ρισαν οι ιδιοκτήτες τους Πόπη Καπέλλα και Αντώνης

Παπαδόπουλος, τους οποίους ευχαρίστησε ιδιαίτερα

ο δήμαρχος.

Οι φανοστάτες τοποθετήθηκαν στην είσοδο του Δη-

μαρχείου, μια κίνηση νομίζουμε που ομορφαίνει το

χώρο ακόμη περισσότερο αλλά και τον αναδεικνύει,

ανεξάρτητα αν κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, ίσως επειδή

δεν κατάλαβαν την κίνηση.  

Ας δούμε όμως την ιστορία όπως την περιγράφει ο

Αριστείδης Γ. Κανατούρης

«Οι ιστορικοί φανοστάτες του Δήμου Λαυρεωτικής»

Με σκοπό την πληροφόρηση των συµπολιτών µας, επι-

θυµώ να παραθέσω µερικά από τα  ιστορικά στοιχεία για

το θέµα αυτό, όπως προκύπτουν από σχετική έρευνά µου

στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και σε Βιβλιοθήκες.    

Ο πρώτος δηµοτικός φωτισµός του Λαυρίου και των προ-

αστείων του (µην ξεχνάµε ότι η  Καµάριζα αποτελούσε

τότε µέρος του Δήµου µας, απ’ όπου αποσπάσθηκε ως

ανεξάρτητη  Κοινότητα το 1948), γινόταν µε φανούς πε-

τρελαίου που ήταν τοποθετημένοι σε ξύλινους στύλους.

Ο ρηξικέλευθος πρώτος Δήµαρχος Λαυρεωτικής Αλέξαν-

δρος Καµπάς (1891-1895), αµέσως µε την ανάληψη των

καθηκόντων του πρότεινε και το  Δηµοτικό Συµβούλιο ενέ-

κρινε στις 22-11-1891 την «προσθήκη 50 νέων φανών» και

την αντικατάσταση του  φωτισµού από πετρέλαιο σε ηλε-

κτρικό ρεύµα, µε το αιτιολογικό «την άνετον και ασφαλή
των εργαζοµένων µετάβασιν εις αµφοτέρας τας εταιρίας,

το πλείστον των οποίων έχει νυκτερινήν εις αυτάς εργα-
σίαν». 
Παίρνοντας ως υπόδειγµα τους µεταλλικούς φανοστάτες

του Δήµου Αθηναίων, παρήγγειλε  80 παρόµοιους για τον

Δήµο Λαυρεωτικής, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στο Μη-

χανουργείο της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (της

γνωστής µας ως «Ελληνική Εταιρεία») και   τοποθετήθη-

καν σε διάφορα σηµεία στην πόλη του Λαυρίου, σε

δηµόσιους χώρους και  κατά µήκος της προκυµαίας στο

λιµάνι, και στην Καµάριζα. Οι φανοστάτες αυτοί έχουν

ανάγλυφη την

ταυτότητά τους

«ΔΛ» (Δήµος

Λαυρεωτικής) και

την χρονολογία

«1893», και

έχουν αποτυπω-

θεί σε διάφορες

παλαιές φωτο-

γραφίες. «Αντί
των ευαρίθµων
και  σεσηπότων
ξυλίνων στύλων
των φανών, ετο-
π ο θ ε τ ή θ η σ α ν
περί τους 80 σι-
δηροί τοιούτοι
όµοιοι των εν τη

πρωτευούση» αναφέρεται στα έργα του Δηµάρχου Αλ.

Καµπά (Εφηµ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 2-12-1895). 

Εκτός από αυτούς τους φανοστάτες-κολώνες, την ίδια

εποχή τοποθετήθηκαν και  φανοστάτες-βραχίονες σε

πολλά δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια του Λαυρίου (που ευτυ-

χώς  διασώζονται µέχρι σήµερα) και ένα χρόνο αργότερα

τοποθετήθηκαν 8 µεγάλου ύψους  φανοστάτες- κολώνες

στην κεντρική πλατεία. Ο φωτισµός τους έγινε µε παροχή

ηλεκτρικού  ρεύµατος από την τότε κραταιά Ελληνική Εται-

ρεία. Και πάλι, ανατρέχοντας στον Tύπο πληροφορούµαστε

ότι «Μετά πολλάς µελέτας ίνα φωτισθή η πόλις δι’ αεριό-
φωτος  συνεβλήθη ο δήµος µετά της Ελληνικής Εταιρίας
και ήδη η µεγάλη πλατεία και τα  κυριώτερα µέρη της  πό-

λεως φωτίζονται δι’ ηλεκτρικού φωτός» (Εφηµ.  ΠΑΛΙΓΓΕ-

ΝΕΣΙΑ,  ό.π.). Και άλλο δηµοσίευµα της ίδιας εφημερίδας

(4-6-1894) αναφέρει «Ηλεκτρικόν φώς εν  Λαυρίω: Το
Δηµοτ. Συµβούλιον της Λαυρεωτικής, τη συγκαταθέσει και
του διευθυντού της  Ελληνικής Εταιρίας εψήφισε πίστωσιν
1770  δρ. όπως τεθώσιν οκτώ ηλεκτρικοί φανοί εν τη  πλα-
τεία και τη αυτόθι λεωφόρω, επειδή ο δια πετρελαίου φω-
τισµός είναι ανεπαρκής». 
Με την πάροδο του χρόνου και στο πλαίσιο κακώς εννο-

ούµενου «εκσυγχρονισµού», οι  φανοστάτες-κολώνες ξη-

λώθηκαν και χάθηκαν και µαζί µ’ αυτούς και ένα κοµµάτι

της  ιστορίας του Δήµου µας. Διασώθηκαν όµως: ένας από

τους 8 µεγάλους στην παιδική χαρά της Νεάπολης, και

τρεις µε την ένδειξη «ΔΛ-1893» στην Καµάριζα (2 σε ιδιω-

τικούς χώρους και 1 σε δηµοτικό  χώρο) και τρεις άλλοι

χωρίς ένδειξη: ένας στο συντριβάνι της «Ψαραγοράς»,

ένας νότια του Μνηµείου Ηρώων και ένας µπροστά από

τον ΟΤΕ στο Λαύριο. 

Δεν θα έπρεπε λοιπόν, ο Δήµος µας να διαφυλάξει, να

αναδείξει και να προβάλει όσους  έχουν αποµείνει; Πρό-

σφατα ο φανοστάτης από την Νεάπολη συντηρήθηκε από

τον Δήµο  και τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στο νότιο

άκρο της κεντρικής πλατείας. Ποια θα ήταν η καταλληλό-

τερη θέση για τους δύο άλλους φανοστάτες της Καµάρι-

ζας, παρά η είσοδος του Δηµαρχείου µας όπου θα

παραµένουν αδιάψευστοι µάρτυρες της τοπικής µας ιστο-

ρίας; 

Αριστείδης Γ. Κανατούρης 

«Οι ιστορικοί φανοστάτες του Δήμου Λαυρεωτικής»

Μια ιστορική αλήθεια, απάντηση σε μια διαμαρτυρία
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Ποδηλατόδρομοι και

κοινόχρηστα ποδήλατα

στο δήμο Παλλήνης

Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

Με αφορμή, την επικείμενη ανάπλαση

του κέντρου της Αθήνας, ο λεγόμενος

και  «Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθή-

νας», που γίνεται ύστερα από πρωτο-

βουλία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα

Μπακογιάννη, σε συνεργασία με το

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καταθέτω ξανά μετά από οκτώ

χρόνια, την πρότασή μου για δημιουργία δικτύου ποδηλατο-

δρόμων σε Γέρακα και Παλλήνη, στα πρότυπα της Ευρώπης,

με παράλληλη αλλαγή των ιστορικών κέντρων των δύο πό-

λεων, με πεζοδρομήσεις, αλλαγή αισθητικής και αναβάθμισης

του πρασίνου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ο δήμος Παλλήνης, με έκταση 30,72 τ.χλμ., θα μπορούσε να

δημιουργήσει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα είχε πολλα-

πλά οφέλη για το περιβάλλον, αλλά και τους κατοίκους του

δήμου. 

Με το σχέδιο ‘’Καλλικράτης’’ προ δεκαετίας και την συνένωση

των τριών πόλεων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης-Κάντζας,

δημιουργείται η ανάγκη ενός κοινού πλάνου περιβαλλοντικής

ανάπτυξης, ενιαίου και για τις τρεις πόλεις, που θα έχει στόχο

τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιο-

χής, προκειμένου να καταστεί φιλική προς τους κατοίκους που

επιλέγουν το ποδήλατο ή και τα πόδια για την μετακίνησή

τους. 

Ο δήμος Παλλήνης διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να

βρίσκεται κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες και σταθμούς με

μέσα σταθερής τροχιάς, όπου θα μπορούσαν να αποτελούν τη

συνέχεια μετακίνησης ενός ποδηλάτη προς το κέντρο της Αθή-

νας. Τόσο η γειτνίαση με τον σταθμό του μετρό στη Δ. Πλα-

κεντίας, όσο και ο σταθμός του Προαστιακού που βρίσκεται επί

της Λ.Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, δημιουργούν τις

ευνοϊκές συνθήκες για ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων,

όπως και πεζοδρομήσεων στο δήμο Παλλήνης. Η πρόταση για

ποδήλατα δημόσιας χρήσης, με το σύστημα της αυτόματης διά-

θεσης αυτών, βασίζεται στους εξής άξονες, όπως δείχνουν

αναλυτικά και οι χάρτες.

Να δημιουργηθούν αρχικά τρείς σταθμοί ενοικίασης-στάθμευ-

σης: ο ένας στο parking του κολυμβητηρίου και του θερινού κι-

νηματογράφου στο Γέρακα (οδό Γαργηττού), χώρος με πολλά

σχολεία κοντά, ο δεύτερος στην πλατεία του Αγ. Τρύφωνος

στην Παλλήνη και ο τρίτος, στην κεντρική πλατεία Ανθούσας

(Πέτρινο). Στους σταθμούς θα κατανεμηθούν  κλειδωμένα με

ηλεκτρονικό τρόπο, αρχικά 40 ποδήλατα αστικής μετακίνησης

και 10 mountain bikes. Οι χρήστες θα εκδίδουν ειδική ηλεκτρο-

νική κάρτα από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ύστερα από

καταγραφή των στοιχείων τους, όπου με την κάρτα θα ξεκλει-

δώνουν το ποδήλατο για χρήση, με ταυτόχρονη ενημέρωση

του συστήματος για το ποιος το έχει νοικιάσει. 

Ο περιορισμός δεν θα είναι ούτε χρονικός, ούτε και γεωγραφι-

κός για να μετακινούνται οι χρήστες και εκτός δήμου. Με τη

χρήση της κάρτας θα ξανακλειδώνεται το ποδήλατο στους

σταθμούς ενοικίασης, για να το χρησιμοποιήσει ο επόμενος. 

Ο υπάρχον ποδηλατόδρομος που ενοποιεί αθλητικούς χώρους

και σχολεία στο Γέρακα (κολυμβητήριο-κλειστό μπάσκετ-δη-

μαρχείο και σχολεία) δείχνει πρόχειρος ως προς τη μελέτη και

προβληματικός ως προς τη λειτουργία του και εάν δεν επεκτα-

θεί περαιτέρω στον αστικό ιστό της πόλης, κινδυνεύει να πέσει

σε αχρηστία από τους πολίτες, όπως ήδη συμβαίνει.

Οι προτεινόμενες ποδηλατικές διαδρομές μέσα στο δήμο, δη-

μιουργούν συνενώσεις με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης.

(λεπτομέρειες στο διαδίκτυο www.ebdomi.com).

Το σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων EasyBike υλοποιείται χρό-

νια τώρα σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στο Παρίσι, με το Velib,

με 1.800 χώρους στάθμευσης ανά 300 μέτρα και 20.000 ποδή-

λατα, βοηθώντας έτσι και την τουριστική δραστηριότητα της

πόλης, χωρίς αυτοκίνητα, αλλά και σε Βρυξέλλες, Άμστερνταμ,

Φλωρεντία και Ταλίν, ευρωπαϊκές πόλεις που δίνουν σημασία

στο πράσινο και το περιβάλλον.

Στην Ελλάδα, δήμοι όπως Ναυπάκτου, Τρικκαίων, Ιωαννίνων,

Καρδίτσας και Ναυπλίου, χρησιμοποιούν το σύστημα αυτόμα-

της μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων (bike sharing), προ-

κειμένου να μπορούν οι πολίτες που δεν διαθέτουν ποδήλατο,

να το χρησιμοποιούν για όσο χρόνο θέλουν, σταθμεύοντάς το

σε διαφορετικούς σταθμούς, μέσω του συστήματος της αυτό-

ματης ενημέρωσης των σταθμών.

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω δήμους είχαν καταθέσει

φάκελο στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος

“Αστική Αναζωογόνηση” του ΥΠΕΚΑ, με στόχο την άντληση

χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος, με μη-

δενικό κόστος για τον ίδιο το δήμο.

Τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, αλλά και οι ποδηλα-

τόδρομοι, τυγχάνουν ευρείας αποδοχής πανευρωπαϊκά, έχον-

τας ως στόχο τη μείωση των ρύπων και του θορύβου μέσα στην

πόλη και τον περιορισμό της  χρησιμοποίησης των οχημάτων.

Η πρότασή μου για δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου σε

Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη, με την παράλληλη χρήση των

κοινόχρηστων ποδηλάτων, έχει ως στόχο την περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης, την βελτίωση ποι-

ότητας ζωής σε αυτή, καθώς και το όραμα για μια καλύτερη

πόλη, πιο πράσινη και περιβαλλοντικά ουδέτερη, που θα στο-

χεύει στο μέλλον, στην ανάπτυξη και την πρόοδο, έχοντας ως

επίκεντρο τον άνθρωπο. 

―――――――
*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτο-

διοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης

Ώρα για την «πράσινη» 

αρχή στη διαχείριση των 

απορριμμάτων 

στην Περιφέρεια Αττικής

Θανάσης Αυγερινός, οικονομολόγος

Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής

Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων με σεβασμό προς το

περιβάλλον, αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα πιο σημαν-

τικά, σύνθετα και ταυτόχρονα διαχρονικά περιβαλλοντικά

προβλήματα. Ο υπερκαταναλωτισμός που παρατηρείται τις

τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως έχει επιφέρει σημαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς τα απορρίμματα, τα πα-

ράγωγα δηλαδή της ευζωίας μας, επιβαρύνουν με ρυπο-

γόνα υπολείμματα το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια η ποσότητα των απορ-

ριμμάτων αυξάνεται με γοργούς και ανησυχητικούς ρυθ-

μούς ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

που είναι συνυφασμένες κυρίως με την οικονομική και τε-

χνολογική ανάπτυξη αλλά και την αλλαγή των καταναλωτι-

κών προτύπων. Είναι απόλυτα γνωστό ότι η υπέρμετρη

παραγωγή απορριμμάτων απειλεί την δημόσια υγεία και το

περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Βιώνοντας όλοι μας το τελευταίο διάστημα τις συνέπειες

που έχει επιφέρει η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω

της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 οδηγούμαστε για

άλλη μια φορά στην διαπίστωση ότι το περιβάλλον και η

φύση μας χρειάζονται ως συμμάχους τους και όχι ως εχ-

θρούς τους.

Έχει έρθει η ώρα για να αλλάξουμε συνήθειες, να αποκτή-

σουμε «πράσινη» παιδεία υιοθετώντας έναν πιο φιλικό

τρόπο ζωής προς το περιβάλλον και τη φύση και εν τέλει

να πετύχουμε το «ευ ζήν». Έχει έρθει η ώρα για την υιοθέ-

τηση ενός σύγχρονου, φιλικού στο περιβάλλον και τη δη-

μόσια υγεία συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών

αποβλήτων, που θα δίνει έμφαση στη μείωση της παραγω-

γής τους και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας αποτελούσε

πάντα ένα δισεπίλυτο πρόβλημα εξαιτίας πολλών παραγόν-

των όπως η ελλιπής νομοθεσία για ολοκληρωμένο σχεδια-

σμό, η αυθαιρεσία, η ανύπαρκτη χωροταξική οργάνωση

καθώς και η έλλειψη πρωτοβουλιών της τοπικής αυτοδιοί-

κησης για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και

εφαρμογής των κατάλληλων βιώσιμων πολιτικών για την

ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Για την Περιφέρεια Αττικής η βιώσιμη διαχείριση των στε-

ρεών αποβλήτων, καθίσταται σήμερα επιτακτική όσο ποτέ

άλλοτε και αποτελεί κυρίαρχο στόχο της. Η αναγκαιότητα

αυτή αποτυπώνεται στο νέο Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχεί-

ρισης των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής που εκ-

πόνησε η διοίκηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη,

το οποίο υιοθετεί πλήρως τις οδηγίες και τη κείμενη νομο-

θεσία της Ε.Ε. Στο σχέδιο αυτό εξειδικεύεται η ολοκληρω-

μένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που

παράγονται σε όλη την Αττική, σύμφωνα με τους στόχους

και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-

βλήτων. Οι Δήμοι αποτελούν τους βασικούς φορείς διαχεί-

ρισης των στερεών απορριμμάτων οι οποίοι οφείλουν να

εφαρμόζουν ενιαίες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης των

στερεών αποβλήτων, όχι με αποσπασματικό τρόπο, αλλά

στην κατεύθυνση της πρό-

ληψης, και της ανακύκλω-

σης-κομποστοποίησης.

Το 2020, έχει κηρυχτεί

από την Περιφέρεια Αττι-

κής έτος ανακύκλωσης και

στο πλαίσιο αυτό έχει ξε-

κινήσει ένα σχέδιο επιθε-

τικής ανακύκλωσης και

διαλογής στην πηγή, ώστε

ως το 2025 να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια

μας με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε σε ΧΥΤΑ.

Το απόλυτα ρεαλιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής

θέτει μεταξύ άλλων ως βασικές προτεραιότητεςσε ευρεία

κλίμακα κλιμακωτή εφαρμογή του συστήματος διαλογής

στην πηγή, την κατασκευή και λειτουργία τριών Μονάδων

Επεξεργασίας Απορριμμάτων προηγμένης τεχνολογίας,

στα πρότυπα ανάλογων μονάδων που λειτουργούν στην Ευ-

ρώπη, σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής με την αξιο-

ποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την κατασκευή νέων

«πράσινων» μονάδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων και

των φυτικών υπολειμμάτων, με ενίσχυση του δικτύου μπλε

κάδων καθώς και την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων

και καφέ κάδων που ήδη παραχωρούνται στους Δήμους για

τη συλλογή βιοαποβλήτων. Ιδιαίτερα για τους Δήμους της

Ανατολικής Αττικής που διαθέτουν εκατοντάδες τόνους κη-

παίων αποβλήτων (κλαδέματα) θεωρείται επιτακτική ανάγκη

να ξεκινήσουν άμεσα την χωριστή συλλογή και αξιοποίηση

τους όπως και την καθιέρωση της οικιακής κομποστοποί-

ησης των οργανικών υπολειμμάτων παράλληλα με την ανα-

κύκλωση συσκευασιών.

Η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ανακύ-
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Τα πιο σημαντικά θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

της 11/5/20 ήταν:

― "Λήψη απόφασης ή μη της τελικής πρότασης απο-

ζημίωσης για την θαλάσσια ρύπανση που προκλήθηκε

μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη ΙΙ". Ο

δήμος αιτήθηκε αρχικώς αποζημίωση  συνολικού

ποσού 494.343 ευρώ. Εξ αυτών τα 285.000 ήταν για

την πρώτη σύμβαση για την τοποθέτηση του πλωτού

φράγματος (13.9.17) και 142.500 € ζητούσε για την

δεύτερη σύμβαση που έκανε 26.9.17.

Η Ασφαλιστική εταιρεία απέστειλε αντιπρόταση, για

την πρώτη σύμβαση μόνο 77.240 €, την οποία ο Δήμος

ορθώς αρνήθηκε και προσέφυγε στο Διεθνές Κεφά-

λαιο με υπόμνημα αντιρρήσεων.

Το διεθνές Κεφάλαιο προχώρησε σε μεταρρύθμιση της

αρχικής του εκτίμησης και πρόσφερε στον δήμο ποσό

299.250 €. Δηλαδή πρόσφε πλήρη αποζημίωση από

την πρώτη σύμβαση (285.000 €), ενώ για τη δεύτερη

πρόσφερε μόνο 14.250 ευρώ, με το αιτιολογικό ότι

σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Κε-

φαλαίου, μετά τις 26.9.17 εξέλιπε κάθε λόγος παρα-

μονής του φράγματος, διότι η ρύπανση είχε

εξαλειφθεί. Μάλιστα στην εισήγησή του το Διεθνές

Κεφάλαιο αναφέρει ότι ο αρμόδιος φορέας σε αντί-

στοιχες περιπτωσεις ρύπανσης από ναυτικά ατυχή-

ματα δεν αποζημιώνει άνω του 50% επί των

απαιτήσεων. Η απαίτηση όμως του δήμου όπως γρά-

φουμε παραπάνω, γι' αυτή την δεύτερη σύμβαση είναι

142.500 €. 

Επομένως εξαρχής οι πιθανότητες να εισπράξει το σύ-

νολο του ποσού είναι πολύ λιγοστές. “Κάλλιο πέντε
και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι”, λέει ο σοφός

λαός. Αφού λοιπόν προσφέρεται ικανοποιητικό ποσό,

διόλου ευκαταφρόνητο, γνώμη μας είναι ότι έπρεπε να

αρκεστεί σ' αυτό. 

Συνολική απαίτηση: 494.343 

Αποζημίωση: 314.000, η κατοχυρωμενη. 

Για τις 142.500 της δεύτερης σύμβασης από 26-9-2017

η δικαστική οδός καθυστερεί, η έκβαση αβέβαιη, θεω-

ρούμε ότι καλύτερος είναι ο συμβιβασμός.

― Η προμήθεια έτοιμου φαγητού στην ετησίως ανα-

νεούμενη δαπάνη, το αρχικό εγγεγραμένο ποσό αγγί-

ζει τα 113.331 ευρώ. Η  προσφορά αγγίζει μόλις τις

68.961 €. Αυτή η μεγάλη απόκλιση μπορεί να σημαίνει

δύο πράγματα· ή η ποιότητα των γευμάτων είναι "χα-

μηλή" ή υπάρχουν πολλά περιθώρια κέρδους επί των

αρχικών ποσών. Στην κρίση σας.

― "Εγκριση πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου διενέρ-

γειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δαπάνες

λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας"

Αρχικώς είχε ανατεθεί για το τρέχον έτος σε ανάδοχο

αλλά υπήρξε προσφυγή στις 14-2-2020, η οποία εγινε

αποδεκτή από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών, συνεπώς ο δήμος οφείλει να συμμορφω-

θεί και να αναδείξει προσωρινό ανάδοχο τον διαγωνι-

ζόμενο με προσφερόμενη τιμή 223.616 επί αρχικού

260.000. Εν προκειμένω επαναλαμβάνουμε ότι η θέση

μας είναι αρνητική σ’ αυτή την δαπάνη γιατί η δημο-

τική συγκοινωνία δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό

ύπαρξης της. Δεν έχει ράμπες επιβίβασης-αποβίβα-

σης, δεν συνδέεται με το Μετρό και δεν καλύπτει την

προσδοκώμενη ωφέλεια όπως καθημερινά διαπιστώ-

νουμε.

― Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και παιδι-

κών σταθμών. Ο ανάδοχος αιτείται και άλλη παράταση

λόγω πανδημίας, ενώ θα έπρεπε αυτό το διάστημα που

δεν λειτουργούν να εκμεταλλευτεί το χρονικό διά-

στημα και να τελειώσει τις εργασίες· αντιθέτως ζητάει

παράταση μέχρι 4-8-2020.

Κουράγιο και προσοχή κατά την μεταβατική περίοδο

που ζούμε, την ερχόμενη Δευτέρα  18.5.20 έχει δημο-

τική συνεδρία “κεκλεισμένων των θυρών”, λόγω κορο-

νοϊου. 

Δύναμη σε όλους μας

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν 

Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης 

Ι.Δόγκα

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 8

Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ναυτιλιακά σχοινιά

2. Εκεί μεγάλη διώρυγα

3. Προκαλείται στις συκεντρώσεις (αιτ) - Κομμένη αφή

4. Φέρνουν προς το λευκό

5. Μαζύ με ..άκι υπάρχει στον καφέ - Γνωστός Μάσκ

6. Αντίστροφα Οργανισμός Ιπποδρομιών - Ευχάριστος δρο-

σερός χώρος

7. Λατινικό είναι

8. Μασιέται αλλά δεν τρώγεται (γεν)

9. Αρχαίο "ήταν" - Κάποιοι την θεωρούν καθοριστική για

την ζωή μας (με άρθρο)

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ιαπωνικό "ούζο" - Αποτρέπει

2. Όλες στην αρχαία - Υποθέτει

3. Δωρίζονται σε βαφτιστήρια

4. Ανεπιθύμητη και κολαστέα συμπεριφορά

5. Βγάζει τέτοιο το οφθαλμοφανές - Εταιρεία κινητής στην

Ιταλία

6. Παίκτης των Λος Αντζελες Κίνγκς - Θυμίζει Αη Βασίλη

7. Αιγυπτιακή θεότης - Ειναι και οι χαλύβδινες λάμες (καθ)

8. Κάστρο του Σιδηρόκαστρου - Γράμματα από τον σωρό

9. Ανδρικό υποκοριστικό

H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

ΒΒΒ συνεδριάζει εν μέσω κορονοϊού,

Δευτέρα 18.5.20, ώρα 8 μ.μ., όχι δια

περιφοράς, ούτε μέσω τηλεδιάσκε-

ψης, όπως έχει δοθεί η κατεύθυνση

προς τους ΟΤΑ, αλλά “κεκλεισμένων

των θυρών”. Δηλαδή δεν θα έχει ακρο-

ατήριο, γιατί σ’ εμάς τους παλιούς το

“κεκλεισμένων των θυρών” μας παρα-

πέμπει σε συμβούλια που, όταν συζη-

τούσαν κάποιο θέμα που δεν ήθελαν

να μάθει το μάθει ο πολίτης ή να γνω-

ρίσει τη θέση των συμβούλων συνε-

δρίαζαν εν κρυπτώ. Εδώ δεν συμβαίνει

αυτό, απλά προτίμησαν αυτό τον

τρόπο (άγνωστο γιατί) συνεδρίασης.

Αρκετά  θέματα έχουν μεγάλο ενδια-

φέρον. Τα παραθέτουμε:

Ημερήσια Διάταξη:

1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης,

σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία

Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρ-

τημα Α της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ

Υπουργών Εσωτερικού – Περιβάλλον-

τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής (ΦΕΚ 45/Β/2014).

2. Σύναψη σύμβασης δανείου ποσού

εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων

ευρώ (995.000,00 €) με την “Τράπεζα

Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” με πα-

ροχή εμπραγμάτων και λοιπών ασφα-

λειών στην παραπάνω τράπεζα προς

εξασφάλιση του δανείου και παροχή

εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή

της σύμβασης.

3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος

του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. 
4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογι-

σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 163/2020

απόφασης του Δ.Σ. “Προγραμματισμός-έγ-

κριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού.

6. Έγκριση επικαιροποιημένου Επιχειρησια-

κού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και του

σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

7. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου

στην Οικονομική Επιτροπή.

8. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση

παραχώρησης της απλής χρήσης αι-

γιαλού που βρίσκεται στον όρμο

Ζώσκα στη Βουλιαγμένη, έτους 2020.

10. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής

ή μη τελών χρήσης – κατάληψης κοι-

νόχρηστων χώρων, επιχειρήσεων με

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
11. Κατανομή (Β΄2020) ποσού 74.408,22 €

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

για την κάλυψη δαπανών των σχολείων.

12. Αποδοχή της απόφασης του Περιφερει-

άρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση

της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών

και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης» (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ).

13. Τροποποίηση της 168/2014 απόφασης

του Δημοτικού συμβουλίου, περί εγγραφής

του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυα-

κές εφαρμογές (ιστοσελίδα).

14. Έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας του

τέως δημάρχου Βούλας Ιωάννη Κιούκη.

15. Έγκριση παραχώρησης χώρου για εργο-

ταξιακή χρήση επί της οδού Πανός στην

Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου

“Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης” από την Περιφέρεια 

16. Ορισμός μελών για την διοικητική παρα-

λαβή του έργου: “Διευθέτηση Ομβρίων Υδά-

των Περιοχής Μηλαδέζα, Δ.Ε. Βάρης¨. 

17. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οι-

κίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της

οδού Θάλειας 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. 

18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019

στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

“ΜΕΝΑΛΚΗΣ” και Επιχορήγηση δράσεων

του Συλλόγου  

20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρό-

μιο της οδού Στρ. Μυριβήλη 14, στη Βούλα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ συνεδριάζει 

με πολύ σημαντικά θέματα
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
(Κ.Δ.Ε.Μ.)
Μαρκόπουλο: 14-02-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 274

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2020

Για την πρόσληψη εποχικού προσω-
πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά
το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως
ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος
κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιου-
νίου 2020)
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτη-
της αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄)
και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- 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. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-
2014) «Αποκλειστική προθεσμία για
τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου
προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτε-
ρου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ
50/τ.Α΄/16-03-2018).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του
Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-
2020).
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσα-
ρακοστού έκτου της από 30-3-2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/31-3-2020).
8. Την υπ’ αριθμ. 9/4-2-2019 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με
θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης για προ-
γραμματισμό προσλήψεων προσω-
πικού ΙΔΟΧ (από ιδίους πόρους)
έτους 2019».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18423/5438/
26-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου στην Κοινωφελή Δημο-
τική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (η
προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του φορέα)»,  προς
το Υπουργείο Εσωτερικών.
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
175/16766/27-9-2019 Εγκριτική 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΄),
όπως  ισχύει.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67771/30-9-
2019 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.
με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους
πόρους».
12. Την υπ΄ αριθμ. 8/21-1-2020 από-
φαση (σε ορθή επανάληψη) του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρη-
σης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με
θέμα 6ο: «Λήψη απόφασης για κα-
θορισμό του αριθμού και των ειδικο-
τήτων του προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της
δαπάνης από ιδίους πόρους».
13.  Τη συγχώνευση και μετατροπή
των αμιγών Δημοτικών Επιχειρή-
σεων του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση
με την επωνυμία «Κοινωφελής Δη-

μοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου»
(ΦΕΚ 9/Β΄/7-1-2009), όπως τροπο-
ποιήθηκε (ΦΕΚ 2407/Β΄/3-12-2009,
1287/Β΄/6-8-2010, 1859/Β΄/22-8-
2011) και ισχύει.
14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπη-
ρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, όπως ψηφίστηκε με την υπ’
αριθμ. 1/10-2-2009 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της επιχείρη-
σης και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
37/18-2-2009 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας.
15. Την υπ’ αριθμ. 276/14-2-2020 βε-
βαίωση του Προέδρου της  Κοινω-
φελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας  του υπό
πρόσληψη προσωπικού  της παρού-
σας ανακοίνωσης.
16. Την υπ’ αριθμ. 56/4-5-2020 από-
φαση του Προέδρου της Κοινωφε-
λούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας σχετικά με
την ηλεκτρονική και ταχυδρομική απο-
στολή των αιτήσεων των υποψηφίων.
17. Το από 05-05-2020 e-mail της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρη-
σης Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττι-
κής (ΚΔΕΜ) με την εκ νέου
αποστολή της παρούσας Ανακοίνω-
σης, διορθωμένης ως προς τη διάρ-
κεια των συμβάσεων και τη
διαβίβαση στο ΑΣΕΠ  συμπληρωμα-
τικών στοιχείων.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων
(24) ατόμων για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών της Κοι-
νωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
(Κ.Δ.Ε.Μ.), που εδρεύει στο Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττι-
κής, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντί-
στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(kdem@markopoulo.gr)  ή/και κατ’
εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρ-
τημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕ-
ΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυ-
νατή η αναζήτηση απαιτούμενων δι-
καιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό
είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύ-
ναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με
την οποία εφόσον προκύψει προσλη-
πτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο
μεταγενέστερο και πάντως άμεσα
μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων
λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική
τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέ-
πει απαραιτήτως να εμφανίζονται
υπογεγραμμένες, με φυσική υπο-
γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύ-
θυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από
την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύονται από επίσημη μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα και
να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα
στην τελευταία ενότητα του Κεφα-
λαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤ-
ΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
•   Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συ-
νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
(Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επι-
καλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υπο-
βάλλονται υποχρεωτικά είτε σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντί-
γραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.
• Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ
γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση
από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια
υπηρεσία.
•  Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή
άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαι-
ώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι
σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβο-

λής της αίτησης συμμετοχής και της
λήξης της προθεσμίας υποβολής
αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσ-
ληψης.
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του
ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει
να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
Π ρ ω τ .
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ
272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18
του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος
ΣΟΧ  με σήμανση έκδοσης «02-12-
2019»).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-
2019». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό εν-
τυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(kdem@markopoulo.gr), είτε (κατ’
εξαίρεση) ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) –
Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική
Πλατεία, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο Με-
σογαίας Ν. Αττικής, υπ’ όψιν κας Μα-
ρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας:
22990-20128). 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην πε-
ρίπτωση αποστολής των αιτήσεων τα-
χυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερο-
μηνία που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική
τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέ-
πει απαραιτήτως να εμφανίζονται
υπογεγραμμένες, με φυσική υπο-
γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύ-
θυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβά-
λει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή πε-
ρισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυ-
τοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και απο-
κλεισμό του υποψηφίου από την περαι-
τέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-

σίευσης της παρούσας σε τοπικές εφη-
μερίδες ή της ανάρτησής της στο κα-
τάστημα της υπηρεσίας μας, στα
παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο
αυτής (www.kdem.gr), καθώς και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτι-
κού καταστήματος του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας και στο δικτυακό
τόπο αυτού (www.markopoulo.gr), εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύ-
θυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σε-
λίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνι-
σμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-
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 προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κα-
τάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·
και ii) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στο Παράρτημα αυτό, καθώς
και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση
έκδοσης «14-1-2020» και (Α2) Απόδει-
ξης Γλωσσομάθειας, με σήμανση έκ-
δοσης «20-12-2019», μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω
της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται
και για την αναζήτηση του εντύπου
της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα
 Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες
 Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης                Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρ.σύμβασης Αριθμ. ατόμων

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Κεντρικός Εισπράκτορας 5 μήνες 1

100 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής - Διαχειριστής
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Εισπράκτορας 5 μήνες 3

101 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Βοηθός Νοσοκόμος 5 μήνες 3

102 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Ναυαγοσώστης 5 μήνες 4

103 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας 5 μήνες 7

104 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής εξωτερικών χώρων
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΥΕ Καθαριστής/τρια εσωτερικών 5 μήνες 3

105 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής εσωτερικών χώρων
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΥΕ Νυχτοφύλακας 5 μήνες 1

106 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΥΕ Ημεροφύλακας 5 μήνες 2

107 Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ν. Αττικής
(Για τη λειτουργία της πλαζ Αυλακίου)

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

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

101 ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικο-
τήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυ-
ματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευ-
τικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοση-
λευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ταραυματολογίας ή Βοηθός 

102 Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-
βάθμιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

103 ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
104,105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

106,107 Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
- Οι υποψήφιοι  για τους κωδικούς θέσεων 100, 101, 102, 104, 105, 106 και 107 πρέπει να είναι ηλικίας από 
18 έως 65 ετών.
- Οι υποψήφιοι για τον κωδικό θέσεως 103 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

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

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή 
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή 

100 - Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
και επιπλέον β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
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στα πεταχτά

Διαχειρίσμο το χρέος

της Ελλάδας

Το χρέος της Ελλάδας είναι διαχειρίσιμο, παρά την

αύξηση που θα σημειώσει λόγω των μέτρων για την

αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού, καθώς

το κόστος εξυπηρέτησής του είναι χαμηλότερο σε

σχέση με πολλές άλλες χώρες, δήλωσε ο επικεφαλής

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM),

Κλ. Ρεγκλινγκ. Σε κοινή συνέντευξη που έδωσε στο

γερμανικό, γαλλικό, ιταλικό, ισπανικό και ολλανδικό

πρακτορείο ειδήσεων, ο Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε ότι

η Ελλάδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώ-

πιση της πανδημίας. 

Νέα παράταση για το 

πετρέλαιο θέρμανσης
Το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που υπέγραψε

ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπου-

λος, έδωσε νέα παράταση στη δυνατότητα αγοράς πε-

τρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).  παρατείνεται μέχρι τις 31

Μαΐου.

Η νέα παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω της αυ-

ξημένης ζήτησης και για να διευκολυνθούν όσο το δυ-

νατόν περισσότεροι καταναλωτές να προμηθευτούν

πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλή τιμή.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει

υπηρεσίες σε ηλικιωμένους (τράπεζες,

ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο 

6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, ζητάει απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση

Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή

πετρελαίου μέγεθος 1Χ1Χ2 σε τιμή ευκαιρίας. 

Τηλ. 210 8955.763 ώρες 13:00 έως 15:00

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου, 

από τη σελίδα 17

«Θα υπάρξει ρύθμιση για τα ενοί-

κια μέχρι το τέλος του χρόνου»

Tηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

με την συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Άδωνι Γεωργιάδη στις 13/5/2020, πραγματοποιήθηκε και

την παρακολούθησαν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι μέσω live

streaming αλλά και από την σελίδα του Ε.Ε.Α. σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος Πρόεδροι Επιμελητηρίων

από διάφορα σημεία της Ελλάδας και εκπρόσωποι των κυ-

ριότερων επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι έθεσαν μία

σειρά θεμάτων στον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με την

προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας.

Ο Α. Γεωργιάδης προανήγγειλε ρύθμιση για το θέμα των

ενοικίων, προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και

επαγγελματίες από τις οικονομικές συνέπειες της πανδη-

μίας. «Θα υπάρχει ρύθμιση για τα ενοίκια μέχρι το τέλος
του χρόνου. Αυτό θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί θε-
σμικά από το υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να υπάρ-
χει ταυτόχρονα και το κομμάτι το φορολογικό που πρέπει
να αφορά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, για να μπορεί
να είναι δίκαιο. Θα υπάρχει, δηλαδή, ένας επιμερισμός της
ζημιάς μεταξύ όλων μας» ανέφερε συγκεκριμένα ο Υπουρ-

γός Ανάπτυξης.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΥΠΑΤΙΑ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία Πολι-

τιστικός Σύλλογος Βούλας  «Υπατία» θα προβεί στις αρ-

χαιρεσιες και στις δραστηριότητες που διεκόπησαν λόγω

κορωνοιού.

Οι εκλογές θα γίνουν 17-5-20  και ώρα 11.00 π.μ. με 14.00

μ.μ. στον εξωτερικό προαύλιο χώρο του Συλλόγου, Μι-

κράς Ασίας 3, Βούλα.

Καλούμε όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να δηλώσουν

άμεσα υποψηφιότητα τηλεφωνικά στην κα Ιφιγένεια Αμορ-

γιανού 6998958059

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, οι αρχαιρεσίες θα επα-

ναληφθούν την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου 2020.

Για τις αρχαιρεσίες ορίζεται από το καταστατικό πως τα

μέλη θα πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει. 

Λόγω των συνθηκών, πριν την ψηφοφορία, τα μέλη μας

μπορούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους και οι φίλοι

που επιθυμούν να εγγραφούν μέλη, να το πράξουν. 
Το Δ.Σ. 

ΑΔΑ: ΨΚΡ9ΩΛΝ-ΚΧ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 15-5-2020   
Αρ. Πρωτ. 6478

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού

59905,64€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ», προϋπολογι-
σμού δαπάνης 59905,64€ με ΦΠΑ
24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
1/2020 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-
σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις

λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγ-
κυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας την  27η Μαΐου
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00
– 08:30 (πέρας κατάθεσης προσφο-
ρών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που
κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπο-
ρεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης ελεύθερα
από την ιστοσελίδα του κεντρικού
ηλεκτρονικού μητρώου  δημοσίων
συμβάσεων ή εναλλακτικά από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 –
14:00 στο τηλ 22990-20155. 

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει

εθελοντική αιμοδοσία 15, 16 και 17

Μαΐου  για τη δημιουργία Τράπεζας αί-

ματος 

Εθελοντική  αιμοδοσία οργανώνει η Περιφέρεια Αττι-

κής  το τριήμερο 15, 16 και 17 Μαΐου και

ώρες 10:00-14:00, στον Πανελλήνιο Γυ-

μναστικό Σύλλογο που βρίσκεται στο Πε-

δίον του Άρεως (Ευελπίδων 2). 

Στόχος της αιμοδοσίας είναι η δημιουργία

τράπεζας αίματος για την κάλυψη των αυ-

ξημένων αναγκών. Το αίμα θα διατεθεί

στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκο-

μείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», το οποίο

και  παρέχει τον αναγκαίο εξοπλισμό και

το νοσηλευτικό προσωπικό για την αιμο-

δοσία. 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Αι-

μοδοσίας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, την

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-

δοτών ΠΟΣΕΑ, την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και

το  «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Το συντονισμό από την

πλευρά της Περιφέρειας Αττικής έχει η ειδική συνερ-

γάτης Άθλησης του Περιφερειάρχη Αττικής Χριστίνα

Γαλανοπούλου. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει τη

μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σε αίμα και απευθύνει κά-

λεσμα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης όλων των

πολιτών, σημειώνοντας: «Στη δύσκολη περίοδο που

βιώνουμε είναι ανάγκη όλοι να κάνουμε πράξη τη προ-

σφορά αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης προκειμέ-

νου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να μπορεί

να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες εκεί-

νων, που χρειάζονται μετάγγιση αίματος.

Καλούμε, όλους που μπορούν να δώσουν αίμα, να συμ-

μετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία.

Λίγα λεπτά είναι αρκετά για να συμβά-

λουμε σε μια εθνική προσπάθεια». 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης εκφράζει

τις θερμές ευχαριστίες του στον Πρό-

εδρο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλ-

λόγου Αλέξη Αλεξόπουλο, καθώς και στο

Δ.Σ. για την παραχώρηση του χώρου. Ευ-

χαριστίες εκφράζονται και στους παρα-

κάτω εμπλεκόμενους φορείς:

Οι Σύλλογοι και οι ομοσπονδίες που έχουν δηλώσει

ήδη συμμετοχή 

Π.Ο.Σ.Ε. Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "POLIS''

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΙΕΡΑΚΟΤΡΟΦΙΑΣ"

Εθελοντική αιμοδοσία από την Περιφέρεια
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. . . γ ια την υγειά μας

Η αιμοδοσία προσφέρει υγεία και στον αιμοδότη

Η ψυχολογία των ασθενών

με ρευματικά νοσήματα κατά

την σταδιακή χαλάρωση των

περιοριστικών μέτρων

Από την Δευτέρα, 4/5/2020, η πολιτεία ξεκίνησε να άρει

σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα, για την προστασία του

πληθυσμού από την εξάπλωση του covid-19. Τα κρού-

σματα, μέχρι τώρα, φαίνεται να μειώνονται και ο περιορι-

σμός των μετακινήσεων μάλλον υπήρξε αποδοτικός στην

Ελλάδα. Το διάστημα που διανύσαμε ήταν πρωτόγνωρο

και όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ήταν σε επα-

γρύπνηση για τις τυχόν αναδυόμενες δυσκολίες του εγ-

κλεισμού και των επιπτώσεών του (π.χ. οικονομικών). 

Τώρα, όμως, βρισκόμαστε σε μία φάση, και πάλι άγνωστη,

και μάλλον αρκετά πιο δύσκολη. Οι περιορισμοί που είχε

επιβάλει η πολιτεία, το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να

φαίνονταν, ίσως σκληροί για κάποιους, όμως παρείχαν το

αίσθημα της ασφάλειας. Δεν ήταν ευχάριστοι, ούτε ανώ-

δυνοι. Όμως, δημιουργούσαν την πεποίθηση, πως όσο εί-

μαστε κλεισμένοι μέσα, μπορεί και να «σωθούμε».

Σήμερα, αυτή η πεποίθηση μειώνεται, καθώς πολύς κό-

σμος ξεκίνησε να πηγαίνει στην εργασία του, οι επιβάτες

στα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνονται μέρα με τη

μέρα, οι περισσότεροι έχουν κουραστεί από τον εγκλει-

σμό και ο φόβος που είχε παραλύσει τα πάντα τις πρώτες

εβδομάδες εξασθενεί. 

Αυτό, λοιπόν, το διάστημα οι άνθρωποι που νοσούν από κά-

ποιο ρευματικό νόσημα και οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς

ομάδες του πληθυσμού, αφού έχουν ήδη αντιμετωπίσει εξαι-

ρετικές αντιξοότητες (μη αναγνώριση από το υπουργείο ως

ομάδα υψηλού κινδύνου για παροχή άδειας ειδικού σκοπού,

τεράστια δυσκολία εύρεσης φαρμάκων, κ.α.), τώρα καλούνται

να ανταπεξέλθουν στον φόβο της διασποράς του covid-19,

εφόσον τα μέτρα περιορισμού σταδιακά μειώνονται. 

Φαίνεται πως το επόμενο διάστημα, θα είναι πιο δύσκολο

για τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, αφού θα χρει-

άζεται να προσέχουν διπλά, θα εξαρτώνται αρκετά από

την  ατομική ευθύνη των ανθρώπων που τους περιβάλ-

λουν, και το πιο σημαντικό, θα χρειαστεί οι ίδιοι να ανα-

λάβουν την ευθύνη για το αν είναι ασφαλές να βγουν έξω.

Σε αυτό το σημείο συναντάμε και τη μεγαλύτερη πρό-

κληση. Το αν κάποιος νιώθει ασφαλής ή όχι, δεν εξαρτάται

μόνο από τις αντικειμενικές συνθήκες (μείωση των κρου-

σμάτων, οδηγίες της πολιτείας, κ.α.), αλλά και από την ψυ-

χική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Κάποιοι ασθενείς φοβούνται πολύ και τηρούν με ακρίβεια και

προσοχή τους κανόνες, με αποτέλεσμα τη παράταση της πε-

ριόδου απομόνωσής τους. Νιώθουν πιο ασφαλείς στο σπίτι,

όμως συχνά χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μερικά σχόλια

της οικογένειας, των φίλων και συναδέρφων, οι οποίοι τους

θεωρούν υπερβολικούς. Κάποιοι φοβούνται λιγότερο, και

βγαίνουν σταδιακά από το σπίτι μαζί με τον υπόλοιπο πλη-

θυσμό, με περισσότερη προφύλαξη. Σε αυτούς το άγχος της

μετάδοσης του ιού μπορεί να είναι πιο υψηλό, καθώς βρί-

σκονται με περισσότερα άτομα. Τέλος, υπάρχουν και οι

ασθενείς που δεν βιώνουν καθόλου τον φόβο, σχεδόν αρ-

νούνται την ύπαρξη απειλής, με αποτέλεσμα να διακινδυ-

νεύουν πολύ περισσότερο την υγεία τους.

Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις είναι απόλυτα αναμενό-

μενες, καθώς η περίοδος που διανύουμε βιώνεται σε ασυ-

νείδητο επίπεδο εξαιρετικά απειλητική από όλους.  Ο

φόβος και το άγχος είναι αυξημένα και οι αντιδράσεις ποι-

κίλουν. Οι ρευματοπαθείς δεν διαφέρουν από τον γενικό

πληθυσμό σε όλα αυτά. Όμως, η διαφορά έγκειται στο μέ-

γεθος της απειλής που βιώνει κανείς, καθώς και στην ήδη

υπάρχουσα ψυχική κατάσταση του ατόμου, που πολλές

φορές είναι επιβαρυμένη λόγω του ρευματικού νοσήμα-

τος.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα λειτουργεί την Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης

για ρευματικά νοσήματα, όλη αυτήν την περίοδο, με

σκοπό την στήριξη των ασθενών σε αυτή τη δοκιμασία. 

Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, 10.00-

20.00,  ) 210 8237302.

Κουσουρή Νικολέττα

Ψυχολόγος, Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν αίμα επειδή θέ-

λουν να βοηθήσουν τους άλλους ή επειδή κάποιος

συγγενείς το χρειάζεται… Δεν έχουν σκεφθεί ποτέ

ότι αν έρθει η κακιά ώρα και το χρειαστούν, θα τρέ-

χουν συγγενείς και φίλοι να βρουν δύο, τρεις, πέντε

πρόθυμους να προσφέρουν μία φιάλη αίμα. Κι αν δεν

βρουν θα καθυστερεί η νοσηλεία του ασθενούς!

Δεν γνωρίζουμε ότι το 75% των ανθρώπων μία φορά

στη ζωή τους θα χρειαστούν αίμα. Και μπορεί να

είσαι εσύ, εγώ, αυτός.

Κι όμως θα μπορείς να γίνεις αιμοδότης και να εξα-

σφαλίσεις αίμα για την όποια κακιά στιγμή για σένα

ή για την οικογένειά σου. Να αποταμιεύσεις, δη-

λαδή, αίμα για ώρα ανάγκης. 

Ετσι δεν κάνεις με τα χρήματά σου; Γιατί να μην το

κάνεις για την υγεία σου;

Είναι μία απλή διαδικασία, μόλις μισή ώρα μαζί με το

ιατρικό ιστορικό που θα σου πάρουν. Το αίμα σου θα

εξεταστεί και μετά από κάποιες ημέρες θα μάθεις αν

τυχόν πάσχεις από κάποιο νόσημα. 

Κάθε αιμοδότης περνά έναν «μίνι έλεγχο» πριν από

τη δωρεά αίματος. Η θερμοκρασία θα πρέπει να

ελέγχεται, μαζί με την αρτηριακή σας πίεση, το

σφυγμό, και την αιμοσφαιρίνη. Το αίμα θα ελεγχθεί

για 13 μολυσματικές ασθένειες όπως το HIV, ηπατί-

τιδα B και C, τον ιό του Δυτικού Νείλου, και τη σύ-

φιλη.

Η αιμοληψία έχει οφέλη 

Για κάθε μονάδα αίματος που δίνεις υπολογίζετε ότι

χάνεις περίπου 1/4 του γραμμαρίου σιδήρου. Μπορεί

στην αρχή αυτό να ακούγεται άσχημο αλλά στην

πραγματικότητα η δωρεά αίματος βοηθά στην απε-

λευθέρωση του σώματος από την περίσσεια σιδήρου.

Ένα παράδειγμα αυτού:  οι γυναίκες με έμμηνο ρύση

έχουν λιγότερες καρδιακές προσβολές. Αυτό προ-

ηγουμένως εθεωρείτο ότι οφείλεται στις ορμόνες,

αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι οφείλεται σε χαμηλότερα

επίπεδα σιδήρου.

Οι αιμοδότες έχουν βρεθεί να είναι 88% λιγότερο πι-

θανό να πάσχουν από καρδιακή προσβολή, και αυτό

οφείλεται στις επιδράσεις της αιμοδοσίας σχετικά με

τα επίπεδα σιδήρου. Οι ερευνητές εξήγησαν:

“Επειδή υψηλά επίπεδα σιδήρου στο σώμα θεωρούν-
ται ως παράγοντας κινδύνου για οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου, η δωρεά αίματος θα μπορούσε θεωρη-
τικά να μειώσει τον κίνδυνο, μέσα από τη μείωση των
αποθεμάτων σιδήρου του σώματος.”
Είναι ενδιαφέρον, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε

στο Απρίλιο του 2013 στο θέμα της American Journal

of Public Health, όπου ερευνητές διαπίστωσαν ότι

φάρμακα που μειώνουν την χοληστερίνη, βελτιώνουν

την καρδιαγγειακή έκβαση, τουλάχιστον μερικώς, από

την αντιμετώπιση των προ-φλεγμονωδών επιπτώ-

σεων των υπερβολικών επιπέδων σιδήρου.

Σε αυτή τη μελέτη, τα βελτιωμένα αποτελέσματα συ-

σχετίστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα φερριτίνης (σί-

δηρος), αλλά όχι με “βελτιωμένη” κατάσταση των

λιπιδίων. Ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

η μείωση του σιδήρου μπορεί να είναι μια ασφαλής

και χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση στις στατί-

νες, και σύμφωνα με την λογική, αυτό σημαίνει ότι η

αιμοδοσία σας, η οποία μειώνει τον σίδηρο, θα μπο-

ρούσε ενδεχομένως να βοηθήσει πάρα πολύ.
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11χρονος έσπασε το ρεκόρ  

κάνοντας στροφή 1080 μοιρών

με σκέιτμπορντ 

Το ρεκόρ του θρυλικού Αμερικανού σκεϊτμπόρντερ Τόνι

Χοκ κατέρριψε ένα 11χρονο παιδί-θαύμα από τη Βραζι-

λία, πραγματοποιώντας στροφή 1080 μοιρών στον αέρα

και προσγειώνοντας επιτυχώς τη σανίδα του στη ράμπα

που προπονείται με τις ώρες κατά τη διάρκεια της καραν-

τίνας. 

Ο Τόνι Χοκ, ο δημοφιλέστερος

ίσως χειριστής της σανίδας με τις

τέσσερις ρόδες του κόσμου, σε

ηλικία 31 ετών, είχε καταφέρει να

ολοκληρώσει επιτυχώς μία

στροφή 900 μοιρών το 1999, η

οποία αποτελούσε και το σχετικό

παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι σήμερα.

Το κλείσιμο των σχολείων έδωσε

στον 11χρονο Gui Khury άνετο

χρόνο, ώστε να εξασκήσει χωρίς

περισπάσεις το πάθος του για το σκέιτμπορντ και να κα-

ταφέρει από τη μία στιγμή στην άλλη να λάβει μία σχε-

δόν θρυλική θέση στον χώρο των extreme sports.

Το σκέιτμπορντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του

ως ολυμπιακό άθλημα στους Θερινούς Ολυμπιακούς

Αγώνες 2020 στο Τόκιο, οι οποίοι αναμένεται να διεξαχ-

θούν κατά το διάστημα 23 Ιουλίου - 8 Αυγούστου 2021,

παίρνοντας αναβολή ενός έτους λόγω της παγκόσμιας

πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

πηγή: BBC δια χειρός Ν. Γεωργόπουλου

Έχασε τη μάχη 

ο Αντρέα Ρινάλντι
Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή ο 20χρονος Ιταλός παίκτης

της Αταλάντα, Αντρέα Ρινάλντι, ο οποίος νοσηλευόταν το

τελευταίο 48ωρο, έχοντας διαγνωστεί με ανεύρυσμα την πε-

ρασμένη Παρασκευή 8 Μάη.

Ο νεαρός μέσος, ο οποίος ανήκε στην Αταλάντα και αγωνι-

ζόταν ως δανεικός στη Λενιάνο, έφυγε από τη ζωή 12.5.20,

όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Μπέργκαμο. Η είδηση του

πρόωρου χαμού του Ρινάλντι προκάλεσε σοκ και θλίψη στο

ιταλικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στον Αθλητισμό.

Πηγή: «atalanta.it» 

Απεβίωσε ο κορυφαίος 

σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης,

Ικο Αγκιλάρ
Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο Φραντσίς Χαβιέρ Αγκιλάρ

Γκαρσία, πιο γνωστός ως Ικο Αγκιλάρ, γεννημένος στο Σαν-

ταντέρ το 1949.

Κορυφαίος σκόρερ, αγωνίστηκε με την Ρεάλ Μαδρίτης 1971

έως το 1979 και (190 αγώνες και 50 γκολ), κατακτώντας

πέντε πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Εεπίσης μεταξύ άλλων, φόρεσε την φανέλα της Σανταντέρ,

Χιχόν και Ράγιο Βαγιεκάνο. Είχε τρεις συμμετοχές με την

εθνική Ισπανίας. 
δια χειρός Ν. Γεωργόπουλου

Οριστικά το καλοκαίρι 2022

οι 19οι Μεσογειακοί Αγώνες

Στη διεξαγωγή των 19ων Μεσογειακών Αγώνων σε νέες

ημερομηνίες συμφώνησαν από κοινού η Διεθνής Επιτροπή

Μεσογειακών Αγώνων, η Οργανωτική Επιτροπή «Οράν

2021» και η Κυβέρνηση της Αλγερίας. Έτσι οι Μεσογειακοί

Αγώνες «Οράν 2021» θα διοργανωθούν από τις 25 Ιουνίου

έως τις 5 Ιουλίου 2022.

Η απόφαση για μεταφορά τους το 2022 πάρθηκε για τους

εξής λόγους:

1. Η προστασία της υγείας των Αθλητών και όλων όσων εμ-

πλέκονται στους Μεσογειακούς Αγώνες,

2. Η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας των

Αθλητών, της συμμετοχής των καλυτέρων Αθλητών της Με-

σογείου και του υψηλού αγωνιστικού ενδιαφέροντος των

Αγώνων, σε περίοδο που δεν έχουν προγραμματισθεί άλλες

μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις,

3. Η λειτουργικότητα του ενιαίου παγκόσμιου αθλητικού

προγράμματος,

4. Η πόλη του Οράν και η Αλγερία να προσφέρουν στο Μεσο-

γειακό αθλητικό κίνημα, εξαιρετικούς Μεσογειακούς Αγώνες.

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ε.Π.Σ.AΝ.Α. 2019 - 2020   

O ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

Στη δίνη του κορονοϊού, πάνε και τα αθλη-

τικά και τα πρωταθλήματα. “Πάγωσαν” και

οι αγώνες και τα πρωταθλήματα. Έτσι

χωρίς πολυπληθείς εκδηλώσεις και αγώ-

νες, αλλά με κλήρωση, εστέφθη κυπελλού-

χος της Ενωσης Ποδοσφαιρικών

Σωματείων Ανατ. Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ), ο

Κυανούς Αστήρ Βάρης για το 2019-2020

ανάμεσα σ’ αυτον και τον Γυμναστικό Σύλ-

λογο Μαρκοπούλου.

Στην κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΣΑΝΑ

13.5.20, ανάμεσα σε δέκα άτομα όπως ορί-

ζει ο υγειονομικός κώδικας, τον Κυανού Αστέρα Βάρης εκπροσώπησαν ο πρό-

εδρος Πάπιος Δημήτρης με τον υπεύθυνο των Ακαδημιών Αντάρτη Ανδρέα.

Και το αντιντόπινγκ 

προσαρμόζεται στον κορωνοϊό

Ο δειγματολήπτης, σύμφωνα με τις συμβουλές του WADA,

θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο από τον

αθλητή!

Μάσκα, απολυμαντικά και από-

σταση. Αυτό είναι το νέο τρί-

πτυχο που θα ισχύσει στους

ελέγχους για απαγορευμένες

ουσίες. Η επανεκκίνηση του

αθλητισμού έφερε και την επα-

νεκκίνηση των ελέγχων ντό-

πινγκ, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ο παγκόσμιος οργανισμός (WADA) ενημέρωσε τους εθνι-

κούς οργανισμούς για τα νέα δεδομένα και άμεσα αναμέ-

νεται να αρχίσουν οι έλεγχοι.

«Προτεραιότητά μας είναι η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και
η κοινωνική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν
ώστε όταν θα αρχίσουν οι διοργανώσεις να είναι «καθα-
ρές», δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Βίτολντ Μπάνκα.
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...στο κύλισμα της μπάλας

Αμύθιτες οι απώλειες από

τις αθλητικές δραστηριότητες

Σε δεκάδες δισεκατομμύρια εκτιμώνται οι οικονομικές απώ-

λειες του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού

εξαιτίας του «λουκέτου» που έβαλε στα σπορ η πανδημία

του νέου κορωνοϊού. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και όλες οι διε-

θνείς και οι εθνικές διοργανώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθη-

καν και σαν χιονοστιβάδα παρέσυραν συμβόλαια, χορηγίες,

τηλεοπτικά δικαιώματα, έσοδα από μεταγραφές, ενώ ακόμα

και ο χώρος της εστίασης δέχθηκε πλήγμα και από τον τομέα

του αθλητισμού. Σε όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι χι-

λιάδες άνθρωποι που έχασαν τις εργασίες τους.

«Η ζημία στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό προ-
βλέπεται να είναι πρωτοφανής. Τα διαφυγόντα κέρδη των
συλλόγων από αγορές εισιτηρίων, έσοδα ημέρας αγώνων
(αγορά επίσημων προϊόντων, εστίαση, ψυχαγωγία στους
αθλητικούς χώρους κ.τ.λ.), τηλεοπτικά δικαιώματα, χορη-
γίες και λοιπά εμπορικά έσοδα, καθώς και έσοδα από μετα-
γραφές υπολογίζονται σε δεκάδες δισ. ευρώ. Σύμφωνα με
σχετική μελέτη της KPMG, με την εξέταση 4.183 ποδοσφαι-
ριστών από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης,
όπως, επίσης, από αυτά του Βελγίου, Ολλανδίας, Πορτογα-
λίας, Τουρκίας και της Championship της Αγγλίας, σε περί-
πτωση διακοπής των πρωταθλήματος, θα χαθούν περίπου
10 δισεκατομμύρια ευρώ αξίας ποδοσφαιριστών, με τα
πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης να χάνουν
τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Η επίδραση της ακύρωσης
των πρωταθλημάτων στην τιμή των παικτών θα φτάσει στο
26,5% της αξίας τους», δήλωσε μεταξύ άλλων στην «Κ» ο

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο

τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και κοσμή-

τωρ του Παμεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για το 2020 είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν 48.800

διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Στη συνέχεια, ο κορω-

νοϊός «έκλεισε» γήπεδα, στάδια, κολυμβητήρια, κωπηλατο-

δρόμια και κατέβασε τα πανιά από τα σκάφη. Σύμφωνα με

το «Two Circles' Sports Attention Index», οι οικονομικές

απώλειες ανέρχονται σε 52,57 δισεκατομμύρια ευρώ, δη-

λαδή η ζημία κοστίζει, περίπου, όσο στοιχίζουν τέσσερις

ολυμπιακές διοργανώσεις,

Ενα μεγάλο ποσοστό από τις οικονομικές απώλειες προ-

έρχεται από τις χορηγικές συμφωνίες. Ηδη, οι περισσότε-

ρες από τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες έχουν κάνει

αναφορά για μεγάλη πτώση εσόδων. Υπολογίζεται ότι στα-

μάτησαν 120.000 χορηγικές συμφωνίες με 5.000 εταιρείες.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι χορηγοί δικαιούνται την επι-

στροφή των χρημάτων τους, αλλά υπάρχουν και συμβόλαια

όπου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, καθώς η πανδημία του

κορωνοϊού και τα αποτελέσματα που βιώνει ο πλανήτης αγ-

γίζουν... σενάριο σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Οι οικονομικές απώλειες όμως δεν σταματούν μόνο στα χο-

ρηγικά πακέτα. Υπάρχουν αυτές από τα τηλεοπτικά δικαιώ-

ματα, τα εισιτήρια, τα έσοδα από τις μεταγραφές, ενώ η

πανδημία πλήττει, μέσω του αθλητισμού, και τον τομέα της

εστίασης όπως και τον πρωτογενή τομέα. Χαρακτηριστικό

είναι ότι στους αγώνες μπέιζμπολ, στην Αμερική, υπολογί-

ζεται ότι καταναλώνονται κάθε χρόνο 18.000.000 χοτ ντογκ

και από 4-7 εκατομμύρια σακουλάκια με φιστίκια. Αξίζει να

αναφέρουμε η κατανάλωση φιστικιών και χοτ ντογκ στο

μπέιζμπολ άρχισε από τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η

COVID-19 έκλεισε τα στάδια και έχει προκαλέσει οικονο-

μικά προβλήματα σε γεωργούς, πωλητές, ιδιοκτήτες φούρ-

νων κ.λπ.  

Οριστικό το «λουκέτο» στα

πρωταθλήματα στην Ιταλία

Από τις 7 Απριλίου η Ιταλία είχε αποφασίσει να βάλει λου-

κέτο στο πρωτάθλημα. Σε αντίθεση με τη Σερβία, όπου ξεκί-

νησε τη Δευτέρα προπονήσεις και το Ισραήλ, όπου από την

1η Ιουνίου οι παίκτες μπαίνουν σε περίοδο προετοιμασίας,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η σεζόν μέχρι τις 31 Ιουλίου,

στην πολύπαθη από τον κοροναϊό Ιταλία η κατάσταση δεν

επέτρεπε σκέψεις για επιστροφή στην μπασκετική κανονι-

κότητα.

Η ιταλική Ομοσπονδία σε τηλεδιάσκεψη (από αυτές που δεν

μπορούν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις, σύμφωνα με τον

πρόεδρο της ΕΟΚ, Γιώργο Βασιλακόπουλο) με τις ομάδες

των δύο κατά τεκμήριο κορυφαίων κατηγοριών της χώρας,

επιβεβαίωσε την αρχική απόφαση. Έτσι επισήμως η σεζόν

τέλειωσε για όλους στη χώρα.

Βεβαίως, δεν είναι για όλους οριστικό το τέλος της σεζόν,

καθώς από τη μια η Αρμάνι Μιλάνο (Ευρωλίγκα) κι από την

άλλη οι Βίρτους Μπολόνια και Βενέτσια (Eurocup), παραμέ-

νουν σε εγρήγορση, καθώς οι δύο διοργανώσεις έχουν εκ-

δηλώσει πρόθεση να να ολοκληρώσουν τη σεζόν. 

Να δημιουργήσουν και οι 

ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές το

δικό τους σωματείο

Μία δήλωση του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ατματζίδη, που

δείχνει ανάγλυφα τις σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των πο-

δοσφαιριστών στις χαμηλές κατηγορίες

Βαριά πληρώνουν οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές τις επι-

πτώσεις της πανδημίας, που ανάμεσά τους είναι και η λήξη

των πρωταθλημάτων στα οποία αγωνίζονται. Τα δεδουλευ-

μένα που χάνονται π.χ. στη Γ' Εθνική κατηγορία είναι

πολλά, μετά τις αποφάσεις της ΕΠΟ.

Είναι χαρακτηριστικά όσα δηλώνει για τα σοβαρά αυτά προ-

βλήματα που πλήττουν τους αθλητές ο ποδοσφαιριστής Πα-

ναγιώτης Ατματζίδης, με διαδρομή από πολλές ομάδες,

όπως η Παναχαϊκή, ο Ακράτητος, η Ρόδος, ο Ιωνικός, τα Τρί-

καλα, ο Βύζας Μεγάρων και άλλες. Ανάμεσα σε όσα λέει,

ξεχωρίζει την ανάγκη οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές να δη-

μιουργήσουν το δικό τους σωματείο.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη δεινή

κατάσταση των ερασιτεχνικών σωματείων

Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους του αρμόδιους φορείς

απευθύνει το ΔΣ το ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου

«ΑΠΣ Οιωνός», σχετικά με τη δεινή κατάσταση στην οποία

έχουν περιέλθει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στο σύνολό

του, με αφορμή και την κρίση του κορονοϊού.

Στην επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Δύο μήνες πέρασαν και δεν ακούσαμε μία λέξη. Ο ερασι-
τεχνικός αθλητισμός συγκαταλέγεται πλέον στα θύματα
της πανδημίας.
Οι μικροί αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία της γειτονιάς
βρίσκονται στο δίλημμα της επαναλειτουργίας τους όταν
αυτή τους επιτραπεί ή στην οριστική παύση της δραστηριό-
τητας τους. Ο ρόλος μας δεν είναι πρωταγωνιστικός ούτε
κοινωνικά ούτε οικονομικά, αλλά σε εμάς βρίσκουν το μέσο
παιδιά και ενήλικες ώστε να ασχοληθούν με τον ερασιτε-
χνικό αθλητισμό».

Ο σύλλογος μας ανήκει στην ΕΣΚΑ (Ένωση Σωματείων Κα-
λαθοσφαίρισης Αθηνών). Όλο αυτό το διάστημα δεν
έχουμε ούτε μια ενημέρωση, δεν έχουμε δει ούτε μια ενέρ-
γεια προς τους αρμόδιους φορείς, δεν έχει γίνει ούτε μια
προσπάθεια ώστε να επικοινωνήσουν τα σωματεία μεταξύ
τους για να εκθέσουν τα προβλήματα τους που έχουν δη-
μιουργηθεί αυτό τον καιρό.  
Η Γενική γραμματεία αθλητισμού και ο υφυπουργός αθλη-
τισμού εδώ και πολλές μέρες αναφέρονται στην προτεραι-
ότητα τους για οικονομική στήριξη του ερασιτεχνικού
αθλητισμού ώστε να καλυφθούν μέρος από τα έξοδα που
τρέχουν αυτή τη στιγμή (ενοίκια, εγκαταστάσεις, φυσιοθε-
ραπευτές, λογαριασμοί κ.ά.) αλλά επιμένουν σε αοριστο-
λογίες και όχι σε συγκεκριμένες δράσεις και ο χρόνος
περνάει.
Δε ζητάμε την επαναλειτουργία μας για όσο αυτή κρίνεται
μη ασφαλής από τους ειδικούς. Ζητάμε μια σας λέξη».

Συμφωνία για επιστροφή 

της Serie A στις 13 Ιούνη

Σε συμφωνία για την επανεκκίνηση του ιταλικού πρωτα-

θλήματος της Serie A κατέληξε η πλειοψηφία των ομάδων

της κατηγορίας έπειτα από τηλεδιάσκεψη που πραγματο-

ποίησε η ιταλική Λίγκα ανάμεσα στα μέλη της.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που γνωστοποιήθηκε,

στόχος είναι να τελειώσει το πρωτάθλημα στις 2 Αυγού-

στου και πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων

του Champions League και Εuropa League. Υπενθυμίζεται

πως για το ιταλικό πρωτάθλημα υπολείπονται 12 αγωνιστι-

κές για τη λήξη του καθώς και τα παιχνίδια Ίντερ - Σαμ-

πντόρια, Αταλάντα - Σασουόλο, Βερόνα - Κάλιαρι και

Τορίνο - Πάρμα για την 26η αγωνιστική. Παράλληλα οι ομά-

δες συμφώνησαν και στη διεξαγωγή των αγώνων του Κυ-

πέλλου.

Σημειώνεται πως στο πρωτάθλημα μετά από 26 αγωνιστι-

κές, η Γιουβέντους είναι πρώτη με 63 βαθμούς, δεύτερη η

Λάτσιο με 62, τρίτη η Ίντερ με 54, τέταρτη η Αταλάντα με

48 και πέμπτη η Ρόμα με 45. Σε θέσεις υποβιβασμού είναι

οι Λέτσε (25), Σπαλ (18) και Μπρέσια (16).

Αντίθετοι οι οπαδοί της Αταλάντα

Αντίθετοι με την επανεκκίνηση της δράσης για την ολοκλή-

ρωση της σεζόν στη Serie A είναι οι οπαδοί της Αταλάντα

και το έδειξαν με πανό που σήκωσαν έξω από το γήπεδο

της ομάδας τους. Με το Μπέργκαμο, έδρα της ομάδας, να

είναι από τις πόλεις που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από

την πανδημία του κορονοϊού στην Ιταλία, οι οπαδοί της

ομάδας αντιδρούν στην επιστροφή στη δράση και στην

ολοκλήρωση της σεζόν.

Αλλάζει το πρόγραμμα 

προπονήσεων του Ολυμπιακού

Την προετοιμασία τους ενόψει της επανέναρξης των εγχώ-

ριων, αλλά και ευρωπαϊκών διοργανώσεων συνεχίζουν

στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να τηρούν πιστά

τα αυστηρά πρωτόκολλα που όρισε η Υγειονομική Επιστη-

μονική Επιτροπή Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
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και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Ποίηση και ποιητέςΠοίηση και ποιητές

200 μαντινάδες
Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

Σε γιατρό ποιητή

Του ύπνου χάπια μου ‘δωσες, 
δεν ήταν κορυφαία.
Μα η ποίησή σου μ’έριξε
στα δίχτυα του Μορφέα!

Σχήμα: 14*21cm • Σελίδες 74

Περιστατικά ζωής
Ι. Ε. Ζέρβας

...Η αρετή χρειάζεται
σκληρή δουλειά και κόπο,
για να αντέξει στους καιρούς
στο χρόνο και τον τόπο...

Σχήμα: 14*21cm • Σελίδες 40

Ενδοσκοπικά των Φωτοτρόπων
Δημήτρης Στεφάνου Καρούσης

...Δεν χάνονται τα όνειρα τ’ Οκτώβρη. Μη φοβάσαι.
Αν άλλαξε η ζωή για μια φορά, με πάλη
κι αν τόσο αλλόκοτα, για μια στιγμή, κερδίζει το σκοτάδι
να το πιστεύεις πως με πάλη όλα αλλάζουν πάλι...

Σχήμα: 16*23cm • Σελίδες 80

Στον αστερισμό της Ανδρομέδας
Φαίδρα Φραγκομανώλη–Κοκκόλα

Η ποίηση είναι μία έκφραση ψυχής και έκφραση αισθημάτων. 
Αποτελεί πνευματική αναζήτηση και καταφύγιο από τα ρεαλιστικά 
βιώματα, αφού κάθε πνευματική δημιουργία είναι μία λυτρωτική 
έκφραση.

Σχήμα: 14*23cm • Σελίδες 88

Παραδείσια πουλιά στο καπέλο μου
Πόπη Παντελάκη

Η ποίηση της Πόπης Παντελάκη κρύβει στοχασμό 
και αποκαλύπτει συναισθήματα και μάχες για τη ζωή, 
την ελευθερία, την ειρήνη, τα αδιέξοδα…
είναι μια  κατάθεση ψυχής στους  δικούς μου ανθρώπους.

Σχήμα: 17*24cm • Σελίδες 64

Tριάντα, 29 και 1
Γιώργος Κανδηλάκης

Τριάντα χρωματικές συνθέσεις και διαφορετικές τεχνικές.
Απέναντί τους εικοσιεννέα στιχουργήματα και ένα κείμενο.
Συνδιαλέγονται, συνοδεύουν, συμπληρώνουν και συμπληρώνονται,
αναθυμούνται, παραπέμπουν και ηθελημένα ή αθέλητα υπονοούν.

Σχήμα: 14*20,5cm • Σελίδες 70

Va Pensiero
Νίκος Καμπανός

Ανεπαίσθητο θρόισμα φύλλων,
φωνή εσύ χιλιόχρονης ελιάς,
ποια λόγια και ποιες μνήμες κουβαλάς;

Ποιος είδε και ποιος έζησε
πιότερο απο εσένα γέρικη ελιά;
Μάρτυρα εσύ του αυριο και του χθες...

Σχήμα: 15*23,5cm • Σελίδες 40

Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές
Ανθολογία νεοελληνικής ποίησης

Η ανθολογία αυτή φιλοδοξεί να αγκαλιάσει κάθε γνήσια ποιητική
φωνή, να την καταγράψει και να την αφήσει παρακαταθήκη στους 
αιώνες. Το μέλλον, ο αδυσώπητος ιστορικός κριτής θα επιλέξει 
και θα καταξιώσει.

Σχήμα: 13,5*20,5cm • Σελίδες 200


