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Ποιός δημιούργησε 
το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα 
στην Ευρυάλη
Βούλας; 
Θεόδωρος  Γεωργίου 
σελίδα 16

Τιμητική διάκριση 

Πυρκαγιά στο 

Λαύριο από την ΕΒΟ
σελίδα 3

Ψήφισμα για την Αγία
Σοφία από Περιφέρεια

σελίδα 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στροφή στην κυκλική 
οικονομία

σελίδα 15

Ποιος πρέπει να αντιδράσει; -σύσσωμη η παγκόσμια κοινότητα και πρωτίστως η UNESCO
! πολύ αργεί... τι οδηγίες αναμένει και από ποιόν;

Ερίζουν ΕΥΔΑΠ και Δήμος

Μαρκοπούλου για το ΚΕΛ 
«Το θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά καθαρά πολιτικό»

απαντά ο Δήμος σελίδες 12-13

Το θέμα της προκλητικής μετατροπής 

(και πάλι) του μνημείου της παγκόσμιας

κληρονομιάς, του προστατευόμενου από

την UNESCO, σε μουσουλμανικό τέμενος

- τζαμί, δεν είναι θέμα θρησκευτικό.  

Δεν είναι καν μόνο ελληνοτουρκικό. 

Είναι βαθύτατα γεωπολιτικό! 

Μετά από 90 χρόνια - απ’ όταν

έπαψε να λειτουργεί ως τζαμί

(1930) - Ο νεοστεφής “Σουλτάνος”

γύρισε στο 1453 και ξανάκανε το

μνημείο τζαμί, για να αισθανθούν

“περήφανοι” οι μουσουλμάνοι φον-

ταμενταλιστές και να “ταπεινω-

θούν” οι ανά την υφήλιο χριστιανοί

και ιδιαίτερα οι Έλληνες που αναμι-

μνήσκονται την “ένδοξη Χιλιόχρονη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία” που δεν ήταν “ελληνική”

αλλά ρωμαϊκή, (μεσοβέζικη), γιατί ο λαός κατά το

πλείστον ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά  με υπο-

τονικό -τουλάχιστον- Εθνικό συναίσθημα, λόγω

Χριστιανικής πίστης.

Δεν είναι του παρόντος, αλλά η χριστιανική θρη-

σκεία -όπως είχε αναθεωρηθεί από τους διάφορους

θεωρητικούς του ιερατείου, (μην ξεχνάμε την Ζ’ Οι-

κουμενική Σύνοδο και τα αναθέματα κατά των Ελ-

λήνων και του πολιτισμού τους που ακόμα ισχύουν

και μάλιστα Συνταγματικά!) η χριστιανική θρησκεία, 
Συνέχεια στη σελ. 2

Αγία Σοφία !
Μεσαιωνισμός, Βαρβαρότητα, 

Ένοχη Σιωπή, Ανοχή, 
“Ουδετερότητα” κυοφορούσα 

“το αυγό του φιδιού”!

του Κώστα 
Βενετσάνου
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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.

λοιπόν, όπως είχε προσαρμοστεί στα συμφέροντα της

άρχουσας τάξης και τη χρησιμοποιούσαν ορισμένοι

πονηροί, προς ίδιον όφελος, έβλαψε τον ελληνισμό.

Μετά την άλωση οφείλουμε να πούμε πως έπαιξε θε-

τικό ρόλο γιατί συνέτεινε στη διατήρηση της εθνικής

ομοιογένειας.

Το θέμα της Αγίας Σοφίας δεν είναι μόνο ελληνικό

διότι το ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, δεν τον

έχτισε κανένα ελληνικό κράτος, ούτε Έλληνας αυτο-

κράτορας, αλλά ο Ιουστινιανός, που  ήταν Ρωμαίος,

όπως και οι προγενέστεροι Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο

άγιος και ισαπόστολος -κααλά- και ο Κωνσταντίνος ο

Β΄ με τον προϋπάρχοντα ομώνυμο ναό που έκαψαν

οι στασιαστές της “στάσης του Νίκα”, το 532 -γιατί

άραγε;- και να το ξαναχτίσει όπως περίπου τον ξέ-

ρουμε -και χωρίς τους μιναρέδες, βεβαίως- ο Ιουστι-

νιανός μέσα σε 5 χρόνια. Αρχιτέκτονες της ναοδομίας

ήσαν οι Έλληνες Ανθέμιος και Ισίδωρος. Ο ναός ξε-

χωρίζει για την αρχιτεκτονική του και τον εσωτερικό

του διάκοσμο. έχει αντέξει πάνω από μιάμιση χιλιετία

και η UNESCO τον έχει ανακηρύξει από το 1985 σε

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς!

Τι μνημείο είναι αυτό; Όπως είπαμε: Παγκόσμιας πο-

λιτιστικής κληρονομιάς! Ποιος πρέπει να ενδιαφέρε-

ται λοιπόν και να αντιδράσει δεόντως στη βεβήλωσή

του από τον Τούρκο πρόεδρο; -σύσσωμη η παγκόσμια

κοινότητα και πρωτίστως η UNESCO ! πολύ αργεί... τι

οδηγίες αναμένει και από ποιόν;

Ποιοι οφείλουν να αντιδράσουν;

- Οι ανά την οικουμένη χριστιανοί όλων των δογμά-

των, τάσεων κλπ. επίσημοι και μη. Κληρικοί, πιστοί και

πολιτικοί. (Όταν μάλιστα κάποιοι οικειοποιούνται και

τον τίτλο: “χριστιανοδημοκράτες”, που ούτε το ένα

αποδεικνύεται ούτε το άλλο αναδεικνύεται. Εδώ να

θυμηθούμε ότι το πλείστον και των αμερικανών και

των Ρώσων και των λοιπών ευρωπαίων ενωσιακών και

μη δηλώνουν χριστιανοί!

- Η ιταλική χερσόνησος έχει ιδιαίτερο λόγο ευθύνης

και λόγου. 

Α) Η Αγία έδρα, το βατικανό, ο Πάπας και Β) Η ιταλική

κυβέρνηση. Οι αρχαίοι Ιταλοί δεν είναι οι Ρωμαίοι; Ο

Ιουστινιανός ήταν Ρωμαίος. Το Ανατολικό Ρωμαϊκό

κράτος ήταν ρωμαϊκό. Και δεν είναι θέμα που προ-

σφέρεται για κομματική εκμετάλλευση. Τα λέω και για

τους δικούς μας. 

- Οι Ρώσοι, που αισθάνονται και διάδοχοι ηγέτες της

Ορθοδοξίας μετά την άλωση της Πόλης...  οι πιστοί

εξοργίστηκαν· η κυβέρνηση το έπαιξε διπλωματικά!

Δεν αισθάνθηκα τις αντιδράσεις κανενός.

Ό,τι μέχρι στιγμής... αλίευσα ήταν χλιαρό και/ή για

την “τιμή των όπλων”.... 

Πού το πάνε λοιπόν όλες εκείνες οι βαρύγδουπες ορ-

γανώσεις, οι Οργανισμοί, οι “θεσμοί”, οι “αξίες”, το

Διεθνές Δίκαιο, οι “ηγέτες”, τα κράτη, οι ενώσεις, οι

διακηρύξεις…. 

Έχουν απέναντί τους, ή ορθότερα, στους κόλπους

τους, έναν ηγέτη, έναν πραγματικό ηγέτη,

κακόν,αλλά ηγέτη -τον Ερντογάν- που βαδίζει 20 χρό-

νια τώρα πολύ μεθοδικά, με ορθά μελετημένα και μα-

κροχρόνια σχεδιασμένα ρίσκα, αφού προηγουμένως

έχει διασφαλιστεί με τις διαπλοκές του - ακόμα και

προσωπικές- κυρίως οικονομικού χαρακτήρα-! Δεν

χρειάζονται ιδεολογίες. Αυτές είναι για τα προσχή-

ματα. “Ιδεολογία” είναι μόνο η Τουρκία και οι επεκτα-

τικές επιδιώξεις της. Το Ισλάμ και η μαντίλα είναι

απλώς εργαλεία!

- “Ο Τραμπ αποφασίζει για την Τουρκία με βάση προ-
σωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα”,  σύμφωνα με

τον Τζον Μπόλτον.1

- η Γερμανία ως γνωστόν, έχει τεράστια επιχειρημα-

τικά συμφέροντα στην Τουρκία.

- Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ βεβαίως, καίγονται να πουλή-

σουν στην Τουρκία τα εκατό F35 και επιθυμούν να την

αποσπάσουν από την “αγκαλιά” του Πούτιν.

- Οι Ρώσοι πουλάνε τους S-400, Aτομικό εργοστάσιο

κλπ. ενώ προσπαθούν -και πέρνουν- από την Τουρκία

ό τι τους αρνηθήκαμε εμείς, ως “δεδομένοι”.

Όλοι αυτοί βεβαίως νομίζουν ότι κάνουν ένα επωφε-

λές παιχνίδι για τα κράτη τους και για τους ίδιους. 

Δεν πιστεύουν όμως ότι είναι πραγματοποιήσιμο

εκείνο που είναι καταφανές: H Τουρκία επιδιώκει να

αυξήσει την ισχύ της διεθνώς, καθώς και την επιρροή

της στο Ισλάμ των τριών ηπείρων, ενδυναμώνοντας

έτσι περεταίρω την οικονομική και στρατιωτική της

ισχύ. 

- Ο Ερντογάν διακατέχεται από ισχυρότατο ναπολε-

όντειο σύμπλεγμα. Τα γεγονότα, οι εξελίξεις, οι ανο-

χές και οι δισταγμοί των μεγάλων δυνάμεων ευνοούν

την ανάπτυξή του και την εκδήλωση του στο ορατό

μέλλον. Εκκολάπτουν το “αυγό του φιδιού” και ευχα-

ριστιούνται που αυτό “κλωτσάει”. Κυοφορούν έναν

ανατολίτη Βοναπάρτη.- έναν Φύρερ Ισλαμιστή. Μα

όταν ξυπνήσουν, θα είναι αργά πολύ. Θα έχει ήδη πνι-

γεί στο αίμα η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατο-

λής, της βόρειας Αφρικής και της ανατολικής

Μεσογείου και ίσως όχι μόνον.

Κλείνω με μία παρήγορη φωνή του νομπελίστα τούρ-

κου Ορχάν Παμούκ.

“Το να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία σε τζαμί, είναι
σαν να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι  δυστυχώς δεν
είμαστε πλέον κοσμικό κράτος. Υπάρχουν εκατομμύ-
ρια κοσμικοί Τούρκοι που φωνάζουν εναντίον της
απόφασης αλλά οι φωνές μας δεν ακούγονται” δή-

λωσε στο BBC news2. Φτάνει που ακούγεται η απει-

λητική και απατηλή φωνή του Ερντογάν. Και

παραακούγεται μάλιστα!

___________________

1. iefimerida 16/7/20. Bolton μέχρι πρότινος δεξί χέρι του Τραμπ

πρώην σύμβουλος Εθνικής ασφαλείας (δηλώσεις του 19-9-19, 7-

11-19) “ο όμιλος Trump έχει ένα ακίνητο στην Κωνσταντινούπολη

στα εγκαίνια, το 2012, η κόρη του η Ιβάνκα Τραμπ δίπλα-δίπλα με

τον Ερντογάν”, θυμίζει το NBC news... Σημειοση Συν., ως γνωστόν

ο Τραμπ είχε ενδιαφερθεί για το “Ελληνικό” προτού γίνει πρόεδρος

αλλά εμείς προτιμήσαμε τον Λάτση! 

2. Naftemporiki.gr (12/7/20).

Αγία Σοφία !
Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Ανοίγει η “Παιδική Εξοχή Κεραταίας”

Σελ. 6

“Αλμυρές” οι παραλίες στα ΒΒΒ
Σελ. 6

1966 Η ιστορία σε επανάληψη
γιαννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Ο διάλογος θεμέλιο της δημοκρατίας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Solar Orbiter Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εξ εποικοδομητισμού άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα Σελ. 17

Συνεδριάζει το τοπικό Βούλας
για προτάσεις έργων Σελ. 17

Αθλητικά Σελ. 22-23



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                       18  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Εφιαλτικό σύνεφο καπνού απο πυρκαγιά, στα δυτικά όρια της πόλης, μεταξύ του

αστικού ιστού και του εργοστασίου της ΕΒΟ.  Ηταν οι πρώτες πληροφορίες για

την πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη 16.7.20 στην περιοχή Πούντα Ζέζα του

Λαυρίου.

Κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πολλές

ώρες, γιατί ο τοπικός άνεμος που έπνεε εκείνη την ώρα μετέφερε γρήγορα τη

φωτιά.

“Από δοκιμαστικές βολές της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) ξέσπασε η
πυρκαγιά στο Λαύριο” ανέφερε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μι-

λώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. «Ήταν από τις πιο δύσκολες
πυρκαγιές».

“Αδιανόητο να ρίχνουν βολές με τέτοιο καιρό στην ΕΒΟ”, επεσήμανε ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής και συνέχισε: «Έχουμε καταθέσει υπόμνημα να μην γίνονται δοκι-
μαστικές βολές από 1η Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου, αλλά δεν εισακουστήκαμε.
Ελπίζουμε τώρα αυτό να σταματήσει».
Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη  ο μηχανισμός της Περιφέρειας τέθηκε

σε πλήρη κινητοποίηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος εργαζόμενοι

της Περιφέρειας Αττικής με 8 υδροφόρες και 2 χωματουργικά μηχανήματα. 

Το συντονισμό της ομάδας Πολιτικής Προστασίας είχε ο αρμόδιος Αντιπεριφερει-

άρχης Βασίλης Κόκκαλης, ενώ επιτόπου βρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Α. Αυγερινός, ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Πε-

ριφέρειας Αττικής Ν. Σταθόπουλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γ. Σμέρος. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής με αφορμή την πυρκαγιά τόνισε τα εξής:

«Ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της
πυρκαγιάς βρέθηκε στο σημείο των επιχειρήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τους ερ-
γαζόμενους και τα στελέχη της Περιφέρειας για την άμεση ανταπόκριση τους». 

Δήλωση Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά

Ο δήμαρχος Δημ. Λουκάς μετά την κατάσβεση της φωτιάς δήλωσε: «H άμεση κι-
νητοποίηση και παρέμβαση όλων των αρμοδίων φορέων και των επιχειρησιακών
δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή αντιμετώπιση της σημερινής φωτιάς
στο χώρο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους
όσοι με αμεσότητα και αίσθημα ευθύνης συνέβαλαν στον έλεγχο και τελικά την
πλήρη καταστολή της φωτιάς. Σήμερα επιχείρησαν 8 εναέρια μέσα και 170 πυρο-
σβέστες, τους οποίους ευχαριστώ.

Η αιτία της φωτιάς (δοκιμαστικές βολές) είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ως εκ τούτου
έθεσα υπόψη όλων των εμπλεκομένων φορέων την απαίτηση του Δήμου Λαυρε-
ωτικής να ανασταλεί εντός της αντιπυρικής περιόδου η δραστηριότητα αυτή,
καθώς το Λαύριο είναι μια περιοχή με ισχυρούς ανέμους, ακόμη κι αν η υπόλοιπη
Αττική έχει άπνοια.    

Είμαστε εδώ σε πλήρη εγρήγορση, όπως διαπιστώθηκε και στο σημερινό έκτα-
κτο ΣΟΠΠ (Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας), που συνεδρίασε στο
δημαρχείο, υπό τον Θανάση Αυγερινό, ως δυνάμεις  πρόληψης και καταστολής
παρόμοιων κρίσεων». 

Ειδικότερα ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδα-

λιά που έσπευσε επί τόπου συντονίζοντας τις προσπάθειες μαζί με τον αρχηγό του Πυρο-

σβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, τον Περιφερειάρχη Αττικής

Γιώργο Πατούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κόκκαλη, τον

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Θανάση Αυγερινό, τον Αντιπεριφερειάρχη Οικο-

νομικών Νίκο Πέππα, τους Δημάρχους, Πέτρο Φιλίππου και Κώστα  Αλλαγιάννη καθώς

και τους όμορους Δήμους, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτι-

κής, Ηλία Στουραΐτη και τους εθελοντές μας, τον Διοικητή Π.Υ. Νοτιοανατολικής Αττικής

Δαμιανό Παπαδόπουλο, τον Διοικητή της Π.Υ. Λαυρίου Νικόλαο Κούτρα, τον Λιμενάρχη

Λαυρίου Τρύφωνα Κοντιζά, τον Αστυνομικό Διευθυντή Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο

Λουκόπουλο, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου για τον άριστο συντονισμό και τη βοήθειά τους

καθώς και τους εργαζομένους των ΕΑΣ.

Πυρκαγιά από βολές της ΕΒΟ στην Πούντα Ζέζα Λαυρίου

Από τις πρώτες εικόνες που ανάρτησε στο f, ο τ. δήμαρχος Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος.

Τα ελικόπτερα πετούσαν πολύ χαμηλά. Θαύμασαν την αξιοσύνη των πιλότων!
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Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Ο Λεωνίδας Καβάκος 
ερμηνεύει Μπαχ στην Επίδαυρο

«Ο Μπαχ μοιάζει με αστρονόμο ο οποίος, με τη
βοήθεια των μαθηματικών κωδίκων, βρίσκει τα
πλέον μεγαλειώδη άστρα». 
Μια έκπληξη σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των 65

χρόνων αδιάλειπτης ιστορίας του Φεστιβάλ, που

ανοίγει φέτος τα Επιδαύρια μ’ ένα γεγονός διε-

θνούς ακτινοβολίας!

Στις 17 Ιουλίου, ο κορυφαίος βιολονίστας, Λεωνί-

δας Καβάκος, θα σταθεί μόνος του στην ορχήστρα

του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου για να ερμη-

νεύσει έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, σε μία

συναυλία που αναμένεται ν’ αποτελέσει ορόσημο

στην ιστορία του Φεστιβάλ. 

Το εμβληματικό αρχαίο θέατρο υποδέχεται ένα κο-

ρυφαίο μουσικό γεγονός,  με μία πρόταση που δι-

ευρύνει καλλιτεχνικά το βίωμα των φεστιβαλικών

χώρων, προτείνοντας μια αντισυμβατική «κατοί-

κησή» τους. 

Άριες και ντουέτα από όπερες 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ηρώδειο

Άριες και ντουέτα από όπερες των
Βέρντι, Τζορντάνο, Μασκάνι και
Πουτσίνι
Στο πρώτο γκαλά, την Κυριακή 26
Ιουλίου, οι διεθνώς αναγνωρισμένοι
μονωδοί Ρικκάρντο Μάσσι και Δη-
μήτρης Πλατανιάς κ.ά. ερμηνεύουν
διάσημες άριες και ντουέτα από
όπερες του Βέρντι
(Ριγολέττος, Τροβατόρε, Ένας
χορός μεταμφιεσμένων, Η δύναμη
του πεπρωμένου), του Τζορντάνο
(Αντρέα Σενιέ), του Μασκάνι (Κα-
βαλλερία ρουστικάνα) και του Που-
τσίνι (Τουραντότ). Την Ορχήστρα
της ΕΛΣ διευθύνει ο διακεκριμένος
Ιταλός αρχιμουσικός Πιερ Τζόρτζιο
Μοράντι. 
O Ιταλός τενόρος Ρικκάρντο
Μάσσι, από τους πιο συναρπαστι-
κούς ερμηνευτές του ιταλικού spinto
ρεπερτορίου, κέρδισε πολύ νωρίς τη

διεθνή αναγνώριση, καθώς οι ερμη-
νείες του στους εμβληματικούς ρό-
λους του Βέρντι και του Πουτσίνι
θεωρήθηκαν αξεπέραστες. 
Ο σπουδαίος Έλληνας βαρύτονος
της ΕΛΣ Δημήτρης Πλατανιάς, πα-
ράλληλα με τις εμφανίσεις του στην
Ελλάδα, έχει κατακτήσει τα μεγα-
λύτερα ευρωπαϊκά λυρικά θέατρα
και φεστιβάλ όπερας, έχει συνεργα-
στεί με κορυφαίους αρχιμουσικούς
και με σπουδαίους σκηνοθέτες, ενώ
έχει μοιραστεί τη σκηνή με πρωτα-
γωνιστές διεθνούς εμβέλειας. 

Ερμηνεύουν  Ρικκάρντο Μάσσι  τενό-
ρος,  Δημήτρης Πλατανιάς  βαρύτο-
νος •  Ορχήστρα Εθνικής Λυρικής
Σκηνής •  Μουσική διεύθυνση Πιερ
Τζόρτζιο Μοράντι*

28 ΙΟΥΛΙΟΥ
Άριες και ντουέτα από όπερες των
Βέρντι, Πονκιέλλι, Τζορντάνο,
Λεονκαβάλλο και Πουτσίνι

Το δεύτερο γκαλά της Λυρικής στο
Ηρώδειο, την Τρίτη 28 Ιουλίου,
δίνει στο κοινό την ευκαιρία να
θαυμάσει τρεις διεθνώς αναγνωρι-
σμένους πρωταγωνιστές της όπε-
ρας, την Τσέλια Κοστέα, τον
Τζόρτζιο Μπερρούτζι και τον Αμ-
πρότζο Μαέστρι, οι οποίοι θα ερμη-
νεύσουν διάσημες άριες και
ντουέτα από όπερες του Βέρντι
(Λουίζα Μίλλερ, Τροβατόρε, Ένας
χορός μεταμφιεσμένων, Η δύναμη
του πεπρωμένου), του Πονκιέλλι
(Τζοκόντα), του Τζορντάνο (Αν-
τρέα Σενιέ), του Λεονκαβάλλο (Πα-
λιάτσοι) και του Πουτσίνι (Τόσκα).
Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει ο
διακεκριμένος Ιταλός αρχιμουσικός
Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι. 
Η σπουδαία πρωταγωνίστρια της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τσέλια
Κοστέα έχει διακριθεί σε πολυάριθ-
μους διεθνείς διαγωνισμούς τρα-
γουδιού και έχει διαγράψει μια
πολύ σημαντική πορεία.
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Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στις 19:30

Ένα αριστούργημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το

διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού, “Το αμάρτημα της

Μητρός μου’’ (1883) παρουσιάζει ο Δήμος Λαυρεωτι-

κής,

Ο Βιζυηνός αντλεί αφηγηματικό υλικό από τις προσω-

πικές και οικογενειακές μνήμες, από τις παραδόσεις

και τα βιώματα της λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη πα-

τρίδα του και το ενισχύει με το στέρεο υπόβαθρο της

παιδείας του. 

Η παράσταση  είναι στην αγγλική γλώσσα “σε μία προ-

σπάθεια σύνδεσης του αγγλόφωνου κοινού με τη

σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία”, όπως σημειώνουν.

Έχει ήδη φιλοξενηθεί με μεγάλη επιτυχία σε κορυ-

φαία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών

της Αμερικής επί δύο συνεχή έτη (2018-2019).

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Δανάη Ρούσσου

Ερμηνεία: Ρένα Κυπριώτη

Σύνθεση μουσικής: Νίκος Κυπουργός

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Καλλιτεχνική συνεργάτις: Ειρήνη Βουρλάκου

Η παράσταση είναι στα αγγλικά.

Στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού στην Αττική στις 19 Ιου-

λίου στις 19.30

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μέγιστος αριθμός θεατών 100. 

Υποχρεωτική η προκράτηση θέσης στον παρακάτω

σύνδεσμο:

https://digitalculture.gov.gr/2020/05/to-amartima-tis-

mitros-mou-apo-to-ethniko-theatro/

“To αμάρτημα της μητρός μου”
στο αρχαίο θέατρο Θορικού

Ανοίγει η αυλαία των Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων στο Δήμο Μαρκοπούλου

Γεράσιμος Ανδρεάτος

στο θέατρο Σάρας

Με τη Συναυλία του αγαπημένου ερμηνευτή Γεράσιμου

Ανδρεάτου, ανοίγει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 και

ώρα 9.30 μ.μ. στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπού-

λου, η αυλαία των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Καλο-

καίρι 2020», που διοργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου

και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.).

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συ-

στάσεις, καθώς έχει ξεχωρίσει στο χώρο για την ιδιαί-

τερη φωνή του, αλλά και τα εξαιρετικά live που κάνει.

Από τις σημαντικότερες φωνές της νεότερης γενιάς, με

μία σημαντική μουσική διαδρομή, παρουσιάζει ένα

πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια που έγιναν

σταθμοί στην καριέρα του, μέσα από τη συνεργασία του

με σημαντικούς συνθέτες όπως ο Βαγγέλης Κορακά-

κης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Χρήστος Νικο-

λόπουλος, ο Παντελής Θαλασσινός.

Έτσι τραγούδια όπως το «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια», «Το

σκάκι», «Ο γκρεμός», «Στη σκέψη της τρελής», «Πρώτο Φθι-

νόπωρο» και πολλά άλλα σπουδαία ακούγονται μαζί με λαϊκές

επιτυχίες που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου και έχουν απο-

τυπωθεί στις καρδιές όλων μας. Κλασικές δημιουργίες συνθετών

όπως του Άκη Πάνου, του Β. Τσιτσάνη, του Γ. Ζαμπέτα, του

Μ. Χιώτη, του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιάννη Παπαϊωάννου,

θα είναι μερικά από τα τραγούδια που θα ακουστούν. Θα παρου-

σιάσει επίσης τραγούδια από το νέο του Δίσκο με τίτλο: «Ψυχές

Γενναίες». Τον συνοδεύει η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη.

Μαζί του επίσης επί σκηνής: Βασίλης Παπαδόπουλος (μπου-

ζούκι), Βαγγέλης Κονταράτος (κιθάρα), Νίκος Σκομόπουλος

(τύμπανα), Γιάννης Γρυπαίος (μπάσο), Δήμος Πολυμέρης

(ακορντεόν).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ. ευχαριστούν τον Αθα-

νάσιο Μαρτίνο για τη χορηγία του στη διοργάνωση της εκδήλω-

σης.

Από την Τρίτη, 28 Ιουλίου έως και

την Κυριακή, 2 Αυγούστου το Φε-

στιβάλ Ρεματιάς 2020 φιλοξενεί 

το 6ο Our Festival: 6 μέρες γεμά-

τες θέατρο, μουσική, χορός, κου-

κλοθέατρο, video art, παιδικές

παραστάσεις αλλά και εργαστήρια

για μικρούς και μεγάλους, υπό-

σχονται όμορφες στιγμές στο

κοινό, με ελεύθερη είσοδο αλλά

και απόλυτη ασφάλεια, καθώς τη-

ρούνται όλες προδιαγραφές ασφα-

λείας που προβλέπονται από το

Υπουργείο Πολιτισμού! 

Το Πρόγραμμα

Τρίτη, 28 Ιουλίου
19:00 |Μουσική με Ανακυκλώσιμα
Υλικά | Marakaibo Percussion | Εργα
στήριο για παιδιά Διάρκεια: 90’
21:00 | 2 meet | Μαρί Κασσαπιάν 
Ελιάν Ρουμιέ | Χορός | Διάρκεια: 20’
21:30 | Νίκος Καζαντζάκης  Όφις και
κρίνο | Χρήστος Θάνος, Ηρώ Μπέζου |
Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Α’ Μέρος
20:00 | Αβγώ | IKIRU  Σερέφογλου
Στέλλα | Παράσταση για βρέφη | Διάρ
κεια: 30’

Β’ Μέρος
21:30 | Paul Goodman  Αλέξης Νόνης
| Weaving Worlds | Μουσική | Διάρ
κεια: 45’
22:30 | Chrysoula K. & Púrpura | Μου

σικές του Κόσμου... Δύση και Ανατολή…
| Μουσική |Διάρκεια: 50’

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Α’ Μέρος
20:00 | ΚοσκινοΑρμενίζοντας | Θέατρο
Ανάποδα | Θέατρο Κούκλας | Διάρ
κεια: 40’

Β’ Μέρος
21:30 | Jazz performance | Alone To
gether Trio | Μουσική |Διάρκεια: 50’
22:30 | The Soul Peanuts Live | The Soul
Peanuts | Μουσική |Διάρκεια: 50’

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συν
θήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστή
ριο Υποκριτικής
Διάρκεια: 2 ½  ώρες 

Α’ Μέρος
20:30 | Trés Sure | MayBe A Company
| Θέατρο |Διάρκεια: 50’

Β’ Μέρος
22:00 | Αντιγόνη  αυτό τουλάχιστον το
μπορώ | HashArt theater group | Θέα
τρο
Διάρκεια: 85’

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020
17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συν
θήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστή
ριο Υποκριτικής
Διάρκεια: 3 ώρες 
21:00 | [New] Horizons | Ντέμη Παπα
θανασίου | Χορός | Διάρκεια: 12’
21:30 | We find each other in the
plenum | Ζωή Ευσταθίου | Χορός |

Διάρκεια: 20’
22:00 | Ελεγεία για έναν παράλογο
κόσμο | Αδάμου Βίκυ | Θέατρο | Διάρ
κεια: 60’

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Α’ Μέρος
20:30 | “Το Τάβλι” του Δ. Κεχαϊδη | Θε
ατρική Ομάδα Roswitha | Θέατρο|
Διάρκεια: 65’

Β’ Μέρος
22:00 | Live music | Desert Monks |
Μουσική| Διάρκεια: 50’
23:00 | Live concert | Universe217 |
Μουσική | Διάρκεια: 50’

Παράλληλη Δράση (καθ’ όλη τη διάρ
κεια του φεστιβάλ, στον χώρο του κυ
λικείου): Balkaniko | Video art

Απαραίτητη η επίδειξη δελτίου εισόδου,

το οποίο θα είναι διαθέσιμο από το

viva.gr

Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο

μέρος θα μεσολαβεί διάλειμμα, κατά το

οποίο οι θεατές θα πρέπει να αποχω-

ρούν από το χώρο, ώστε το θέατρο να

απολυμαίνεται για το δεύτερο μέρος. 

Όσοι θεατές επιθυμούν να παρακολου-

θήσουν και τα δύο μέρη, θα πρέπει να

προμηθευθούν δελτία και για τα δύο.

Το Our Festival γεννήθηκε το 2015.

Είναι ένα φεστιβάλ με δράσεις από

όλο το φάσμα των τεχνών, που έχει ως

στόχο τη συνάντηση καλλιτεχνών που

προασπίζουν έμπρακτα την έννοια

της αλληλεγγύης.

6ο Our Festival: Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό
– Café”, Αττικής  (on line) 

Η ομάδα “Λογοτεχνικό  καφενείο  Αττικής”, καλεί

κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμε-

τάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική  on line διαδρα-

στική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.), απαγγελίες

ποιημάτων και γενικότερα   παρουσίαση φιλολογικών

θεμάτων.   Ελεύθερη δωρεάν  συμμετοχή.

Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις

Οργανώνεται  από μέλη του “Αττικού πνευματικού

συλλόγου Γλυφάδας”.

Πληροφ: γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι πιο κάτω συζητήσεις:
25 .6. 20 : Γενοκτονία Ποντίων, Φραγκοκρατία στο Μωριά,

Χρονικό του Μωρέως, Μυστράς,  Γλαρέντσα, απαγγελίες.

9. 7. 20 : Ισλάμ και μουσουλμάνοι, Χριστιανισμός 

17.7.20 Λογοτεχνία Κύπρου, με φωνή και  συμμετοχή από

την Κύπρο με ποιήτρια. 

Αγία Σοφία, Τουρκικές συμπεριφορές και αντιμετώπιση.

Απαγγελίες.     
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Αναστολή της εκδίκασης

για τις ιδιοκτησίες 

στη Σαρωνίδα και Λαύριο

ζητάει ο Βουλευτής 

Γ. Βλάχος

Την αναστολή της εκδίκασης των ενστάσεων του

Κτηματολογίου για ακίνητα που ανήκουν στους Δή-

μους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, ζητά με τροπο-

λογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Ανατολικής

Αττικής Γιώργος Βλάχος, στο νομοσχέδιο του

Υπουργείου Περιβάλλοντος για την «Προώθηση της

Ηλεκτροκίνησης». 

Οπως έχουμε γτάψει κατ επανάληψη και στο προ-

ηγούμενο φύλλο, ότι το θέμα ταλαιπωρεί τους κα-

τοίκους της Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού, αφού

το ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί τις περιουσίες

τους, προβάλλοντας διεκδικήσεις δυνάμει της

1151/1872 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου. 

Το νομοσχέδιο και η τροπολογία θα συζητηθούν την

ερχόμενη Τρίτη 21.7.20, όπου ο Γ. Βλάχος προτεί-

νει, την αναστολή εξέτασης των ενστάσεων, η

οποία κρίνεται απαραίτητη και λόγω των έκτακτων

μέτρων λόγω πανδημίας και ιδίως λόγω αναστολής

των δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των

Κτηματολογικών Γραφείων.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει
την έναρξη της κατασκήνωσης  «Ζ΄
Παιδική Εξοχή Κερατέας» για το καλο
καίρι του 2020.
Η κατασκήνωση θα ανοίξει τις πόρτες
της για τους μικρούς φίλους τον Αύγου
στο του 2020 και θα λειτουργήσει για 2
περιόδους και σε κάθε κατασκηνωτική
περίοδο θα φιλοξενηθούν 90 παιδιά:
Α’ Περίοδος: 110 Αυγούστου
Β΄ Περίοδος: 1625 Αυγούστου

Δεχόμαστε αιτήσεις από: 
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως και την
Τρίτη 28 Ιουλίου 2020
για τους ενδιαφερόμενους της Α’ Κατα
σκηνωτικής Περιόδου
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 έως και την
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
για τους ενδιαφερόμενους της Β’ Κατα
σκηνωτικής Περιόδου
Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και
τα αυστηρά κριτήρια λειτουργίας, τις
εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής αλλά και

το πολύεπίπεδο διαδραστικό πρό
γραμμα ψυχαγωγίας, βασικό μέλημα
του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι η ευχά
ριστη απασχόληση και προσεκτική
φροντίδα των παιδιών.   Η Παιδική
Εξοχή απευθύνεται σε παιδιά 616
ετών.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό
συμμετοχής, όπως και πέρυσι, καθορί
ζεται για τους κατασκηνωτές (παιδιά)
σε 30,00€ / παιδί. Τα παιδιά των πο
λύτεκνων, των τρίτεκνων, των δικαιού
χων ΚΕΑ και τα παιδιά που ο ένας εκ
των δυο γονέων είναι άνεργος δεν θα
καταβάλουν οικονομική συμμετοχή.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία χρειάζεται να προσκομίσουν οι
ενδιαφερόμενοι θα τα βρούν: στο 
Δημαρχείο Κερατέας:  Πρωτόκολλο Κε

ρατέας Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου
37, Τ.Κ. 19001                                                              
Στο Δημαρχείο Λαυρίου: Πρωτόκολλο
Λαυρίου Κουντουριώτου 1, Λιμάνι
Λαυρίου, Τ.Κ. 19500
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
Για την Κερατέα: 22993 20238, 22993
20213, 2299320228
Για το Λαύριο: 22923 20176 

Ανοίγει η «Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας»

Συνεχίζεται η καμπάνια της Λαϊκής Συσπείρωσης για

την ενημέρωση και δράση σχετικά με τις παραλίες

του Δήμου ΒΒΒ. Την Κυριακή 12 Ιουλίου βρέθηκαν

ξανά σε αρκετά σημεία του παραλιακού μετώπου.

Οσα διαπίστωσαν από τις συζητήσεις με τον κόσμο

που δηλώνει ότι θέλει να συμμετέχει στις δράσεις,

δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι διαχειριστές

των παραλιών, επιχειρηματίες, εφαρμόζουν απαρά-

δεκτες μεθόδους που αποκλείουν όλο και περισσό-

τερους από την ελεύθερη πρόσβαση και την

απόλαυση ενός μπάνιου.

Λουόμενοι κατήγγειλαν σε εμάς τα εξής: 

1. Στην Ακτή Βουλιαγμένης μετά την αύξηση του ει-

σιτηρίου κατά 2 ευρώ, καθιερώθηκε Reservation Zone

(!!!) με κόστος 40 και 50 ευρώ για ξαπλώστρα και ομ-

πρέλα! Οι κρατήσεις αφορούν και το πάρκινγκ έξω

από την παραλία! Ετσι μειώθηκε ο χώρος της παρα-

λίας για τους υπόλοιπους, αν και ισχύουν τα μέτρα

για τον κορονοιό. Ποιος το αποφάσισε; Από που δό-

θηκε η άδεια; Τι παρέμβαση έχει κάνει η Διοίκηση

του δήμου;

2. Στην παραλία της Βάρκιζας που διαχειρίζεται επι-

χειρηματικός όμιλος,  γονιός, δημότης Βάρης, όταν

έβγαλε φαγητό για τα μικρά του παιδάκια, δέχτηκε

παρατήρησεις από τους υπεύθυνους ασφαλείας της

παραλίας και του ζήτησαν να ελέγξουν την  τσάντα

του!!! Επειδή λέει απαγορεύεται να έχει φαγητό μαζί

του για τα παιδάκια του! Οπως ήταν λογικό, ο συνδη-

μότης μας, έκανε μεγάλη φασαρία και σταμάτησε

αυτό το αίσχος! 

3. Σε παραλίες του Δήμου σε Βούλα και Βάρκιζα, ζη-

τούν από  λουόμενους να σηκωθούν από τις πετσέτες

τους και να κάτσουν σε ξαπλώστρες και ομπρέλες για

να πληρώσουν. Μπροστά από τα καταστήματα το κό-

στος για ομπρέλα και ξαπλώστρα είναι 15 ευρώ το

σετ με υποχρεωτική κατανάλωση από 65 ευρώ! Σύ-

νολο 75 ευρώ.

4. Στον Ορμο της Ζώσκας το ελεύθερο τμήμα της πα-

ραλίας έχει μικρύνει δραματικά μετά τις εργασίες συ-

νεργείων του Δήμου που έριξαν βράχια για λόγους

ασφαλείας, εδώ και περίπου ένα μήνα. Όμως, βρισκό-

μαστε στο μέσο του καλοκαιριού και η κατάσταση όσο

παραμένει έτσι, ο κόσμος αναγκάζεται ή να πληρώνει

υπέρογκα ποσά που φτάνουν και τα 120 ευρώ στην

επιχείριση που έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες ή να

μην επισκέπτεται την παραλία.

Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα συμβαίνουν στις πα-

ραλίες του Δήμου μας. Και τι θέμα είναι: Υπάρχει κά-

ποιος ελεγκτικός μηχανισμός της πολιτείας και του

Δήμου ή με την ανοχή τους ή την ενθάρρυνσή τους,

κάποιοι έχουν μετατρέψει τις παραλίες σε ένα άθλιο

όργιο κερδοσκοπίας και εκμετάλλευσης;

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6973435064

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: paraliesvvv@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(Δ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ)

Καλούνται οι κύριοι και νομείς των

ακινήτων των περιοχών Β’ κατοικίας

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ– ΤΡΕΧΑΝ-

ΤΙΕΡΑ της Δημοτικής Ενότητας Κε-

ρατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να

λάβουν γνώση της πολεοδομικής με-

λέτης, όπως αναρτήθηκε βάσει της

υπ’ αριθμ. 19/2020 απόφασης της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η ανάρτηση των διαγραμμάτων της

Πολεοδομικής Μελέτης θα γίνει στο

Δημοτικό κατάστημα Κερατέας (Λ.

Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα) για

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από

την τελευταία δημοσίευση της πα-

ρούσας. Δικαίωμα ένστασης έχουν

μόνο οι θιγόμενοι από τις αλλαγές.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Συνεχίζει η “Λαϊκή Συσπειρωση” ΒΒΒ
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με ψήφισμά του

(15.7.20) καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο

τρόπο την απόφαση του Προέδρου και της Κυβέρνη-

σης της Τουρκίας να μετατρέψουν τον Ναό της Αγίας

Σοφίας σε τζαμί. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρ-

κεια της εισήγησής του επεσήμανε ότι πρόκειται για

μια πρωτοφανή ενέργεια που συμβάλλει περαιτέρω

στην εθνικιστική δημαγωγία και τη μισαλλοδοξία και

προσβάλλει όχι μόνον το Χριστιανικό κόσμο, αλλά

κάθε πολιτισμένο άνθρωπο. 

Στη συνέχεια τόνισε ότι ως Αντιπρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα αναλάβει πρω-

τοβουλίες και θα πρωτοστατήσει για τη διεθνοποίηση

του ζητήματος και την  ανάδειξή του στα ευρωπαϊκά

όργανα της Αυτοδιοίκησης. 

Στη συνέχεια  ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το παρα-

κάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Για κάθε Έλληνα, η Αγία Σοφία αποτελεί κομμάτι της

ψυχής του. Για κάθε άνθρωπο, ένα κορυφαίο μνημείο

της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο τούρκος

πρόεδρος το μετέτρεψε σε τζαμί. 

Η απόφασή του προσβάλλει όχι μόνον το Χριστιανικό

κόσμο, αλλά κάθε πολιτισμένο άνθρωπο στη Γη, ανε-

ξαρτήτως θρησκεύματος. Πρόκειται για μια πρωτο-

φανή ενέργεια που συμβάλλει περαιτέρω στην

εθνικιστική δημαγωγία, τη μισαλλοδοξία και επιπλέον

πλήττει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. και την

παγκόσμια Κοινότητα. 

Είναι ξεκάθαρο δείγμα της σταδιακής ριζοσπαστικο-

ποίησης του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου και

αλλοίωσης του κοσμικού χαρακτήρα του σύγχρονου

τουρκικού κράτους. Είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει

έναν νέο γύρο εντάσεων κι αντιπαραθέσεων στην ευ-

ρύτερη περιοχή μας, αποτελώντας έναν επιπλέον

λόγο αστάθειας. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής παρακολουθεί

επίσης με προβληματισμό την  αντίδραση της  Δύσης,

αλλά και την διφορούμενη στάση ισχυρών ορθόδοξων

κρατών της Ανατολής, που φαίνεται ότι προτάσσουν

το γεωπολιτικό τους συμφέρον, απέναντι σε μια από-

φαση που προσβάλλει τις αξίες που πρεσβεύει ο Πο-

λιτισμός μας.

Μπροστά στις εξελίξεις που διαμορφώνονται, το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο Αττικής

• καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την

απόφαση του Προέδρου και της Κυβέρνησης της

Τουρκίας να μετατρέψουν  το Ναό της Αγίας Σοφίας

σε τζαμί

• ζητά την επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων 

• στηρίζει την προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης

να αναδείξει το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο και θα

παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στην εθνική προσπά-

θεια για να αναδειχθεί ο παγκόσμιος και οικουμενικός

ρόλος της Αγίας Σοφίας, ως Μνημείου όλης της αν-

θρωπότητας, πέραν της συναισθηματικής αξίας που

έχει για τους Έλληνες

• θα πρωτοστατήσει σε μια καμπάνια διεθνοποίησης

του ζητήματος και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μέσω

του Περιφερειάρχη Αττικής για ανάδειξη του ζητήμα-

τος στα ευρωπαϊκά όργανα της Αυτοδιοίκησης και ει-

δικότερα στην Επιτροπή των Περιφερειών

• καλεί τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε αυτή την

κρίσιμη συγκυρία να επιδείξουν ευθύνη και πνεύμα

ομόνοιας και συνεργασίας, απέναντι στην τουρκική

προκλητικότητα και στη διαχρονική προσπάθεια να

υποχρεωθεί η Ελλάδα να συμμετάσχει σε έναν ετε-

ροβαρή για τα εθνικά μας συμφέροντα διάλογο, με τη

γειτονική χώρα».    

Ανάλογο ψήφισμα εξέδωσε και το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου ΒΒΒ.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Φωτοβολταϊκα

πάνελ από ΕΕ 

και Δήμο ΒΒΒ

Με δελτίο τύπου μας ενημερώνει ο

Δήμος ΒΒΒ, ότι την Τρίτη 21 Ιουλίου

2020 στις 11.00 πμ. η δημοτική παραλία

- δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα -

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) θα

αποκτήσει “φωτοβολταϊκα πάνελ“ στην

παραλία. Για να ακριβολογήσω θα τοπο-

θετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ με  ξε-

χωριστό σύστημα φόρτισης με δυο

θύρες USB ανά ομπρέλα για να μην ξε-

μένουν από μπαταρία οι λουόμενοι!

Η συμφωνία δε αυτή θα “κυρωθεί με

μνημόνιο”, επίσης την Τρίτη.

Γράφει σχετικά  το δ.τ.: «Η πιλοτική
αυτή δράση αποτελεί πρωτοβουλία της
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα η
οποία, σε συνεργασία με το Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογι-
στών του ΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ), εγκαθιστά το
σύστημα των ηλιοσυλλεκτών στην πα-
ραλία της Βούλας με στόχο την ενημέ-

ρωση των πολιτών περί της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης Συμφωνίας (#EUGrEEn-
Deal). 
Κοινός στόχος πλέον είναι να καταστή-
σουμε την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρο έως το 2050 με σκοπό
την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της οι-
κονομίας, τη βελτίωση της υγείας και
της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πο-
λιτών και την προστασία του φυσικού
πλούτου των χωρών της Ευρώπης». 

Καθρεφτάκια για ιθαγενείς

Αν αυτό μας το έλεγαν κάποια χρόνια

πριν, ίσως να ήταν είδηση. Σήμερα κυ-

κλοφορούν ευρέως κινητά με ενσωμα-

τωμένο φωτοβολταικό. Και λέω ευρέως

γιατί κυκλοφορούν τουλάχιστον 20

χρόνια. Τα πρωτοείδα, όταν ένας Σουη-

δός μας επισκέφθηκε στο γραφείο μας

και ξέχασε το κινητό του. Το περιεργα-

στήκαμε και είδαμε ότι είχε επάνω

πλάκα φωτοβολταϊκού. 

Ε, μη μας περνάει η ΕΕ για χαχόλους

και μας “γλυκαίνει” με ...καθρεφτάκια,

τα οποία μας τα διαφημίζει ο Δήμος

ΒΒΒ, και υπογράφεται και μνημόνιο!

Ασε ποιός προμηθευτής βρίσκεται απο-

πίσω! 

Αννα Μπουζιάνη

Οι υπουργοί Εσωτερικών και

Οικονομικών  Τάκης Θεοδω-

ρικάκος και Χρήστος Σταϊ-

κούρας υπέγραψαν τον

ετήσιο προγραμματισμό

προσλήψεων στο Δημόσιο

για το 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση

εγκρίνονται:

• 4.015 προσλήψεις τακτι-

κού προσωπικού

• 145 προσλήψεις νομικών

συμβούλων - δικηγόρων

• 123 προσλήψεις ατόμων

ως εποχικό προσωπικό

Επιπλέον, εγκρίθηκαν 1.047

προσλήψεις προσωπικού

διάφορων ειδικοτήτων ορι-

σμένου χρόνου στους ΟΤΑ

μέσω ΚΑΠ.

Μετά την υπογραφή της

απόφασης οι υπουργοί Εσω-

τερικών και Οικονομικών, Τ.

Θεοδωρικάκος και Χρ. Σταϊ-

κούρας δήλωσαν: «Σήμερα
για πρώτη φορά κάνουμε
πράξη τον ετήσιο προγραμ-
ματισμό προσλήψεων στην
ελληνική δημόσια διοίκηση.
Με βάση τις δημοσιονομικές
δυνατότητες της χώρας
συμβάλλουμε στην αποτε-
λεσματική και έγκαιρη υλο-
ποίηση των σχεδίων δράσης
των δημοσίων φορέων και
στην πιο ορθολογική διαχεί-
ριση του ανθρώπινου δυνα-
μικού μας».

Στην υπογραφή παρόντες

ήταν η Γενική Γραμματέας

Ανθρώπινου Δυναμικού Δη-

μοσίου Τομέα του υπουρ-

γείου Εσωτερικών, Βιβή

Χαραλαμπογιάννη και ο Γε-

νικός Γραμματέας Δημοσιο-

νομικής Πολιτικής του

υπουργείου Οικονομικών,

Θάνος Πετραλιάς.

Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων

στο Δημόσιο υπέγραψαν 

Θεοδωρικάκος – Σταϊκούρας
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Στο μεταπολεμικό 1966,  εκδίδονται  τρία περιοδικά

- ποίησης και λόγου. 

Πρώτο και κύριο ήταν η “Νέα Εστία” με κυκλοφορία

από το ’27 έως  σήμερα, με διευθυντή τον Πέτρο

Χάρη από 34 μέχρι ’87.

Σε παράλληλη πορεία βγαίνει το περιοδικό “Ελλη-

νική Δημιουργία” του Σπύρου Μελά με  148 τεύχη

(1948 – 54). 

Τρίτο στη σειρά   το   περιοδικό ‘’Τα Νέα Ελληνικά”

(1952-57, 1966-67, 1969)   με διευθυντή  τον Ρένο

Αποστολίδη. 

’Τα Νέα Ελληνικά” με κληρονομιά  την “Ποιητική Αν-

θολογία’’ του Ηρακλή Αποστολίδη εκτός από λο-

γοτεχνία, έδινε στο αδηφάγο κοινό τα άπλυτα των

επωνύμων Ελλήνων - πολιτικών, καλλιτεχνών θεά-

τρου, μουσικοσυνθετών και  συγγραφέων ακόμα

και με βραβείο Νόμπελ.

Από την άλλη μεριά η κριτική τάση του Ρένου στό-

χευε, εκτός της διασκέδασης, και σε κάτι πιο ου-

σιαστικό. Να αφυπνίσει και να βγάλει  τον ̈ Έλληνα

από τον σκοταδισμό - τέλμα  της χειραφετημένης

γνώσης  που τον είχαν εντάξει.  

Όμως, κοντός ψαλμός  αλληλούια.  

Προχωρώ  και διαβάζω από το κείμενο  του Ρένου,

χωρίς περικοπές και  χωρίς δικά μου σχόλια και

κατά λέξη,  όσα για εκείνη την εποχή του 1966, εύ-

ρισκαν έδαφος και αφορμή για καταγγελία.   

«Γενικό ξεχαρβάλωμα πιά σε αυτό τον τόπο. Τόσο

που ν’ απορεί κανείς και να μην  βρίσκει το  πώς

πλέουμε ακόμη; Με ποιά κεκτημένη  (δύναμη): Πώς

ακόμα λειτουργεί  με τί; Με ποιούς –ο μηχανισμός

αυτός της ζωής μας;   Ή δεν είναι διάλυση όση φαί-

νεται; Αμ’ πώς; Εμείς τυφλωθήκαμε ή δεν βλέπομε;

Μα δεν είδατε ποτέ άλλοτε τέτοιο χάλασμα, τέτοια

αποδιάλυση  τέτοιο σταμάτημα των πάντων – και

νόθευση κι αλλοίωση σε τόσο βάθος, τέτοιες δια-

στάσεις;.  Ούτε στην Κατοχή.  Και τότε ακόμα ήταν

μεν το κράτος τού εχθρού, μα ο μηχανισμός ήταν

και έμενε  δικός μας.  Και δεν είχε κινητήριο, μα βά-

ζαμε την καλή μας διάθεση όλοι εμείς, την κοινή

μας αντίσταση και πείσμα να ζήσουμε και το σπρώ-

χναμε το τσουλούσαμε – με τα χέρια, με τα πόδια,

με τις πλάτες, με τα στήθη – να μας υπηρετεί στο

απαραίτητο στο ελάχιστο για να μην σταματήσει

εκείνη ζωή και αποδιαλυθούμε  ολότελα. 

Τούτο δω όμως; Τι «κρίσεις θεσμών και προσώ-

πων», απλώς! Αστειεύεστε; Εδώ δεν έμεινε τίποτα

όρθιο!  Όλα έξαφνα δείχτηκαν  πως είναι από καιρό

κατάχαμα – κι άρχισαν τώρα να σκάνε ένα - ένα με

τη βαρύτερη αποφορά. 

Βαλχάλλα* η σήψη πολίτες:!  

Απολαύστε την πολίτες –αφού δε μάς μένει παρά

σαν μηδενιστές να γλεντούμε τη διάλυση και τα

ερείπια, την βόμβα και την ανατίναξη, γιατί σε

«κόσμο  τέτοιο  χορτάρι δεν φυτρώνει» αν δεν

χαλάς  ως την πλήρη  έκρηξη.   

Υπάρχει λένε το κοινοβούλιο! Τους εκλέξατε

εσείς, τους ανεβάσατε σεις! Υποτίθεται πως για να

σας εκφράζουν, να σας αντιπροσωπεύουν: να εκ-

φράζουν “εν λευκώ” την “κατά τεκμήριον” θέληση

και γνώμη σας, για την αυτοκυβέρνηση της ζωής

σας. Η βουλευτική σας ιδιότης δεν είναι εξουσία

είναι εντολή.  Μα κι  εξουσία δα δεν είναι απόλυτη

“από θεού” παρά “δοσμένη”, προσδιορισμένη.

Ωστόσο γι΄  αυτούς  όλους, η ιδιότητα δεν είναι εν-

τολή, είναι εξουσία.   Και την ασκούν  σαν εξουσία

“απόλυτη”, όχι “δοσμένη’’ και προσδιορισμένη.

¨Όχι για να σας εκφράζουν,  παρά για να αυθαιρε-

τούν  με το επιχείρημα πως τάχα “σάς εκφράζουν’’.

Τι απορείτε. 

Το είπε ο “αρχηγός τής………” και σωστά  βουλευ-

τοκρατία μηδενικών και πιο πολύ “βολευτοκρατία’’,

μα δεν το έπραξε δεν το είπε σωστά ο …..’”λογάς’’

…...

Γιατί αυτός  - όχι εσείς -  διάλεξε τέτοιους  τέτοιας

ποιότητας  (υποψήφιους), και σάς τους σέρβιρε σε

όλη τη χώρα, σαν σπουδαίους και τρανούς, για να

διαλέξετε.  Τι διαλέγετε πολίτες;  Από τα διαλεγ-

μένα (του αρχηγού) ειδικώς για νάναι σκάρτα; δού-

λοι; Παπάκια; της καρπαζάς του αρχηγού; Αυτού η

Εκείνου;  Τι άλλο διαλέγετε;  Ρώτησαν τη γνώμη

σας; Όταν ξεσηκώνεται  δε όλη τη Χώρα ο άνεμος

της ανόητης λατρείας σας – της άκριτης της μεσαι-

ωνικής, της μεσσιανικής λατρείας σας  και φωνάζει

ένα όνομα εκστασιάζεται με ένα πρόσωπο, χύνε-

ται,  σπαράζει, παραληρεί για ένα πρόσωπο που

είναι πιά ο  ‘’Σωτήρας’’, ο “Ένας”  ο “Αυτός’’ που έρ-

χεται, που θαρθεί, που έφτασε, που  θα αστράψει

πια  με τη ρομφαία της δικαιοσύνης του-   τί περι-

μένετε;   Ποιός είναι αυτός  (που εσείς θαυμάζετε

και περιμένετε) αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Για καγ-

χάστε. Καγχάστε όμως και φωναχτά  όπως καγχά-

ζετε μέσα σας κρυφά, μυστικά, μη σας δει (μη σάς

ακούσει μη σας μαντέψει) ο Αντίπαλος.  Ποιός αν-

τίπαλος θεόκουτοι. Όμοιος με σάς είναι ο Αντίπα-

λος. Κατηγορείτε οι μεν τους δε.  Δούλοι δεν

ντρέπεστε.  

Γιατί και από αυτούς οι πιο δούλοι διαλέγονται για

να διαλέξετε εσείς.  Και όταν από εσάς ο τυχόν

άξιος διαλέγεται, απορρίπτεται από τον αρχηγό, ως

μη πειθήνιος, μη βολικός. Γιατί αυτός της δικής

προτίμησης τυχαίνει να έχει τη δική του  σκέψη,  τη

δική του ποιότητα, τη δική ευθύνη την προσωπική.

Και έτσι εσείς ο πριν κυρίαρχος, τελικά κατατρώ-

γετε τον εαυτό σας, Εκεί δηλαδή είναι η ρίζα του

κακού πολίτες!.  Όταν ανέχεσαι τη ρίζα του κακού

και την τρέφεις, αυτό είναι “Ύβρις’’ (με την αρχαία

θεολογική της έννοια) και όπως ελεγε ο Ηράκλει-

τος  «ύβριν χρή  σβέννυται  μάλλον ή πυρκαϊήν».

(Δηλαδή την Υβρι, την προσβολή  που σου γίνεται

πρέπει να τη σβήνεις και  όχι να τη ανέχεσαι).»      

Αυτά κατάγγελνε η πένα του Ρένου Αποστολίδη

σχετικά με τα κρατούντα εκείνης της περιόδου.

Μιλούσε προφητικά, λες και γνώριζε “την επταε-

τία”, για τη γνωστή επταετία που όχι  η Μοίρα ή ο

Δίας, αλλά εμείς με τα ίδια μας  τα χέρια και πρά-

ξεις προετοιμάσαμε και φέραμε.  

Εμείς που με αδράνεια ξημεροβραδιαζόμαστε και

κοιτούσαμε, πότε και από ποιά πόρτα θα ξεπροβάλ-

λουν οι βάρβαροι, οι αφέντες με τις πλάτες των με-

γάλων Δυνάμεων για να μας σώσουν από τα δεινά

της χώρας.

Τα γεγονότα δυστυχώς και οι συμπεριφορές ποτέ

δεν σταμάτησαν να επαναλαμβάνονται  και τα όσα

έγιναν θα ξαναγίνουν, γιατί έτσι είναι η αδύναμη

ανθρώπινη φύση.  Και όπως ο Θουκυδίδης έγραψε

«των  τε γενομένων το σαφές σκοπείν και των μελ-

λόντων αύθις κατά το ανθρώπινον τοιούτων και πα-

ραπλησίων έσεσθαι» (Θουκ. βιβλ Α΄  ΧΧΙΙ,22.)

Αυτά για σήμερα. 

――――――――

* Βαλχάλλα: Από τη  σκανδιναβική μυθολογία  αναφέρεται

ως η αίθουσα των σφαγιασθέντων στη μάχη. 

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

1966:  Η “Ιστορία’’ 

σε επανάληψη 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και

απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους, στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται

φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αν-

τιμετώπιση της εξάρτησης.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοε-

ξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης

και ενημέρωσης. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι:

- ατομικά ραντεβού

- ατομική και ομαδική συμβουλευτική

- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους, καθηγητές, γονείς

- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ. Μαραθώνος.  Η λειτουργία του κέντρου είναι κα-

θημερινή από 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. 

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900, 22940 75551 και

ssr@kethea-paremvasi.gr www. kethea-paremvasi.gr
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Τι άλλο θ’ ακούσουμε!
Tι άλλο θα ακούσουμε από τους κρατιστές της οικο-

νομίας!

Να κάνουμε - λέει - εισαγωγή συνταξιούχων, να τους

μειώσουμε τρελά την φορολογία για να ανακάμψει η

οικονομία μας!!

Πού τους βρίσκουν; Στο ...κλιν;

Διώχνουμε τα νιάτα μας στο εξωτερικό και δημιουρ-

γούν «άθλους» για πολίτες, που δεν πλήρωσαν ούτε

ευρώ για να τους σπουδάσουν και εμεις ...στρώνουμε

κρεβάτια να γηροκομίσουμε τους συνταξιούχους!

Νοβάρτις; ποιά Νοβάρτις;
Οι Αμερικάνοι εισαγγελείς κατάφεραν να εισπράξουν

310 εκατομμύρια δολάρια από την Νοβάρτις για τις

υπερσυνταγογραφήσεις.

Στην Ελλάδα δεν υπαρχει ...έγκλημα. Τόσο καιρό παί-

ζουν την κολοκυθιά, για να φτάσει η ώρα της παρα-

γραφής.

Αντιθέσεις & Προτάσεις
Τις προάλλες επισκέφθηκα το Αττικό νοσοκομείο στο

Χαϊδάρι, από το οποίο εντυπωσιάστηκα. Είναι ένα νο-

σοκομείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε ένα τερά-

στιο χώρο κτηριακό και περιβάλλοντος. Παντού

καθαριότητα, σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους.

Στους εσωτερικούς χώρους υπήρχε ενας πολιτισμός

από όλους. Προσωπικό και ασθενείς. Ούτε ουρές,

ούτε φωνές. 

Χάρηκα, αλλά αμέσως πήγε το μυαλό μου στο Ασκλη-

πιείο Βούλας. Πόσο διαφορετική εικόνα! Είναι κρίμα

γιατί και το χώρο διαθέτει και την υποδομή. 

Θα πρότεινα στον Δήμαρχο των ΒΒΒ και στην Εκκλη-

σία της Ελλάδας, αντί να προσπαθούν να τεμαχίσουν

το νοσοκομείο, να μπουν μπροστά για να αποκτή-

σουμε ένα δημόσιο, καθαρό, άξιο της περιοχής μας,

νοσοκομείο. 

Το νοσοκομείο της Βούλας σώζει ζωές,

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο διάλογος αποτελεί την έκφραση της λογικής ικανότητας

των ανθρώπων και την εκδήλωση της κοινωνικότητάς των!!

Οι άνθρωποι δια μέσου του διαλόγου ανακοινώνουν τις

σκέψεις και τις ιδέες τους , εκφράζουν συναισθήματα, κρί-

νουν γεγονότα, διαδίδουν γνώσεις, εξετάζουν και ανα-

λύουν διάφορα θέματα, ενώ συγχρόνως γνωρίζονται

καλύτερα μεταξύ τους, ανακαλύπτοντας κοινά στοιχεία ή

ομοιότητες και πολλές φορές  μπορεί να προκύψει η δημι-

ουργία διαφόρων δεσμών, όπως φιλικών, επαγγελματικών,

κοινωνικών, ακόμα και αισθηματικών!!

Ο διάλογος μοιάζει σαν ένα υπομόχλιο, που μας διευκολύ-

νει να αναμοχλεύσουμε και να αναζητήσουμε την αλήθεια!! 

Στην ειρηνική αντιπαράθεση των ανθρώπων, μεταξύ των

οποίων εκτυλίσσεται ένας διάλογος,  πρωταρχικές θέσεις

κατέχουν, ο λόγος, η ορθή σκέψη, και οι αξιοπρεπείς εκ-

φράσεις, στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να προσδώ-

σουν την ανάλογη πειθώ, ώστε να αποδειχθεί

ικανοποιητικός ο διάλογος και να υπερασπιστεί τις απόψεις

του ενός  από τους ομιλούντες!!

Αν ο διάλογος παρουσιάζει διαφωνίες, τότε προτρέπεται η

πλευρά που δεν συμφωνεί, να σταματήσει τους δικούς της

ισχυρισμούς και να παραδεχθεί όσα επικαλείται η αντι-

κρουόμενη πλευρά, ή θα πρέπει να ψάξει να βρει νέα στοι-

χεία, τα οποία θα είναι ικανά να πείσουν για την ορθότητα

των απόψεών της και να αλλάξει το αποτέλεσμα!!

Ο διάλογος με τις διαφωνίες  και τις αντιθέσεις, ενεργο-

ποιεί την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ωθεί σε συνεχή

αναζήτηση!!

Με τον διάλογο μπορεί να καταρριφθούν αυταπόδεικτες

αλήθειες, δόγματα και αυθεντίες, γιατί η δύναμη του δια-

λόγου αποτελεί πνευματική κατάρτιση, ισχυρή κριτική, με-

γάλη ικανότητα και ελεύθερη σκέψη!!

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ένα άθροισμα προσθε-

τέων, το οποίο ισούται με την ορθή σκέψη, που διαμορφώ-

νει και υποστηρίζει ο άνθρωπος με την γνώμη του μέσα από

τον διάλογο!!

Ζωντανό παράδειγμα είναι οι διάφορες επιστημονικές από-

ψεις, οι οποίες αναθεωρούνται ή συμπληρώνονται μέσα

από επιστημονικούς διαλόγους, όπου αναπτύσσονται με

αυτό τον τρόπο καινούργιες ιδέες, βασισμένες σε  νέες επι-

στημονικές  έρευνες, οι οποίες μελετώνται, αναλύονται και

αναπροσαρμόζονται με πληρέστερα  δεδομένα, δημιουρ-

γώντας μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα, με τα οποία επι-

διώκεται να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή!! 

Η δύναμη του διαλόγου είναι τόσο ισχυρή στην αναζήτηση

και προσέγγιση της αλήθειας, ώστε απετέλεσε τη βάση για

τη δημιουργία της διαλεκτικής, η οποία αποτελεί  την εγ-

κυρότερη φιλοσοφική και επιστημονική μέθοδο για την

αναζήτηση της αλήθειας!!

Στη διαλεκτική η πραγματικότητα δεν είναι μια στατική κα-

τάσταση, αλλά το αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει από τις

αντιθέσεις και στις συγκρούσεις ανάμεσα στα στοιχεία που

τη συνθέτουν, όπως ακριβώς είναι στο διάλογο η αλήθεια,

που είναι η επικρατέστερη εκδοχή ανάμεσα σε συγκρουό-

μενες απόψεις!!

Ο διάλογος επιφέρει τις ευεργετικές του ιδιότητες σε πολ-

λές μορφές, όπως για παράδειγμα στη τέχνη, όπου ο καλ-

λιτέχνης, σαν πνευματικός άνθρωπος, διαλέγεται με τον

αντικειμενικό και αισθητό κόσμο, από τον οποίο εμπνέεται!! 

Διαλέγεται με το έργο του, με το περιεχόμενό του, με τους

τυχόν ήρωές του,  αλλά και με τους ομοτέχνους του, οι

οποίοι μπορεί να είναι προγενέστεροι ή σύγχρονοί του!!

Αναλύει τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις ανάλογες

τεχνοτροπίες, ενώ δέχεται διαφόρων ειδών επιδράσεις, οι

οποίες εξάπτουν την φαντασία του, οπότε καινοτομεί και

διαλέγεται και με όσους τον θαυμάζουν αλλά και με όσους

τον κριτικάρουν θετικά ή αρνητικά, προσπαθώντας να εξυ-

ψώσει τα έργα του!!

Σημαντική λοιπόν είναι η συμμετοχή του διαλόγου σε κάθε

μορφή τέχνης, η οποία αποτελεί πνευματική σύλληψη και

έκφραση του κάλλους!!

Η μεγαλύτερη όμως αξία του διαλόγου βρίσκεται  στη έν-

νοια της Δημοκρατίας και  στην επικύρωσή της στο δημο-

κρατικό πολίτευμα, με απαραίτητη την προϋπόθεση της

ελεύθερης σκέψης και βούλησης, οπότε ο διάλογος τρέφει

την Δημοκρατία και συγχρόνως  τρέφεται από αυτήν, γιατί

πάνω από όλα στο «ευ βουλεύεσθαι», απαραίτητο είναι το

«ευ διαλέγεσθαι» και το αντίθετο!! 

Γνωστό σε όλο στο κόσμο ακόμα και σε όσους μας ζηλο-

φθονούν και δυστυχώς δεν είναι λίγοι, είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΉ

ταυτότητα της Δημοκρατίας, δηλαδή ποια ήταν η πατρίδα

της, ποιοι συνέλαβαν την ιδέα της, ποιοι την υλοποίησαν

και την εγκαθίδρυσαν στον ένδοξο και αθάνατο τόπο τους

που ήταν η χώρα των Ολύμπιων Θεών!!

Από την Εκκλησία του Δήμου μέχρι τα σύγχρονα κοι-

νοβούλια, τα δικαστήρια, τις συνελεύσεις, τις συσκέψεις,

τους διπλωματικούς αγώνες κ.α., όλα είχαν και έχουν για

θεμέλιό τους το διάλογο!!

Ο διάλογος είναι η δύναμη, πάνω στην οποία στηρίζεται

η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, που βοηθάει την επικρά-

τηση της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ των λαών, αν

δεν επικρατεί πνεύμα πειρατείας, αρπαγή και σφετερισμού

ή αν δεν καιροφυλαχτούν άνομα συμφέροντα που τους κα-

τευθύνουν,  χρησιμοποιώντας σκουριασμένες αντιλήψεις,

στηριζόμενες σε εθνικιστικούς και θρησκευτικούς φανατι-

σμούς,  που προσπαθούν να σκοτώσουν κάθε έννοια δια-

λόγου και Δημοκρατίας, καταλήγοντας στο αιματοκύλισμα

αθώων ανθρώπων, ενώ πλουτίζουν οι κατασκευαστές οπλι-

κών συστημάτων!!

Με το διάλογο ενημερώνει ο ένας λαός τον άλλο για

αυτά που πιστεύει πως δικαιούται, δίνονται αμοιβαίες εξη-

γήσεις, διαλύονται προκαταλήψεις, αποφεύγονται παρεξη-

γήσεις, γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις, ακόμα και με

αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και οι άνθρωποι καταλή-

γουν σε συμφωνίες και ζουν ειρηνικά!! 

Ο διάλογος όταν είναι πραγματικός μπορεί να εκτονώ-

σει τις κρίσεις μεταξύ των ανθρώπων και των κρατών, ώστε

να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνίες, προβάλλοντας τα δι-

καιώματά τους και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα

μεταξύ τους προβλήματα!!

Για την σωτηρία της ανθρωπότητας απαραίτητη είναι

η σωστή γνώση, δηλαδή η πνευματική καλλιέργεια και

όπως πολύ σωστά έλεγαν οι πρόγονοι των Ελλήνων: «άν-
θρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο», πρέπει η διαλογική

διαδικασία να γίνει  γύμνασμα της ορθής σκέψης και  έκ-

φρασης!!

Επομένως στενά συνδεδεμένος με την γνώση, είναι ο

διάλογος, ο οποίος δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις, λύνει

απορίες, ανασκευάζει επιχειρήματα κ.α.!!

Επίσης ο διάλογος θεμελιώνει την δικαιοσύνη, η οποία

αποτελεί την μεγαλύτερη πνευματική αξία και η σοφία των

Ελλήνων την αποδίδει με την λακωνική φράση:  «Μηδέ

δίκην δικάσης, πριν αν αμφοίν μύθον ακούσης»!!!

Ο διάλογος  απαγορεύτηκε σε χρόνια σκοταδισμού,

όπως στο δυτικό Μεσαίωνα και  στην ανατολική Οθωμανική

κατοχή καθώς και σε κάθε δικτατορικό, αποικιοκρατικό ή

κατοχικό καθεστώς, εφ όσον τα ανθρώπινα δικαιώματα

ανήκουν μόνο στα λεγόμενα «αφεντικά»,  που κρατούν τα

νήματα της εξουσίας, εκμηδενίζοντας την ανθρώπινη ζωή

και αξιοπρέπεια!!   

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι: «ο διάλογος, είναι το

θεμέλιο της Δημοκρατίας»!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο διάλογος είναι το θεμέλιο της Δημοκρατίας!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Οι πρώτες φωτογραφίες του Solar Orbiter, της νέας

αποστολής των ESA και NASA για την παρατήρηση

του Ήλιου, αποκάλυψαν πανταχού παρούσες μικρο-

σκοπικές ηλιακές εκλάμψεις, που ονομάστηκαν “φω-

τιές κατασκήνωσης”.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της αποστολής, η πα-

ρατήρηση φαινομένων που δεν ήταν δυνατό να παρα-

τηρηθούν με τέτοια λεπτομέρεια στο παρελθόν,

αποτελεί ένδειξη για το τεράστιο δυναμικό του Solar

Orbiter, που μόλις ολοκλήρωσε την πρώιμη φάση της

τεχνολογικής επαλήθευσης (commissioning). 

«Στις πρώτες φωτογραφίες μπορούμε ήδη να δούμε
ενδιαφέροντα νέα φαινόμενα», δηλώνει ο Daniel

Müller, Επιστήμονας Έργου του Solar Orbiter της ESA.

«Δεν περιμέναμε τόσο εξαιρετικά αποτελέσματα από
την αρχή. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε πώς
τα δέκα επιστημονικά όργανα αλληλοσυμπληρώνον-
ται, παρέχοντας μια ολιστική εικόνα του Ήλιου και του
γύρω περιβάλλοντος».

Το Solar Orbiter, εκτοξεύ-

τηκε στις 10 Φεβρουαρίου

2020 και μεταφέρει έξι

όργανα τηλεπισκόπησης

ή τηλεσκόπια που φωτο-

γραφίζουν τον Ήλιο και

το εγγύς περιβάλλον και

τέσσερα in situ όργανα

που παρακολουθούν το

περιβάλλον γύρω από το

διαστημόπλοιο.

Συγκρίνοντας τα δεδο-

μένα και από τα δύο σετ

οργάνων, οι επιστήμονες

θα προσπαθήσουν να κα-

τανοήσουν τη δημιουργία του ηλιακού ανέμου, ενός

ρεύματος φορτισμένων σωματιδίων από τον Ήλιο

που επηρεάζει ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα.

Η μοναδικότητα της αποστολής Solar Orbiter έγκειται

στο γεγονός ότι κανένα άλλο διαστημόπλοιο δεν έχει

κατορθώσει να τραβήξει φωτογραφίες από την επι-

φάνεια του Ήλιου από πιο κοντινή απόσταση.

- Πιο κοντινές φωτογραφίες του Ήλιου αποκαλύ-
πτουν νέα φαινόμενα
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη εάν οι “φωτιές

κατασκήνωσης” είναι απλά μικρές εκδοχές των μεγά-

λων εκλάμψεων ή εάν υποκινούνται από διαφορετι-

κούς μηχανισμούς. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη θεωρίες

ότι αυτές οι μικροσκοπικές εκλάμψεις ίσως να συμ-

βάλλουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστηριώδη φαι-

νόμενα του Ήλιου, τη θέρμανση του στέμματος.

Το ηλιακό στέμμα είναι το πιο εξωτερικό στρώμα της

ατμόσφαιρας του Ήλιου που εκτείνεται εκατομμύρια

χιλιόμετρα μέσα στο διάστημα. Η θερμοκρασία του

ανέρχεται σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο

βαθμούς Κελσίου, δηλαδή  θερμότερο από την επιφά-

νεια του Ήλιου, με τη “δροσιά” των 5.500 °C. Μετά

από πολλές δεκαετίες μελετών, οι φυσικοί μηχανισμοί

που θερμαίνουν το στέμμα εξακολουθούν να μην είναι

πλήρως κατανοητοί.

«Προφανώς είναι ακόμη πολύ νωρίς, ωστόσο ελπί-
ζουμε ότι συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις με
μετρήσεις από τα υπόλοιπα όργανα που “αγγίζουν”
τον ηλιακό άνεμο καθώς περνά από το διαστημό-
πλοιο, θα μπορέσουμε εν καιρώ να δώσουμε απαντή-
σεις σε ορισμένα από αυτά τα μυστήρια», δηλώνει ο

Γιάννης Ζουγανέλης, Αναπληρωτής Επιστήμονας

Έργου του Solar Orbiter στην ESA. 

Το Solar Orbiter είναι μια διαστημική αποστολή διε-

θνούς συνεργασίας μεταξύ των ESA και NASA. Δε-

καεννέα κράτη μέλη της ESA καθώς και η NASA

συνέβαλλαν στο επιστημονικό σκέλος και/ή στην κα-

τασκευή του διαστημοπλοίου.

Φωτογραφίες και πρόσθετες πληροφορίες του Solar

Orbiter μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbi-

ter/Solar_Orbiter_s_first_images_reveal_campfires_on_the_Sun

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) αποτελεί

την πύλη της Ευρώπης στο διάστημα.

Η ESA είναι ένας διακρατικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το

1975, με αποστολή τη διαμόρφωση της ανάπτυξης των δυ-

νατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το διάστημα και την

εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων στο διάστημα,

ώστε να προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης

και τον κόσμο, όπως ανάπτυξη μετεωρολογικών αποστο-

λών, ανάπτυξη δορυφόρων για τις τηλεπικοινωνίες , την

αστρονομία και την πλοήγηση.

www.esa.int

European Space Agency: Οι πρώτες φωτογραφίες
του διαστημόπλοιου Solar Orbiter, 
αποκαλύπτουν “φωτιές κατασκήνωσης” στον Ήλιο!

Αποστάγματα facebook...

3 Η Βότκα αφαιρεί τους λεκέδες απο τα
ρούχα. Πού να δεις τι θαύματα κάνει
στη μνήμη! 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Νέα δόλια κόλπα, 

Κοινωνικής 

Πολιτικής!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός
email: johnpreve@gmail.com

Η είδηση ... 
Την υπουργική απόφαση με την οποία προσ-

διορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις,

για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση ενοικίου

40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-

στο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών

κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο σχολιασμός ...

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ασχημονεί ασύστολα

εις βάρος της λογικής και της νοημοσύνης

μας, πουλώντας παραμύθι για δήθεν κοινω-

νική πολιτική. 

Αυτή η μείωση που επιβάλλει στα ενοίκια,

στην ουσία αντιστοιχεί με μία μορφή επίτα-

ξης ή απαλλοτρίωσης της περιουσίας των

ιδιοκτητών, οι οποίοι βλέπουν το προβλεπό-

μενο με χαρτιά και συμβόλαια εισόδημα

τους, να ελαχιστοποιείται από υπουργικές

αποφάσεις και νόμους, που θυμίζουν στρα-

τιωτικά διατάγματα άλλων εποχών.

Βέβαια για να χρυσώσουν το χάπι, αυτοί οι

ασχετοφωστήρες του Υπουργείου Οικονο-

μικών, μιλούν για δήθεν μειώσεις της φορο-

λογίας τους, οι οποίες είναι ελάχιστες, σε

σχέση με τα απολεσθέντα εισοδήματα

τους.

Με πιο απλά λόγια η κυβέρνηση, επεμβαίνει

σε δύο συμβαλλόμενα μέρη και κλέβει το

ένα, για να το δώσει στο άλλο λέγοντας

του, -να ορίστε, εγώ νοιάζομαι για σένα, και

σε βοηθώ- 

Νοσηροί και κουτοπόνηροι εγκέφαλοι, θεω-

ρούν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους, οι

οποίοι καταπίνουν αμάσητες όλες τις δό-

λιες μεθοδεύσεις τους.

Φυσικά οι πληττόμενες επιχειρήσεις και οι

επιχειρηματίες πρέπει να βοηθηθούν, αλλά

αυτό πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο π.χ ας

τις απαλλάξει για ένα μεγάλο διάστημα,

από την υποχρέωση καταβολής των ληστρι-

κών φόρων και των ασφαλιστικών εισφο-

ρών, που τους έχουν επιβληθεί τα

τελευταία χρόνια.

Φίλες/οι τελικά και ο κ. Μητσοτάκης, με τα

μέχρι τώρα έργα του, αποδεικνύεται ότι

είναι μια πιστή συνέχεια του προηγούμε-

νου, δηλ. με λίγα λόγια είναι και αυτός ένα

"(Μερκε)λόπαιδο" που υλοποιεί κατά

γράμμα, τις προσταγές της ... Μαμάς Γερ-

μανίας!!!

Η ενόχληση του... ενόχου  

Δεν έκανε αποδεκτή το Ευρωκοινοβούλιο 

ερώτηση Ομάδας του ΚΚΕ 

για το νόμο ενάντια στις διαδηλώσεις

Tην ενόχλησή του έδειξε το Ευρωκοινοβούλιο για την ερώτηση που κατέθεσε η Ευρω-

κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για το νόμο πλέον ενάντια στις διαδηλώσεις. Το πρό-

σχημα  που επικαλέστηκαν οι υπηρεσίες του για να μην κάνουν αποδεκτή την ερώτηση

των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ ήταν η "επιθετική γλώσσα" της β' παραγράφου της ερώτη-

σης. Καθόλου τυχαία αυτή η παράγραφος αποκαλύπτει κι ενοχοποιεί την όλη ευρωενω-

σιακή στρατηγική "περί καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης", η οποία και αποτελεί

τον πυρήνα του νέου νόμου της κυβέρνησης της ΝΔ σε συνέχεια όσων μεθοδικά προ-

ώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Αποδεικνύεται ότι η μεθοδολογία με την οποία θα κρίνεται ο σκοπός και το περιεχόμενο

των διαδηλώσεων στο εξής και θα απαγορεύονται ως εν δυνάμει επικίνδυνες... αποτελεί

"βέλτιστη πρακτική της ΕΕ" και για τις ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο.  "Φιλότιμη" η προ-

σπάθεια της ΕΕ και των οργάνων της να επικαλεστούν επίσης ότι η ερώτηση αφορά

εθνικό ζήτημα κι όχι την ΕΕ αλλά δεν πείθει... Άλλωστε πώς είναι δυνατόν αυτό να ισχύει

όταν θεωρούν ως πρόβλημα ακριβώς την ίδια παράγραφο που τεκμηριώνει ότι ο νόμος

αποτελεί προϊόν της ίδιας της αντιδραστικής στρατηγικής της ΕΕ;

Στις νουθεσίες του Ευρωκοινοβουλίου να "μαλακώσουν" (soften) οι διατυπώσεις της ερώ-

τησης προκειμένου να την κάνουν αποδεκτή οι υπηρεσίες του, η Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα του ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι η ερώτηση της δεν ανακαλείται.  Άλλωστε ήδη "απαντή-

θηκε" από την ΕΕ και το περιεχόμενό της επιβεβαιώνεται μέχρι κεραίας από την ίδια την

ένοχη ενόχληση των ευρωενωσιακών επιτελείων.

Για το Βασίλη Μάγγο

και τα όνειρά του!

Ένας νέος άνθρωπος , ο 27χρονος Βασίλης Μάγγος, βρέ-

θηκε  νεκρός στο δωμάτιο του σπιτιού του. Βρισκόταν σε

ανάρρωση μετά από τετραήμερη νοσηλεία μετά τον αναίτιο

ξυλοδαρμό και  τα μετέπειτα βασανιστήρια σε βάρος του.

Όλα  ξεκίνησαν έξω από τα δικαστήρια Βόλου στις 14 Ιου-

νίου, όπου διαμαρτυρόταν για την σύλληψη και παραπομπή

των ειρηνικών διαδηλωτών του   συλλαλητηρίου  στις 13

Ιουνίου ενάντια στην καύση υποπροϊόντων σκουπιδιών

RDF – SRF από την πολυεθνική εταιρεία τσιμέντου LA-

FARGE ΑΓΕΤ Βόλου.

Το όνομα του λοιπόν, Βασίλης Μάγγος. Ένα νέος άνθρω-

πος, ενεργός πολίτης και ακτιβιστής,  που λάτρευε τη μου-

σική, που λάτρευε την ποίηση και χάρη σε αυτή την οπτική

των πραγμάτων μπορούσε να δει και την ομορφιά  που βγά-

ζει το φυσικό περιβάλλον, ζώντας μέσα σε ένα άσχημο και

εχθρικό αστικό περιβάλλον το οποίο αγωνιζόταν να αλλά-

ξει.

Ο τόπος του, ο Βόλος, ο αέρας του και των συνανθρώπων

του μολυνόταν και μολύνεται από την καύση των σκουπι-

διών. Το να πάρεις ανάσα ζώντας κοντά σε εγκαταστάσεις

καύσης είναι μαρτύριο που σε οδηγεί σε αργό θάνατο. Για

το δικαίωμα του σε μια καθαρή ανάσα και την υποχρέωση

για μια καθαρή ανάσα των συμπολιτών του, ο Βασίλης

βγήκε στους δρόμους στα μέσα του Ιουνίου και φώναξε.

Φώναξε με την ψυχή του μαζί με πολλούς συμπολίτες του.

Και γι΄ αυτό ξυλοκοπήθηκε άγρια για να καμφθεί η ψυχική

του δύναμη, από τη απάνθρωπη εξουσία.

Ήταν δικαίωμα και υποχρέωση του Βασίλη Μάγγου να βγει

στους δρόμους του Βόλου και να φωνάξει για την καύση

των σκουπιδιών που μολύνουν την ατμόσφαιρα και το οξυ-

γόνο που αναπνέει αυτός και οι συνάνθρωποί του, μολύ-

νοντας την περιοχή και τον πλανήτη.

Είναι δικαίωμα μας και υποχρέωση μας λοιπόν, να φτάσει

το όνομα του Βασίλη και οι δράσεις του παντού. Όχι για να

μην υπάρξουν άλλοι Βασίληδες. Αλλά για να υπάρξουν. Να

εμπνευστούμε όσοι μπορούμε από κάτι που μπορεί για εκεί-

νον να ήταν απλό, αλλά σε πολλούς από εμάς δημιουργεί

τρόμο.

Φοβόμαστε να διαμαρτυρηθούμε  για όσα διαλύει το κρά-

τος για όφελος των λίγων σε σχέση με το περιβάλλον,

αλλά και τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα . Τρέ-

μουμε  να μην έχουμε την τύχη του Βασίλη, αυτό άλλωστε

είναι και σκοπός τους να  μας επιβάλλουν πολιτικές ενάντια

στο κοινό καλό με την βία και τον φόβο. Όμως μετά το πε-

ριστατικό και του Βασίλη ας συλλογιστούμε και ας υπερνι-

κήσουμε τον φόβο μας για να διεκδικήσουμε το σήμερα και

το αύριο των παιδιών μας. Και κάθε φορά που θα συναντιό-

μαστε στους δρόμους της διεκδίκησης ο Βασίλης, θα είναι

μαζί μας..

Κι αν είναι να χαθούμε αντιστεκόμενοι για να αναπνεύσουν

και να ζήσουν οι άλλοι καλύτερα, ας χαθούμε.  Αν είναι να

χαθούμε για να ζήσουν οι επόμενες γενιές σε ένα καλύ-

τερο κόσμο με ισότητα, δημοκρατία και σε αρμονία με τη

φύση,  ας χαθούμε.

Τον τελευταίο χρόνο αυξάνονται ραγδαία η κρατική και

αστυνομική βία και καταστολή, τόσο σε αριθμό όσο και σε

αγριότητα και ένταση με στόχο τον εκφοβισμό των πολιτών

που συνθλίβονται από τις πολιτικές της.

Η ποινικοποίηση της ειρηνικής διαμαρτυρίας των πολιτών

με νόμους εκτρώματα και δικολαβίστικες προβλέψεις για

να μας καταστήσουν φοβικούς και απαθείς δεν θα περά-

σουν. Τη θέληση και βούληση των πολιτών όσο την κτυπάς

τόσο δυναμώνει, σαν το σίδερο που με το σφυροκόπημα

ατσαλώνει.

Πολίτες με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά από όλους τους

χώρους και όλες τις κοινωνικές ομάδες θρηνούν τον άδικο

θάνατο του ακτιβιστή Βασίλη Μάγγου και ζητούν σεβασμό

στο νεκρό και δικαίωση του.

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. και ο επικεφαλής της  με Δημόσιες το-

ποθετήσεις τους στηρίζουν διαχρονικά τον δίκαιο αγώνα

των τοπικών κοινωνιών για την ορθολογική και δίκαιη περι-

βαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση των απορριμμάτων και

μάχονται για την εφαρμογή της. Είμαστε μαζί με τους πο-

λίτες που διεκδικούν  στην περιοχή του Βόλου, όσο και της

Ευκαρπίας  Θεσσαλονίκης αλλά και της Δυτικής Αττικής

στη  Φυλή και των κατοίκων του Γραμματικού στην Ανατο-

λική Αττική.      

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΡΙ.ΚΙ.Π.)   Β.Β.Β.
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Η ΕΥΔΑΠ μετά τις αντιδρασεις και την ομοφωνη

αποφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Μαρκοπούλου, να μη δεχθει τα λύματα του

Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ της Χαμολιας στο

Μαρκόπουλο, δίνει απαντησεις «για την ορθή

ενημέρωση των πολιτών του Δήμου και προς

αποκατάσταση της πραγματικότητας», όπως ση-

μειώνει και δημοσιεύουμε παρακάτω.

Το Μαρκόπουλο που έχει υλοποιήσει ήδη δύο πε-

τυχημένες εκδηλώσεις για το θέμα απαντά στην

ΕΥΔΑΠ με σκληρή γλώσσα θα λέγαμε, αλλά δι-

καιολογημένη. Ο πολίτης από την κακή συμπερι-

φορά ενός αναξιόπιστου κράτους είναι λογικό να

είναι καχύποπτος. Γι αυτό, η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι

εκείνη που θα κρίνει την εξέλιξη. Ολη την αλή-

θεια και την πραγματική εικόνα του έργου.

Δημοσιεύουμε παρακάτω και τις δύο θέσεις.

Σχετικά με το χρονικό της απόφασης:

- Η ΕΥΔΑΠ, ως όφειλε, έπρεπε να προχωρήσει στο σχε-

διασμό για την εξεύρεση λύσης ενός χρόνιου προβλήμα-

τος για τη διαχείριση των λυμάτων της παράκτιας ζώνης

των Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού.

- Αποτελεί βασική επιλογή για την ΕΥΔΑΠ η διαφύλαξη

του Δημόσιου Συμφέροντος προς όφελος του ευρύτερου

κοινωνικού συνόλου. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων εγ-

καταστάσεων αποτελεί πρώτο μέλημα και βασική προϋπό-

θεση για την βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών

πόρων, προς όφελος όλων.

- Για την εξεύρεση της πιο ενδεδειγμένης λύσης για την

αποχέτευση των περιοχών της Νότιας Ακτής Σαρωνικού,

η ΕΥΔΑΠ ανέθεσε σε εξειδικευμένη εταιρεία την εκπό-

νηση μελέτης, η οποία εξέτασε εννέα (9) διαφορετικές

λύσεις με κριτήρια όχι μόνο τεχνικά και οικονομικά, αλλά

και χωροταξικά, οικιστικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικής

αποδοχής.

- Ο σχεδιασμός για τη μεταφορά των λυμάτων του παρά-

κτιου μετώπου των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας, προ-

έκυψε τόσο από τα αποτελέσματα πολυκριτηριακής

μελέτης την ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων (social

analysis & social impact) και τις αρχές της κυκλικής οικο-

νομίας. Ιδιαίτερη βαρύνουσα θέση έλαβε η από 27 Απρι-

λίου 2020 επιστολή των Αγροτών της ευρύτερης

περιοχής.

- Η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τη μεταφορά

των λυμάτων του παράκτιου μετώπου Δήμων Κρωπίας και

Σαρωνικού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κο-

ρωπίου – Παιανίας προέκυψε από την αξιολόγηση όλων

των παραπάνω και μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις

και συνεννόηση με όλους τους εμπλεκομένους.

Επικοινωνία και ενημέρωση όλων 

των εμπλεκομένων από την αρχή

- Η ΕΥΔΑΠ από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με όλους

τους εμπλεκομένους φορείς στην ευρύτερη περιοχή,

προκειμένου μεταξύ άλλων να κατανοήσει τις ανάγκες και

τις ανησυχίες όπως αυτές εκφράστηκαν.

- Η κοινωνική αποδοχή, μεταξύ άλλων, οδήγησε στην επι-

λογή του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας. Συγκριτικά, αρκεί να

αναφέρουμε ότι το ΚΕΛ Μαρκοπούλου δημιουργεί καλύ-

τερο επίπεδο κόστους -επένδυσης και συντήρησης-λει-

τουργίας (CAPEX και OPEX).

- Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και πριν ακόμα την

όποια τελική απόφαση, εστάλη επίσημη πρόσκληση σε

διάλογο προς τους 4 εμπλεκόμενους Δήμους, την οποία

τελικά μόνο ο Δήμος Μαρκοπούλου απέρριψε, προχω-

ρώντας εν συνεχεία σε καταδικαστική απόφαση και σε κι-

νητοποιήσεις.

- Ακόμα και σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες προσπά-

θειες και την από 26 Ιουνίου σύσκεψη που πραγματοποι-

ήθηκε, υπάρχει επίσημη ανοικτή πρόσκληση προς το Δήμο

Μαρκοπούλου για διάλογο και συνεργασία, με γνώμονα

το κοινό συμφέρον, απαλλαγμένο από λαϊκίστικες τακτι-

κές.

- Η ΕΥΔΑΠ, συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές

(Περιφέρεια, Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδο-

μών, Περιβάλλοντος και άλλους φορείς,) έχει ήδη ενημε-

ρώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενώ θα συνεχίσει να

ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο. 

Το Έργο και τα Οφέλη:

Με αίσθημα ευθύνης προς τους κατοίκους του Μαρκοπού-

λου θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε ότι με βάση το νέο

σχεδιασμό από την ΕΥΔΑΠ επιτυγχάνεται:

- μείωση πάνω από 30% των ποσοτήτων ανακυκλώμενου

νερού στον αγωγό διάθεσης της Χαμολιάς με προοπτική

περαιτέρω μείωσης άνω του 65% προς όφελος κυρίως

της πρωτογενούς παραγωγής.

- το σύνολο των ποσοτήτων ανακυκλώμενου νερού που

θα προκύψει από την παράκτια ζώνη με βάση το σχεδια-

σμό, θα διοχετεύεται εξ ολοκλήρου, είτε άμεσα είτε έμ-

μεσα, για τις ανάγκες του κάμπου των Μεσογείων. Κατά

συνέπεια βασική μας επιδίωξη αποτελεί να μη χάνεται

ούτε γραμμάριο από το συγκεκριμένο ανακυκλώμενο

νερό προς τον υπάρχοντα αγωγό διάθεσης στη Χαμολιά.

- Το ανακυκλώμενο νερό, όπως προκύπτει με βάση το

νέο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, είναι βέλτιστο ποιοτικά υπό

τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, δίνοντας

τη δυνατότητα αξιοποίησης προς κάθε ενδιαφερόμενο

και προς όφελος κυρίως της πρωτογενούς παραγωγής.

Η κοινωνική αποδοχή, μεταξύ άλλων, οδήγησε
στην επιλογή του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας

απαντα η ΕΥΔΑΠ για τη σύνδεση του Σαρωνικού στο Μαρκόπουλο

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Εν μέσω κινητοποιήσεων από πλευράς του Δήμου

μας για την σκανδαλώδη απόφαση της ΕΥΔΑΠ να με-

ταφέρει τα λύματα του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ

Κορωπίου-Παιανίας με απόληξη τη δική μας Χαμολιά,

η ίδια η ΕΥΔΑΠ μας έκανε ένα ανέλπιστο δώρο. Μία

ενημερωτική ανακοίνωση επί του θέματος που τα

προκλητικά ψεύδη και οι ανακρίβειες που αναφέρει,

αποδεικνύουν απόλυτα την οργανωμένη επίθεση που

δεχόμαστε αλλά και το δίκαιο του αγώνα και των αν-

τιδράσεών μας. 

Μπορούμε με σχετική ευκολία να αντικρούσουμε τα

ψεύδη στην ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ ένα προς ένα,

όμως πρέπει να επαναλάβουμε ακόμη μία φορά πως

το θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά καθαρά πολιτικό, με

στόχο να δημιουργηθεί ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εν-

τυπώσεων.

Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει μεταξύ άλλων για «τη διαφύλαξη
του Δημοσίου συμφέροντος προς όφελος του κοινω-
νικού συνόλου», τη στιγμή που ο άμεσα εμπλεκόμε-

νος Δήμος Μαρκοπούλου ουδέποτε ενημερώθηκε ή

συμφώνησε σε αυτά τα σχέδια. Αντιθέτως όταν αυτά

έγιναν γνωστά διαφώνησε κάθετα! 

Αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση, «την εκπόνηση με-
λέτης με εννέα (9) διαφορετικές λύσεις», την ίδια

στιγμή που αρνείται πεισματικά να μας γνωστοποι-

ήσει τη μελέτη με τις λύσεις αυτές, όπως επίσης αρ-

νείται να μας γνωστοποιήσει και την τυχόν

«Το θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά καθαρά πολιτικό»

απαντά ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου στην ΕΥΔΑΠ
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υπάρχουσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) του έργου! Η τελευταία απάντηση της ΕΥΔΑΠ

την 03η.07.2020, ήταν «η πρόσκληση για δημιουργία
ολιγομελούς μικτής ομάδας ώστε να υπάρξει η δυνα-
τότητα αποδοτικής συνεργασίας σε θέματα που σας
απασχολούν»!

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ σε μία ύστατη προσπάθεια φτηνής

προπαγάνδας, απευθύνεται προς τους Δημότες Μαρ-

κοπούλου και τους ενημερώνει «για το έργο και τα
οφέλη του», αναφέροντας την ανακύκλωση του

νερού και την επαναχρησιμοποίησή του προς άρ-

δευση των καλλιεργειών. Αποφεύγει βεβαίως τεχνη-

έντως να αναφέρει πως ούτε αναρτημένη μελέτη

υπάρχει γι’ αυτό, αλλά ακόμα και αν υπάρχει και τεκ-

μηριώνει την καταλληλότητα του νερού, δεν χρει-

άζονται τα λύματα του παραλιακού μετώπου του

Δήμου Σαρωνικού, αλλά υπάρχει συμφερότερη και οι-

κονομικότερη λύση, αποχετεύοντας και συνδέοντας

το σύνολο της αποχέτευσης του Πόρτο Ράφτη στο

ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας!

Αυτό που θέλω να τονίσω, είναι πως σε μία σπάνια και

πολύτιμη στιγμή ομοψυχίας και αποφασιστικότητας,

Διοίκηση και σύσσωμη Αντιπολίτευση στον Δήμο

Μαρκοπούλου στέκονται πλάι-πλάι σχηματίζοντας μία

αλυσίδα, με σκοπό να κλείσει τον δρόμο στα σχέδια

αυτών που επιθυμούν την υποβάθμιση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων μας! 

Αυτή η αλυσίδα δεν έχει καμία δύναμη χωρίς τη δική

σας συμμετοχή! 

Χωρίς τη συμμετοχή ΟΛΩΝ ΜΑΣ! 

Γι’ αυτό και επιχειρούμε με ουσιαστικές και μεθοδευ-

μένες ενημερωτικές κινήσεις (λαϊκή συνέλευση, κινη-

τοποιήσεις ενημέρωσης, ανακοινώσεις, κ.α.) να

οπλίσουμε όλους τους συνδημότες και συμπολίτες

μας με την απαραίτητη γνώση, ώστε να τους καταστή-

σουμε ισότιμους κρίκους της αλυσίδας και όχι αμνούς

που ακολουθούν τους ποιμένες! 

Και να είστε σίγουροι πως άμεσα θα ακολουθήσουν,

εκτός από τις επιβεβλημένες νομικές ενέργειες και

δραστικές παρεμβάσεις όπου η συμμετοχή όλων μας

θα είναι κάτι παραπάνω από καθοριστική!

Αγαπητοί συμπολίτες,

Να είστε σίγουροι πως αυτή η αλυσίδα όχι μόνο θα

εμποδίσει τα σχέδια αυτών που λειτουργούν για εμάς

χωρίς εμάς, αλλά θα δώσει ένα καλό μάθημα προς

κάθε κατεύθυνση, πως οι κάτοικοι του Μαρκοπούλου

και του Πόρτο Ράφτη δεν δέχονται να γίνουν απο-

θήκη λυμάτων καμιάς Υπηρεσίας και κανενός Δήμου,

εκτός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Εμπιστευτείτε μας και ενωθείτε όλοι για τον ιερό και

κοινό Αγώνα μας. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Κώστας Αλλαγιάννης

«Το θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά καθαρά πολιτικό»

απαντά ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου στην ΕΥΔΑΠ
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ΕΝΑΣ ΠΑΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
(ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ) ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΑΝΤΩΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ

ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ 

«Ἡ τῶν συγγενῶν ἒχθρη τῆς τῶν ὀθνείων
χαλεπωτάτη μάλα».
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 90,2)

(=Η έχθρα των συγγενών είναι πολύ χειρότερη απ’την
έχθρα των ξένων).

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ: “ὡς δεινὸν ἔχθρα, μῆτερ, οἰκείων
φίλων καὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς”.
(Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”στ. 377-378)

(=Φοβερό είναι, μητέρα, η οχτροπάθεια σαν πέσει σε
δικούς κι αγαπημένους και οι διαφορές τους
αδιάλυτες και αδιάλλακτες σαν είναι).

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ:”ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει πατρίδος ἐρᾶν
ἅπαντας”. (Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”στ. 351-362)

(=Μα φυσικό είναι να αγαπάνε όλοι την πατρίδα
τους).

ΙΟΚΑΣΤΗ: “Ἡ πατρίς, ὡς ἔοικε, φίλτατον βροτοῖς”.
(Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”στ. 409)

(=Πολύ αγαπιέται, φαλινεται, η πατρίδα).

ΙΟΚΑΣΤΗ: “Κριτής δέ τις θεῶν γένοιτο και
διαλλακτής κακῶν”.
(Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”στ. 470-471)

(=Κριτής κάποιος θεός τώρα ας γίνει και αυτός στις
διχόνοιες τη συμφιλίωση ας φέρει).

ΙΟΚΑΣΤΗ: “Μέθετον το λίαν, μέθετονּ ἀμαθίαι
δυοῖν, εἰς ταὔθ’ὃταν μελητόν, ἔχθιστον κακόν”.

(Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”στ. 587-588)

(=Αφήστε, αφήστε τις υπερβολές ּּ δεν υπάρχει
χειρότερο κακό από το να σμίξουν δυονών οι
απαιδευσίες).

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΙΔΑΓΜΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΣΤΑ

ΔΥΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΤΕΟΚΛΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ 

ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΙΚΕΑ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ Ή ΠΡΟΣ

ΑΠΟΦΥΓΗΝ;

Ο Μενοικέας, ο γιος του Κρέοντα, του βασιλιά της
Θήβας, θυσιάστηκε αυτοθελήτως στο θεό του πολέμου

Άρη για να σώσει την πατρίδα του τη Θήβα όταν
πληροφορήθηκε το σχετικό χρησμό του μάντη Τειρεσία
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των “Επτά επί
Θήβας” και ξεγέλασε τον πατέρα του που του πρότεινε
να τον φυγαδεύσει “στο εξωτερικό”, ήτοι σε άλλη πόλη.
Ο Μενοικέας τίμησε το όνομά του, αφού αυτό
ετυμολογείται από το ρήμα μένω + οἶκος, που σημαίνει
αυτός που παραμένει στην πατρίδα του και δεν την
εγκαταλείπει ποτέ, όταν κινδυνεύει, ακόμα και με
τίμημα την ίδια του τη ζωή.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ: “…γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον
φόβον, κλέψας λόγοισιν, ὥσθ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν: ὅς
μ᾽ ἐκκομίζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, καὶ δειλίᾳ
δίδωσι. καὶ συγγνωστὰ μὲν γέροντι, τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ
συγγνώμην ἔχει, προδότην γενέσθαι πατρίδος ἥ μ᾽
ἐγείνατο. ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι καὶ σῴσω πόλιν
ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερθανεῖν χθονός. αἰσχρὸν
γάρ: οἱ μὲν θεσφάτων ἐλεύθεροι κοὐκ εἰς ἀνάγκην
δαιμόνων ἀφιγμένοι στάντες παρ᾽ ἀσπίδ᾽ οὐκ
ὀκνήσουσιν θανεῖν, πύργων πάροιθε μαχόμενοι
πάτρας ὕπερ: ἐγὼ δέ, πατέρα καὶ κασίγνητον
προδοὺς πόλιν τ᾽ ἐμαυτοῦ, δειλὸς ὣς ἔξω χθονὸς
ἄπειμ᾽: ὅπου δ᾽ ἂν ζῶ, κακὸς φανήσομαι. 
μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ Ἄρη τε φοίνιον, ὃς τοὺς
ὑπερτείλαντας ἐκ γαίας ποτὲ Σπαρτοὺς ἄνακτας
τῆσδε γῆς ἱδρύσατο.
ἀλλ᾽ εἶμι καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων σφάξας
ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμβαθῆ δράκοντος, ἔνθ᾽ ὁ
μάντις ἐξηγήσατο, ἐλευθερώσω γαῖαν: εἴρηται
λόγος. στείχω δέ, θανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει
δώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χθόνα. εἰ γὰρ
λαβὼν ἕκαστος ὅ τι δύναιτό τις χρηστὸν διέλθοι
τοῦτο κἀς κοινὸν φέροι πατρίδι, κακῶν ἂν αἱ πόλεις
ἐλασσόνων πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν”.
(Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ” στ. 999-1026).

ΜΕΝΟΙΚΕΑΣ: Του πατέρα μου το φόβο μια χαρά
γυναίκες τον έβγαλα, και αφού τον ξεγέλασα με λόγια
θα κάνω αυτό που θέλω. Αυτός με διώχνει και στερεί
την πατρίδα από το τυχερό της και με θεωρεί δειλό. Μα
για ένα γέρο αν είναι αυτό συχωρεμένο, είναι
ασυγχώρητο για μένα, να καταντήσω της πατρίδας η
οποία με έχει γεννήσει εγώ προδότης. Φεύγω, μάθετέ
το, την πατρίδα να σώσω και γι’ αυτή τη χώρα να δώσω
τη ζωή μου. Γιατί είναι ντροπή για μένα εκείνοι που
ελεύθεροι είναι από χρησμούς ούτε και πέσαν σε
ανάγκη θεϊκή, πλάι στην ασπίδα, ολόρθοι, ολοπρόθυμα
μπρος στα κάστρα της πατρίδας, ως παλληκάρια
πολεμώντας να πεθαίνουν, κι εγώ προδίδοντας πατέρα,
αδελφό, πόλη, δειλός να φύγω μακριά απ’ αυτή τη
χώρα και άνανδρος όπου πάω να ζήσω να λογιέμαι.
Ναι, μα τον Δία, που το θρόνο του έχει στ’ άστρα, και
το φονιά του Άρη που της γης άλλοτε τις φύτρες, τους
Οδοντοσπαρμένους έχει κάνει βασιλιάδες αυτής της
χώρας μας, θα σύρω, και αφού πατήσω και σταθώ εκεί
στ’ ακροπύργια, θα σφαχτώ, έτσι που το αίμα μου να
τρέξει κατά τη μαύρη και βαθιά σπηλιά του δράκου,
στο μέρος όπου έχει ορίσει ο μαντολόγος, για να
γλυτώσω την πατρίδα μου. Αυτό είναι. Τραβώ και με
το θάνατό μου δεν θα δώσω άσχημο δώρο στην
πατρίδα μου, τη χώρα γλυτώνοντας απ’ το κακό. Γιατί
αν μπορούσε καθένας το καλό που θα καταπιανόταν
να το εξασκούσε έτσι που να το οδηγήσει προς το κοινό
συμφέρον της πατρίδας, τότε και οι πολιτείες
δοκιμάζοντας πιο λίγες καταδρομές θα ‘τανε πιο
ευτυχισμένες).

Όποιος διαβάσει τις Τραγωδίες – Διδασκαλίες των
Αρχαίων Τραγικών Ποιητών θα αποφύγει τις
τραγωδίες του παρόντος και του μέλλοντος.
Η τραγωδία του Ευριπίδη «ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ» διδάχθηκε

μαζί με τον «ΟΙΝΟΜΑΟ» και τον «ΧΡΥΣΙΠΠΟ» το
409 ή το 408 π.Χ. Ο ποιητής έλαβε τα δευτερεία, αλλά
οι γραμματικοί θεωρούσαν κατόπιν και δικαίως το έργο
ως ένα από τα τελειότατα αυτού, Ο τίτλος του έργου
είναι παρμένος από το χορό, ο οποίος αποτελείται από
γυναίκες της Φοινίκης που έστειλαν οι Αγηνορίδες ως
ακροθίνια (απαρχές των καρπών αφιερωμένες στους
θεούς) της άλωσης της Τύρου στο μαντείο των Δελφών.
Οι «ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ» είναι το μόνο δράμα που σώθηκε
από την ευριπίδεια τριλογία.
Αυτή η από σκηνής διδασκαλία είχε μεγάλη σημασία
για τους ακροατές τη στιγμή που διαδραματιζόταν
ακόμη επί της ευρείας και πραγματικής σκηνής του
ελληνικού κόσμου φοβερή και ζωντανή τραγωδία, ο
Πελοποννησιακός Πόλεμος. Όπως η Σπάρτη και η
Αθήνα, έτσι και ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης έμπηξαν
στα στήθη τους αδελφοκτόνο ξίφος και πάνω στα
άψυχα κορμιά τους έπεσε νεκρή η μητέρα τους
Ιοκάστη, όπως και η μητέρα της Αθήνας και της
Σπάρτης Ελλάδα, ήδη θανάσιμα τραυματισμένη από
τον “επιδήμιο” πόλεμο, και όχι πολύ αργότερα
επρόκειτο να πέσει νεκρή στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) και
στην Κόρινθο (146 π.Χ.)

Άρα: «ΟΜΟΝΟΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΙΣ!». 
«Πρέπει πρώτα να είμαστε Πατριώτες και μετά
Πολιτικοί, Πρώτα Πατριώτες και μετά Πολίτες»

«Ας εκτοπίσουμε τους Εμφύλιους Τσακωμούς και ας
επιδοθούμε σε Εθνικούς Συν-αγερμούς, Ξεσηκωμούς».
(του ιδίου)
Ας έχουμε υπόψιν μας τα προφητικά και πάντα
επίκαιρα λόγια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, 349-407,
«Εις επιστολήν προς Ρωμαίους Θ’» (Homiliae 1-32,
τόμος 60, σελίς 466, 22):

«Ἄν γάρ οὕτως ἀλλήλοις ὁμιλῶμεν, ταχέως πάντες
ὑγιεῖς ἐσόμεθαּ
ἄν δε κατ’ἀλλήλων ὁπλιζώμεθα, οὐδέ τοῦ διαβόλου
χρεία λοιπόν πρός τήν ἡμετέραν ἀπώλειαν.
Ἃπας μέν γάρ ὁ πόλεμος χαλεπός, μάλιστα δε ὁ
Ἑμφύλιος».
(= Γιατί αν επικοινωνούμε μεταξύ μας κατ’ αυτόν τον
τρόπο, σύντομα όλοι μας θα είμαστε υγιείς και
ασφαλείς ּ
Αν όμως αρματωνόμαστε για να πολεμήσουμε μεταξύ
μας, ούτε το διάβολο έχουμε ανάγκη για να πετύχουμε
την ολοσχερή καταστροφή μας. Γιατί ο πόλεμος εν γένει
είναι σκληρός και αδυσώπητος, και κατεξοχήν ο
Εμφύλιος Σπαραγμός).

Ας μην εμπλακούμε λοιπόν ΠΟΤΕ ΠΙΑ σε μια Νέα
Εμφυλιάδα!!!!
―――――――
* Ἀποδομητισμός: είναι η αποδομητική θεώρηση/αντίληψη - σχολή
σκέψης της Ιστορίας σύμφωνα με την οποία οι ιδέες περί έθνους και
εθνότητας είναι σχετικά πρόσφατες στην ιστορική εξέλιξη και δεν
τίθεται ζήτημα συνέχειας του έθνους ούτε βιολογικής ούτε
πολιτισμικής. Σύμφωνα μ’ αυτή Έθνος, Παράδοση και Ιστορική
Συνέχεια είναι κοινωνικές κατασκευές και τίποτα περισσότερο. Η
συγκεκριμένη σχολή αποδέχεται τις απόψεις της θεωρίας του
Αυστριακού διανοούμενου Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράυερ (1790-1861)
σχετικά με τη φυλετική καταγωγή του Νεοελληνισμού. Στην “Ιστορία
της Χερσονήσου της Πελοποννήσου (του Μωρέα) κατά τον
Μεσαίωνα” (1830) γράφει: “ Το γένος των Ελλήνων έχει εξαφανιστεί
από την Ευρώπη γιατί στις φλέβες του Χριστιανικού πληθυσμού της
Ελλάδας δεν ρέει ούτε μια σταγόνα γνήσιου και καθαρού αίματος
των Ελλήνων”. Και στο έργο του “Περί της καταγωγής των
Σημερινών Ελλήνων “ (1835) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσοι
κατοικούσαν εκείνη την εποχή στην Αττική και την Πελοπόννησο δεν
είχαν απολύτως καμμία σχέση με τους Αρχαίους Έλληνες. Στις
ανθελληνικές του θεωρίες απάντησε ο Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντινοπολίτης ιστορικός, (1815-1891) με
το έργο του “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”, και ο Καρλ
Χόπερ, Γερμανός ιστορικός, (1832-1873) με την ιστορική του μελέτη
“Οι Σλάβοι εν Ελλάδι: ανασκευή των θεωριών του Φαλμεράυερ”.
Αλλά και Ικαριώτης Ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός (1924) με το
έργο του “Η προέλευση των Ελλήνων”.

Πέτρος Ιωαννίδης 
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
ἘξἘποικοδομισμοῦ

ἄρχεσθαι
&

Ἀποδομητισμοῦ*
παύεσθαι
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Η Περιφέρεια Αττικής έχει ανακηρύξει το 2020, έτος

ανακύκλωσης της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί

ένα σχέδιο επιθετικής ανακύκλωσης και διαλογής

στην πηγή, ώστε ως το 2025, εφαρμόζοντας συγκε-

κριμένο σχέδιο έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, να

γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονο

τρόπο, χωρίς να θάβονται ούτε στη Φυλή, ούτε που-

θενά αλλού στην Αττική. 

Η προσπάθεια της Περιφέρειας, όπως τόνισε ο Περι-

φερειάρχης Γ. Πατούλης βασίζεται σε 3 βασικές

αρχές:

― η στροφή στην κυκλική οικονομία για μία σωστή

και ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 

― οι πραγματικές λύσεις σε πραγματικό χρόνο και 

― τρίτον η ενίσχυση της ανακύκλωσης «για να φτια-
χτεί μια κοινωνική κυκλική οικονομία που θα δημιουρ-
γήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κάνοντας την
Αττική περιφέρεια πρότυπο στην Ευρώπη και τον
κόσμο».

Σε παρέμβαση του ο Περιφερειάρχη Αττικής  στο dig-

ital Campus Party Greece με θέμα τη διαχείριση των

απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, ο Γ. Πατού-

λης διέτρεξε τις δράσεις της Περιφέρειας προκειμέ-

νου να επιτευχθεί μια γρήγορη, οικονομικά αποδοτική

και περιβαλλοντικά φιλική στροφή προς την κυκλική

οικονομία. 

Ενδεικτικά ανέφερε ότι:

-Ηδη έχει  ξεκινήσει η μελέτη για την αναθεώρηση

του ΠΕΣΔΑ ώστε να προσαρμοστεί στις νέες Οδηγίες

της Ε.Ε. Αμέσως μετά το καλοκαίρι θα έχουμε ένα

πρώτο προσχέδιο του νέου ΠΕΣΔΑ για διαβούλευση. 

-Υποστηρίζουμε καθημερινά τους Δήμους στην επικαι-

ροποίηση των τοπικών τους σχεδίων έτσι ώστε να υπάρ-

ξει πρόβλεψη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

- Η υποστήριξη μας στους δήμους, πέραν του σχεδια-

σμού, είναι πρακτική και χειροπιαστή. 

-Προχωράμε, από το φθινόπωρο, σε ολοκληρωμένη

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των

πολιτών, για την συντονισμένη ενεργοποίησή τους

στην ανακύκλωση. 

-Κάνουμε την ανακύκλωση πράξη προχωρώντας στον

μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό που έχει γίνει στην

Ελλάδα για την σταδιακή προμήθεια, κατασκευή και

θέση σε λειτουργία, σε συνεργασία με τους Δήμους,

1000 νέων σημείων ανακύκλωσης σε Σχολεία, Δημό-

σιες Υπηρεσίες, Αθλητικούς Χώρους, Εκκλησίες, κλπ. 

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι «το σχετικό έργο που θα αλ-

λάξει το χάρτη της ανακύκλωσης στην Αττική και θα

εκτρέψει δεκάδες χιλιάδες τόνους απορριμμάτων από

την ταφή, έχει ήδη δημοπρατηθεί και θα έχουμε

έναρξη υλοποίησης του προγράμματος από τα τέλη

του 2020». 

- Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη σταδιακή παραλαβή

60 ειδικά διασκευασμένων φορτηγών που θα λειτουρ-

γούν ως κινητά πράσινα σημεία. 

-Προχωράμε στην κατασκευή τριών νέων μονάδων

επεξεργασίας απορριμμάτων για τις ανάγκες του

Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά στο Σχιστό,

και της Βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό. 

- Προχωράμε ήδη στη δημιουργία και λειτουργία Μο-

νάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, σε κατάλληλους

χώρους εντός της Αττικής, διαδημοτικών όπου είναι

δυνατόν, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή τη

δραστηριότητα και σε συνεργασία πάντοτε με τους

Δήμους. 

Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι δίνεται βάρος και

προτεραιότητα στη διαχείριση των βιοαποβλήτων,

καθώς αποτελούν σχεδόν το 40% του συνόλου των

οικιακών αποβλήτων και είναι αυτά που δημιουργούν

τις σημαντικότερες επιπτώσεις στους ΧΥΤΑ όπως βι-

οάεριο, στραγγίσματα και έντονες οσμές. «Επομένως

εκτρέποντας βιοαπόβλητα από τη Φυλή μειώνουμε

στην πράξη τις επιπτώσεις του ΧΥΤΑ και αυξάνουμε

τη διάρκεια ζωής του. Επιδιώκουμε μέσω της διαχεί-

ρισης βιοαποβλήτων να υλοποιήσουμε την κυκλική οι-

κονομία στην πράξη, συνδυάζοντας περιβαλλοντικά,

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη». 

Στη μονάδα Διαχείρισης

Απόβλητων Λιπαντικών 

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης Αττικής συνο-

δευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής

Προστασίας και Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλη και

τνο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμό-

πουλο, επισκέφθηκε το  Εθνικό Συλλογικό Σύστημα

Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών

Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., και συγκεκριμένα τις  εγ-

καταστάσεις συμβεβλημένης μονάδας αναγέννησης

λιπαντικών στον Ασπρόπυργο. 

Ο Γιώργος Πατούλης παρακολούθησε από κοντά τη

λειτουργία ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου  συ-

στήματος επεξεργασίας, το οποίο ξαναδίνει ζωή στα

απόβλητα λιπαντικά έλαια και τα επιστρέφει αναγεν-

νημένα προς χρήση, με σημαντικά οφέλη για το περι-

βάλλον και την οικονομία.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και από το 2004 λειτουργεί ως

το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ελ-

ληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ανακηρύξει έτος Ανακύκλωσης το 2020

Στροφή στην κυκλική οικονομία
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Εάν η εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ» εδώ και χρόνια
καταγράφει σωστά και αντικειμενικά όλα όσα συμβαί
νουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 3Β και πιο συγ
κεκριμένα στην περιοχή της Βούλας, τότε θα έπρεπε να
της απονεμηθεί το «βραβείο της κοινωνίας των πολι
τών». Υπενθυμίζω για τους αναγνώστες μας ότι η
«ΕΒΔΟΜΗ» έχει τιμηθεί με το κορυφαίο βραβείο του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β. ΜΠΟΤΣΗ. 

Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε για τη
δημοσιογραφική ταυτότητα της «ΕΒΔΟΜΗΣ» και τις βρα
βεύσεις της. Άλλο είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα και σ’
αυτό θα ήθελα να στρέψουμε όλοι οι δημότες, αλλά και
οι κάτοικοι το ενδιαφέρον μας. 

Στα δύο τελευταία φύλλα της εφημερίδας
ΕΒΔΟΜΗ (4 Ιουλίου και 11 Ιουλίου) έθεσα προς συζή
τηση, διάλογο και διαβούλευση δύο μείζονα κοινωνικά
προβλήματα: το ένα είναι οι νέες ρυθμίσεις για την κυ
κλοφορία των αυτοκινήτων στην Ευρυάλη και το άλλο
είναι η χρήση μηχανημάτων κηπουρικής τεχνικής των
οποίων ο θόρυβος είναι τελικά: «βιομηχανικός»! (όπως
σωστά επισημαίνει η Άννα Μπουζιάνη). 

Σχετικά με το πρώτο κοινωνικό πρόβλημα στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου 3Β, διάβασα την ανοιχτή
επιστολή του κυρίου Ιωάννη Τσόβολου (ΕΒΔΟΜΗ, σελ.
11, 11.07.2020) με τον τίτλο: «Ευχαριστήρια επιστολή
προς τον ηγεμόνα» προς τον Δήμαρχο, τον οποίο απο
καλεί ταυτόχρονα και συνάδελφο (ως κυβερνήτες των
αεροπλάνων) και ηγεμόνα (επειδή διοικεί την περιοχή
του ο κύριος Κωνσταντέλλος με πολιτικό κανόνα το εκλο
γικό ποσοστό του: 73%). Εάν μου επιτρέπει ο κύριος
Ιωάννης Τσοβολος θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις
στο κείμενό του: πρώτον, ότι όσα γράφει σε επίπεδο θέ
ματος, συμπίπτουν με όσα και εγώ υποστηρίζω στο κεί
μενό μου. Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με
το ρητορικό ύφος της ειρωνείας, το οποίο, από φιλοσο
φικής απόψεως, είναι και το αποτελεσματικότερο σχε
τικά με την επεξεργασία του επίδικου θέματος. 

Αλλά θα ήθελα να επαναφέρω προς συζήτηση,
τις νέες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
στην Ευρυάλη: το κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρυάλη το
δημιούργησε η Δημοτική Αρχή! Τελεία και παύλα! Από

τον ίδιο τον Δήμαρχο περιμένουμε όλοι μας «ΤΩΡΑ» δη
μότες και κάτοικοι, να επαναφέρει με δική του πολιτική
απόφαση (ως ηγεμών που είναι κατά τον συνάδελφο του
Τσόβολου) το παλιό καθεστώς κυκλοφορίας των αυτο
κινήτων. Θα κάνω μία ακόμη επισήμανση, μολονότι δεν
εντάσσεται στα πολιτικά έργα μου, δηλαδή αποστολές
(Aufgabe) ως πολιτικού φιλοσόφου.

Όλοι οι δημότες και οι κάτοικοι της Ευρυάλης,
ακολουθούν τους κυκλοφοριακούς κανόνες του καταρ
γηθέντος συστήματος. Άραγε ποιός θα αναλάβει να επι
λύσει διαφορές και συγκρούσεις ανάμεσα σ’ ένα
παγιωμένο και καθιερωμένο κυκλοφοριακό σύστημα και
σ’ ένα νέο που οδηγεί (κατά τον Τσόβολο, αλλά και σύμ
φωνα με όλους τους κατοίκους της Ευρυάλης): στην τρι
σμέγιστη και ανα(αποτελεσματική) από(ρύθμιση) της
κυκλοφορίας στην περιοχή της Ευρυάλης στη Βούλα;

Κύριε Δήμαρχε, τελικά στο συγκεκριμένο κοινω
νικό πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε, δεν θα σας
βοηθήσει το εκλογικό ποσοστό σας: 73%. Εάν στο κεί
μενό μου αυτό, από ρητορικής απόψεως, καταφεύγω σε
προσωπικούς τόνους, θα πρέπει να ομολογήσω, ότι
εφαρμόζω τον δικό μου ακαδημαϊκό κώδικα του «επικοι
νωνιακού Λόγου, ο οποίος είναι ο προσωπικός και πολι
τικός μου κανόνας της συνεννόησης, της συζήτησης, του
διαλόγου στον πολιτικό Λόγο της Ελλάδας.   

―――――――――

*Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Μείζον θέμα 

η ηχορύπανση!

Οταν, στο προηγούμενο φύλλο μας σχολίασα πάνω

στο άρθρο του καθηγητή, Θ. Γεωργίου, δεν μπορούσα

να φανταστώ πόσο μείζον πρόβλημα, για την πε-

ριοχή, είναι η ηχορύπανση. Πόσο οδυνηρά τελικά την

βιώνουν οι κάτοικοι.

Κατακλύστηκε το facebook από σχόλια, κοινοποιήσεις

και αναγνώσεις.

Το πρόβλημα λοιπόν είναι υπαρκτό και μεγάλο.

Οσο για την κυκλοφοριακη απορρύθμιση που εφαρ-

μόζεται στην Ευρυάλη Βούλας εχει δημιουργήσει έμ-

φραγμα και απόφραξη. Σε μια γειτονιά δεν

παρεμβαίνεις λες και βρίσκεσαι στη μεγαλούπολη.

Αλλά και αφού παρεμβαίνεις δεν νοείται να αφήνεις

απέξω την αιματοβαμένη Πρ. Πέτρου, που όχι μόνο

δεν τη ρυθμίζεις αλλα την επιβαρύνεις ακόμη περισ-

σότερο αυξάνοντας κατακόρυφα τα τροχαία.

Οσο για τη διαβούλευση που επικαλείται ο Δήμαρχος

ότι έκανε είναι για γέλια. Διαβούλευση που αποτελεί-

ται κυρίως από δημότες που επιλέγονται τυχαία απο

τους δημοτικούς καταλόγους εν αγνοία τους; Και

όσοι ήρθαν τις πρώτες φορές απογοητεύθηκαν και

δεν ξαναπάτησαν, από τον τρόπο λειτουργίας της

εξουσίας... Δυστυχώς τον πολίτη τον έχει φιμώσει ο

δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δ.Σ. στερώντας του το

δικαίωμα της παρέμβασης γνώμης στα δημοτικά συμ-

βούλια. 

Aννα Μπουζιάνη

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Ποιός δημιούργησε το κυκλοφοριακό
πρόβλημα 

στην Ευρυάλη / Βούλας; 
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

στο ΔΣ 13-7-2020, το τελευταίο ελπίζουμε πριν την

θερινή διακοπή, 4ωρης μόνο (ευτυχώς) διάρκειας και

από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του αρχηγού της

παράταξής μας, Δ.Δαβάκη, αναφέρουμε τα εξής:

― Ο δήμαρχος δήλωσε ότι η αύξηση των τιμών στις

παραλίες είναι μόνο 15% (τα "20 ευρώ" τα ξεχνάμε

οριστικά) και για τη Βουλιαγμένη η επιτροπή δεν συ-

νεδρίασε ποτέ(;), οπότε η εταιρεία από μόνη της ρύθ-

μισε την τιμολογιακή πολιτική, όπερ σημαίνει μην

πλησιάζετε στην Ακτή Βουλιαγμένης, το vip κάνει

τζιζ...

― Ασκληπιείο Νοσοκομείο (για την απαίτηση του

Δήμου συγκεκριμένης έκτασης): αφού έκανε μία

"σύντομη" αναδρομή στην ιστορία των απαλλοτριώ-

σεων από το ...κοντινό 1925, όλων των εκκλησιαστι-

κών εκτάσεων, όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας με

αναφορά στις τότε τιμές (χωρίς αναγωγή όμως στο

σήμερα), κατέληξε να πει για τους Ιεράρχες σε έν-

τονο ύφος: "να μας κάνουν την χάρη".
― Αξίζει να σημειώσουμε την αντίληψή του για την

"δύσμοιρη", όπως την χαρακτήρισε, ανατολική παρα-

λία της Βάρκιζας. Πράγματι δύσμοιρη είναι αλλά δεν

προκύπτει αυτό μόνο λόγω της καθυστέρησης του

αρχιτεκτονικού σχεδίου...

― Από το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και

ανεγνώσθη σχετικά με την Αγία Σοφία, έκαναν ηχηρή

την απουσία τους η έννοια της Ορθοδοξίας και ο συμ-

βολισμός του Σταυρού. Εμείς το υπερψηφίσαμε αλλά

υπολείπεται...

Στα θέματα της ημερησίας, το 1ο. Αναφερόμαστε στο

πολύ σημαντικό θέμα της απαλλοτρίωσης εκτάσεων

στην ΔΕ Βούλας.

Αφορά μεγάλες εκτάσεις των οποίων το μεγαλύτερο

ΕΝΙΑΙΟ κομμάτι, 864.529τ.μ. βρίσκεται πάνω από την

οδό Καλύμνου, τα υπόλοιπα διέπονται από ειδικό κα-

θεστώς, αλλά εν τω συνόλω ανήκουν στο Μουσείο

Μπενάκη. Αφου διαβάσαμε την εισήγηση και ύστερα

απ' ότι ακούσαμε στο ΔΣ εισαγωγικά, μας δημιουρ-

γήθηκαν περισσότερα ερωτηματικά απ' όσα είχαμε

στην αρχή.

* Η πρόθεση δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

και κοινόχρηστων χώρων, που μίλησε ο δήμαρχος,

προσκρούει ήδη από την εισήγηση σε ανυπέρβλητα

εμπόδια". Οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου έχουν σχε-

τικώς περιορισμένο εμβαδό, χωροθετημένοι παρα-

πλεύρως της πολυσύχναστης οδού Καλύμνου άρα

δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής

και περιπάτου"! Μα εμείς νομίζαμε ότι ήταν ήδη

χώροι πρασίνου και περιπάτου...

* Σε ό,τι αφορά τις 22.000τ.μ. περίπου που θα μπο-

ρούσαν να καλύψουν την ανάγκη για χώρους άθλη-

σης, υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα του συντελεστή

δόμησης.

* Υστερα από τις ερωτήσεις του Δ. Δαβάκη, περί του

ύψους αξίας των εκτάσεων, του συντελεστή δόμη-

σης και πώς θα μπορούσε ένας δήμος να καλύψει

απαλλοτριώσεις της τάξης των 52 εκατ. ευρώ τουλά-

χιστον, ακούσαμε έκπληκτοι ότι θα χρησιμοποιηθούν

όλες οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν ή θα υπάρ-

ξουν στο μέλλον, μέχρι και δανεισμός!

Φυσικά μιλάμε για ένα ακόμη μεγαλεπίβολο σχέδιο,

με χρονικό ορίζοντα minimum  10 χρόνια, αν υπάρξει

δίαυλος επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,

με απολύτως αμφίβολη την εξέλιξη. Εμείς είμαστε

υπέρμαχοι των ελεύθερων χώρων πρασίνου και

χώρων άθλησης, όταν όμως υπάρχει ρεαλιστική

βάση.

Ο κανονισμός πρασίνου εστάλη την Παρασκευή το

βράδυ, αλλά κανείς δεν τον έλαβε.Την Δευτέρα το

πρωί, μιας και ήταν προς συζήτηση στην επιτροπή

ποιότητας ζωής, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρο-

βιτς διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είχε λάβει εισήγηση, δη-

λαδή τον κανονισμό και έτσι ήταν. Υστερα από

ηλεκτρονική ειδοποίηση δικιά του και δικιά μου μας

εστάλη αργότερα, για να καταλήξουμε το απόγευμα

στην έναρξη του ΔΣ να βρούμε στις θέσεις μας τον

τελικό κανονισμό... Πώς να συζητήσουμε επί άρθρου

τάδε ή δείνα, όταν έχουν τροποποιηθεί; Υστερα από

επίμονη προσπάθεια, κατόπιν δικής μας πρότασης και

διαμαρτυρίας αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευ-

σης, το θέμα αναβλήθηκε.

Οι επιχορηγήσεις προς συλλόγους και σωματεία,

συνολικού ύψους 286.000 και από τα οποία ζητά επι-

στροφή των 2/3 ή συμψηφισμό την επόμενη χρονιά

ήταν ένα ακόμη ακανθώδες θέμα. Είναι εξίσου άδικο

για τα σωματεία που επιχορηγήθηκαν, όσο και για

όσα δεν πρόλαβαν. Η δική μας πρόταση ήταν να επι-

χορηγηθούν όλες οι κατηγορίες των σωματείων για

το 2020 να πάρουμε την γενναία απόφαση και για το

επόμενο έτος λόγω της πανδημίας και των πρωτό-

γνωρων φαινομένων, να δώσουμε την δυνατότηρα

στις διοικήσεις όλων των Σωματείων να διαχειρι-

στούν με φειδώ τα οικονομικά τους από τούδε για

την επόμενη χρονιά. Επειδή δε ο δήμαρχος κατηγό-

ρησε την αντιπολίτευση γι' αυτό το θέμα, πως είναι

"πιασάρικο", δηλώνουμε μετά βδελυγμίας ότι εμείς

δεν κάνουμε ψηφοθηρία. Αυτό να το σκεφτεί η ίδια

η δημοτική αρχή που δίκην Αγίου Βασιλείου, επιχο-

ρηγεί τα σωματεία θεωρώντας ότι κερδίζει εντυπώ-

σεις και σταυρούς.

Ας συνεχίσουμε όλοι την προσπάθειά μας στο να εί-

μαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ούτως ώστε ν'αντιμε-

τωπίσουμε τα ευκολότερα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα

δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας 

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο

Βούλας για καταθεση δράσεων

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας “κεκλυσμένων

των θυρών” (βάσει του άρθ. 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ

167/τ. Α’/30.10.2019) και το άρ. 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/

τ.Α’/3.4.2020), στην 12η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση, την 20η

Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00. 

1. Υποβολή προτάσεων για δράσεις και έργα που ενδιαφέ-

ρουν την περιοχή της Δ.Ε Βούλας προς κατάρτιση του τε-

χνικού προγράμματος του Δήμου, για το έτος 2021.

2. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά

με άδειες ανακομιδής οστών.

Σ.Σ. Το Τ.Σ. συνεδριάζει κεκλυσμένων των θυρών για να συ-

ζητήσει ένα μείζον θέμα για την πόλη, αφου θα συζητηθεί

ποιο έργο έχει ανάγκη η περιοχή και πρεπει να μπει στο

Τεχνικό Πρόγραμμα. Και αυτό γίνεται εν απουσία του πο-

λίτη, ενώ το Τοπικό έχει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία!

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, τα “κλειστα” συμβούλια βο-

λεύουν πολλούς. Μετά εφαρμόζονται αποφάσεις που δημι-

ουργούν πολλά προβλήματα αντί να τα λύνουν. Βλέπε

κυκλοφοριακή μελέτη στην Ευρυάλη.

“Εγεννήθη” νέος Σύλλογος

«ΕΥ ΖΗΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Τη Δευτέρα 13/7/2018 διενεργήθηκαν εκλογές του νεοσύ-

στατου Συλλόγου «ΕΥ ΖΗΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την ανάδειξη

πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτρο-

πής.

Σκοπός του Συλλόγου «ΕΥ ΖΗΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» είναι η ανά-

δειξη τοπικών προϊόντων, επιχειρήσεων, και καταλυμάτων,

όπως και η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη

αυτού. Επιπρόσθετα δράσεις που αφορούν την τουριστική και

εμπορική ανάπτυξη της περιοχής και την διατήρηση, ανάδειξη

και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Σαρω-

νικού και των τοπικών και παραδοσιακών εθίμων.

Το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 14/7/2020 με

την παρακάτω σύνθεση.

Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοι-

νωνίας : ΣΩΦΡΟΝΗ ΒΑΝΙΤΑ

Γραμματέας: ΛΑΖΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Αν. Γραμματέας: ΜΥΡΙΚΝΑ ΛΙΝΑ

Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΤΖΕΝΗ

Αν. Ταμίας: ΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

Υπεύθυνος Τουριστικής Ανάπτυξης & Ανάδειξης Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς: ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή :

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

«Κινητήριος δύναμη και έμπνευση για όλους μας είναι η
αγάπη για τον τόπο μας και η επιθυμία μας να τον γνωρί-
σουν και να τον αγαπήσουν και άλλοι κάτοικοι της Αττικής
και όχι μόνον. 
Ένα όμορφο ταξίδι ξεκινάει και σας θέλουμε όλους συνεπι-
βάτες!», γράφει το νέο Δ.Σ. κι εμείς τους ευχόμαστε καλή

πορεία με πλούσια δράση. 

Σ.Σ. Η “γέννηση” ενός νέου φορέα είναι ένα πολύ καλό

μήνυμα για την κοινωνία γενικότερα, γιατί δείχνει τις

ανησυχίες των πολιτών. Οποιος είναι κοντόθωρος ή κα-

κόπιστος ή φοβάται το διάλογο δεν το ενστερνίζεται. 

Νέος Σύλλογος βρίσκεται στα “σκαριά” και στα ΒΒΒΒ,

αφού αναφέρεται και στα 4Β, τον οποίο θα παρουσιά-

σουμε εν ευθέτω χρόνο.
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ΑΔΑ: ΩΚΨ4ΩΛ6-ΖΛ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  16-07-2020
ΑΡ. ΠΡ. 9539

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περίληψη επαναληπτικής διακήρυ-
ξης δημοπρασίας για την μίσθωση
του κυλικείου στην πλατεία Δεξα-
μενής του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημο-
πρασία φανερή προφορική για τη
μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα
στεγαστεί χώρος μαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης μερικής
επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος
- κυλικείο) στην πλατεία Δεξαμενής
του Δήμου Κρωπίας, με δυνατότητα
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
στην πλατεία, μετά την χορήγηση
της απαιτούμενης αδείας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Το
ακίνητο βρίσκετε στην πλατεία Δε-
ξαμενής του Δήμου Κρωπίας και

έχει επιφάνεια 100,71 τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατα-
θέσουν τις προσφορές τους ενώ-
πιον της επιτροπής διαγωνισμού
την ημέρα διενέργειας της δημο-
πρασίας, ήτοι την 29ην Ιουλίου
2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημο-
τικό κατάστημα του Δήμου που βρί-
σκετε στην οδό Βασ. Κων/νου 47.
Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το ποσό
των πεντακοσίων (500,00) Ευρώ μη-
νιαίως.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέ-
χονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8.00 με 14.00, από το γραφείο
Δημάρχου του Δήμου.
Αρμόδιος υπάλληλος Σταυρούλα
Μπότου, Διεύθυνση Βασ. Κων/νου
47, Τηλέφωνο
2106026272-5 εσωτ.113.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
ΕΩΣ ΤΗΝ 18ην Ιουλίου 2020.
ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Από τη Δημοτική παράταξη του Δήμου Σαρωνικού, “Σαρω-

νικός - Νεα Πνοή”, ελαβαμε δελτίο τύπου με θέσεις τους

στο Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο.

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Η Παράταξή μας, στο Δημοτικό αλλά και στα Κοινοτικά

Συμβούλια, τις προηγούμενες ημέρες, έθεσε και πάλι ζητή-

ματα που αφορούν όλους του Δημότες και τα παραθέτουμε

για την ενημέρωση των Πολιτών: 

Α) Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων

της 13/7/2020 προτείναμε την μονοδρόμηση γύρω από τα

σχολεία στο Λαγονήσι, καθώς υπάρχει έντονο πρόβλημα

με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και την κίνηση των λεωφο-

ρείων.

Β) Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της

15/7/2020 θέσαμε τα παρακάτω:

1) Ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειές

μας και τις συναντήσεις μας με τον Διοικητή της Π.Υ. Λαυ-

ρίου, σχετικά με την δημιουργία Πυροσβεστικού κλιμακίου

στον Αγ. Παντελεήμονα στην Ανάβυσσο κατά τις οποίες

λάβαμε την υπόσχεση για μόνιμη παρουσία πυροσβεστικού

οχήματος για όλο το έτος. 

Προτείναμε να αποσταλεί έγγραφο από το Δήμο προς το

αρχηγείο της Π. Υ, με το οποίο να ζητείται η ίδρυση Πυρο-

σβεστικού κλιμακίου στην Ανάβυσσο.

Η πρότασή μας έγινε ομόφωνα δεκτή. 

2) Προτείναμε τη θεσμοθέτηση του κινήτρου της έκπτω-

σης στους λογαριασμούς του νερού για την υιοθεσία αδέ-

σποτων σκύλων, καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα

αδέσποτα στο Δήμο. 

3) Σχετικά με τα απορρίμματα, ζητήσαμε να ενημερωθούμε

για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ληφθεί απο-

φάσεις από τα Κοινοτικά Συμβούλια για ορισμό των Πρά-

σινων Σημείων. 

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι γίνεται διαβούλευση με τις Το-

πικές Κοινότητες και ότι γίνεται προσπάθεια νομιμοποί-

ησης των χώρων στη Γερακίνα Παλαιάς Φώκαιας και για

ενοικίαση χώρου από ιδιώτη στα Καλύβια, δίπλα από την

υπάρχουσα χωματερή.

4) Αναφέραμε τα προβλήματα σχετικά με την καθαριότητα

και την αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι προτρέπονται

(για ευνόητους λόγους) να απευθύνονται στους αρμόδιους

Αντιδημάρχους για την αποσπασματική λύση τοπικών προ-

βλημάτων, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί η διοίκηση και να

πάψει ο πολίτης να παρακαλάει για τα αυτονόητα. 

5) Ζητήσαμε τη λήψη μέτρων για ελάφρυνση των ιδιοκτη-

τών σχολικών κυλικείων, που δεν λειτούργησαν λόγω κο-

ρονοϊού. Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι δεν είναι

αρμόδιος ο Δήμος και ότι έχει σταλεί έγγραφο προς την

Περιφέρεια. 

6) Ζητήσαμε να υπάρχει έλεγχος από την αρμόδια επι-

τροπή του Δήμου για την ανεξέλεγκτη χρήση τραπεζοκα-

θισμάτων και όχι μόνο από την Ελληνική Αστυνομία που

επικαλέστηκε ο δήμαρχος. 

Περιφέρεια Αττικής:
Κανένας οδηγός της δεν 

υποχρεώθηκε να μεταφέρει 
περιστατικά covid-19

Για μια ακόμη φορά ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην Περιφέ-

ρεια Αττικής εκδίδει ανακοινώσεις με ψευδές κι ανυπό-

στατο περιεχόμενο, με προφανή στόχο να εξυπηρετήσει

μικροκομματικά συμφέροντα και να δημιουργήσει εντυπώ-

σεις που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα.

Ο ισχυρισμός του Προεδρείου του Συλλόγου, που αναπα-

ράχθηκε σε μια σειρά από κομματικά έντυπα και sites, ότι

δήθεν η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής υποχρεώνει

τους εργαζομένους της να μεταφέρουν από αεροδρόμια

και λιμάνια ύποπτα περιστατικά covid-19 σε σημεία καραν-

τίνας, είναι παντελώς ψευδής.

Δεν ζητήθηκε ποτέ και δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα περιστα-

τικό μεταφοράς ύποπτου περιστατικού από εργαζόμενο

της Περιφέρειας Αττικής, ούτε φυσικά η Διοίκηση έδωσε

τέτοιου είδους εντολή. 

Η αλήθεια είναι ότι μας ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία

του Υπουργείου Υγείας να εξετάσουμε αν έχουμε τα μέσα

και το προσωπικό,  για να συνδράμουμε την εθνική προ-

σπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαχείριση της

πανδημίας. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης της κρίσης του covid-19 που έχει

δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Αττικής αμέσως μετά το ξέ-

σπασμα της πανδημίας, εξέτασε το αίτημα του Υπουρ-

γείου, όμως δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία δική μας

συνδρομή αφού το Υπουργείο διαχειρίστηκε και διαχειρί-

ζεται με δικά του μέσα και προσωπικό τη συγκεκριμένη

ανάγκη.

Το Προεδρείο του Συλλόγου οφείλει να μη διασπείρει ψευ-

δείς ειδήσεις, ιδίως όταν αναφέρεται σε μια Διοίκηση που

από την πρώτη στιγμή, έλαβε τα αναγκαία μέτρα προστα-

σίας για τους εργαζόμενους της,  ενώ φρόντισε ώστε να

υποβληθεί το σύνολό τους σε τεστ ανίχνευσης του κορο-

νοιού. 

Για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποτε-

λεί προτεραιότητα η προστασία της υγείας τόσο των ερ-

γαζομένων μας, όσο και του συνόλου των πολιτών της

Αττικής. Γι’ αυτό βρισκόμαστε διαρκώς από το Μάρτιο

μέχρι σήμερα, στην «πρώτη γραμμή» της μάχης για την αν-

τιμετώπιση της πανδημίας. 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Αναδεικνύουμε τα προβλήματα, φέρνουμε τους Πολίτες στο προσκήνιο

ΑΔΑ: 9ΠΟΚΩΛΝ-Ψ7Χ
20PROC007046369 2020-07-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο    17-7-2020
Αρ. Πρωτ. :  10821

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑ-
ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩ-
ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Επαναπροκηρύσσει δημόσιο μειοδο-
τικό φανερό και προφορικό διαγωνι-
σμό για τη μίσθωση ακινήτου στο
Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Π.Δ. 270/1981 , του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-

λαδή έως και την 10η Αυγούστου
2020, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που δια-
τίθεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το Δ.Ι.Ε.Κ. του
Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου και
σε απόσταση 400 μέτρων από στάση
λεωφορείου. Σαν απόσταση λογίζεται
η οριζόντια διαδρομή επί κοινοχρήστου
χώρου (δρόμου). 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει: - Να διαθέτει ή να δύνα-
ται να κατασκευάσει τέσσερις (4) αί-
θουσες διδασκαλίας 35 τ.μ. η κάθε
μία. Οι αίθουσες θα πρέπει να βρί-
σκονται σε χώρο κύριας χρήσης με
ελεύθερο (καθαρό ύψος) τουλάχι-
στον 2,60μ. - Να διαθέτει ή να δύνα-
ται να κατασκευάσει μία (1) αίθουσα

– εργαστήριο Πληροφορικής 35 τ.μ.
Το εργαστήριο θα πρέπει να βρίσκε-
ται σε χώρο κύριας χρήσης με ελεύ-
θερο (καθαρό ύψος) τουλάχιστον
2,60μ. - Να διαθέτει ή να δύναται να
κατασκευάσει δύο (2) χώρους γρα-
φείων, εκ των οποίων, έναν (1) χώρο
(γραφείο Διευθυντή) 15 τ.μ. και
έναν (1) χώρο (γραφείο Γραμμα-
τείας, Υποδιευθυντή, Εκπαιδευτι-
κών) 20 τ.μ. Τα γραφεία θα πρέπει
να βρίσκονται σε χώρο κύριας χρή-
σης με ελεύθερο (καθαρό ύψος)
τουλάχιστον 2,60μ. - Να διαθέτει ή
να δύναται να κατασκευάσει μια (1)
αποθήκη 20 τ.μ., για το αρχείο του
ΔΙΕΚ. - Να διαθέτει ή να δύναται να
κατασκευάσει μια (1) αποθήκη 15
τ.μ., για υλικά. - Να διαθέτει ή να δύ-
ναται να κατασκευάσει τέσσερις (4)
χώρους υγιεινής (WC), εκ των
οποίων, δύο (2) χώρους υγιεινής
(WC), ανδρών – γυναικών, για το
προσωπικό και δύο (2) χώρους υγι-
εινής (WC), ανδρών – γυναικών, για
τους σπουδαστές. Οι χώροι υγιεινής
δύνανται να τοποθετηθούν σε χώρο
βοηθητικής χρήσης. - Να διαθέτει

έναν (1) χώρο υγιεινής (WC) ΑμεΑ.
(αναλυτική περιγραφή στην αναλυ-
τική διακήρυξη αρ πρωτ
10820/2020).
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή από-
φασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα.
Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται
στην σελίδα του κεντρικού ηλεκτρο-
νικού μητρώου δημοσίων συμβά-
σεων www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr. Πληροφορίες
για τη δημοπρασία καθώς και παρέ-
χονται από το Δήμο Μαρκοπούλου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 16/07/20
Α.Π. 11746

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Δ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β’ κατοι-
κίας ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ– ΤΡΕ-
ΧΑΝΤΙΕΡΑ της Δημοτικής
Ενότητας Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής να λάβουν γνώση της
πολεοδομικής μελέτης, όπως αναρ-
τήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 19/2020
απόφασης της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής.
Η ανάρτηση των διαγραμμάτων της
Πολεοδομικής Μελέτης θα γίνει
στο Δημοτικό κατάστημα Κερατέας
(Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα)
για διάστημα δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας. Δικαίωμα ένστασης
έχουν μόνο οι θιγόμενοι από τις αλ-
λαγές

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  7-07-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  22/2020 απόφασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Έγκριση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων, μονοδρόμηση
οδού Ηφαίστου, στην Βιομηχανική
περιοχή Κορωπίου’ 
Στο Κορωπί στις 7  Ιουλίου του
έτους  2020  κατά την 8η  Τακτική
Συνεδρίαση της,  η  Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής  του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  τη μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων – μονοδρόμηση οδού
Ηφαίστου – στη  Βιομηχανική πε-
ριοχή Κορωπίου.
Η εν λόγω απόφαση θα διαβιβαστεί

στη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής προκειμένου να ελεγχθεί και
να εγκριθεί σχετικά. Εν συνεχεία το
σύνολο της μελέτης θα διαβιβαστεί
στις αρμόδιες Υπηρεσίες, Τροχαία,
Αστυνομία, ΟΑΣΑ για λήψη σχετι-
κών εγκρίσεων και τροποποιήσεων.
Η παρούσα απόφαση είναι κανονιστι-
κού χαρακτήρα και διέπετε από τις
διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό
απαιτείται δημοσίευση της απόφασης
μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα  αυτής
βρίσκεται   αναρτημένη στο Δημο-
τικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου 47)
για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης
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στα πεταχτά 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 σο-

βαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτε-

ρική, για βοήθεια  - δεν  υπάρχουν οικιακά ζώα- και

παρέχεται δικό της δωμάτιο. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945414425, ή

2108952269. Περιοχή Βούλας.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ Κάτοικος Βούλας, τελειόφοιτος μεταφραστι-

κού τμήματος στη γαλλική γλώσσα παραδίδει μαθή-

ματα γαλλικών, αναλαμβάνει δημιουργική

απασχόληση παιδιών και φύλαξη βρεφών. Συστάσεις

διαθέσιμες. τηλ επικ 69 77 77 34 57

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ ( Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  52.26

τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για Αγ.ΣΠΥ-

ΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφω-

νας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος

ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

Απαγορεύονται τα πανηγύρια

Δεν απαγορεύονται 

οι εμποροπανηγύρεις

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), (ΦΕΚ Β’

2857/13.7.20, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως  απαγορεύθηκαν τα πανηγύρια σε όλη τη

χώρα. Η απαγόρευση αφορά το  μήνα Ιούλιο, έως και 31

Ιουλίου.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

διευκρινίζει ότι απαγορεύονται οι διοργανώσεις «πανη-

γύρεων», αλλά δεν απαγορεύεται η λειτουργία «εμπο-

ροπανηγύρεων».

Η Ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:
«...με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44457-13.7.2020

ΚΥΑΒ΄2857, απαγορεύονται οι διοργανώσεις πανηγύρεων

ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων το-

πικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς και όχι η

λειτουργία των ως άνω αγορών.

Για τις αγορές του αρ.38 του ν.4497/2017 (εμποροπανηγύ-

ρεις, κυριακάτικες αγορές, χριστουγεννιάτικες και πασχα-

λινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές), ισχύουν οι

κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, όπως περιγράφονται

στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 ΚΥΑ Β΄2798.»

Το 75% των Ελλήνων φοβάται

λουκέτα στις επιχειρήσεις

Ανησυχία για τα οικονομικά προβλήματα, που μπορεί

να φτάσουν μέχρι και το «λουκέτο» για σημαντικό

αριθμό επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας του νέου

κοροναϊού εκφράζουν στην πλειονότητά τους οι πο-

λίτες, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του

ΕΒΕΑ που πραγματοποίησε η εταιρία Pulse RC κατά

το χρονικό διάστημα 2 έως 6 Ιουλίου 2020. Μάλιστα,

όπως αναφέρει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του

επιμελητηρίου, οι πολίτες με μεγάλη πλειοψηφία εκ-

φράζουν φόβους ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία

από την πανδημία μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη

νέων δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας. Ιδιαίτερα για

τον τομέα του τουρισμού, η πλειοψηφία των ερωτη-

θέντων εκτιμούν ότι χρειάζονται να ληφθούν πρό-

σθετα γενναία μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού

τουρισμού, θεωρώντας ότι τα ισχύοντα δεν επαρκούν.

Έλλειμμα στον προϋπολογισμό

5,8 δις στο 6μηνο 

λόγω κορονοϊού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-

τους, το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, τα φορολογικά

έσοδα ανήλθαν σε 18,4 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 2,6 δισ.

ευρώ σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού του 2020

αλλά αυξημένα κατά 333 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Πρό-

γραμμα Σταθερότητας. Το συνολικό ύψος των καθαρών

εσόδων ανήλθε σε 19,2 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 16% σε

σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού λόγω της επίπτω-

σης από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνε-

πειών της πανδημίας. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. 

Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχά-

ριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελμα-

τικής εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο

jobs@aktios.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρα για αγορά 35 έως 50 τ.μ. στις πε-

ριοχές Ανω και Κάτω Καλαμάκι, Αγ. Δημήτριο,

Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνική. Τιμή έως

17.000 ευρώ. Πληροφορίες 6936230360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη

κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιού-

νιος 2010 με 80.000 συνολικά. 

Τηλ. 2291090570

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  και της

ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος ΒΛΑΧΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ, και κατοικεί στη Βούλα Αττικής και η ΟΛΓΑ

ΚΟΥΚΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ το

γένος ΜΥΛΩΝΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κα-

τοικεί στη Βούλα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στο Δημαρχείο Βούλας  Αττικής.

ΓΑΜΟΙ
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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

meil: nsg@otenet.gr

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

Ψυχραιμία από τις αρμόδιες αρχές και

την κοινωνία και στοχευμένες παρεμ-

βάσεις με βάση την επιστημονική τεκ-

μηρίωση για την αποφυγή ενός

δεύτερου κύματος της πανδημίας

στην Ελλάδα, συνέστησε ο Καθηγη-

τής Πολιτικής Υγείας Ηλίας Μόσια-

λος σε εκδήλωση που διοργάνωσε η

Ένωση Ασθενών Ελλάδας. 

Ο Καθηγητής ανέδειξε τη σημασία

της προσήλωσης στην ευρεία χρήση

των μέσων ατομικής προστασίας. Σε

επίπεδο πολιτικής, συνέστησε τη

λήψη μέτρων με τη συνεκτίμηση των

συνολικών επιπτώσεων και των επι-

στημονικών δεδομένων. Επισήμανε

δε, ότι η πιθανότητα διασποράς από

τουρίστες που προέρχονται από

χώρες όπου η πανδημία έχει ελεγχθεί

είναι ελάχιστη. Για τα βόρεια σύνορά

μας, αναγνώρισε ότι το μέτρο των πι-

στοποιητικών μοριακού τεστ είναι

σωστό, απαιτείται ωστόσο ενδελεχής

έλεγχος της αξιοπιστίας των εγγρά-

φων. 

Ο H. Μόσιαλος συνόψισε τα πιο πρό-

σφατα επιστημονικά δεδομένα, ανα-

φέροντας ότι σύμφωνα με

επιδημιολογικές μελέτες η θνητότητα

του νέου κορωνοϊού κυμαίνεται από

0,6% έως 1,2% έναντι της εποχικής

γρίπης όπου τα ποσοστά δεν υπερβαί-

νουν το 0,2% και στην πράξη είναι

ακόμη μικρότερα λόγω του εκτεταμέ-

νου εμβολιασμού. Στα περισσότερα

ευρωπαϊκά κράτη έχει νοσήσει μέχρι

τώρα το 1% έως 5% του πληθυσμού,

με εξαίρεση μεγάλα αστικά κέντρα,

όπως της Μαδρίτης ή του Λονδίνου,

όπου το ποσοστό ξεπερνά το 17%. 

Αναφορικά με την ανάπτυξη εμβο-

λίου, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι

πολύ σύντομα η επιστημονική έρευνα

θα καρποφορήσει, καθώς έχουν ανα-

πτυχθεί 150 πρωτοβουλίες, εκ των

οποίων τρεις βρίσκονται στη φάση ΙΙΙ

και 15 στη φάση Ι ή ΙΙ. Κατά τους επό-

μενους δύο μήνες αναμένονται προ-

καταρκτικές ανακοινώσεις για το

εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξ-

φόρδης, το οποία σύμφωνα με τα

πρώτα δεδομένα θα μειώνει τις ανα-

πνευστικές επιπλοκές, αλλά δεν θα

προστατεύει από τη νόσηση ή τη με-

τάδοση του ιού. 

Τόσο για τα εμβόλια, όσο και για τη

διάθεση αποτελεσματικών θεραπειών,

ο Καθηγητής επισήμανε την ανάγκη

τολμηρών πολιτικών αποφάσεων και

διακρατικών συνεργασιών που θα δια-

σφαλίσουν την έγκαιρη και δίκαιη κα-

τανομή τους ως παγκόσμιο δημόσιο

αγαθό και θα εμποδίσουν την ανά-

δυση ιδιότυπων εθνικισμών και αντα-

γωνισμών στο πεδίο της δημόσιας

υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση, επι-

σήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφεί-

λει να διαδραματίσει καταλυτικό

ρόλο. 

Ο Καθηγητής αναφέρθηκε επίσης σε

δύο πρόσφατες μελέτες που επιβε-

βαιώνουν ότι πιθανώς έχει αναπτυχ-

θεί διασταυρούμενη ανοσία σε μέρος

του πληθυσμού σε χώρες της Αφρι-

κής και της Ευρώπης όπου ενδημούν

άλλοι κορωνοϊοί, ανάμεσά τους και η

Ελλάδα. Η περίοδος της ανοσίας φαί-

νεται να κυμαίνεται από μερικούς

μήνες έως ένα χρόνο και επηρεάζει

σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά. 

Αναφορικά με τα διδάγματα της παν-

δημίας για την επόμενη ημέρα του

υγειονομικού συστήματος στη χώρα

μας, ο H. Μόσιαλος χαρακτήρισε εν-

θαρρυντική τη σύγκλιση των πολιτι-

κών δυνάμεων στην ανάγκη

ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα

του Ε.Σ.Υ. Σε αυτή τη βάση, πρότεινε

την επένδυση σε τρεις κύριους πυλώ-

νες που αφορούν 1) στην αναδιάρ-

θρωση της χρηματοδότησης του

συστήματος και την αναβάθμιση του

Μπορούμε να αποφύγουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας
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. . . γ ια την υγειά μας

Νερό: Ποιο είδος να επιλέξω;
Η σημασία κατανάλωσης νερού είναι αδιαμφισβήτητη και

τα οφέλη πολυάριθμα. Ωστόσο, πολλοί μπορεί να μην

γνωρίζετε τα διαφορετικά είδη νερού που υπάρχουν και

το ζήτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ξέρετε τι νερό

καταναλώνετε και ποιο νερό μπορεί να είναι πιο καλή και

ασφαλής επιλογή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το νερό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία

καθώς αποτελεί το 60-70% του σώματός μας και βοηθά

στη διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώ-

ματος, στην λίπανση των αρθρώσεων, στην προστασία

των ιστών ζωτικής σημασίας και στην αποβολή άχρη-

στων ουσιών από τον οργανισμό (π.χ. μέσω της ούρη-

σης, ιδρώτα) κ.ά. Οι ανάγκες του σώματος σε νερό

αυξάνονται σε περιστάσεις όπως άσκησης, πυρετού,

διάρροιας και εμετού ή υψηλών θερμοκρασιών.

Ποια είναι τα τα είδη νερού;

Σύμφωνα με τον Νόμο Ν87(Ι)/2001, Οδηγία 98/83/ΕΚ, “το

νερό πρέπει να είναι υγιεινό και καθαρό χωρίς μικροορ-

γανισμούς και χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να βλά-

ψουν την υγεία”. Σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια και

την υγιεινή του πόσιμου νερού διαδραματίζει το Γενικό

Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ).

Το είδος νερού που μπορεί να καταναλώσει κανείς δια-

κρίνεται συνήθως σε νερό βρύσης, εμφιαλωμένο νερό,

ανθρακούχο νερό, νερό καρύδας κ.ά.

Νερό βρύσης

Συνήθως, το νερό της βρύσης είναι καθαρό και ασφαλές για

κατανάλωση στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η ποι-

ότητα του νερού και η ασφάλεια της δημόσιας υγείας δια-

σφαλίζονται με συστηματικούς ελέγχους και

δειγματοληψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε περιοχής

και χώρας. Το συγκεκριμένο είδος νερού περιέχει όλα τα

απαραίτητα ιχνοστοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το

νερό της βρύσης έχει μια διαφορετική γεύση συγκριτικά με

το εμφιαλωμένο νερό λόγω του χλωρίου που προστίθεται.

Σκοπός της προσθήκης χλωρίου είναι η παρεμπόδιση ανά-

πτυξης μικροοργανισμών και η διατήρηση του νερού καθαρό

μέχρι την κατανάλωση. Η περιεκτικότητα του χλωρίου ελέγ-

χεται και αυτή συστηματικά ώστε να διασφαλίζεται ότι βρί-

σκεται σε ασφαλή επίπεδα για κατανάλωση.

Πλεονέκτημα

Πλέον ασφαλές για κατανάλωση, άμεσα διαθέσιμο,

πολύ φθηνό από άλλα είδη νερού που είναι προς πώ-

ληση στην αγορά, φιλικό προς το περιβάλλον αφού δεν

χρησιμοποιούνται πλαστικά μπουκάλια για να φτάσει

στον καταναλωτή.

Μειονέκτημα

Η γεύση και η οσμή του κάποιες φορές είναι δυσάρεστη.

Επίσης, αν είστε σε περιοχή όπου η ασφάλεια και η ποι-

ότητα του νερού θεωρείται σχεδόν ακατάλληλη για κα-

τανάλωση, μπορείτε να αγοράσετε φίλτρο ώστε να

καθαρίζει το νερό από τυχόν ακατάλληλες ουσίες και να

το καθιστά πιο ασφαλές για κατανάλωση.

Εμφιαλωμένο νερό

Το εμφιαλωμένο νερό αποτελεί ένα ακόμα είδος νερού

το οποίο όμως διαφοροποιείται σε τρεις κατηγορίες,

αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση: το επιτρα-

πέζιο, το φυσικό μεταλλικό νερό και το νερό πηγής.

Επιτραπέζιο νερό

Το επιτραπέζιο νερό

μπορεί να προέρχεται

από οποιαδήποτε προ-

έλευση (π.χ. γεώτρηση,

ποτάμι, λίμνη, αφαλα-

τωμένο νερό θάλασσας)

και υπόκειται σε διαδι-

κασία απολύμανσης, αν

είναι απαραίτητο, ώστε

να είναι πόσιμο νερό,

δηλαδή ασφαλές για

ανθρώπινη κατανάλωση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το

επιτραπέζιο νερό έχει παρόμοια σύσταση με το νερό της

βρύσης με τη διαφορά ότι αυτό είναι εμφιαλωμένο ενώ

της βρύσης τρεχούμενο.

Φυσικό μεταλλικό νερό

Το φυσικό μεταλλικό νερό είναι νερό που προέρχεται

από υπόγεια προέλευση και εμφιαλώνεται επιτόπου

χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης. Η σύσταση

του είναι διαφορετική από τη σύσταση του επιτραπέζιου

νερού ή του νερού πηγής, αφού περιέχει διάφορα μέ-

ταλλα και ιχνοστοιχεία π.χ. μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο

νάτριο, σίδηρο κτλ που δρουν ευεργετικά για τον οργα-

νισμό. Εντούτοις, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη

σύσταση μεταξύ των φυσικών μεταλλικών νερών και κά-

ποιο φυσικό μεταλλικό νερό μπορεί να περιέχει μεγαλύ-

τερη συγκέντρωση ασβεστίου ή μαγνησίου από άλλα και

αυτές οι ενδείξεις αναφέρονται. Παρόλα αυτά, απαγο-

ρεύεται από το νόμο να αναγράφετε στην ετικέτα οποι-

αδήποτε ένδειξη φυσικού μεταλλικού νερού η

οποιαδήποτε ένδειξη που να παραπέμπει σε θεραπευτι-

κές ιδιότητες ή φράσεις σε σχέση με την ανθρώπινη

υγεία.

Νερό πηγής

Το νερό πηγής είναι μια ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ του

επιτραπέζιου νερού και του φυσικού μεταλλικού νερού.

Συγκεκριμένα, το νερό πηγής έχει υπόγεια προέλευση,

δεν υπόκειται σε κάποια διαδικασία απολύμανσης και εμ-

φιαλώνεται στην πηγή προέλευσης όπως το φυσικό με-

ταλλικό νερό. Ωστόσο, το νερό πηγής διαφέρει στη

σύσταση (δεν περιέχει μέταλλα που μπορεί να περιέχει

το φυσικό μεταλλικό νερό) και μοιάζει περισσότερο με

τη σύσταση του επιτραπέζιου νερού. Τέλος, το νερό

πηγής είναι δύσκολο να βρεθεί στην ελληνική αγορά

εκτός και αν είναι πιθανότατα κάποιο εισαγόμενο νερό.

Πλεονέκτημα

Πιο ευχάριστη γεύση συγκριτικά με το νερό της βρύσης.

Μειονέκτημα

Ακριβότερο από το νερό της βρύσης, μη φιλικό προς το

περιβάλλον λόγω της χρήσης πλαστικού, πιθανότητα μό-

λυνσης του νερού από το πλαστικό μπουκάλι αν δεν τη-

ρούνται σωστά οι οδηγίες μεταφοράς και αποθήκευσης

του νερού.

Ανθρακούχο νερό

Το ανθρακούχο είναι νερό το οποίο περιέχει διοξείδιο

του άνθρακα είτε φυσικά, δηλαδή από την πηγή του, μαζί

με ιχνοστοιχεία και μέταλλα (φυσικά ανθρακούχα μεταλ-

λικά νερά π.χ. Perrier, San Pellegrino) είτε προστίθεται

τεχνητά το διοξείδιο του άνθρακα υπό πίεση και έτσι πα-

ράγεται ένα αφρώδες υγρό γνωστό ως ανθρακούχο

νερό, σόδα, νερό με σόδα, seltzer water και αεριούχο

νερό. Στην κατηγορία του ανθρακούχου νερού εμπίπτει

και το tonic water στο οποίο προστίθενται σάκχαρα.

Σε γενικές γραμμές το ανθρακούχο νερό μπορεί να κα-

ταναλωθεί άφοβα αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για το

αντίθετο μέχρι στιγμής. Η κατανάλωσή του δεν επιβα-

ρύνει ούτε την υγεία των δοντιών ούτε φαίνεται να επη-

ρεάζει την υγεία των οστών γεγονός που ανησυχούσε

αρκετούς. 

Αντιθέτως έχει φανεί από έρευνες ότι η κατανάλωση του

ανθρακούχου νερού μπορεί να  βοηθήσει στην χώνεψη,

στην ενυδάτωση, στο αίσθημα κορεσμού και να στην

ανακούφιση των συμπτωμάτων της δυσκοιλιότητας. Πα-

ρόλα αυτά, ίσως σε κάποια άτομα να προκαλέσει φού-

σκωμα και δυσφορία η κατανάλωση του.

Βίκυ Αγαθοκλέους

mednutrition.gr
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Ρότζερ Φέντερερ: 

Πλησιάζει η ώρα της απόσυρσης

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα επιστρέψει στα γήπεδα του

τένις μετά και το πέρας του 2020, ωστόσο αποκά-

λυψε πως η ώρα για να… κρεμάσει τη ρακέτα του

δεν αργεί.

Ο 39χρονος πλέον Ρότζερ

Φέντερερ θα συνεχίσει να

αγωνίζεται στα courts και το

2021, όμως σε πρόσφατες δη-

λώσεις του παραδέχτηκε ότι

πλησιάζει η ώρα της απόσυρ-

σής του από την αγωνιστική

δράση.

Ο Ελβετός βρίσκεται στο «νού-

μερο 4» της παγκόσμιας κατά-

ταξης και παρά την ηλικία του,

συνεχίζει να κοσμεί τα γήπεδα του τένις παγκο-

σμίως, παραμένοντας ανταγωνιστικός στο πιο υψηλό

επίπεδο.

«Η απόσυρση πλησιάζει και θα μου λείψει πάρα πολύ
το τένις. Θα ήταν πιο εύκολο για μένα να αποσυρθώ
τώρα, όμως θέλω να δώσω στον εαυτό μου την ευ-
καιρία να συνεχίσω να διασκεδάζω με την παρουσία
μου στο court», τόνισε χαρακτηριστικά ο Φέντερερ.

Επιπλέον, σημείωσε πως η αποθεραπεία του πηγαίνει

από το καλό στο καλύτερο και θα είναι έτοιμος να

αγωνιστεί ξανά το 2021.
Νίκος Γεωργόπουλος

Το Δημοτικό Στάδιο Πεύκης στο

οποίο ολοκληρώθηκε το μεγαλύ-

τερο μέρος των εργασιών ανακατα-

σκευής και ανάπλασης με

χρηματοδότηση της Περιφέρειας,

ύψους 500.000 ευρώ, παρέδωσε -

15.7.20 - προς χρήση ο Περιφερει-

άρχης Αττικής Γ. Πατούλης στον

Δήμαρχο Λυκόβρυσης-Πέυκης Τ.

Μαυρίδη.

Ειδικότερα στο γήπεδο εκτελέστη-

καν εργασίες ανακατασκευής και

συντήρησης στον αγωνιστικό χώρο-

αντικατάσταση του χλοοτάπητα-,

καθώς και στο ταρτάν στίβου. 

Στην τελετή παράδοσης παραβρέθη-

καν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης

Βορείου Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη, οι

Αντιδήμαρχοι Πεύκης Π. Μπόλλας,

Δ. Κοκορόσκος και Π. Ιωάννου και ο

προϊστάμενος τεχνικών έργων της

Περιφέρειας Αλ. Καλογερόπουλος. 

Το συγκεκριμένο γήπεδο μπορεί να

αποτελέσει πόλο έλξης, αναψυχής

και άθλησης και αναδιαμορφώνει το

αθλητικό τοπίο της ευρύτερης πε-

ριοχής. 

«Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί
εδώ στην Πεύκη ξεκίνησα τα αυτο-

διοικητικά μου βήματα, το 1998. Σή-
μερα έχουμε τη χαρά να παραδώ-
σουμε στον άξιο Δήμαρχο
Λυκόβρυσης- Πεύκης Τ. Μαυρίδη

ένα ιστορικό γήπεδο με άρτιες
αθλητικές εγκαταστάσεις» δηλωσε

μεταξυ άλλων ο Γ. Πατούλης.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό
έργο για την τοπική κοινωνία, τη νε-

ολαία, τον αθλητισμό. Σήμερα
έχουμε τη χαρά να παραλάβουμε
αυτό το πολύ σημαντικό έργο από
την Περιφέρεια και εμείς με τη

σειρά μας να το παραδώσουμε
στους αθλητικού συλλόγους και
στους πολίτες της Πεύκης για να το
χαρούν και να μυηθούν στα αγαθά
του αθλητισμού, σε αυτό τον υπέ-
ροχο χώρο», δήλωσε ο δημαρχος.

Aνακατασκευάσθηκε το Δημοτικό Στάδιο Πεύκης

Το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Cheerleading 2020, θα πραγματοποι-

ηθεί On Tour από τις 18 έως τις 31

Ιουλίου 2020, προκειμένου να υπάρ-

χει όσο το δυνατόν μικρότερη μετα-

κίνηση αθλητών για τη συμμετοχή

στους αγώνες.

Τη διαδικασία του τρόπου διεξαγω-

γής του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-

τος με βιντεοσκόπηση,  επικρότησε

η Παγκόσμια Ομοσπονδία ICU μέσω

του Γενικού Γραμματέα Καρλ Ολσον. 

Τέσσερις περιοχές θα φιλοξενήσουν

το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Cheerleading 2020.

Το πρώτο σκέλος θα εξελιχθεί στην

Βάρη το τριήμερο 18-20 Ιουλίου, γι

αυτό έχει και την υποστήριξη του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-

νης.

Συγκεκριμένα: 

Βάρη Αττικής 18-19-20 Ιουλίου (Κλει-

στό Γυμναστήριο Βάρης)

Θεσσαλονίκη 25 Ιουλίου (ΔΑΚ Πολύ-

χνης)

Κέρκυρα 28 /7  (ΕΑΚ Κέρκυρας)

Ρέθυμνο 31/7 (Μελίνα Μερκούρη)

Θα λάβουν μέρος 15 σωματεία –

μέλη της Ομοσπονδίας, από όλη την

Ελλάδα:

Ε.Ε.Ο.Α.Χ. ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ

Σ.Ο.Α.Χ.Β.Ε. ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

ΤΕΧΝΗ & ΑΘΛΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α.Π.Σ. ΟΙ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ

Α.Σ. ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΗΒΑΣ

Α.Γ.ΟΠ. ΜΥΡΤΑΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Π.Α.Π.Γ.Σ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

Α.Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΥΑΘΛΟΙ

Α.Π.Σ. ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Α.Σ. ΜΩΒ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Α.Ο. ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Ρ.Γ. & ΜΑΖΟΡΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Oι ομάδες θα κριθούν μέσω βίντεο, από

διεθνείς πιστοποιημένους κριτές της

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κάθε σωμα-

τείο, με προκαθορισμένο ραντεβού, θα

έχει στη διάθεσή του το γήπεδο σε απο-

κλειστικότητα για προθέρμανση, πρόβα

και βιντεοσκόπηση.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την

αποφυγή του συνωστισμού, η είσο-

δος στο κοινό δεν θα επιτρέπεται

στον αγωνιστικό χώρο. Αν δοθεί

σχετική άδεια, θα μπορούν να  παρα-

βρεθούν μόνο οι γονείς των αθλη-

τριών / αθλητών που συμμετέχουν

στους αγώνες και μόνο κατά την

διάρκεια που αγωνίζεται η ομάδα

στην οποία συμμετέχει το παιδί τους. 

Τέλος, παράλληλα με το 4ο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading θα

πραγματοποιηθεί και το Olympus

Cheer On the road με τους ίδιους

υγειονομικούς κανόνες και τις χορο-

γραφίες να αξιολογούνται ομοίως

από τους κριτές της Παγκόσμιας

Ομοσπονδίας.

4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2020
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Ριζούπολη η έδρα του τελικού στις 26/7

Στο γήπεδο της Ριζούπολης στις 26 Ιούλη (ώρα έναρξης

21.00) θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Ελλά-

δας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όπως επισημοποίησε

η αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΟ. Η απόφαση πάρθηκε κατά

πλειοψηφία από την Εκτελεστική Επιτροπή και τις εμπλε-

κόμενες ομάδες, με τον Ολυμπιακό πάντως να διαφωνεί με

την επιλογή της έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικαλέστηκαν λόγους ακαταλληλότη-

τας της έδρας, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για το

κατά πόσο είναι έτοιμο το γήπεδο να χρησιμοποιηθεί για

έναν τέτοιου είδους αγώνα. Επισήμαναν παράλληλα ότι η

Ριζούπολη, την οποία χρησιμοποιεί ως έδρα ο Απόλλων

Σμύρνης για τη Super League 2, έχει να χρησιμοποιηθεί από

ομάδα πρώτης κατηγορίας από τον περασμένο Οκτώβρη.

Σημειωτέον, η Ριζούπολη ήταν η δεύτερη επιλογή που πρό-

τεινε η ΑΕΚ, ενώ από πλευράς Ολυμπιακού προτάθηκαν το

«Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Πειραιάς), το «Κλεάνθης Βικελί-

δης» (Θεσσαλονίκη) και το Παγκρήτιο (Ηράκλειο).

Στα ερυθρόλευκα και ο Χάρισον
Σε μία ακόμα μεταγραφή, την τέταρτη από τις αρχές του

μήνα, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την

απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Ααρον Χάρισον. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον 25χρονο παίκτη για

συνεργασία χρονικής διάρκειας δύο ετών. Ο ύψος 1,98 μ.

Χάρισον την περασμένη διετία αγωνίστηκε στη Γαλατασα-

ράι, έχοντας πολύ καλή παρουσία στο Eurocup, όπου συμ-

μετείχε η τουρκική ομάδα. 

Α1 ΠΟΛΟ ανδρών
Απόλλων Σμύρνης: Σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης πραγ-

ματοποιεί ο σύλλογος της Ριζούπολης ενόψει της ερχόμε-

νης σεζόν στην Α1 πόλο ανδρών. Μετά την απόκτηση του

Σέρβου περιφερειακού Στέφαν Μίτροβιτς από τον Ολυμ-

πιακό, η οποία προκάλεσε αίσθηση, ο Απόλλων ανακοίνωσε

την προσθήκη στο ρόστερ του και του 26χρονου φουνταρι-

στού Μανώλη Σολανάκη.

ΑΕΚ: Την πρώτη της μεταγραφή ανακοίνωσε η ΑΕΚ ενόψει

της παρθενικής της παρουσίας στην Α1, επισημοποιώντας

τη συμφωνία για δύο χρόνια με τον 35χρονο Σέρβο αμυν-

τικό Νίκολα Ράτζεν.

ΑΓΓΛΙΑ

Αντιδράσεις ενάντια στην αθώωση της Σίτι
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ευρωπαϊκού

Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) να άρει την ποινή που είχε

επιβάλει πρωτόδικα η UEFA στη Μάντσεστερ Σίτι για παρα-

βίαση όρων του λεγόμενου «Οικονομικού Ευ Αγωνίζεσθαι»

(Financial Fair Play - FFP). Θυμίζουμε ότι η Σίτι είχε τιμω-

ρηθεί με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για

τις σεζόν 2020 - 2021 και 2021 - 2022, καθώς και με 30 εκα-

τομμύρια ευρώ πρόστιμο. Προσέφυγε όμως στο CAS και πέ-

τυχε την άρση του αποκλεισμού, ενώ μειώθηκε και το

πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει, στα 20 εκατ. ευρώ.

Οι «Πολίτες» πλέον ετοιμάζονται για μεταγραφική αντεπί-

θεση ενόψει της ερχόμενης σεζόν, την ίδια ώρα όμως η

απόφαση του CAS δέχεται τα «πυρά» ανθρώπων των αγ-

γλικού ποδοσφαίρου. «Δεν είναι καλή μέρα για το ποδό-
σφαιρο», είπε χαρακτηριστικά ο Γιούργκεν Κλοπ, τεχνικός

της πρωταθλήτριας Λίβερπουλ, ενώ ακόμα πιο καυστικός

εμφανίστηκε ο τεχνικός της Τότεναμ, Ζοζέ Μουρίνιο, ο

οποίος έκανε λόγο για «ντροπιαστική απόφαση» και εξέ-

φρασε την απορία πώς γίνεται να κρίνεται αθώα η Σίτι αλλά

παράλληλα να παραμένει το πρόστιμο σε βάρος της, έστω

και μειωμένο.

ΒΟΛΕΪ

Τέλος ο Μουνιόθ από τον Ολυμπιακό
Το τέλος της συνεργασίας του με τον Ισπανό τεχνικό Φερ-

νάντο Μουνιόθ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, λίγες ημέρες

μετά την απώλεια του τίτλου στη Volleyleague έπειτα από

τις δύο ήττες σε ισάριθμους τελικούς από τον Παναθηναϊκό.

Στη σχετική ανακοίνωση οι «ερυθρόλευκοι» ευχαριστούν

τον Ισπανό κόουτς για την προσφορά του στον σύλλογο και

για το ότι στα τρία χρόνια θητείας του Μουνιόθ ο Ολυμπια-

κός κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Λιγκ Καπ, ενώ

έφτασε στον τελικό του Challenge Cup τη σεζόν 2017 -

2018 και στον ημιτελικό του CEV Cup τη σεζόν 2018 - 2019.

Ως επικρατέστερος για αντικαταστάτης του Μουνιόθ στον

«ερυθρόλευκο» πάγκο εμφανίζεται ο Δημήτρης Καζάζης.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Και επίσημα Φόστερ στον Παναθηναϊκό
Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Μάρκους

Φόστερ, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την από-

κτηση του Αμερικανού γκαρντ με συμβόλαιο συνεργασίας

1+1 χρόνων. Την κίνηση είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο

νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βόβορας. Ο

25χρονος Φόστερ, ύψους 1,91 μ., την τελευταία σεζόν αγω-

νίστηκε στην ισραηλινή Χάποελ Χολόν και είχε σπουδαία

ποσοστά (20,5 πόντους μ.ό., 43% στα τρίποντα, 58,3% στα

δίποντα) σε ισραηλινό πρωτάθλημα και Champions League.

Ο Φόστερ είναι το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Πα-

ναθηναϊκού μετά τον 29χρονο Σέρβο γκαρντ Νεμάνια Νέν-

τοβιτς, η μεταγραφή του οποίου ανακοινώθηκε λίγες μέρες

πριν.

Ιωνικός: Τη συμμετοχή του νικαιώτικου συλλόγου στην Bas-

ket League αποφάσισε η ανοιχτή συνέλευση του Ερασιτέ-

χνη, στην οποία τέθηκε προς ψήφιση το συγκεκριμένο

ζήτημα. Στη συνέλευση ξεκαθαρίστηκε ότι η ομάδα δεν θα

αλλάξει όνομα μετά την εξαγορά του ΑΦΜ από τον Διαγόρα

Δρυοπιδέων προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή της στην

πρώτη κατηγορία. Σημειωτέον, αρχικά η Επιτροπή Επαγγελ-

ματικού Αθλητισμού (ΕΑΑ) είχε ορίσει την αποβολή του Ιω-

νικού λόγω παλιών χρεών.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Στα δύσκολα  ΑΕΚ και Περιστέρι
Στα δύσκολα με το «καλημέρα» έριξε την ΑΕΚ και το Περι-

στέρι η κλήρωση των ομίλων για την ερχόμενη σεζόν του

Basketball Champions League (BCL) της FIBA, καθώς τοπο-

θετήθηκαν σε ομίλους με αντιπάλους ιδιαίτερα δυνατούς

και υπολογίσιμους. Πιο βατά μοιάζουν σε πρώτη φάση τα

πράγματα για τον Ηρακλή, που επιστρέφει στις ευρωπαϊκές

διοργανώσεις παίρνοντας μέρος στα προκριματικά του BCL,

με στόχο την πρόκριση στους ομίλους.

Η φάση των ομίλων για τη νέα σεζόν είναι προγραμματι-

σμένη να ξεκινήσει στις 13 Οκτώβρη, ενώ η αυλαία της

διοργάνωσης ανοίγει ένα μήνα νωρίτερα με τα προκριμα-

τικά και συγκεκριμένα στις 18 Σεπτέμβρη.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Αγγλος και Σουηδός για αρχιδιαιτητές της ΚΕΔ

Τις προτάσεις τους προς το λεγόμενο γκρουπ των τεσσά-

ρων ισχυρών του ελληνικού πρωταθλήματος (Ολυμπιακός,

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός) για τον επόμενο αρχιδιαιτητή

της ΚΕΔ κατέθεσαν από κοινού η ΕΠΟ και οι εκπρόσωποι

της UEFA για τα ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε

σχετική τηλεδιάσκεψη προτάθηκαν από τους αρμόδιους του

ποδοσφαίρου προς τους εκπροσώπους των 4 ΠΑΕ τα ονό-

ματα του Αγγλου διαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ και του

Σουηδού Πέτερ Φιόρντφελντ ως υποψήφιων αντικαταστα-

τών του Πορτογάλου Μίλος Περέιρα. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες εξεταζόταν ένα ακόμα όνομα, σε κάθε περίπτωση

όμως οι δύο βασικοί υποψήφιοι θα περάσουν από συνέν-

τευξη μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ μετά οι εκπρόσωποι των 4

ΠΑΕ θα ψηφίσουν για τον διάδοχο του Περέιρα στην προ-

εδρία της ΚΕΔ.

SUPER LEAGUE 1 - ΠΛΕΪ ΟΦ

Μπάχαλο με τα δελτία του ΠΑΟΚ
Μπορεί η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (0-0) στο ΟΑΚΑ

για την 9η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 1 να

τον έφερε αγκαλιά με τη 2η θέση, τα όσα ακολούθησαν το

ματς όμως έκοψαν τη χαρά στους Θεσσαλονικείς. Αιτία η

πρωτοφανής γκάφα των αρμοδίων του συλλόγου με τα δελ-

τία των παικτών, 12 από τα οποία δεν ήταν θεωρημένα, με

αποτέλεσμα ο «Δικέφαλος του Βορρά» να αντιμετωπίζει

ποινή αφαίρεσης βαθμών (-3) και μηδενισμό στο ντέρμπι

του ΟΑΚΑ, κάτι που θα άλλαζε εκ νέου την κατάσταση στη

μάχη για το δεύτερο ελληνικό «εισιτήριο» για το Champions

League. Η ΑΕΚ όμως ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να κα-

ταθέσει ένσταση, όπως δικαιούνταν, κι έτσι ο ΠΑΟΚ παρα-

μένει φαβορί για τη 2η θέση.

Πρωτοφανής γκάφα και παραιτήσεις
Την ώρα που ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ετοιμάζονταν για την κομβική

κόντρα της Τετάρτης 15/7 στο ΟΑΚΑ, προέκυψε σοβαρό

θέμα με τα δελτία των φιλοξενούμενων. Συγκεκριμένα, ο

4ος διαιτητής της αναμέτρησης, Αριστοτέλης Διαμαντόπου-

λος, παρατήρησε πως τα δελτία Υγείας 12 ποδοσφαιριστών

του ΠΑΟΚ δεν είχαν ανανεωθεί από τα τέλη Ιούνη, δημιουρ-

γώντας σύμφωνα με τον ΚΑΠ θέμα συμμετοχής των συγ-

κεκριμένων παικτών. Στη συνέχεια μάλιστα αποκαλύφθηκε

ότι βάσει ημερομηνιών το πρόβλημα υπήρχε και στους 4

προηγούμενους αγώνες του ΠΑΟΚ, χωρίς να γίνει αντιλη-

πτό από τα διαιτητικά όργανα.

Μετά την ενημέρωση των εκπροσώπων των ομάδων για το

θέμα, συμφώνησαν και οι δύο να διεξαχθεί ο αγώνας, με

την πλευρά της ΑΕΚ να περιμένει την εγγραφή του περι-

στατικού στο φύλλο αγώνα προκειμένου να έχει το περιθώ-

ριο για ένσταση. Τα όσα συνέβησαν με τα δελτία

προκάλεσαν τριγμούς στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ, με τον γενικό αρχηγό Δημήτρη Σαραϊδάρη και τον

γιατρό της ομάδας Ευθύμη Παπασούλη να υποβάλλουν τις

παραιτήσεις τους, ενώ πληροφορίες φέρουν τους διοικούν-

τες του συλλόγου να είναι οργισμένοι.

ΙΣΠΑΝΙΑ

«Φρένο» στις βλέψεις για παρουσία φιλάθλων
«Φρένο» στις βλέψεις των ιθυνόντων του πρωταθλήματος

της La Liga για σταδιακή επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα

την ερχόμενη σεζόν έβαλε με δηλώσεις του ο υπουργός

Υγείας της Ισπανίας, Σαντιάγκο Ιγια. Μιλώντας στον ρ/σ

«Cadena Ser», εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την προ-

οπτική να επιτραπεί εκ νέου η είσοδος φιλάθλων στα γή-

πεδα της χώρας.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

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

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

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

KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα  |  Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα  |  Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα

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

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς
Ελληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την
ευχή, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός,
ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα χωριά
και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά κατα-
λύματα.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης 10€

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων
Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 338, Τιμή διάθεσης 10€


