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Τιμητική διάκριση 

Eνοποιημένοι Πανελλήνιοι

Αγώνες Κολύμβησης
σελίδα 22

Δήμος Σαρωνικού
Aπορρίφθηκαν τα

ασφαλιστικά μέτρα για

τις ανεμογεννήτριες
σελίδα 7

Με πρόταση Θεοδωρικάκου
Η καθαριότητα των σχολείων περνάει στους Δήμους 
Πληρωμή σχολικών τροχονόμων και μεταφορά μαθητών.

«Όταν η επιστήμη δεν υπηρετεί την ανί-
χνευση της αλήθειας, αλλά τη σκοπημότητα
της πολιτικής τότε μεταλλάσσεται σε θερα-
παινίδα της – απλή παραδουλεύτρα!» Κ.Β.

Συνεπίκουρο, όλως συμπτωματικά, στο άρθρο

μου του περασμένου Σαββάτου*

ήρθε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ

της Καθημερινής, της διακεκρι-

μένης δημοσιογράφου Ι. Μάν-

δρου καθώς και της Μαριάννας

Κακαουνάκη, για την πύρινη

τραγωδία στο Μάτι. Ρεπορτάζ

που αποκαλύπτουν όχι πόσο

«κακός» ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στις

πυρκαγιές του 2017 και 2018, αλλά τη «δια-

χρονικότητα» του φαινομένου τουλάχιστον

από το 2000 και το 2007, όταν οι «κακοί» ήταν

το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. αντίστοιχα. 

Και «κακές» δεν ήταν μόνο οι κυβερνήσεις

σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων,

αλλά υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και αξιωματού-

χοι της υπηρεσιακής ιεραρχίας, πολλοί των

οποίων συνταξιοδοτούνται σήμερα παχυλώς,

για τις «υπηρεσίες τους» Συνέχεια στη σελ.2

«...Μάνη, Κύθηρα και Μάτι...»

Τα μάτια σας

στη ΣΗΨΗ...
Δεν ενοχλεί πάντοτε στην

όσφρηση λόγω εθισμού!

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η πρώτη αξιολόγηση

είναι θετική. 

Χέρωμα, Σκάρπιζα, Κίτσι

απελευθερώνονται.

Δημόσια Διαβούλευση

στο Δήμο Κρωπίας
σελίδες 7 - 14

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τις αλλαγές στο Π.Δ.

Προστασίας του Υμηττού

- -

Οδοιπορικό στη Β΄πλαζ Βούλας
σελίδες 12-133.
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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.

προφανώς στη διαβρωμένη ιεραρχία της κρατι-

κής μηχανής. 

Το θέμα δεν είναι το ...Μάτι, τα Κύθηρα, η Μάνη,

η, ο, το· το θέμα είναι η Ελλάδα! Οι άνθρωποι, ο

πολιτισμός. 

Πώς παίζεται το... παιχνίδι!

Λέει η Ιωάννα Μάνδρου: «... αποτροπιασμό στην
κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η αναφορά του (τού
τότε αρχηγού της πυροσβεστικής Βασ. Ματθαι-
όπουλου) σε ... «παιχνίδια» με τις φωτιές και σε
μαφιόζικες επαγγελματικές εξοντώσεις υψηλό-
βαθμων αξιωματούχων» (...)» στην προσπάθειά του

(ο αρχηγός της πυροσβεστικής) να εκβιάσει τον
πραγματογνώμονα για το Μάτι (Δ. Λιότσιο), του
ανέφερε ποια τύχη είχε άλλο υψηλόβαθμο στέλε-
χος της πυροσβεστικής, όταν αφέθηκε χωρίς ενα-
έρια μέσα (πυρόσβεσης) στις φωτιές στα Κύθηρα
και στη Μάνη, με αποτέλεσμα να εκτεθεί και τελικά
να εκπαραθυρωθεί από την υπηρεσία».

«Έτσι γίνονται τα παιχνίδια! Έτσι έγιναν πέρυσι
τα παιχνίδια με τον Καπέλιο (πρώην αρχηγό του

Π.Σ.) και τον Βασιλειάδη (πρώην υπαρχηγό επιχει-

ρήσεων). Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλει-
άδη τον άφησε και στα Κύθηρα χωρίς εναέρια και
στη Μάνη. Τόοοσοι είναι οι φάκελοι στους εισαγ-
γελείς του Γυθείου και του Πειραιά... 
«Τον πιέζει να γράψει μόνο “πέντε πραματάκια”,
σχετικά με τα αίτια της φωτιάς: «άνεμοι, καύσιμος
ύλη, μείξη πεύκων με σπίτια, άναρχη δόμηση, αυ-
θαίρετη», τέτοια, τον παροτρύνει ο αρχηγός. «Έχει
καεί πολύς κόσμος, να ξέρεις», του λέει ο πραγ-

ματογνώμονας αξιωματικός του Π.Σ. Λιότσος.

«Ναι; Πάρε με στο κινητό», απαντά ο αρχηγός (για

να μην καταγραφούν όσα θα πουν!).

Έτσι παίζεται το παιχνίδι» Αυτά τα λέει ο τότε Αρ-

χηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπου-

λος και ο κάθε αρχολίπαρος μανδαρίνος, της κάθε

«αρχής», της κάθε «εξουσίας» - που «ξεχνά» πως

είναι  υ π η ρ ε σ ί α !

Υπηρεσία, διακονία, υπουργός (υπηρέτης) του δη-

μόσιου κοινωνικού συμφέροντος, στον πολίτη και

όχι ηγεμονία στην ικανοποίηση των προσωπικών

επιδιώξεων και συμφερόντων. 

Δεν έχουν εξουσία ανεξέλεγκτη. Κι όταν κάνουν

– και συνήθως κάνουν – τέτοια χρήση της εξουσίας

που τους παρέχει ο νόμος, για να υπηρετήσουν ευ-

χερώς το δημόσιο κοινωνικό συμφέρον, το συμφέ-

ρον των πολιτών, κάνουν κατάχρηση εξουσίας και

κάποια στιγμή καραδοκεί ο κίνδυνος να πέσει

πάνω τους βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης. Κι αν

αυτή ολιγωρεί ή εθελοτυφλεί, εκρήγνυται αφεύ-

κτως η οργή της Νέμεσης που οπλίζει το χέρι κά-

ποιου ...γεωργού. 

Για τούτο το μάτι μου δεν σταματά στο Μάτι, αλλά

επικεντρώνεται με διεσταλμένη κόρη και σμιχτά

φρύδια, στη σήψη! Στη σήψη που έχει εξαπλωθεί

επικίνδυνα στην κοινωνία είτε ενεργά, είτε παθη-

τικά, σαν μοιραία αποδοχή και γενικής παραδοχής

«κανονικότητα», με αποτέλεσμα την έλλειψη αν-

τιδράσεως πανταχώθεν. 

Η σήψη όταν έχει εισχωρήσει σε ευαίσθητες υπη-

ρεσίες, όπως του Πυροσβεστικού Σώματος, της

Αστυνομίας, της Δικαιοσύνης (με πάρθεια βέλη εκ

των έσω κ.λπ.), στο στρατό (δεν ξέρω σε ποιό

βαθμό στην παρούσα συγκυρία) στην εφορία,

στους Δήμους (ά, εκεί στήνονται κάτι ηγεμονίες,

με ηγεμόνες και ηγεμονίσκους, σε αιρετούς και

υπηρεσιακούς, στην ...υπηρεσία του οικείου σπου-

δαρχίδη, που στήνουν βρώμικους πολέμους μα

αγνοούν αυτό που λέει ο φιλόσοφος Ν. Μακια-

βέλλι, πως ένας πόλεμος δεν ξέρεις πότε θα τε-
λειώσει και πώς, ενώ μια «νίκη» μπορεί να είναι

Πύρρεια...) η σήψη, όταν εξαπλούνται σε τέτοιο

εύρος και σε τέτοιο βαθμό, οδηγεί αναπόφευκτα

στην αλλοίωση του κοινωνικού ιστού, στην απο-

σύνθεση των στοιχείων ενότητας, στον εκφυλισμό

και τέλος στην διάλυση, στην υποταγή, στην

...ιστορία ή στη σωτήρια βίαιη επανάσταση...

――――――

* Κοίτα 7η φ.1142 – 25/7 τ.ε. «Η αρχή, το αρχίδιον και το ...τσε-

κούρι».

Τα μάτια σας στη

ΣΗΨΗ...
Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Εργα βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων

στον Δήμο Κρωπίας Σελ. 6

«Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση
Β’ Κατοικίας Περιγιάλι – Τσονίμα
– Τρεχαντιέρα» Σελ. 6

Απόσπασμα από το Almanak του Richard
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Συνέντευξη Τούρκου ακαδημαϊκού!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Τα καλύτερα ξενοδοχεία Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Πρόγραμμα δημιουργίας πιο ανθε-

κτικών καλλιεργειών Σελ. 14

Πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων Σελ. 17

Οπως μας πληροφορεί ο Δήμος ΒΒΒ,

επελέγη ανάμεσα στις 100 πόλεις που

θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Intel-

ligent Cities Challenge. Στο πρόγραμμα

υπέβαλαν αιτήσεις 130 σχήματα από

192 πόλεις από 20 χώρες της Ε.Έ. και

το Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι στιγ-

μής 88 αιτήσεις έχουν επιλεγεί για να

λάβουν μέρος στο πρόγραμμα τα επό-

μενα δυο χρόνια. Οι συμμετέχοντες θα

έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε

μια κοινότητα που αξιοποιεί προηγμέ-

νες τεχνολογίες, για την αντιμετώπιση

της πανδημικής κρίσης με βασική προ-

τεραιότητα την ανάκαμψη των οικονο-

μιών τους και την αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής, όπως και τη δημιουρ-

γία νέων προοπτικών για τις επιχειρή-

σεις τους. Μέσω της συμμετοχής του

ο Δήμος θα αποκομίσει όλα τα οφέλη

και τις προοπτικές του προγράμματος

για την οικονομική ανάπτυξη και την

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της

περιοχής. Επίσης θα λάβει υψηλής ποι-

ότητας καθοδήγηση, θα συμμετάσχει

σε ομάδες αξιοποιώντας προηγμένες

τεχνολογίες για την επίτευξη της πρά-

σινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ερ-

γασίες του θα ξεκινήσουν στο τέλος

Σεπτεμβρίου με τη διοργάνωση εβδο-

μάδας έναρξης του προγράμματος.

Το ICC θα βασιστεί στην επιτυχία του

Digital Cities Challenge, το οποίο βοή-

θησε 41 πόλεις της Ε.Ε. να αναπτύ-

ξουν στρατηγικό όραμα και να

οδηγηθούν σε ψηφιακό μετασχηματι-

σμό, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματι-

κές προοπτικές τους και να

αναβαθμίζοντας τις οικονομίες τους.

Στις 100 πιο ευφυείς Ευρωπαϊκές Πόλεις 

ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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“Έπίσκεψη στο Westin 

Resort Costa Navarino”

Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προ-

γραμματίζει 5ήμερη επίσκεψη κατά την περίοδο, 21

Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου, στο Westin Resort

Costa Navarino.

https://www.costanavarino.com/

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείτε

με την Ιφιγένεια Αμοργιανού στο τηλέφωνο

6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020

Σπάτων - Αρτέμιδας

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020, του Οργανισμού

Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος "Ο Ξενο-

φών" Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας που εξελίσσεται

στην Αρτέμιδα συνεχίζεται, με πολυ ενδιαφέρουσες

εκδηλώσεις. 

Πρόγραμμα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος:

• Σάββατο 1 Αυγούστου

Συναυλία με τους Voyage Jazz Group

• Κυριακή 2 Αυγούστου

Συναυλία με τους ΛUNATICS – Αφιέρωμα στους Pink
Floyd

• Τρίτη 4 Αυγούστου

Κινηματογραφική ταινία "Ουπς! Ο Νώε χάθηκε"

• Τετάρτη 5 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση "Art"

• Πέμπτη 6 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση Σοφοκλή "Αντιγόνη"

• Σάββατο 8 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση "Προσοχή ο φίλος δαγκώνει"

• Κυριακή 9 Αυγούστου

Συναυλία παραδοσιακής μουσικής "Σαν τα μάρ-
μαρα της Πόλης"

• Τρίτη 11 Αυγούστου

Κινηματογραφική ταινία "Επτά χρόνια φαγούρα"

• Πέμπτη 13 Αυγούστου

Κινηματογραφική ταινία "Γειτόνισσα"

• Πέμπτη 20 Αυγούστου

Παιδική θεατρική παράσταση "Το όνειρο του Σκιά-
χτρου"

• Σάββατο 22 Αυγούστου

Παιδική θεατρική παράσταση "Θησέας και Μινώ-
ταυρος"

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»
18 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Mε τον νέο θεσμό «Όλη η Ελ-

λάδα ένας Πολιτισμός» το

υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί

να «διακτινίσει» τον σύγχρονο

πολιτισμό με δράσεις μέσα

στους αρχαιολογικούς χώρους

και τους ανοιχτούς χώρους των

μουσείων, ενεργοποιώντας

τους εποπτευόμενους φορείς

του κι εκείνοι με τη σειρά τους

τις συνεργασίες από την ελεύ-

θερη αγορά του σύγχρονου πο-

λιτισμού που ίσως πληγεί

ακόμα περισότερο από το φθι-

νόπωρο.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Το ανδρικό φωνητικό 
σύνολο ΜεῙΖοΝ 

Ναός του Ποσειδώνα, Σούνιο

Το ανδρικό φωνητικό σύνολο ΜεῙΖοΝ που

δημιουργήθηκε το 2018 από τον Αγαθάγ-

γελο Γεωργακάτο, αποτελείται από κορυ-

φαίους Έλληνες λυρικούς τραγουδιστές.

Παρουσιάζει στους φίλους της χορωδιακής

μουσικής a cappella πολυφωνικά έργα του

20ού και 21ου αιώνα στους εμβληματικούς

χώρους της Αρχαίας Μεσσήνης (Εκκλησια-

στήριο), στην καστροπολιτεία του Μυστρά

και στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και

οι θεατές θα πληρώνουν το εισιτή-

ριο εισόδου στον αρχαιολογικό

χώρο ή τα μουσεία.

Συναυλία Αρχαίας 

Ελληνικής μουσικής με το

σύνολο Χρυσέα Φόρμιγξ 

4 Αυγούστου, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Η αρχαία ελληνική λύρα, παρά το ότι

χάθηκε για πάνω από 1.600 χρόνια,

διαπέρασε ως ιδέα τόσο την ευρω-

παϊκή μουσική δημιουργία όσο και την

μουσική τέχνη της Εγγύς Ανατολής.

Στην παράσταση Ήχοι αρχαίοι – Μου-

σικές του σήμερα του συνόλου Χρυ-

σέα Φόρμιγξ, η αρχαία λύρα αναβιώνει

μέσα από τους μαγικούς ήχους των

χορδών της και συνομιλεί αφενός με

δύο κλασικά όργανα, ένα βιολί και ένα

τσέλο, και αφετέρου με τον ελληνικό

λόγο, επιμένοντας να αναζητά την αρ-

μονία του σύμπαντος σε μουσικές αρ-

χαίες και νεότερες. Tη χορογραφία

υπογράφει η ταλαντούχα χορογράφος

και χορεύτρια Μαριάννα Καβαλλιερά-

του, στην πρώτη της συνεργασία με

την ΕΛΣ.

Χορευτικά σόλι
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο

15 Σεπτεμβρίου 2020

Χορογραφίες: Ιωάννα Πορτόλου,

Γιάννη Νικολαΐδη, Χρήστου Παπαδό-

πουλου, Κωνσταντίνου Ρήγου και χο-

ρευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Ο χορός θα δώσει το δικό του ξεχωρι-

στό στίγμα στις καλοκαιρινές εκδηλώ-

σεις με τη συμμετοχή χορευτών του

Μπαλέτου της ΕΛΣ αλλά και του κατα-

ξιωμένου Γιώργου Κοτσιφάκη, σε μια

σειρά από χορευτικά σόλι που θα πα-

ρουσιαστούν σε εσωτερικούς χώρους

αρχαιολογικών μουσείων. Ως μια συνο-

μιλία κίνησης και ακινησίας, οι χορευ-

τές θα διηγηθούν καινούργιες ιστορίες

πάνω σε χορογραφίες των ίδιων αλλά

και των Ιωάννας Πορτόλου, Γιάννη Νι-

κολαΐδη, Χρήστου Παπαδόπουλου και

Κωνσταντίνου Ρήγου.

Οι απάχηδες των Αθηνών
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Η ιστορική αυτή ταινία, πολύτιμο ντο-

κουμέντο για την Αθήνα της εποχής

του ΄30, «ζωντανεύει» και πάλι υπό

την αιγίδα του Κώστα Γαβρά, μέσα

από τη συνέργεια της Ταινιοθήκης της

Ελλάδος, της Γαλλικής Ταινιοθήκης και

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν

θρυλικές μορφές της ελληνικής οπερέ-

τας όπως ο Πέτρος Κυριακός, η Μαίρη

Σαγιάνου, ο Πέτρος Επιτροπάκης, ο

Γιάννης Πρινέας, κ.α. αποτελεί έναν

σημαντικό, χαμένο μέχρι σήμερα,

κρίκο στην ιστορία του πρώιμου ελλη-

νικού κινηματογράφου.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος

Οι Πίδακες Νερού είναι
ανοιχτοί για το κοινό

Απολαύστε το παιχνίδι με το νερό στους εντυπωσια-

κούς Πίδακες Νερού στο Πάρκ ο Σταύρος Νιάρχος,

καθημερινά: 09.00-15.00 και 17.00-22.00.

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

Τηλέφωνο: 216 8091000
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“Διαδραστικό Λογοτεχνικό –

Café”, Αττικής  (on line) 

Η ομάδα “Λογοτεχνικό  καφενείο  Αττικής”, καλεί

κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμ-

μετάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική  on line

διαδραστική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.),

απαγγελίες ποιημάτων και γενικότερα   παρου-

σίαση φιλολογικών θεμάτων.   Ελεύθερη δωρεάν

συμμετοχή.

Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετή-

σεις Οργανώνεται  από μέλη του “Αττικού πνευ-

ματικού συλλόγου Γλυφάδας” και μέλη της

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Πληροφ: γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944

76.81.80

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι πιο κάτω συζητή-

σεις:
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.     

23.7.20 : Αρχιτεκτονική της Αγ. Αγ. Σοφίας και Ελληνικά

Πανηγύρια.

Πώς τραγουδά κανείς τις επιθυμίες και τους φόβους του;
Πόσο «φύση» και πόσο «πνεύμα» είναι ο άνθρωπος; Πώς
επιδρά η συνύπαρξη με τα ζώα, πόσο μας απελευθερώ-
νει;

Από τα πιο δυναμικά ελ-

ληνικά σχήματα λυρικού

θεάτρου, η Ομάδα Ραφή

επανέρχεται στο Φεστι-

βάλ Επιδαύρου, μαζί με

την πρωτοποριακή ομάδα

περφόρμανς Nova Melan-

cholia, αυτή τη φορά στη

Μικρή Επίδαυρο, με το

μπαρόκ κομψοτέχνημα

του Σικελού Μικελάν-

τζελο Φαλβέττι, “Η κιβω-
τός του Νώε”, την 1η

Αυγούστου, 21:30. 

Το ορατόριο του τολμηρού ιερωμένου, που ανεβαίνει

πρώτη φορά στην Ελλάδα, προκάλεσε σάλο στην εποχή

του καθώς, αντί βιβλικών προσώπων, πρωταγωνιστούν

στοιχεία της φύσης: το νερό, η φωτιά, ο αέρας...

Η σκηνοθεσία φέρνει στο προσκήνιο επίκαιρα ζητήματα

και διεκδικήσεις, ενώ μας παρασύρει σε μια σαγηνευτική

σύνθεση, που επιστρατεύει από ήχους παλαιών οργάνων

και ανατολίτικα μακάμια έως θορύβους ζώων, με τους

δεξιοτέχνες, Μιχάλη Σιγανίδη και Χάρη Λαμπράκη σε

ρόλο σύγχρονων τροβαδούρων, να αυτοσχεδιάζουν και

να μας απογειώνουν.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους
Συντελεστές:

Σύνθεση Michelangelo Falvetti

Λιμπρέτο Vincenzo Giattini

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σκηνικά -

Κοστούμια - Φωτισμοί Βασίλης Νού-

λας, Κώστας Τζημούλης

Διασκευή - Ενορχήστρωση - Μου-

σική προετοιμασία Πάνος Ηλιόπου-

λος, Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης

Κίνηση Eugenia Demeglio

Βοηθός σκηνοθέτη Ντίνα Στράνη

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματο-

λόγου Σίλια Κόη

Βοηθός κατασκευής κοστουμιών

Αristile Bilung

Ερμηνεύουν οι μουσικοί Μιχάλης

Σιγανίδης, Χάρης Λαμπράκης,

Πάνος Ηλιόπουλος, Γιάννος Γιοβά-

νος, Guido De Flaviis, Θάνος Πολυ-

μενέας Λιοντήρης, Ζωή Πουρή και οι τραγουδιστές Γιάννης Φίλιας,

Νίκος Σπανάτης, Λητώ Μεσσήνη, Γιώργος Ρούπας, Αναστασία Κό-

τσαλη

Εισιτήρια: 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10€,

ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€ στα Κεν-

τρικά Εκδοτήρια του Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39), στο 210

32 72000 και στο http://greekfestival.gr/festival_events/i-kiv-

otos-toy-noe/

Η κιβωτός του Νώε / Il diluvio universale

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος πολι-

τιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί φέτος το καλοκαίρι,  φι-

λοξενεί στο υπαίθριο Θέατρο του Αττικού Άλσους το

Εθνικό Θέατρο με την εμβληματική παράσταση «Πέρσες»

του Αισχύλου που παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία

πριν λίγες μέρες στο αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν: Τετάρτη 5, Πέμπτη

6, Παρασκευή 7, Σάββατο 8, Κυριακή 9, Τρίτη 11, Τετάρτη

12 και Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020, ώρα 21:00 στο υπαίθριο

θέατρο στο Αττικό Άλσος, είσοδος από την οδό Καρπενη-

σιώτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και πραγματοποιείται

μόνο με την προμήθεια δωρεάν δελτίων εισόδου αποκλει-

στικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ticketservices.gr,

προς αποφυγή συνωστισμού. Ημερομηνία έναρξη διάθεσης

των δελτίων εισόδου 29/07/2020.   

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει υψηλή προτεραιότητα στην προ-

άσπιση της δημόσιας υγείας, μέσα από την εφαρμογή όλων

των απαραίτητων μέτρων που έχουν οριστεί από τους αρ-

μόδιους φορείς για τον αποκλεισμό της πιθανότητας δια-

σποράς του κορωνοϊού.

Με αφορμή τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του

Εθνικού Θεάτρου ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε: 

«Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί  ένα σημαντικό  και ποι-
οτικό πρόγραμμα, άνω των 150  καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων οι οποίες ενισχύουν την πολιτιστική ταυτό-
τητα της Αττικής και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη  στήριξη
των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο του πολι-
τισμού, που δοκιμάζονται από τη σημερινή συγκυρία. Εξέ-
χουσα θέση στις εκδηλώσεις αυτές έχει η συνεργασία μας
με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος’’.

Υπόθεση

Οι Πέρσες (472 π.Χ) είναι το παλαιότερο πλήρες δράμα που
σώζεται στις ημέρες μας και ταυτόχρονα ένα ιστορικό ντο-
κουμέντο για τη σημαντικότερη σύγκρουση της δεύτερης
περσικής εισβολής στην Ελλάδα, τη ναυμαχία της Σαλαμί-
νας. Μία από τις πιο καθοριστικές μάχες στην ιστορία της
ανθρωπότητας, αποτελεί το θέμα της τραγωδίας του Αισχύ-
λου, ο οποίος πήρε μέρος σ’ αυτήν.

Στα Σούσα, την πρωτεύουσα των Περσών, οι γέροντες που
έχουν μείνει στα μετόπισθεν, πιστοί  φύλακες των λαμπρών
ανακτόρων του Ξέρξη, ανησυχούν για τον στρατό τους που
επιχειρεί να εκστρατεύσει εναντίον της Ελλάδας, καθώς
κανένα νέο δεν έχει φτάσει για την έκβαση της πολεμικής
αποστολής.
Οι εντυπωσιακά πολυάριθμες δυνάμεις που συνθέτουν το
περσικό στράτευμα με τα ηχηρά ονόματα των αρχηγών του
και τη θεόδοτη δύναμη του βασιλιά τους, δεν αρκούν για να
κατευνάσουν την ανησυχία των γερόντων, που γνωρίζουν
ότι το αδιαπέραστο δίκτυ της Πλάνης ξεγελάει τους ανθρώ-
πους και τους οδηγεί στο χαμό. Η ανησυχία κορυφώνεται
όταν η βασίλισσα Άτοσσα, μητέρα του Ξέρξη, αρχηγού της

εκστρατείας, και γυναίκα του νεκρού Δαρείου, αφηγείται το
δυσοίωνο όνειρό της: ο Ξέρξης προσπαθούσε να ζέψει στο
άρμα του μια Ελληνίδα και μια Ασιάτισσα αλλά η Ελληνίδα
έσπασε τα δεσμά και γκρέμισε τον βασιλιά.
Η άφιξη του λαχανιασμένου αγγελιαφόρου επιβεβαιώνει τα
κακά προαισθήματα: ολόκληρος ο περσικός στρατός εξον-
τώθηκε. Οι Έλληνες νίκησαν.
Η διεξοδική αφήγηση της ήττας των Περσών καταλήγει
στην εκτενή περιγραφή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, τη
φυγή του Ξέρξη και την κακή τύχη του υπόλοιπου στρατού,
που επιχείρησε να επιστρέψει διά ξηράς.
Το σύμβολο του ένδοξου παρελθόντος, ο βασιλιάς Δαρείος,
εμφανίζεται από τον Άδη ως απάντηση στις επικλήσεις των
χθόνιων δυνάμεων και τους θρήνους των Περσών. Η ερμη-
νεία του πεθαμένου βασιλιά για την καταστροφή  αποδίδει
τις ευθύνες στην αλαζονεία του Ξέρξη και την ύβρη του
απέναντι στη φύση και τους θεούς. Η άφιξη του κουρελια-
σμένου ηττημένου βασιλιά, σε έντονη αντίθεση με την προ-
ηγούμενη ένδοξη παρουσία του Δαρείου, ολοκληρώνει την
εικόνα της πανωλεθρίας. Τα εγκώμια για τα επιτεύγματα
του παρελθόντος μετατρέπονται σε θρήνους και οδυρμούς
για το παρόν, και κορυφώνουν την οδύνη στο άλλοτε έν-
δοξο παλάτι των Περσών.

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση-Μετρική διδασκαλία: Θεόδωρος Κ. Στεφανόπουλος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λιγνάδης

Χορογραφία, επιμέλεια κίνησης: Κωνσταντίνος Ρήγος

Σκηνικά: Αλέγια Παπαγεωργίου

Κοστούμια: Εύα Νάθενα

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Διανομή (αλφαβητικά)

Βασίλης Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Μιχάλης Θεο-

φάνους, Νίκος Καραθάνος, Λυδία Κονιόρδου, Σπύρος Κυριαζόπου-

λος, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιώργος

Μαυρίδης, Αργύρης Ξάφης, Αργύρης Πανταζάρας, Δημήτρης Πα-

πανικολάου, Γιάννος Περλέγκας, Αλμπέρτο Φάις

“Πέρσες” του Αισχύλου
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Aπορρίφθηκαν τα

ασφαλιστικά μέτρα για

τις ανεμογεννήτριες

στο Πάνειο Ορος 

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τα ασφαλιστικά

μέτρα που κατέθεσαν οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σα-

ρωνικού για την αναστολή των εργασιών και για την

ακύρωση των αδειών των ανεμογεννητριών.

Αυτό σημαίνει ότι από 28/7 λήγει η αυτοδίκαιη ανα-

στολή των εργασιών του εργολάβου.

Οπως σημειώνει το δελτίο Τύπου, που μας απέστει-

λαν, η Διαδημοτική Επιτροπή και οι Δημοτικές Αρχές

είναι σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα να αποτρέ-

ψουν την έναρξη των εργασιών. Ταυτόχρονα καλούν

τους δημότες, καλούν όλους τους ενεργούς πολίτες

να κινητοποιηθούν για τη διάσωση του Πάνειου

όρους.

Από τη Δευτέρα 27/8 στήνουν μπλόκα με φορτηγά

των δύο Δήμων, οργανώνονται οι βάρδιες των εθε-

λοντών, ενώ εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις για την

αποτροπή του έργου. 

Απαντητικό άλλωστε έγγραφο της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Σαρωνικού, με ημε-

ρομηνία 23/07, αναφέρει σαφώς ότι ο εργολάβος (ΑΙ-

ΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε) θα

πρέπει να υποβάλει αίτημα για την τροποποίηση της

άδειας εγκατάστασης προσκομίζοντας και τροποποί-

ηση των στοιχείων που προβλέπει στην άδεια εγκα-

τάστασης (έγκριση Πρότυπων Περιβαλλοντικών

Δεσμεύσεων κλπ).

Η ενημέρωση θα είναι συνεχής, η πλατφόρμα εθε-

λοντών σε πλήρη λειτουργία, η Διαδημοτική Επι-

τροπή θα συντονίζει όλη την προσπάθεια και η

επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους Δημάρ-

χους από το Δίκτυο Δημάρχων κατά των ανεμογεν-

νητριών διαρκής.

Ενώνουμε τη φωνή μας: 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΙ

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος

Πατούλης και ο Δήμαρχος Λαυρε-

ωτικής Δημήτρης Λουκάς υπέγρα-

ψαν την προγραμματική σύμβαση

για τη μελέτη «Κτηματογράφηση

Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμο-

γής Περιοχών Β’ Κατοικίας Περι-

γιάλι – Τσονίμα – Τρεχαντιέρα»,

παρουσία και του αρμόδιου Αντι-

περιφερειάρχη Ανατολικής Αττι-

κής Θάν. Αυγερινού.

Η Προγραμματική σύμβαση αφορά

τις υπολειπόμενες εργασίες για την

ολοκλήρωση της μελέτης και ο προ-

ϋπολογισμός της ανέρχεται στο

ποσό των 879.875,58€. Η σύμβαση

ισχύει από την υπογραφή της και

έχει διάρκεια 28 μήνες. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι υπεύ-

θυνος για την επίβλεψη και την πα-

ραλαβή της μελέτης καθώς και για

τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον

δαπάνης μελετών και εργασιών που

δεν συμπεριλαμβάνονται στον εγ-

κεκριμένο πίνακα για τον καθορισμό

του συμβατικού αντικειμένου της.

Τη χρηματοδότηση των υπολειπό-

μενων εργασιών της μελέτης ανα-

λαμβάνει η Περιφέρεια. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς

εξέφρασε τις ευχαριστίες του και

τόνισε: «Η υπογραφή της συγκε-
κριμένης σύμβασης είναι ένα ση-

μαντικό βήμα προκειμένου να δι-
ευθετηθούν οριστικά, ζητήματα τα
οποία υπάρχουν στην περιοχή εδώ
και πολλά χρόνια. Το κλίμα συνερ-
γασίας με την Περιφέρεια Αττικής

είναι άριστο επιτρέποντας να ευο-
δωθούν μια σειρά από έργα υπο-
δομών που αφορούν την περιοχή
μας και τα οποία θα έχουν σαν
αποτέλεσμα την ανάπτυξη του
τόπου μας».

«Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση υπεγράφη

απο την Περιφέρεια

η Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Β’ Κατοικίας 

Περιγιάλι – Τσονίμα – Τρεχαντιέρα»

Σε συνάντηση του Περιφερειάρχη

Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο

Δ. Κιούση, η οποία πραγματοποι-

ήθηκε στα γραφεία της Περιφέ-

ρειας, υπεγράφη η απόφαση για τα

έργα βελτίωσης της ενεργειακής

αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων

στον Δήμο Κρωπίας. Στη συ-

νάντηση συμμετείχαν ο Αντι-

περιφερειάρχης Ανατ.

Αττικής Θ. Αυγερινός και ο

Προϊστάμενος της Διαχειρι-

στικής Αρχής της Περιφέ-

ρειας Δ. Δρόσης.

Το έργο βελτίωσης της ενερ-

γειακής αποδοτικότητας 5

κτιρίων εντός 4 δημοτικών

σχολείων, είναι συνολικού

προϋπολογισμού 693.620

ευρώ, εκ των οποίων τα 360.000

ευρώ χρηματοδοτούνται από το

ΠΕΠ Αττικής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλο-

ποιείται από την  Περιφέρεια με χρη-

ματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής και

αφορά 54 Δήμους.

Ο Γ. Πατούλης κατά τη συνάντηση

με τον Δήμαρχο, υπογράμμισε την

ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Περι-

φέρεια σε ζητήματα που σχετίζονται

με την προστασία του περιβάλλον-

τος και την αναβάθμιση της ζωής

των πολιτών. «Με τον Δήμαρχο
Κρωπίας Δ. Κιούση, συνεργαζόμα-
στε στενά και συστηματικά. Στο

πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μας
εντάσσεται και η έγκριση για την
έναρξη έργων που θα συμβάλουν
στην μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των σχολικών κτι-
ρίων του Δήμου», δήλωσε.

Από την πλευρά του ο Δ. Κιούσης

ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη,

επισημαίνοντας  ότι τα έργα αποτε-

λούν έμπρακτη απόδειξη για τη βα-

ρύτητα που δίνει η Περιφέρεια και ο

Δήμος στην υλοποίηση πράσινων

πολιτικών.

Πως θα επιτευχθεί η ενεργειακή

αναβάθμιση των σχολείων

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί

στα εξής σχολεία: 1ο, 2ο, 3ο

και 4ο Δημοτικό Σχολείο. Η

ενεργειακή αναβάθμιση επι-

τυγχάνεται με την αντικατά-

σταση κουφωμάτων,

αναβάθμιση συστήματος θέρ-

μανσης, ενεργειακή αναβάθ-

μιση ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων, θερμομό-

νωση στο κτιριακό κέλυφος.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβά-

σεων αυτών προβλέπεται μείωση

της ετήσιας κατανάλωσης ενέρ-

γειας κατά 380.000 kWh/yr και μεί-

ωση των εκπομπών CO2 κατά

116tn/yr. Σύμφωνα με το προβλεπό-

μενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι

4/12/2021.

Εργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

σχολικών κτιρίων στον Δήμο Κρωπίας

Υπεγράφη από Περιφερειάρχη και Δήμαρχο



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                   1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί

στη Δημοτική Αρχή Κρωπίας,  από τις

ρυθμίσεις της Στρατηγικής Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

και τις εκ των ενόντων προτεινόμενες

τροποποιήσεις των διατάξεων του Προ-

εδρικού Διατάγματος προστασίας του

Υμηττού 2011 που παρουσίασε ο

Υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χα-

τζηδάκης, την περασμένη Πέμπτη 16

Ιουλίου 2020.

Οι εξελίξεις αυτές επιβλήθηκαν,  από

τις νομικές ενέργειες του Δήμου Κρω-

πίας (2011-2017, προσφυγή στο Δικα-

στήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαίωση

το 2015 και εν νέου δικαίωση το 2017,

στο ΣτΕ), την επιμονή και συνέπεια που

επέδειξε στην υπεράσπιση δίκαιων θέ-

σεων σε πλαίσιο ρεαλιστικής προσέγ-

γισης της πραγματικότητας και την

θετική πολιτική βούληση της σημερι-

νής Κυβέρνησης.

Χέρωμα, Σκάρπιζα, Κίτσι

ελευθερώνονται

Οι οικισμοί, Χέρωμα (Δήμου Βάρης),

Σκάρπιζα, τμήματος του Κιτσίου-

Άνοιξη (Δήμου Κρωπίας) που είχαν ανα-

πτυχθεί πριν το πρώτο διάταγμα προ-

στασίας του Υμηττού 1978

αντιμετωπίζονται ρεαλιστικά και δι-

καιώνονται οι πολύχρονοι αγώνες κα-

τοίκων, συλλόγων και των Δήμων.

Δασικές περιοχές, αναπόσπαστα μέρη

του δασικού οικοσυστήματος Υμηττού

που είχαν εξαιρεθεί, εντάσσονται σε

ζώνη απολύτου προστασίας. Η ουσια-

στική προστασία του Υμηττού και η

ταυτόχρονη υπεράσπιση παραδοσια-

κών αγροτικών δραστηριοτήτων καθώς

και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας,

ήταν οι στόχοι μας.

Η ΣΜΠΕ και ο «νέος οδικός χάρτης

προστασίας του Υμηττού» διευκολύ-

νουν πολλαπλές πολιτικές, βιώσιμης-

εναλλακτικής ανάπτυξης και

ανάδειξης του αρχέγονου βουνού που

κυριαρχεί στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

και στην πεδιάδα των Μεσογείων. 

Επιφυλάξεις και διαφορετικές προσεγ-

γίσεις υπάρχουν σε επιμέρους ρυθμί-

σεις τόσο για το Δήμο Κρωπίας όσο και

για άλλες περιοχές. Με κριτήριο τη συ-

νολική προστασία του Υμηττού, αναφέ-

ρει ο Δήμος, αλλά οφείλουμε να

συμβάλλουμε στην οριστική επικράτηση

άλλων πολιτικών που θα αποτρέπουν τη

συνέχιση λανθασμένων αντιλήψεων,

Κράτους-Αυτοδιοίκησης, που επέτρε-

ψαν ή επιτρέπουν, την εγκατάσταση –

λειτουργία κοιμητηρίων, χώρων

διαχείρισης απορριμμάτων, λατομείων,

κεραιών τηλεπικοινωνιών, νέων αυθαι-

ρέτων κ.ο.κ στον Υμηττό.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιού-

σης και ο αντιδήμαρχος, Νικόλαος

Γιαννάκος εκπροσώπησαν το Δήμο

Κρωπίας στην παρουσίαση της ΣΜΠΕ

και ανέπτυξαν τις πρώτες αξιολογήσεις

τους και τις παρατηρήσεις τους σε επι-

μέρους ρυθμίσεις της ΣΜΠΕ. 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

για τις προτεινόμενες αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα

Προστασίας του Υμηττού
Δημόσια Διαβούλευση στο Δήμο Κρωπίας

Η 1ΗΔημόσια Διαβούλευση στο Δήμο Κρωπίας για

την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμη-

σης Επιπτώσεων και τις προτεινόμενες αλλαγές

στο Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού

πραγματοποιήθηκε την, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020,

με επιτυχία και ανάπτυξη επικοδομητικού διαλό-

γου. Συμμετείχαν 47 εκπρόσωποι, μέλη συλλόγων

και μηχανικών στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κο-

ρωπίου με τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων

προστασίας της δημόσιας υγείας –χρήση μάσκας,

έλεγχος και σήμανση περιορισμού θέσεων- ενώ τη

ζωντανή μετάδοση παρακολούθησαν περισσότε-

ροι από 250 πολίτες. 

Τη διαδικασία διαβούλευσης διηύθυνε, ο Δήμαρχος

Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης μαζί με τους αντιδη-

μάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκο Γιαννάκο και

Παναγιώτη Πολίτη με την παρουσία της προέδρου

του Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνα, των  αντι-

δημάρχων, Θοδωρή Γρίβα, Ανδρέα Ντούνη, Ελένη

Αδάμ, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Κρω-

πίας, Αργυρώς Βήχου, των δημοτικών συμβούλων,

Θεοφάνη Μιχαιρίνα, Κώστα Κιούση, Διονύση Κερα-

τιώτη, Κωνσταντίνο Τσεβά και υποστηρικτικό,

υπαλληλικό, επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό, συ-

νεργάτες του Δήμου Κρωπίας(Σπύρος Σιούντρης,
Διευθυντής Τ.Υ Κρωπίας, Δημήτριος Μπλάτσιος,
Σπύρος Κοσμάς, Χρήστος Χριστοδούλου, Ιωάννης

Μπιλικιάν, Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, Ηλίας Μπού-
σης). Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και

Ανάπτυξης Υμηττού(ΣΠΑΥ), Δήμαρχο Ελληνικού-

Αργυρούπολης, Ιωάννη Κωνσταντάτο εκπροσώ-

πησε ο Νίκος Κιούσης, ειδικός συνεργάτης.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας “άνοιξε” τη διαδικασία, με μια

συνοπτική ιστορική ανασκόπηση από το 1977 έως

το 2017 με σημεία επικέντρωσης της σκληρής κρι-

τικής του στον καταργημένο πλέον Οργανισμό

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), στην ηγεσία

του Υπ. Περιβάλλοντος ιδιαίτερα της περιόδου

(2009-2011) αλλά και επι Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.

Δήλωσε ότι αυτή τη φορά η πολιτική ηγεσία έχει

«ευήκοα ώτα» και δεν υποτιμάει ή αποκλείει την

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως υπάρχει ανοιχτό

πεδίο διαλόγου, σύνθεσης θέσεων και αιτημάτων

με δίκαιο τρόπο, με διάθεση ρεαλιστικής αντιμετώ-

πισης. 

Συνέχεια στη σελ.14

1η Δημόσια Διαβούλευση στο Δήμο Κρωπίας για την Προστασία του Υμηττού

(ΣΜΠΕ και προτεινόμενες αλλαγές στο Π.Δ του 2011)
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Ο Αμερικανός Βενιαμίν Φραγκλίνος, συγγραφέας ονομα-

στός της εποχής του, πολιτικός και διπλωμάτης συνάμα,

γεννήθηκε το1706 στη Βοστώνη  και έφυγε από τη ζωή

το 1790. Στην ιστορία του τόπου του  έγινε  περισσότερο

γνωστός  σαν ένας από τους πρώτους που το 1776 συνέ-

ταξαν και συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

των ΗΠΑ   και η υπογραφή του διαβάζεται  κάτω από το

πρώτο Σύνταγμα των ΗΠΑ 

Ο πατέρας του  Βενιαμίν είχε γεννηθεί στην Αγγλία, και

εμπορευότανε κεριά και σαπούνι, τα οποία   μάλιστα

έφτιαχνε ο ίδιος. Είχε δε αποκτήσει μια πολυμελή οικο-

γένεια,  στην οποία ο Βενιαμίν  σε σειρά ήταν το 15ο από

τα δεκαεπτά παιδιά του .

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ιδεολογικά  υπήρξε ο εκπρόσω-

πος του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην Αμερική τον

οποίο συνεδύαζε με ένα Πουριτανισμό που δενόταν  με

την  Αμερικανική νοοτροπία, και  αυτό συνέβαλε πολύ στη

διαμόρφωση της σκέψης των συμπολιτών του κατά τον

18ο αιώνα ίσως δε και στον όλο κατοπινό τρόπο μιας

ζωής που  διαφεντεύεται από το πράσινο χρώμα του δο-

λαρίου. 

Τέλος πάντων ο Βενιαμίν σε υλοποίηση των ιδεών του

επάνω στο διαφωτισμό έδωσε και την ελευθερία σε

όσους δούλους- υπηρέτες,   κληρονομικά κρατούσε   στην

κατοχή του.

Ο Βενιαμίν  είχε προσέτι κάνει μελέτες σοβαρές επάνω

στη μετεωρολογία και στη φυσική, και  εφεύρει  το  αλε-

ξικέραυνο,  και τα διπλο-εστιακά γυαλιά μυωπίας, ευρε-

σιτεχνίες τις οποίες όμως ποτέ δεν σκέφτηκε να

κατακυρώσει λέγοντας πως αυτές είναι κτήμα που ανήκει

στο λαό. 

Σαν συγγραφέας πάλι έχει  παρουσιάσει πολλές ενδιαφέ-

ρουσες  εκδόσεις.  

Και πιο  γνωστός όμως σαν συγγραφέας έγινε  από  το

ημερολόγιο ‘’Το Αλμανακ  του φτωχού Ρίτσαρντ’’ που εξέ-

διδε κάθε χρόνο και  για μια 25ετία συνεχώς,  και το οποίο

μάλιστα του είχε φέρει πολλά κέρδη. Σημειωθήτω δε ότι

αυτό κυκλοφορούσε και όταν  οι αμερικανικές αποικίες

ήταν κάτω από την βρετανική κυριαρχία.

Το ’’Ρίτσαρντ’’ ήταν παρμένο  από το ψευδώνυμο  ‘’Ρί-

τσαρντ Σόντερς,’’   με  το οποίο  ο Φραγκλίνος συνήθιζε

να υπογράφει  τα γραψίματά του. 

Με αυτό το ‘’Αλμανάκ’’ κάθε χρόνο μετέφερε στους συμ-

πολίτες του τις προσωπικές του απόψεις,  θέσεις και προ-

τάσεις που αφορούσαν το  «πώς θα πρέπει κάθε σώφρων
και συνετός Αμερικανός  να βιώνει επικερδώς την καθη-
μερινότητά του». Και  παρότρυνε σε  εκείνο το «εργασία
και συνεχώς να εργάζεστε έστω, και με τη  στέρηση του

ύπνου σας». Ακόμα  στο «να  στερείσθαι   όλα εκείνα τα
αγαθά που ονομάζομε  περιττά, τα  οποία  μπορεί  μεν να
μας αρέσουν  αλλά δεν αυγατίζουν, και άσκοπα εξαντ-

λούν  το  οικογενειακό   μας ‘’κομπόδεμα”.
Γι’ αυτό έλεγε και πάλι ξανάλεγε εκείνο το: «συγκρατή-

σου». 

«Πιο εύκολα πρέπει να  μπορείς να καταπνίγεις την πρώτη
σου επιθυμία.  Συγκρατήσου. Αν στην πρώτη σου επιθυμία
δεν καταφέρεις να αντισταθείς, οι πολλές που θα ακολου-
θήσουν, μοιραία θα σε καταβάλλουν και θα σε οδηγήσουν
τραγικά στην καθολική σου καταστροφή.» 
Και  επειδή τα πάντα είναι σχετικά και τίποτα απόλυτο,

τόσο στη φύση όσο  και στη ζωή, έτσι και οι συμβουλές

του Φραγκλίνου ανάμεσα στα αρκετά  υπερβολικά  είχαν

και κάποια ψήγματα διδαχής και αξίας σημαντικής για τον

καθημερινό βίο. 

Στο σημερινό άρθρο  μερικά από αυτές μεταφέρονται, και

χωρίς σχολιασμό και ερωτηματικά  αφήνονται στην κρίση

του αναγνώστη. 

Γι αυτούς τώρα  που θέλουν να στήσουν  μια δική τους

δουλειά, δίνει τις παρακάτω οδηγίες.

«Να  μη σπαταλάς το χρόνο σου  που στην πραγματικό-
τητα είναι χρήμα και το χρήμα, αυτό και μόνο είναι ο κυ-
ρίαρχος της ζωής του ανθρώπου.  Να προσπερνάς τις
απολαύσεις και να τις καταπνίγεις οσάκις αυτές έρχονται
και σε προκαλούν, και να είσαι βέβαιος πως  με τον καιρό
με τα σειρά τους θα έρθουν και αυτές.
Αυτός που εργάζεται με προσοχή και επιμέλεια,  βγάζει
πολλή δουλειά, και πολλά βάζει στην άκρη.   
Αλλά αν θέλεις να γίνεται  σωστά η δουλειά σου, πρέπει
να την κάνεις μόνος σου.  Για  να προκόψεις, το άροτρο
σου δούλεψε το με τα δικά σου χέρια. Μην το εμπιστευ-
τείς σε κανένα, αλλά και μην εμπιστεύεσαι κανένα. Γιατί
μια μικρή αμέλεια μπορεί να σε καταστρέψει».
Και  γίνεται πιο σαφής, όταν βάζει σε ενέργεια και τις πα-

ραβολές.

«Μην ξεχνάς πως από την έλλειψη ενός μοναχά καρφιού
χάθηκε ένα πέταλο  και από την έλλειψη ενός πετάλου
χάθηκε ολόκληρο το άλογο και από το χάσιμο του αλόγου
πάει και ο αναβάτης του.»    

Σε άλλες σελίδες  οι παραινέσεις γενικεύονται προτού έν-

τεχνα φτάσουν στα επιμέρους και ατομικά όπως:

«Να προσπερνάς είπαμε τις απολαύσεις. 
Απολαύσεις και μικροέξοδα, μικρές διαρροές που βουλιά-
ζουν καράβια, ελκυστικές λιχουδιές που σε κάνουν ζη-
τιάνο.Γυναίκες, κρασί και  τζόγος καταστροφικές ανάγκες
που μεγαλώνουν  και μικραίνουν τον πλούτο, αποσβήνουν
το σκοπό  που έχεις βάλλει  για  χρήμα στη ζωή σου. Να
μαζεύεις και αποθηκεύεις.
Αγόραζε λοιπόν  φτηνά αλλά πρόσεχε τα πολύ φτηνά,
που μπορεί να κρύβουν απάτη και ψευτιά. 
Να προσέχεις βέβαια τον εαυτό σου σε εμφάνιση.
Αλλά το   όμορφο ρούχο αφήνει άδειο στομάχι και πεινα-
σμένη οικογένεια.  Τα μετάξια και τα σατέν σβήνουν τη
φωτιά που καίει το τσουκάλι.»  
Βλέπεις την ημέρα και νομίζεις πως δεν θα νυχτώσει ποτέ
και όταν στερέψει το πηγάδι, τότε μαθαίνεις την αξία του
νερού. Γι΄ αυτό προτού σκεφτείς στο φαίνεσθαι  και ντύ-
σεις φανταχτερά και προκλητικά  προφίλ και    εικόνα σου,
μέτρησε  το πορτοφόλι σου. 
Αλλά και όταν σκέφτεσαι για  καινούργια ρούχα, κοίταξε
πρώτα καλά τα παλιά σου.  Σκέψου αν μπορείς να περά-
σεις  με αυτά τα παλιά, ακόμα  ένα χρόνο με κάποια επι-
διόρθωση γύρισμα ή και μπάλωμα. Θυμήσου  πως ένα
μπάλωμα στο παλτό και  με χρήματα γεμάτα η  τσέπη σου,
είναι καλύτερο από ένα  χρέος στη πλάτη σου».
Και πιο κάτω: «άν πίνεις  κρασί ένα ποτήρι δυό  φορές την
ημέρα, αμέσως προχώρησε στη μια φορά. Και αν φτάσεις
στη μια  φορά, τότε γύρισε στη μια κάθε δεύτερη ημέρα,
κάθε εβδομάδα, κάθε δεκαπενθήμερο. Και μέτρα στο

τέλος του χρόνου, τί χρήμα κέρδισες από αυτή σου την
απόφαση και πόσο χάρηκες που  κέρδισες από αυτή την
οικονομία. 
Αν πάλι έχεις μάθεις στο ρούμι και πίνεις  ένα ποτήρι τη
φορά, πρόσθετε βάζε και μισό νερό   και στο τέλος του
χρόνου βάζοντας το χέρι σου στη τσέπη θα το νοιώθεις
να σπαρταράει καθώς αγγίζει το ζεστό χρήμα που με στέ-
ρηση μάζεψες». 
«Να θυμάσαι πως μόνο   τα μεγάλα καράβια μπορούν να
βγαίνουν στα ανοιχτά. Τα μικρά βουλιάζουν, αν δεν μπο-
ρέσουν να κρατηθούν κοντά στην ακτή.  
Ξέρω ότι εσύ είσαι περήφανος  καπετάνιος, τολμηρός και
δεν φοβάσαι.  Να μη λησμονείς όμως, ότι η υπερηφάνεια
προγευμάτισε με τον πλούτο, γευμάτισε με τη φτώχεια
και δείπνησε με την απαξίωση.
Μη στηρίζεσαι λοιπόν πάντοτε στο ‘’φαίνεσθαι’’ με  αλα-
ζονική επίδειξη στη γειτονιά.  
Καλύτερα  μέσα  και μοναχικά κλεισμένος σαν ποντικός
και για ύπνο νηστικός, παρά όμορφος, κοινωνικός, ξύ-
πνιος και χρεωμένος.
Απολάμβανε λοιπόν   ό,τι μπορείς και ό,τι φτάνεις  και ό,τι
σε συμφέρει να φτάνεις.
Και να ξέρεις   πάντα ότι  όποιος είναι κύριος  της τσέπης
του, είναι  κύριος και του πορτοφολιού του άλλου. Και
καλό είναι βέβαια όπως είπαμε το χρήμα, αλλά μπορεί και
επικίνδυνο.  
Το χρήμα και ο άνθρωπος μοιράζονται μια επικίνδυνη
αμοιβαία σχέση. Ο άνθρωπος φτιάχνει το κάλπικο χρήμα
και το χρήμα φτιάχνει τον κάλπικο άνθρωπο.» 
«Να θυμάσαι πως μόνο   τα μεγάλα καράβια μπορούν να
βγαίνουν στα ανοιχτά. Τα μικρά βουλιάζουν, αν δεν μπο-
ρέσουν να κρατηθούν κοντά στην ακτή.»

Άλλο θέμα που πολύ τον απασχολούσε ήταν η μεγάλη κα-

τανάλωση στο κερί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τότε  ο

ηλεκτρικός φωτισμός δεν υπήρχε ακόμα και το κερί ήταν

σε πρώτη ζήτηση. «Το πρωί σηκώνεσαι και ανάβεις τα
κεριά σου για να έχεις φως. Γιατί δεν ανοίγεις τα παν-
τζούρια σου να σου φέξει ο πρωινός  ήλιος. ΄Εχεις ποτέ
υπολογίσει πως στο Παρίσι εκατό  χιλιάδες οικογένειες
καταναλώνουν από μισή λίβρα κεριά την ώρα και ότι αυτό
στο εξάμηνο που γράφει  είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατό
χιλιάδες ώρες  μας δίνει 64. 050.000 λίβρες κερί και πόσο
θα γλύτωναν αν δεν το άναβαν καθόλου η με το όριο των
πρωινών ωρών. Γι’ αυτό θα πρότεινα, νωρίς τα παντζούρια
να είναι  ανοιχτά, και από την αστυνομία να πέφτει πρό-
στιμο σε όσους δεν συμμορφώνονται. Οι άμαξες να μην
κυκλοφορούν μετά τη δύση του ήλιου για να έχομε μια
πρόσθετη εξοικονόμηση του κεριού  από τα φανάρια τους.
Αλλά και οι καμπάνες των εκκλησιών ή και  κανονιές   με
το ξημέρωμα κάθε πρωί να σημαίνουν εγερτήριο. Έτσι οι
κάτοικοι  που θα ξυπνάνε νωρίς το πρωί γύρω στις 4.00,
κατ΄ ανάγκη θα πέφτουν και νωρίς το βράδυ για ύπνο
χωρίς να καίνε και σπαταλούν τα κεριά τους. 
Να, το   οικονομικό πρόγραμμα που προτείνω για εφαρ-
μογή. Και για το  μεγάλο μου αυτό πρόγραμμα δεν ζητώ
από την πολιτεία καμιά αμοιβή, σύνταξη η κάποιο ιδιαί-
τερο προνόμιο, παρά μια  αναγνώριση αλλά και τιμή για
την ανακάλυψη». 

Γράφει και άλλα ενδιαφέροντα και μη  ο Φραγκλίνος στο

βιβλίο του ‘’The way to wealth’’,  που σαν “ο δρόμος για

τον πλούτο’’ κυκλοφορεί σε ελληνική έκδοση αν και η με-

τάφραση ’’ο δρόμος για το χρήμα’’ θα έδινε μια πιο χειρο-

πιαστή προσγείωση στο περιεχόμενό του.

Ένα περιεχόμενο που σκόπιμα συν τοις άλλοις ταυτίζεται

με τη γνωστή του φιγούρα που βλέπομε κολλημένη σε

πολλά δολάρια.  Αυτά για σήμερα. 

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Αποσπάσματα από το

Almanak του φτωχου

Richard
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Πάει και το Πέτρινο!
Το πανέμορφο πέτρινο κτίριο στην καρδια της Βούλας

δυστυχώς, δεν θα σωθει κατά πως δείχνουν οι εικό-

νες από το γκρέμισμα και τμημάτων της πέτρας. Της

κόκκινης πέτρας, που ήταν το χαρακτηριστικό της

Βούλας. 

Το κτίριο το μίσθωσε ο Δήμος για πολιτιστικές δρά-

σεις, αλλά προφανώς αλλάζει η χρήση του, αφού

αναφέρθηκε από το δήμαρχο ότι θα φιλοξενήσει την

επιχειρηματικότητα.

Κρίμα, αντί να συντηρηθεί και να μείνει ένα στολίδι

παραδοσιακό,χάνεται κι αυτό στην “έξυπνη” αντίληψη

της ανάπτυξης.

Προτιμούν τα κόκκινα συμπλέγματα, που “κοσμούν”

τις πλατείες της Βούλας και της Βάρκιχας, άσχετα με

την κάθε πόλη και την ιστορία τους, που κοστίζουν και

κάποιες χιλιάγες ευρώ, ενώ ο καλλιτέχνης δεν πλη-

ρώνεται(;)

Φαίνεται ότι οι “έξυπνες” πόλεις, όπως οι τρεις του

Δήμου ΒΒΒ δεν αντέχουν την παράδοση.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Τούρκος Τανέρ Ακτσάμ είναι ένας έγκριτος καθηγητής,

ιστορικός, κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ο πρώτος

Τούρκος ακαδημαϊκός που τόλμησε να χρησιμοποιήσει δη-

μόσια τον όρο «γενοκτονία» για την σφαγή των Αρμενίων

και φυσικά είναι «επικηρυγμένος» από το καθεστώς της

Άγκυρας και σήμερα ζει στις ΗΠΑ, καθηγητής στο Πανε-

πιστήμιο Κλαρκ της Μασαχουσέτης, στην έδρα για την

έρευνα και την διδασκαλία της Γενοκτονίας των Αρμε-

νίων!!

Μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας, από μουσείο σε

τζαμί (24-7-2020), ο διάσημος λόγιος Τούρκος Τανέρ

Ακτσάμ, έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στην δια-

δικτυακή εφημερίδα Ahval!

Ο μεγάλος αυτός διανοούμενος με επιχειρήματα και όχι

με σφαίρες «εκτέλεσε» ολόκληρη την κυβερνητική ομάδα

της Τουρκίας,  για το ανοσιούργημα της μετατροπής της

Αγίας Σοφίας σε τζαμί, λέγοντας ότι «η Τουρκία δίνει εξε-
τάσεις στη δοκιμασία του πολιτισμού» και αυτό που έγινε

είναι μια πράξη πολιτικού βανδαλισμού!! 

Στη συνέντευξη αναφέρει ότι το μόνο πράγμα που

έπρεπε να πει κανείς για το θέμα της Αγίας Σοφίας περι-

λαμβάνεται μόνο σε δύο λέξεις, οι οποίες είναι: «ανάρμο-
στο» και «ντροπή» και εξηγεί:

Αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία είναι ένα ξεκάθαρο
δείγμα βαρβαρότητας και αποτελεί την διακήρυξη των
Τούρκων ότι είναι απολίτιστοι και καταστροφικοί, γιατί με
αυτό τον τρόπο δήλωσαν σε όλο τον κόσμο ότι  «όσο και
αν ζούνε στον 21ο αιώνα διατηρούνε τη νοοτροπία του
κατακτητή του 1453, εφόσον στον αιώνα που ζούνε δεν
έχουν την θέληση ή ίσως και την ικανότητα να προστα-
τεύσουν μια παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας!!
Δεν έχουν απόθεμα πολιτισμού για να πάνε πιο πέρα την
πολιτιστική κληρονομιά που κληροδότησαν, ούτε  να προ-
σθέσουν ένα λιθαράκι σε αυτή την συγκεκριμένη παγκό-
σμια κληρονομιά, γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να
δημιουργήσουν νέα πολιτισμική αξία, μπορούν μόνο να
την κατακτήσουν, να την χαλάσουν, να την γκρεμίσουν και
να την καταστρέψουν!!
Αυτό ακριβώς έγινε με την Αγία Σοφία, της οποίας η με-
τατροπή σε τζαμί, είναι σαν να την κατακτήσανε ξανά,
όπως το 1453, αν και έχουμε σήμερα 21ο αιώνα!!
Αυτό  αποτελεί μια πολιτισμική καταστροφή και αυτή την
εικόνα έδειξε σε όλο τον έξω κόσμο η Τουρκία!!
Πολλοί λαοί δημιούργησαν δικούς τους πολιτισμούς, όπως
οι Έλληνες, οι Αιγύπτιο, οι Κινέζοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυ-
λώνιοι, οι Ινδοί, οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Άραβες, οι Ευ-
ρωπαίοι και έπεται συνέχεια, αλλά συγχρόνως με αυτούς

τους θετικούς πολιτισμούς, υπήρξαν και άλλοι όπως ήταν
οι Ούννοι, οι Μογγόλοι και οι Τούρκοι, που εμφανίστηκαν
ξαφνικά και έπειτα έσβησαν και χάθηκαν!!
Ο λόγος που χάθηκαν ήταν η  συμπλήρωση  του καταστρο-
φικού τους έργου, εξαφανίζοντας ολόκληρους λαούς, πού
είχαν θνησιγενείς πολιτισμούς και αφού διασκόρπισαν τα
απομεινάρια τους, ύστερα επέστρεψαν στην ασημαντό-
τητά τους και χάθηκαν!!
Αυτούς μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε σαν αρνητι-
κούς παράγοντες της ιστορίας της ανθρωπότητας!!

Στη Δύση έχουν λεχθεί πάρα πολλά εις βάρος των
Τούρκων και όχι μόνο από διανοούμενους αλλά και από
απλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν εκφραστεί για την κα-
ταστροφική τάση  των Τούρκων έναντι πολιτισμών χιλιά-
δων χρόνων, που ποδοπατήθηκαν από τους Τούρκους
στην Βαλκανική Χερσόνησο!! 

Οι Τούρκοι δεν είναι πολιτισμένος λαός, γιατί δεν προ-
στάτευσαν ποτέ αυτά που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία τους,
αφού ο Τούρκος όπου βρει δένδρο θα το κόψει και πάντα
θα εξαφανίζει τους πολιτισμούς, με τους οποίους δεν έχει
την δυνατότητα να γίνει αντάξιός τους!! 

Οι Οθωμανοί δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να καίνε,
να ρημάζουν, να καταστρέφουν τα μέρη που κατακτούσαν! 

Σε ορισμένες πηγές μάλιστα αναφέρεται ότι η κατα-
στροφική μανία και ή αναλγησία των Τούρκων δεν στρέ-
φεται μόνο έναντι των ξένων, αλλά και των ίδιων των
ομοεθνών τους, όπως Τούρκοι αξιωματούχοι πνίγουν και
σκοτώνουν βάναυσα τους δικούς τους ανθρώπους,  όταν
αισθανθούν την παραμικρή υποψία και αυτό ακριβώς συμ-
βαίνει σήμερα στην Τουρκία με πολύ ακριβό αντίτιμο στο
λαό της!

Όποιος ασκήσει την παραμικρή κριτική έναντι της
εξουσίας, καταπιέζεται, βασανίζεται και φυλακίζεται!!

Όπως οι άνθρωποι καταστρέφονται έτσι καταστρέφεται
και κάθε πολιτιστική κληρονομιά καθώς και το φυσικό πε-
ριβάλλον, γιατί γίνεται μια φοβερή και απεριόριστη χρήση
δύναμης, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αδηφαγία
της καταστροφικής μανίας του φανατισμού!!

Σήμερα η Μικρά Ασία είναι γεμάτη με κατεστραμμένες
εκκλησίες και ιερούς τόπους που χρησιμοποιούνται είτε
σαν στάβλοι,  είτε σαν αποθήκες!!

Η τουρκική καταστροφική μανία και εξόντωση, βρίσκον-
ται στη «εξουσία», γι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η κρά-
τηση στις φυλακές του Οσμάν Καβάλα, ιδρυτή του
ιδρύματος Πολιτισμού της Ανατολής, που θέλει να διασώ-

σει την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας του!!

Το θέμα συζήτησης είναι η δοκιμασία των Τούρκων με
τον πολιτισμό και στο τέλος θα κερδίσει ο πολιτισμός!!

Οι Βυζαντινοί είχαν κλειστεί μέσα στην Αγία Σοφία τις
τελευταίες ημέρες της αυτοκρατορίας και περίμεναν να
τους σώσει ο θεός και το ίδιο έκανε στις 24 7-2020 και η
τουρκική εξουσία που κατέφυγε στην Αγία Σοφία για να
σωθεί!!

Οι φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν φαγητό
στα παιδιά τους τι θα κάνουν;

Θα πάνε στο ναό να προσευχηθούν για να λύσουν τα
προβλήματά τους, που αδυνατούν να τα λύσουν οι αρμό-
διοι κρατικοί φορείς;

Εκτός από τους λεονταρισμούς και τα φτηνά πολιτικά
τεχνάσματα, εις βάρος φτωχών ανθρώπων, καλύτερα θα
ήταν να διαβάσουν οι ιθύνοντες, τι έλεγε ο Κικέρων, ότι
«τους ιερούς χώρους δεν τους αγγίζεις όχι μόνο με το
χέρι αλλά ούτε με την σκέψη»!! 

Κατά την γνώμη μου αυτά τα αληθινά γεγονότα, τα οποία

αναφέρει στη συνέντευξή του αυτός ο πολιτισμένος και

μορφωμένος Τούρκος, που είναι άξιος πολλών συγχαρη-

τηρίων, δεν ιδρώνουν τα αυτιά των κυβερνώντων, προς το

παρόν τουλάχιστον, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, και

στην επανάληψή της δεν γράφει τα καλύτερα για όσους

κυβέρνησαν με παρόμοιους τρόπους και είχαν τις ανάλο-

γες συμπεριφορές!

Ο μέγιστος Σοφοκλής έλεγε ότι «το ψέμα ποτέ δεν ζει
για να γεράσει», έτσι και η διακυβέρνηση μιας χώρας δεν

μπορεί να ζήσει για πολύ πάνω στο ψέμα και μάλιστα όταν

κυβερνά έναν ανομοιογενή πληθυσμό που αποτελείται

ένα μεγάλο μέρος από Αλεβίδες ή Αλεβίτες και  Κούρ-

δους, που απεγνωσμένα και ακατάπαυστα αγωνίζονται για

την ελευθερία και την αυτονομία τους, ενώ η εξαθλίωση

του μεγαλύτερου μέρους του λαού, προσπαθεί να επιβιώ-

σει και να αντιμετωπίσει την καινούργια πτώση του εθνι-

κού τους νομίσματος, μετά την «φιέστα» της Αγίας

Σοφίας, που άφησε στον προαύλιο χώρο του μνημείου,

ένα  εκτεταμένο σκουπιδότοπο προς ένδειξη του πολιτι-

σμού τους!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Συνέντευξη Τούρκου ακαδημαϊκού!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Πολυάριθμα ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν διεθνείς

διακρίσεις στα Travellers’ Choice Awards που απονέμει

κάθε χρόνο η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον

κόσμο, Tripadvisor, βάσει των προτιμήσεων εκατομμυ-

ρίων ταξιδιωτών. 

Συγκεκριμένα, στα Travellers’ Choice Awards 2020, τα

οποία εντάσσονται, σύμφωνα με την Tripadvisor, στις

προσπάθειες που καταβάλλει η πλατφόρμα για να στη-

ρίξει την ανάκαμψη της βιομηχανίας τουρισμού και φι-

λοξενίας, ελληνικά ξενοδοχεία διακρίθηκαν σε

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ανά κατηγο-

ρία, για την αριστεία στις υπηρεσίες τους, όπως αξιο-

λογήθηκαν από τους ταξιδιώτες.

Βέβαια, όπως αποδείχθηκε, λόγω covid19, η “βιομηχα-

νία” τουρισμού είναι με “ξύλινα” πόδια, αφου μόλις εμ-

φανίστηκε η πανδημία, η χώρα βρέθηκε παντελώς

ανοχύρωτη για μια τέτοια περίπτωση. 

Εξηγούμαι. Καλός ο τουρισμός αλλά δεν είναι δυνατόν

μία χώρα να βασίζει την επιβίωσή της στους άλλους, σε

τρίτους, και να έχει εγκαταλείψει πλήρως τον πρωτο-

γενή τομέα. Την ελιά, την τομάτα, τα λεμόνια και ουκ

έστιν αριθμός. Φέτος θα το νιώσουμε στο “πετσί” μας

πολύ έντονα, αφού ο τουρισμός δεν θα αγγίξει ούτε το

20%, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι άνεργοι.

Και ένα, επίσης μεγάλο ερωτηματικό, είναι, τι μπορεί

να κερδίζει το κράτος και ο λαός γενικότερα, από την

παραχώρηση κοινόχρηστης γης σε ιδιώτες για να ανα-

πτύξουν τεράστιες μονάδες, καταστρέφοντας δάση και

αποκλείοντας παντελώς την πρόσβαση;

Καιρός να αλλάξουμε ρότα...

Αλλά ας δούμε τα καλύτερα

Τα ξενοδοχεία που διακρίνονται στα βραβεία αυτά προ-

κύπτουν από την ποιότητα και ποσότητα των κριτικών

που συγκεντρώνουν, των αξιολογήσεων και των από-

ψεων που συνέλλεξε η Tripadvisor γι’ αυτά από τους τα-

ξιδιώτες-χρήστες της το 2019, προ πανδημίας.

Έτσι, τα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία σε παγκόσμιο

επίπεδο, ανά κατηγορία βραβείων και στις θέσεις που

διακρίνονται σε κάθε κατάταξη, είναι τα ακόλουθα…

Τα 25 κορυφαία ξενοδοχεία — Κόσμος | Από οικογενει-

ακά θέρετρα μέχρι ξενοδοχεία-μπουτίκ: τα μέρη για δια-

μονή με την υψηλότερη βαθμολογία σε όλον τον κόσμο.

Θέση: 

18. Ikos Dassia | Δασιά

19. Sani Dunes | Σάνη

Τα 25 κορυφαία ξενοδοχεία — Ευρώπη

4. Ikos Dassia | Δασιά

5. Sani Dunes | Σάνη

9. Ikos Olivia | Γερακινή

Τα 25 κορυφαία μικρά ξενοδοχεία — Κόσμος | Φιλόξενα

ξενοδοχεία που κάνουν μεγάλη εντύπωση

5. Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Αναστάσης | Ημεροβίγλι

17. Aenaon Villas | Ημεροβίγλι

Τα 25 κορυφαία μικρά ξενοδοχεία — Ευρώπη

1. Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Αναστάσης | Ημεροβίγλι

5. Aenaon Villas | Ημεροβίγλι

10. The Vasilicos | Ημεροβίγλι

Τα 25 κορυφαία πολυτελή ξενοδοχεία — Κόσμος | Εξαι-

ρετικά ξενοδοχεία και υψηλής ποιότητας φιλοξενία που

ξεχωρίζει από το πλήθος

6. Ikos Olivia | Γερακινή

10. Ikos Dassia | Δασιά

Τα 25 κορυφαία πολυτελή ξενοδοχεία — Ευρώπη

3. Ikos Olivia | Γερακινή

4. Ikos Dassia | Δασιά

Αποστάγματα facebook...
3 Παντρεύεστε για τους “φτωχούς συγγενείς”, αγαπάτε

γιατί πρέπει, κάνετε σεξ αναγκαστικά μην χάσετε την

βολή σας, δουλεύετε σε δουλειές και με ανθρώπους

που δεν γουστάρετε... να ρωτήσω ρε παιδιά· κάνετε

κάτι που ποθείτε;; Ή τσάμπα υπάρχετε...

“Κρύψανε” και τον Λεωνίδα!

"Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι"
«Ξένε, πες στους Λακεδαιμόνιους ότι κειτόμεθα εδώ, πι-
στοί στους νόμους τους» δηλαδή: πεθάναμε εδώ ακολου-

θώντας τα παραγγέλματα της Σπάρτης. 

Αυτά έγραφε η επιγραφή του Σιμωνίδη που στήθηκε στο

σημείο της μάχης των Θερμπουλών μαζί με έναν πέτρινο

λέοντα. Εκεί που δόθηκε μια από τις πιο σημαντικές μάχες

της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Και που κάθε χρόνο φθά-

νουν χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, για να δουν

το σημείο όπου ο Λεωνίδας, αντιμετώπισε τις περσικές

ορδές του Ξέρξη. Η Μάχη των Θερμοπυλών, 480 π.Χ.

Η Μάχη των Θερμοπυλών είναι τρανό παράδειγμα αυτα-

πάρνησης και ανιδιοτέλειας και έτσι έχει μείνει στην ιστο-

ρία.

Η ονομασία της μάχης έχει γίνει δρόμος σε πολλές χώρες

του κόσμου.  Η Ελλάδα όμως πώς τιμάει τον τόπο και τους

αγωνιστές της;

Το μνημείο των Θερμοπυλών βρίσκεται στο σημείο όπου ο

Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες, τους 700 Θεσπιείς και

τους 400 Θηβαίους έμειναν μέχρι το τέλος αντιμετωπίζον-

τας τον πανίσχυρο στρατό του Ξέρξη.

Προκαλεί δέος όταν θα βρεθείς εκεί, αν και δεν του έχει

δοθεί η ανάλογη προβολή.

Τώρα πλέον με τη δημιουργία  της Νέας Οδού δεν βλέπεις

καν το μνημείο, αλλά ούτε κάποια έντονη σήμανση ώστε

να μπορεί εύκολα κάποιος να το εντοπίσει. Μπορεί να περ-

νάς, δηλαδή, λίγα μέτρα μακριά από τον ιστορικό αυτό

τόπο και εκεί που έγινε η μάχη και να μην το γνωρίζεις.

Που σημαίνει ότι ακόμη και ο τουρίστας θα το ψάχνει!

Σίγουρα οι εικόνες δεν θυμίζουν ένα μέρος που προσπαθεί

να προβάλει την ιστορία του, και ενδιαφέρεται για την προ-

σέλκυση τουριστών. Δεν είναι παράδοξο και πρωτοφανές

βέβαια για τις ελληνικές κυβερνήσεις. Σπάνια τίμησαν την

ιστορία μας όπως έπρεπε!

Ikos Dassia | Δασιά με 400 μέτρα ιδιωτική ακτή!!!

Τα ελληνικά ξενοδοχεία σάρωσαν
στα βραβεία της Tripadvisor 

Μετά το τέλος

του ιού, θα

πρέπει να φο-

ράμε για 2

μήνες τις μά-

σκες έτσι για

να συνέλθουν

τ’αυτιά.
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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 . . .
Εργα στην Πλατεία 

Ελ. Βενιζέλου, Βούλα

Αγαπητή  ΕΒΔΟΜΗ,

Γύρω  από το Πάρκο και την Παιδική Χαρά των οδών

Ι. Μεταξά, Κανάρη, Ανδρούτσου (Ευρυάλη) είχαν

αρχίσει στις αρχές του καλοκαιριού κάποια δημο-

τικά έργα (μάλλον νέες πλάκες πεζοδρομίων), τα

οποία έχουν σταματήσει από τις 10 Ιουλίου.  

Τα σκαπτικά μηχανήματα, τα μπάζα, οι πλάκες, η

(υποτιθέμενη) «περίφραξη» ασφαλείας παραμένουν

στο χώρο, αλλά εργάτης δεν φαίνεται πουθενά.

Μήπως εσείς γνωρίζετε τι θα γίνει, γιατί σταμάτη-

σαν,  η/εάν πρόκειται να συνεχίσουν;  Ευχαριστώ

για την φιλοξενία.  

Τ.Τ.

Σ.Ε. Απ΄ ότι ειδαμε σε επιτόπια επίσκεψη κάποιοι

εχουν ξεκινήσει εργασίες πάλι, αλλά δεν υπάρχει

ούτε η στοιχειώδης ασφάλεια για επισκέπτες στην

πλατεία.

Για ακόμα μία φορά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου (ΠΕΣΥ) στις 29/7 καλείται να πραγματοποιηθεί με

τηλεδιάσκεψη. Επίσης καλείται με 31 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη εκ των οποίων περίπου για τα μισά έχει απο-

σταλεί η εισήγηση μαζί με την πρόσκληση, χωρίς να

μπαίνουμε στη συζήτηση για το κατά πόσο οι εισηγήσεις σε

πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκείς και με ελλιπή στοι-

χεία.

Το θέμα του τρόπου των συνεδριάσεων του ΠΕΣΥ το

έχουμε θέσει επανειλημμένα τόσο η Αντικαπιταλιστική Ανα-

τροπή στην Αττική/Ανταρσία σε κυβέρνηση – ΕΕ - ΔΝΤ όσο

και άλλες παρατάξεις,  με αιχμή τόσο τον τρόπο των συνε-

δριάσεων (δια ζώσης και τερματισμό των τηλεδιασκέψεων)

όσο και την προετοιμασία τους ώστε να διασφαλίζεται η κα-

λύτερη δυνατή προετοιμασία και η ουσιαστική συζήτηση,

διερεύνηση όλων των πλευρών και ανάδειξη τους. Επιση-

μάναμε τη ανάγκη μείωσης των θεμάτων ανά συνεδρίαση

και την αύξηση της συχνότητας των συνεδριάσεων όσο και

την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων χωρίς την παρα-

βίαση των προβλεπόμενων ημερών από το νόμο (εισηγή-

σεις που φτάνουν ακόμα και σε λιγότερο από 24 ώρες πριν

από τη συνεδρίαση) που από την αρχή της λειτουργίας του

νέου ΠΕΣΥ μέχρι σήμερα αποτελεί μόνιμο χαρακτηριστικό.

Παρά τις δηλώσεις κατανόησης από τον πρόεδρο και τις

διαβεβαιώσεις για την βελτίωση της κατάστασης, η κατά-

σταση παραμένει ίδια αν δεν χειροτερεύει. Αποδεικνύεται

στην πράξη, ότι η περιφερειακή αρχή και προσωπικά ο πε-

ριφερειάρχης συνειδητά επιλέγει την πλήρη απαξίωση των

συνεδριάσεων και την υποβάθμιση ακύρωση της δυνατότη-

τας συζήτησης για πολύ σοβαρά θέματα προκειμένου να

εξασφαλίσει τον έλεγχο του περιφερειακού συμβουλίου και

των αποφάσεων με αποτέλεσμα η οργάνωση της συζήτη-

σης να καταλήγει, αντί για ουσιαστική συζήτηση, σε διεκ-

περαίωση, να δυσκολεύει όσο μπορεί την διερεύνηση και

προετοιμασία των παρατάξεων και να ακυρώνει τον έλεγχο

και την διαφάνεια.

Η πρόφαση των μέτρων ασφάλειας λόγω κορονοιού είναι

αστειότητα όταν τα περισσότερα περιφερειακά συμβούλια

έχουν αποκαταστήσει τις κανονικές δια ζώσης συνεδριά-

σεις. Πως γίνεται η Βουλή με 300 μέλη να συνεδριάζει δια

ζώσης και το Περιφερειακό συμβούλιο να αρνείται η περι-

φερειακή αρχή να διεξάγει δια ζώσης συνεδρίαση.

Είναι εμπαιγμός το ΠΕΣΥ να εγκρίνει και να χρηματοδοτεί

διεξαγωγή ημερίδας 250 ανθρώπων στη Γλυφάδα αλλά να

αρνείται να συνεδριάσει – με τα όποια αναγκαία μέτρα για

τον κορονοιό – το ίδιο δια ζώσης με τα 100 μέλη του. Επί-

σης είναι αδικαιολόγητη η επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση

ότι και όταν ξεκινήσουμε της δια ζώσης συνεδριάσεις αυτές

θα είναι «και κλεισμένων των θυρών» όταν και στις πιο μα-

ζικές παρουσίες πολιτών δεν ξεπερνούσαν τους 100 -150

παριστάμενους στο ΠΕΣΥ. 

...

Καλούμε τις παρατάξεις να προχωρήσουμε σε κοινή έμπρα-

κτη αμφισβήτηση - απονομιμοποίηση αυτής της μορφής των

συνεδριάσεων ώστε να υποχρεωθεί η Περιφερειακή αρχή

να σεβαστεί τη λειτουργία του ΠΕΣΥ.

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Να σταματήσει ο εμπαιγμός των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

“τα περισσότερα ΠΕΣΥ έχουν αποκαταστήσει τις κανονικές δια ζώσης συνεδριάσεις”

Η Παράταξή μας «Ανεξάρτητη Αυτο-

διοίκηση Αττικής», απείχε από την ση-

μερινή συνεδρίαση (29.7.20) του

Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η

Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη

της χώρας, με αποκλειστική ευθύνη

του κ. Πατούλη οδηγείται σε ολισθηρό

κατήφορο και Αντιδημοκρατική

εκτροπή.

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο κλήθηκε να συ-

νεδριάσει και να αποφασίσει για μια

σειρά ζητημάτων χωρίς καν να υπάρ-

χουν εισηγήσεις για τα θέματα ημερή-

σιας διάταξης μετατρέποντας τη

διαδικασία της ψηφοφορίας σε παρω-

δία, ενώ για ακόμη μια φορά η συνε-

δρίαση αποφασίστηκε να γίνει εξ

αποστάσεως όπου η δυνατότητα δια-

λόγου είναι αποδυναμωμένη. Τα ίδια

και χειρότερα συμβαίνουν στην Οικο-

νομική Επιτροπή που λαμβάνονται

αποφάσεις για διαγωνισμούς και έργα

εκατομμυρίων ευρώ. 

Οι πρακτικές της διοίκησης Πατούλη,

με την λογική της «ενός ανδρός

αρχής», δεν συνάδουν με τη σύγ-

χρονη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης,

για την οποία η Παράταξή μας έδωσε

θεσμικές μάχες εμπροσθοφυλακής,

επί σειρά ετών.

Δεν πρόκειται να συμβάλουμε στη με-

τατροπή του Περιφερειακού Συμβου-

λίου, σε διακοσμητικό  όργανο διεκπε-

ραίωσης των αντιθεσμικών πρακτικών

μιας διοίκησης που περιφρονεί κάθε

κανόνα δημοκρατικής λειτουργίας.

Λέμε κατηγορηματικά ΟΧΙ στον ευτε-

λισμό του δεύτερου βουλευόμενου

οργάνου της χώρας, το οποίο πλέον

λειτουργεί προσχηματικά, χωρίς τη

δυνατότητα πραγματικού διαλόγου,

με παράλληλους μονολόγους και «με-

ταμεσονύκτια», αποφασίζοντας για

δεκάδες σοβαρά θέματα χωρίς ουσια-

στικές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις,

με άφωνα και πρόθυμα «δεκανίκια»

που συνδράμουν μέσα από αποστα-

σίες και συμφωνίες χωρίς αρχές.

Ο κ. Πατούλης, λειτουργώντας αλα-

ζονικά, έχει καταστήσει αναξιόπιστη

την Περιφέρεια Αττικής και την οδηγεί

σε αδιέξοδο και απαξίωση.

Καλούμε τον Πρόεδρο του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου να αρθεί στο ύψος

των περιστάσεων και να εγγυηθεί -

έστω και τώρα - την δημοκρατική λει-

τουργία του οργάνου, μακριά από την

επικίνδυνη Βλαχοδημαρχική λογική

του κ. Πατούλη που θεωρεί την Περι-

φέρεια Αττικής ιδιοκτησία του.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλογι-

στεί τις ευθύνες της για τον αντιδημο-

κρατικό αυτό κατήφορο στον οποίο

οδηγεί την Περιφέρεια Αττικής ο

«εκλεκτός της».

Ιδιαίτερα, καλούμε το Υπουργείο Εσω-

τερικών, - το οποίο «όπλισε» θεσμικά

τον κ. Πατούλη με όπλα τα οποία

τώρα στρέφει κατά του ίδιου του θε-

σμού της Περιφέρειας- να πάρει πρω-

τοβουλίες πραγματικού διαλόγου για

θεσμικές αλλαγές που θα εγγυώνται

το σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία και

τις θεσμικές προγραμματικές συγκλί-

σεις που θα οδηγούν στην πραγματική

επίλυση των προβλημάτων των πολι-

τών - πέρα από λογικές «αποφασίζο-

μεν και διατάσσομεν».

Από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου απείχαν

επίσης άλλες πέντε (5) Παρατάξεις.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Τηλ.: 213-2063830, 213-2063622

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Σγουρός: Ως εδώ κ. Πατούλη, προκαλείτε και οδηγείτε
την Περιφέρεια Αττικής σε αδιέξοδο...



- -

Οδοιπορικό στη
Β’ πλαζ Βούλας
Ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης του
Δήμου ΒΒΒ “Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δημήτρης
Δαβάκης” επισκεφθήκαμε τη Β’ πλάζ Βούλας για
ένα οδοιπορικό όσον αφορά το υφιστάμενο πράσινο.

Από το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν στην πλαζ  εργα-
σίες από τον επενδυτή.

Το οδοιπορικό πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη
βοήθεια των φίλων:

- Αννα-Μαρία Δαρούσου στην λήψη φωτογραφιών.
- Αντώνη, για την καταγραφή των ειδών της 
χλωρίδας.

Παρουσιάζουμε τα περίπου 600 δέντρα που υπάρ-
χουν τώρα στην πλαζ.

Πρόκειται για: 317 αλμυρίκια, 141 πεύκα, 7 
καζουαρίνες, 2 κουκουναριές, 82 ελιές, 12 λεύκες &
2 καβάκια, 19 φοίνικες, 7 ευκάλυπτους, κάποιες
λίγες μουριές κ έναν πλάτανο. Δεν συμπεριλάβαμε
κομμένα ή ξερά που είτε υπέστησαν δολιοφθορά
είτε δεν άντεξαν. 

Καταγράψαμε επίσης πολλές συστάδες θαμνοειδών
- καλλωπιστικών όπως αγγελικές, πικροδάφνες,
μυόπωρα, λιγούστρα κ.α.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα ζουν άνυδρα, κατά
το καλοκαίρι, επιβιώνουν όμως γιατί έχουν αφεθεί
στην ησυχία τους για πολλά χρόνια. Εκτός από κά-
ποιες λίγες περιπτώσεις, ανηλεούς ανθρώπινης πα-
ρέμβασης, έχουν μεγαλώσει & αναπτυχθεί με
φυσικό τρόπο.



Αυτό το καημένο ζεί ακόμη και έτσι

Δεν λείπει ο εγκληματικός 
ανθρώπινος παράγοντας

Σε αυτή την καταγραφή, υποκαθιστώντας την υπηρεσία πρασίνου & την δημοτική αρχή γενικότερα, καταδεικνύουμε τον συνολικό όγκο 

πρασίνου πριν παραδοθεί στον επιχειρηματία. Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα διαπιστώσουμε όλοι μαζί, πόσα & ποιά δέντρα σώθηκαν!
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Ο Δ. Κιούσης προέβη  και σε κριτικές παρατηρήσεις.

Θεωρεί ότι υπήρχε η δυνατότητα πριν τη δημόσια πα-

ρουσίαση και την έναρξη της διαβούλευσης και μά-

λιστα εντός θερινής περιόδου (σ.σ ακατάλληλη για
τέτοιες εκκρεμείς υποθέσεις ενδιαφέροντος) να είχε

προηγηθεί μια διαδικασία προεργασίας ώστε οι χάρ-

τες να είναι ακριβείς, ιδιαίτερα ως προς τα διοικητικά

όρια στην Ανατολική ζώνη του Υμηττού και στα «πε-

ράσματα από Α1 σε Α2». Για δε τα όρια της Νatura

2000 να έχουν την  επιστημονική τεκμηρίωση που

απαιτείται και πλήθος άλλων επιμέρους στοιχείων

που έχουν προωθηθεί στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. 

Από τις τοποθετήσεις συλλόγων (οικισμών και

ζωνών οικιστικών πυκνώσεων, Κυνηγετικού Συλλό-

γου Κορωπίου, προσώπων και μηχανικών) αναδείχ-

θηκαν, συμφωνίες και διαφωνίες, επιμέρους

προτάσεις χωροθετήσεων και αντιμετώπισης ιδιοκτη-

σιακών και άλλων θεμάτων, αλλά και διάθεση κατα-

νόησης της προσπάθειας ισορροπίας. Ισορροπίας

μεταξύ ατομικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής δρά-

σης που ασκείται εδώ και δεκαετίες, αυθαίρετης δό-

μησης, δασικής προστασίας και ακεραιότητας του

Υμηττού καθώς και παραδοσιακών δραστηριοτήτων,

όπως το κυνήγι, η αγροτική-γεωργική δράση με την

κατάλληλη κτιριακή/αποθηκευτική υποδομή, η μελισ-

σοκομία ή άλλων δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης,
αθλητισμού, ψυχαγωγίας, επεξεργασίας ΑΕΕΚ (σε

λατομικούς χώρους) κ.α.

Ο Δ. Κιούσης επανέλαβε τις θέσεις τους για μια δί-

καιη αντιμετώπιση της Ανατολικής πλευράς του

Υμηττού που σε επίπεδο Δήμου Κρωπίας έχουμε,

όπως είπε, σεβαστεί το  Π.Δ Υμηττού του 2011 και

δεν έχουμε καμία δημοτική εγκατάσταση παρά

μόνο τα 3 Δασικά Πυροφυλάκια, ούτε κοιμητήρια,

ούτε εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και

φυσικά ούτε θέλουμε και στο μέλλον. Ρητή και ξε-

κάθαρη ήταν η αναφορά του Δημάρχου Κρωπίας

στην απαγόρευση για ανάπτυξη εγκαταστάσεων

διαχείρισης απορριμμάτων στα διοικητικά όρια του

Δήμου. Οι επιμέρους ρυθμίσεις που θέλει ο Δήμος

Κρωπίας αφορούν, είτε οικιστικές πυκνώσεις εντός

της ζώνης Α1-Α2, είτε θέσεις, υπάρχοντος καταφυ-

γίου, ζώνης αρχέγονης εκπαιδευτικής-επιστημονι-

κής γεωργικής καλλιέργειας, αρχαιολογικής

ενοποίησης και μνημειακής αναφοράς, αλλά και

ένα κτίριο- υφιστάμενο- για τη δημιουργία Μου-

σείου Μνημείων της Φύσης (χλωρίδας-πανίδας) του

Υμηττού στην μνήμη του αείμνηστου καθηγητή του

ΕΚΠΑ, Σπύρου Λέκκα (σ.σ κοινό πλέον αίτημα του
Δήμου Κρωπίας, του Κυνηγετικού Συλλόγου, της
Συνεργασίας για τον Υμηττό που προτείνεται και
στον ΣΠΑΥ). 

Όπως επισήμαναν, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημή-

τριος Κιούσης αλλά και οι αντιδήμαρχοι, Νικόλαος

Γιαννάκος και Παναγιώτης Πολίτης θα πρέπει να

γίνει επίσης σαφές ότι, η τήρηση της κείμενης νο-

μοθεσίας και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Της

Επικρατείας είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορί-

ζουν τα οριστικά όρια ισχύος κάθε προτεινόμενης

ρύθμισης που εισηγείται το ΥΠΕΝ στο τροποποι-

ημένο Π.Δ Προστασίας του Υμηττού. Σε κάθε περί-

πτωση οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου μας και όλο

το επιστημονικό δυναμικό μας είναι προετοιμασμέ-

νοι για κάθε δίκαιη διεκδίκηση ή επαναχάραξη

ζωνών βάσει της επιστήμης και της πραγματικότη-

τας στα διοικητικά μας όρια. 

Ο Δήμος κάλεσε όσους συμμετείχαν και όλους

όσους ενδιαφέρονται για τον Υμηττό και την ου-

σιαστική προστασία του να καταθέσουν γραπτώς

τις θέσεις και προτάσεις τους στις διευθύνσεις:

tykoropi@gmail.com ή mayor@koropi.gr

1η Δημόσια Διαβούλευση στο Δήμο Κρωπίας για την Προστασία του Υμηττού

(ΣΜΠΕ και προτεινόμενες αλλαγές στο Π.Δ του 2011)

Συνέχεια από τη σελ. 7

Στο πλαίσιο διαρκούς προσπάθειας για τον εκσυγχρο-

νισμό της αγροτικής παραγωγής και αποτελεσματική

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-

γής, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, Μάκης

Βορίδης ενέκρινε την υπογραφή

της σχετικής σύμβασης μεταξύ του

Υπουργείου και του ΕΛΓΟ – ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ ώστε να εκκινήσει το πρό-

γραμμα γεωργικής έρευνας για τη

δημιουργία νέων φυτικών ποικι-

λιών.

Στόχος του προγράμματος, όπως

σημειώνουν, είναι η δημιουργία

νέων φυτικών ποικιλιών με χαρα-

κτηριστικά όπως βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποι-

ότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς

οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες, που

είναι υψίστης σημασίας για την αύξηση της παραγω-

γικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποι-

ότητας στη γεωργία, και παράλληλη μείωση της

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή

των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Οι νέες ποικιλίες που θα προκύψουν θα αφορούν τις

εξής καλλιέργειες: ελιά, καρυδιά, άμπελο, κερασιά,

κριθάρι, μηλιά, υβρίδιο λεμονιά λιμεττία, πορτοκαλιά,

ρεβίθι, ρίγανη, τομάτα και σκληρό σιτάρι.

Τα οφέλη από τη δημιουργία των

νέων αυτών φυτικών ποικιλιών θα

οδηγήσουν σε:

 Γεωργία μειωμένων εισροών και

καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών

εισροών (άρδευση, λίπανση)

 Αύξηση της παραγωγής

 Διεύρυνση της εμπορικής πε-

ριόδου για τα τελικά προϊόντα

 Αξιοποίηση της εγχώριας βιο-

ποικιλότητας

 Αξιοποίηση εδαφών και περιο-

χών με οριακές κλιματικές συνθήκες

 Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις

εισαγωγές γενετικού υλικού από το εξωτερικό.

 Δυνατότητα στη χώρα μας να γίνει εξαγωγέας

πολλαπλασιαστικού υλικού

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος το οποίο θα

διαρκέσει πέντε έτη, ανέρχεται σε 1,5 εκατ. Ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Τσαγκαλίδης και ο Διευθύνων

Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χα-

τζηνικολάου.

Πρόγραμμα δημιουργίας πιο ανθεκτικών καλλιεργειών

για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή,

ενέκρινε ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων στην καθαριό-

τητα των σχολικών κτιρίων δίνει με τροπολογία του

υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου.

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός

της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες δια-

τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων», που συζητήθηκε στη Βουλή η

καθαριότητα των σχολείων περνά στους Δήμους και

δίνεται τέλος στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα,

καθώς το αναγκαίο προσωπικό θα προσλαμβάνεται

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργα-

σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Με άλλες τροπολογίες καλύπτονται και για την πε-

ρίοδο της καραντίνας οι σχολικοί τροχονόμοι και θα

λάβουν την αποζημίωση που τους αναλογεί, ενώ σε

ό,τι αφορά στη μεταφορά των μαθητών για το σχο-

λικό έτος 2020-2021, με μια σειρά προϋποθέσεις δί-

νεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του

προηγουμένου έτους έως 30/6/21 και η δυνατότητα

στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών να προ-

χωρεί σε αναθέσεις προκειμένου να καλύψει νέες

ανάγκες που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των

διαγωνισμών.

Συγκεκριμένα στις τροπολογίες ο Τ. Θεοδωρικάκος

προτείνει.:

Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης 

σχολικών καθαριστριών

1. Η περ. ββ’ της παρ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του

ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής :

«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021,

αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχο-

λικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προ-

σωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με

το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους

οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής

της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

(Α’ 280). 

Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπε-

ριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρ-

θρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται

στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αποκλείεται

δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται η

διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργα-

σίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την

εφαρμογή της παρούσας.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)

καταργείται.

Αποζημίωση εθελοντών 

σχολικών τροχονόμων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, η προβλεπό-

μενη στην υπ’ αρ. 47455/2007 κοινή υπουργική από-

φαση (Β’ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους

λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση

όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς

τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής

αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω

των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη του προηγούμε-

νου εδαφίου ισχύει από την 1η.3.2020.

Μεταφορά μαθητών 

κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη

του σχολικού έτους 2020 – 2021 διαγωνισμών, τους

οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά

μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή

μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να

αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών

δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προ-

σωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των δια-

γωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων

και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η.6.2021.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να

προκηρύξουν διαγωνισμούς,

β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των

διαγωνισμών,

γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε

δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες

προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,

δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανά-

δοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική

Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως

30.6.2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε

ισχύ στις 30.6.2020.

Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η

παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονο-

μική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο

με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδι-

κασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),

λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και

εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχο-

λείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και

το σχολικό έτος 2020 – 2021, μέχρι τη σύναψη της

σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νό-

μιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με

σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των

μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης

είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας

Οικονομικής Επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος

εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη

μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρ-

μογή της υπ’ αρ. 50025/2018 (Β΄ 4217) κοινής υπουρ-

γικής απόφασης.

Η καθαριότητα των σχολείων περνάει στους Δήμους με πρόταση Θεοδωρικάκου

Τροπολογίες για πληρωμή σχολικών τροχονόμων και τη μεταφορά μαθητών......
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Με τη συμμετοχή 208 Δήμων της

Χώρας ολοκληρώθηκε το στάδιο εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος  για το Πρό-

γραμμα εκπόνησης Τοπικών

Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέρ-

γειας, μετά τη σχετική Πρόσκληση

που απεστάλη σε όλους τους Δήμους

στις 17 Ιουνίου 2020.

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν 208 Δήμοι,

ζητώντας την εκπόνηση ΤΠΣ σε 627

Δημοτικές Ενότητες από τις συνολικά

1.044 της Χώρας. Εξ αυτών, σε πρώτη

προτεραιότητα για την εκπόνηση ΤΠΣ

κατετάγηκαν 316 Δημοτικές Ενότη-

τες, σε δεύτερη προτεραιότητα 197

και σε τρίτη προτεραιότητα 114.

«Το Πρόγραμμα θα προχωρήσει με

γρήγορους ρυθμούς, ανά φάσεις των

200 Δημοτικών Ενοτήτων προκειμέ-

νου να καλύψει όλη τη Χώρα. Οι μελέ-

τες της πρώτης φάσης θα

προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο και θα

ακολουθήσουν ανά τετράμηνο οι επό-

μενες φάσεις.  Η κλίμακα του Προ-

γράμματος υπερβαίνει κατά πολύ

οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια

κατά τα τελευταία 40 χρόνια στη

Χώρα», δήλωσε ο Υφυπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης

Οικονόμου. δήλωσε:  

Όσον αφορά στην προτεραιοποίηση,

αυτή θα ολοκληρωθεί με το συνυπολο-

γισμό 30 κριτηρίων αναπτυξιακού, πε-

ριβαλλοντικού και κοινωνικού

χαρακτήρα. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί

τα σχετικά δεδομένα, όπως η μετα-

βολή πληθυσμού, το δηλωθέν φορο-

λογητέο εισόδημα, ο δείκτης

αστικοποίησης, η νησιωτικότητα, οι

προστατευόμενες περιοχές της

φύσης, κ.ά. 

Βάσει αυτών των κριτηρίων, θα εκτιμη-

θούν για κάθε Δημοτική Ενότητα δεί-

κτες προτεραιότητας, με τη χρήση

ειδικών αλγορίθμων.  Οι δείκτες είναι

τρεις με διαφορετικό θεματικό προσα-

νατολισμό: Α) αναπτυξιακές πιέσεις

και δυνατότητες, Β) περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά (λαμβανομένου

υπόψη και του εν εξελίξει προγράμμα-

τος εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντι-

κών Μελετών στις περιοχές του

δικτύου Natura 2000) και Γ) κοινωνικά

προβλήματα συνδεόμενα με χωρικές

παραμέτρους.

Παράλληλα με το Πρόγραμμα των

ΤΠΣ προχωρεί ο ταχύρυθμος πολεο-

δομικός σχεδιασμός ορισμένων περιο-

χών μέσω Ειδικών Πολεοδομικών

Σχεδίων (ΕΠΣ). Τα ΕΠΣ έχουν ακριβώς

το ίδιο ρυθμιστικό περιεχόμενο με τα

ΤΠΣ.  Διαφέρουν όμως ως προς τη δυ-

νατότητα να μην καλύπτουν ολόκλη-

ρες Δημοτικές Ενότητες, καθώς και

στην ταχύτερη εκπόνηση και έγκριση

(ολοκλήρωση σε ένα στάδιο αντί

τριών όπως τα ΤΠΣ).  

Το εργαλείο του ΕΠΣ έχει ήδη χρησι-

μοποιηθεί στην περίπτωση των περιο-

χών που κάηκαν στο Μάτι. Η

οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης

έγινε από το ΤΕΕ, ενώ η επίβλεψη της

εκπόνησης των αναγκαίων μελετών

έγινε από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Πέραν της κάλυψης των επειγουσών

αναγκών στο Μάτι, το εν λόγω ΕΠΣ

αξιοποιείται ως πρότυπο για το σχε-

διασμό και άλλων περιοχών με ανά-

λογα προβλήματα. www.airetos.gr

Άγγελος στον ουρανό 

το “γυάλινο” παιδί του

ΠΙΚΠΑ Βούλας

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 21 ετών, το

γυάλινο παιδί του ΠΙΚΠΑ Βούλας, ο  μικρός μας Παυ-

λάκης όπως τον φώναζαν όλοι. 

Ο Παύλος έπασχε από ατελή οστεογένεση, μια σπά-

νια ασθένεια που χαρακτηρίζεται κυρίως από έλ-

λειψη ασβεστίου με αποτέλεσμα τα οστά του να

σπάνε πολύ εύκολα. Για τον ίδιο λόγο και παρά την

ηλικία του ο Παυλάκης είχε τη σωματική διάπλαση

ενός παιδιού δύο ετών. 

Παρά τη φυσική κατάσταση και τη ταλαιπωρία, ο

Παυλάκης ήταν το πιο χαρούμενο παιδί στις εγκα-

ταστάσεις του ιδρύματος, κανείς δεν τον θυμάται να

κλαίει και να παραπονιέται, αντίθετα όλοι έχουν να

λένε για το υπέροχο γέλιο του και τα σ’ αγαπώ που

μοίραζε σε όλους σε καθημερινή βάση. 

Αυτή η σπάνια τρυφερότητα, το χάρισμά του να απο-

λαμβάνει τις πιο απλές στιγμές, να μην έχει απαιτή-

σεις, να ζητάει μόνο αγάπη και να ευχαριστεί όλο

τον κόσμο συγκινούσαν και θα συνεχίσουν να συγ-

κινούν όποιον τον γνώρισε.  

Το παιδί αυτό που, μόνο χαρά ήξερε να δίνει, θα

είναι πάντα ένα μάθημα ζωής για όλους μας. Μας

έμαθε πως όσο άδικη και αν γίνεται η ζωή, η δύναμή

μας είναι η αγάπη και το χαμόγελό μας. 

Ας ευχηθούμε στο όνομα του μικρού Παύλου όλα τα

παιδιά του κόσμου να είναι υγιή και ευτυχισμένα, ας

κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια να νιώσουν αυτά τα

παιδιά περισσότερο προστατευμένα και λιγότερο μόνα.

Καλό ταξίδι μικρέ μας Παυλάκη, 

Αιωνία σου η μνήμη.

Η κηδεία του Παυλάκη έγινε την Παρασκευή 31 Ιου-

λίου στο Κοιμητήριο της Βούλας.

Π.Κ.

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020,

εξασφαλίζει θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρε-

φικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, αλλά και Βρε-

φονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας

και Παιδικούς Σταθμούς στην Αττική, για 13.869 ωφε-

λούμενους για τη σχολική χρονιά 2020-2021. 

Η διάθεση της θέσης θα πραγματοποιείται προς το κάθε

ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher)

του παιδιού του, το οποίο θα δοθεί μετά από ανοικτή πρό-

σκληση που θα εκδώσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-

πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός των πράξεων που αφορούν στην

εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

για το σχολικό έτος 2020-2021, ανέρχεται σε 14,15

εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφής στο Δήμο ΒΒΒ

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει τον πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παι-

διών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων. Οι πίνακες πε-

ριλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στον

Ο.Α.Π.Π.Α, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους μέσω ΕΣΠΑ.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης θα προκύψουν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των καταθέ-

σεων VOUCΗER των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ. Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ

και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά και σε

συνάρτηση με τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό.

Στείλτε  ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, την αξία τοποθέτησης (VOUCHER) στο email:

paidikoi3B@gmail.com με τα στοιχεία σας. Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com.

Πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων

Θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

από την Περιφέρεια Αττικής  
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Μείωση προκαταβολής φόρου

Καταβολή μειωμένου ενοικίου

Eντός του α' 10ημέρου του Αυγούστου, αναμένεται

να ενσωματωθούν, από την ΑΑΔΕ, οι προβλέψεις του

φορολογικού νομοσχεδίου για τη μείωση της προκα-

ταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο υπουρ-

γός Οικονομικών  Χρ. Σταϊκούρας μιλώντας σε

τηλεοπτικό σταθμό. 

Επίσης, ανέφερε ότι θα αξιολογηθεί εάν θα υπάρξει

παράταση για το καθεστώς της καταβολής μειωμένων

ενοικίων, από όσους επλήγησαν από την πανδημία.

«Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε εάν χρειαστεί» είπε,

και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει συνδρομή και για τους

ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επανέλαβε, πάντως, ότι από

ένα σημείο και μετά, το ύψος του ενοικίου αποτελεί

αντικείμενο ιδιωτικής συναλλαγής μεταξύ ιδιοκτήτη

και ενοικιαστή.

Νέο πλαίσιο ρυθμισης 

οφειλών επεξεργάζεται 

ο Χρ. Σταϊκούρας

«Επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση

ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, το οποίο θα αν-

τικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών

που υπάρχουν σήμερα», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Βουλή. Το πλαίσιο ρύθ-

μισης οφειλών και πτώχευσης φυσικών προσώπων, όπως

ενημέρωσε ο υπουργός, θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα

συνολικής ρύθμισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών,

τη δυνατότητα απαλλαγής από όλες τις οφειλές, την πα-

ροχή δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολή-

πτες οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές

τους, και θα λαμβάνει πρόνοια για δανειολήπτες που ανή-

κουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Πρόγραμμα επιδότησης για

αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

προανήγγειλε ο Κ. Χατζηδάκης

Στις 24 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή

αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλε-
κτρικά» μέσω του οποίου θα παρέχονται επιδοτήσεις για

αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και εγκατάσταση οικιακών

φορτιστών, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι με τον υφι-

στάμενο προϋπολογισμό (100 εκατ. ευρώ) εκτιμάται ότι θα

επιδοτηθεί η αγορά 15.000 αυτοκινήτων και 12.500 δικύ-

κλων (σκούτερ και ποδήλατα). 

Ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ανάλογα με τη ζήτηση που

θα εκδηλωθεί το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με επιπλέον πό-

ρους, ενώ υπενθύμισε πως η φιλοσοφία του ευρωπαϊκού

ταμείου ανάκαμψης περιλαμβάνει την στήριξη των πράσι-

νων μεταφορών, άρα και της ηλεκτροκίνησης.

Βαριά πρόστιμα για όσους

«πειράζουν» τις ταμειακές

μηχανές

Βαριά θα είναι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για όσους «πει-

ράζουν» τις ταμειακές μηχανές για να αποκρύπτουν έσοδα,

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που περιέχει τροπολογία

του υπουργείου Οικονομικών.

Τα ήδη ισχύοντα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται, ενώ πολύ-

μηνα θα είναι πλέον τα «λουκέτα» των επαγγελματικών εγ-

καταστάσεων, όσων εκδίδουν αποδείξεις με πειραγμένες ή

αδήλωτες ταμειακές μηχανές, ενώ παράλληλα θα «κλειδώ-

νει» το ΑΦΜ των παραβατών απαγορεύοντας έτσι οποιαδή-

ποτε συναλλαγή. Ακόμη, η μη συμπλήρωση των βιβλίων,

ισοδυναμεί πλέον με μη τήρηση των βιβλίων που σημαίνει

αυστηρότερες κυρώσεις.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο φορολογικό

νομοσχέδιο το ποινολόγιο της Εφορίας γίνεται αυστηρό-

τερο για όσους πειράζουν στις ταμειακές αλλά και όσους

δεν τηρούν ή δεν ενημερώνουν τα λογιστικά βιβλία.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

– Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμ-

βαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορο-

λογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών αναστέλλεται η

λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:

– Από 2 έως 12 μήνες όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι

ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχα-

νισμού, στην οποία αφορά ο έλεγχος.

– Από 3 έως 20 μήνες όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι

η επιχείρηση, που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software)

και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδή-

ποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τε-

χνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή

επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολο-

γικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. 

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών του

εγκαταστάσεων και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο

100.000 ευρώ.

ΟΟΣΑ: στo 20,6% ο μέσος συντελεστής

φορολογίας επιχειρήσεων

Συνεχίσθηκε και φέτος η τάση μείωσης της φορολογίας των

επιχειρήσεων παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης

του ΟΟΣΑ (Corporate Tax Statistics). Η φορολογία των επι-

χειρήσεων μειώνεται την τελευταία 20ετία, αλλά παραμέ-

νουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, τονίζει η

έκθεση. Ο μέσος συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων

που ισχύει σε 109 επικράτειες ανέρχεται φέτος στο 20,6%

έναντι 20,7% το 2019 και 28% το 2000. 

Σε εννιά επικράτειες, μεταξύ των οποίων τη Γερμανία και τη

AΔΑ: ΨΙΗΞΩΛΝ-Δ00
20PROC007115341 2020-07-30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο    21-7-2020
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ. Πρωτ. : 11014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρ-
κόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
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 21η Αυγούστου
2020, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-

τικά που περιγράφονται στην ανα-
λυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου εν-
διαφέρεται να μισθώσει ακίνητο που
θα στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου
Μαρκοπούλου στο Μαρκόπουλο (ενό-
ψει των υποχρεωτικών διατηρήσεων
αποστάσεων ασφαλείας λόγω COVID-
19). 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει: - Να αποτελείται από 125
τ.μ. ωφέλιμων χώρων κατ’ ελάχιστο
χωρίς παρέκκλιση,. -  Να αποτελεί-
ται από μια το πολύ ισόγεια στάθμη,
και να διαθέτει φυσικό φωτισμό –
αερισμό όπως αυτοί προσδιορίζον-
ται από τον κτηριοδομικό κανονισμό
για χώρους κύριας χρήσης. - Να
αποτελεί ή να μπορεί άμεσα να απο-
τελέσει ανεξάρτητη οριζόντια ή κά-
θετη ή αυτοτελή ιδιοκτησία ή
συνένωση πλήρων τέτοιων σαφώς
καθορισμένων ως ενιαίο λειτουρ-
γικό σύνολο. Για παράδειγμα, δεν
μπορούν να συμπεριληφθούν στο
ακίνητο προς μίσθωση τμήματα δια-
μερισμάτων, καταστημάτων, κατοι-
κιών κλπ κτιρίων, όταν αυτά
συνδέονται άμεσα με τμήματα που
δεν περιλαμβάνονται στο προς μί-

σθωση ακίνητο. - Να είναι σε θέση
να μπορεί να συνδεθεί με το κεν-
τρικό κτίριο στο δίκτυο δεδομένων
και τηλεφωνίας του Δήμου μέσω
καλωδίου Ethernet δημιουργώντας
τοπικό δίκτυο χωρίς την παρέμβαση
τρίτων. (αναλυτική περιγραφή στην
αναλυτική διακήρυξη αρ πρωτ
11012/2020).
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 ηλε-
κτρονικού μητρώου δημοσίων συμ-
βάσεων 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,
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου,
τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΑΔΑ: Ω0ΨΚΩΛΝ-044
20ΠΡΟΨ007117410 2020-07-31

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     23-7-2020
Αρ. Πρωτ. ……11169…..

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια Ασφάλτου και μπετόν»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
199.268,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
την προμήθεια με τίτλο «Προμή-
θεια Ασφάλτου και μπετόν» συνο-
λικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
199.268,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δα-
πάνη θα αντιμετωπιστεί από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκο-
πούλου με ίδιους πόρους.
Αναλυτική περιγραφή δίδεται στην
υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της αναλυτικής διακήρυξης
(αρ πρωτ 11168/2020) και αναφέρε-
ται στην προμήθεια ασφάλτου και
μπετόν που θα καλύψουν τις ανάγ-

κες επιδιόρθωσης του οδικού δι-
κτύου εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου για το έτος 2020 – 2021.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και
ώρα 15:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει με την πάροδο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσι-
μων ημερών μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεται-
ρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% για το

σύνολο ή για την ομάδα των προ-
σφερόμενων ειδών επί της προϋπο-
λογισθείσας από την Υπηρεσία, προ
ΦΠΑ, δαπάνης και η οποία εκδίδεται
όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν.
4412/2016, της σχετικής διακήρυ-
ξης καθώς και στη σχετική οδηγία
12 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται
μέχρι την 31-12-2021 από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να κατα-
θέσει προ της υπογραφής της σύμ-
βασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης,
υπέρ του Δήμου, για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγω-
νισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου, όπου παρέχε-
ται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσε-
λίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία
για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγ-
ματοποιείται μόνο μέσα από την
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το
διαγωνισμό με α/α 95753 με τη
χρήση της ψηφιακής υπογραφής.

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 31/07/2020
Α.Π. 12984

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Δ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ)
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β΄κατοι-
κίας Πανόραμα - Αγ. Μαρίνα -
Τουρκολίμανο της Δημοτικής Ενό-
τητας Κερατέας του Δήμου Λαυρε-

ωτικής να λάβουν γνώση της πολε-
οδομικής μελέτης, όπως αναρτή-
θηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2020
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) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας. Δικαιωμα ένστασης έχουν
μόνο οι θιγόμενοι από τις αλλαγές. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Αύξηση πωλήσεων 150% στα

Online σούπερ μάρκετ

Εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης 150% στην αξία των αγο-

ρών κατέγραψαν τα online σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο

του 2019.

Σύμφωνα με το εξαμηνιαίο Report της Convert Group για

τα Ελληνικά Online Super Markets που δημοσιεύθηκε

αυτήν την εβδομάδα με δεδομένα από την πλατφόρμα

eRetail Audit, η συνολική αξία των online αγορών σε τιμές

λιανικές με το ΦΠΑ ανήλθαν στα 56,3 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει το insider.gr., οι

πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2020 ήταν κατά 21%

υψηλότερες από το σύνολο των πωλήσεων ολόκληρου

του 2019 που ήταν στα 46,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός

πως ο κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό

ακόμη και μετά την περίοδο της καραντίνας.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2020 παρατηρήθηκε αύξηση

στις πωλήσεις κατά 170% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο,

ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης που είναι εξαπλάσιος από

αυτόν που παρατηρήθηκε στις αρχές του έτους (29% τον

Ιανουάριο του 2020).

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2020, φαίνεται ότι το ηλε-

κτρονικό καλάθι αυξήθηκε συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο

του 2019, τόσο σε τεμάχια (+5 τεμάχια) όσο και σε αξία (+9

ευρώ). Ιδιαίτερα τους μήνες της καραντίνας, Μάρτιο και Απρί-

λιο, από τα 51 συνολικά τεμάχια που περιείχε το μέσο καλάθι,

τα 40 ήταν τρόφιμα, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση 10 τεμα-

χίων συγκριτικά με το μέσο καλάθι του 2019.

Όσον αφορά στις συσκευές που προτιμούν οι καταναλω-

τές ως μέσο για τις παραγγελίες τους, αν και τα κινητά

είχαν αξιοσημείωτη και σταθερή αύξηση το 2019, φαίνεται

πως τόσο η καραντίνα όσο και η εργασία από το σπίτι τους

ώθησαν στην πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών παραγ-

γελιών τους κυρίως από desktop και laptops από τα οποία

ακόμα και μετά την άρση της καραντίνας δόθηκαν το

68,4% των συνολικών παραγγελιών.

Ο κορονοϊός φαίνεται πως επηρέασε και τα marketing κα-

νάλια, με τις οργανικές αναζητήσεις να πρωταγωνιστούν

και να είναι υπεύθυνες για το 25% των ηλεκτρονικών συ-

ναλλαγών του εξαμήνου, αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων

συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο πέρσι.

Από την άλλη πλευρά, τον Απρίλιο του 2020, οι παραγγε-

λίες που ήρθαν από διαφημίσεις στη Google μειώθηκαν

κατά 40% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.
www.eea.gr, inside.gr

Ο παγκόσμιος τουρισμός

απώλεσε 320 δις, 

το 1ο 3μηνο του 2020

Η πανδημία Covid-19 στοίχισε 320 δισεκατομμύρια δολά-

ρια σε απολεσθέντα έσοδα για τον τουριστικό τομέα παγ-

κοσμίως, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, όπως εκτιμά

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Από τον Ιανουάριο

μέχρι τον Μάιο, ο αριθμός των διεθνών τουριστών μει-

ώθηκε κατά 56% (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο

του 2019), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 300 εκατομμύρια

επισκέπτες. Παρά την αργή ανάκαμψη του τουρισμού,

ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο, «ο δείκτης εμπιστοσύνης που

έχει καθιερώσει ο ΠΟΤ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό ση-

μείο», πρόσθεσε.

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. Tηλ. 210 8973614

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 χιλιόμετρα συνολικά. 

Τηλ. 2291090570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΑ, παραλία ("ΒΟ"), επιπλωμένο οροφοδιαμέ-

ρισμα 99,5 m2,  υπνοδωμάτια 2, τουαλέττα με μπά-

νιο, W/C, κουζίνα πλήρης, πλυντήριο ρούχων,

ηλιακός, A/C, θερμοσυσσωρευτές, συναγερμός,

TVx3,  HIFI, WIFI,  πίνακες ζωγραφικής, έργα τέ-

χνης, κήπος, ποδήλατα 2, φωτισμός LED, ανελκυ-

στήρας,  hammock,  επισκέψιμο από 06.08.20,

διαθέσιμο από  Σάββατο15.08.20.   Ενοίκιο μαζί με

κοινόχρηστα ευρώ 1.000.    Τηλ 6934239530.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»
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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

Είναι συχνό φαινόμενο τώρα το καλο-

καίρι να αποζητάται μια πηγή ενυδά-

τωσης και γρήγορης ενέργειας. Το

νερό είναι βασικό στοιχείο για την

ενυδάτωση του οργανισμού και αξίζει

να έχει πρωταρχικό ρόλο στην εύ-

ρυθμη λειτουργία του. Παρόλα αυτά

τα αθλητικά και ενεργειακά ποτά προ-

ωθούνται ευρέως, ως προϊόντα αύξη-

σης της ενέργειας, ενίσχυσης της

εγρήγορση και βελτίωσης της σωμα-

τικής απόδοσης, προσελκύοντας

όσους ασκούνται ή χρειάζονται περισ-

σότερη ενέργεια. Είναι από τα πιο δη-

μοφιλή συμπληρώματα διατροφής

που καταναλώνονται από εφήβους

και νεαρούς ενήλικες. Οι άνδρες ηλι-

κίας μεταξύ 18 και 34 ετών καταναλώ-

νουν τα περισσότερα ενεργειακά

ποτά και σχεδόν το ένα τρίτο των

εφήβων μεταξύ 12 και 17 ετών πίνουν

τακτικά.

Τι είναι τα ενεργειακά ποτά και ποιά η

διαφορά τους από τα αθλητικά ποτά;

Για ποιούς λόγους επιλέγεται το κα-

θένα;

Τα ενεργειακά ποτά έχουν σχεδιαστεί

για να δρουν ως διεγερτικά και να

προσφέρουν μια γρήγορη έκρηξη

ενέργειας. Τα αθλητικά ποτά, από την

άλλη, αυξάνουν την αντοχή, αντικαθι-

στούν την απώλεια ηλεκτρολυτών και

αποτρέπουν την αφυδάτωση κατά

την άσκηση για μεγάλα χρονικά δια-

στήματα.

Πιο αναλυτικά, ένα αθλητικό ποτό μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που

ασκούνται σε υψηλή ένταση για μεγάλη

διάρκεια, πχ περισσότερο από μία ώρα,

ειδικά σε περίπτωση υπερβολικής εφί-

δρωσης. Τα ποτά αυτά, περιέχουν υδα-

τάνθρακες με τη μορφή ζάχαρης (π.χ.

γλυκόζη, σιρόπι καλαμποκιού υψηλής

φρουκτόζης, σακχαρόζη) ή γλυκαντικά

χαμηλών θερμίδων. Η κύρια χρήση τους

είναι η γρήγορη αναπλήρωση γλυκόζης,

υγρών και ηλεκτρολυτών (όπως νάτριο,

κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο) που χάνον-

ται κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης. 

Αντιθέτως, τα ενεργειακά ποτά είναι

ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν. Διατί-

θενται στο εμπόριο για να αυξήσουν την

εγρήγορση και τα επίπεδα ενέργειας.

Περιέχουν σημαντικές ποσότητες κα-

φεΐνης, περίπου 160-200mg, ποσότητα

περίπου ίση με δύο φλιτζάνια καφέ.

Αναφορικά με τη ζάχαρη, από σακχα-

ρόζη ή/και γλυκόζη, περιέχουν ίση ή και

περισσότερη ποσότητα από την αντί-

στοιχη ποσότητα αναψυκτικού. Μπο-

ρούν να προστεθούν επίσης περαιτέρω

ουσίες όπως ανθρακούχο νερό και τε-

χνητά γλυκαντικά καθώς και διεγερτικά

και βότανα που σχετίζονται με την

εγρήγορση και τη βελτιωμένη απόδοση,

αλλά δεν διαθέτουν επιστημονικά στοι-

χεία με ελεγχόμενες δοκιμές, όπως για

παράδειγμα εκχύλισμα σπόρου γκουα-

ράνα, ταυρίνη, εκχύλισμα ρίζας ginseng,

L-καρνιτίνη, L-tartrate, βιταμίνες Β και

άλλα βότανα που σχετίζονται με την

ψυχική εγρήγορση και την απόδοση.

Ποιά είναι τα συνήθη συστατικά των

ενεργειακών ποτών; Πώς λειτουρ-

γούν στο σώμα;

Η καφεΐνη είναι το πρωταρχικό συ-

στατικό των ενεργειακών ποτών που

πριστίθεται για την ενίσχυση της σω-

ματικής απόδοσης αυξάνοντας την

αντοχή και τη δύναμη, βελτιώνοντας

το χρόνο αντίδρασης και καθυστε-

ρώντας την κόπωση. Παρόλα αυτά,

δεν υπάρχει επίσημο συνιστώμενο

όριο για την ποσότητα που μπορεί να

καταναλωθεί από ένα άτομο. Η υπερ-

βολική πρόσληψή της, έχει συνδεθεί

με ανεπιθύμητα συμπτώματα, συμπε-

ριλαμβανομένων της υψηλής αρτη-

ριακής πίεσης, του πρόωρου τοκετού

και πιθανώς αιφνίδιου θανάτου.

medΝutrition 

Eνεργειακά  & αθλητικά ποτά;  Ποιά η διαφορά
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι «ατασθαλίες» του καλοκαιριού επηρεάζουν το ήπαρ

Καλοκαίρι και υπερβολή  είναι δυο έννοιες που είναι «συμ
βατές» σε μεγάλο βαθμό. Την περίοδο των διακοπών συ
νηθίζουμε να είμαστε πιο χαλαροί, να πίνουμε και να τρώμε
λίγο περισσότερο, με αποτέλεσμα το ήπαρ να κουράζεται
όταν εμείς το επιβαρύνουμε υιοθετώντας «κακές» συνή
θειες: 

Κοιμόμαστε αργά: Κάθε όργανο έχει τη δική του ώρα στο
βιολογικό ρολόι του οργανισμού μας. Για το ήπαρ είναι οι
ώρες από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί. Και αυτό γίνε
ται σωστά μόνο όταν κοιμόμαστε βαθιά.

Δεν τρώμε πρωινό: Το πρωί που ξυπνάμε, τα επίπεδα γλυ
κόζης είναι πολύ χαμηλά, εμποδίζοντας το ήπαρ να λάβει
την απαιτούμενη ενέργεια, που χρειάζεται για τις βασικές
λειτουργίες του.

Πίνουμε αλκοόλ χωρίς μέτρο: Μπορούμε να χαρούμε τις
όμορφες στιγμές και περιστάσεις της ζωής μας, πίνοντας

αλκοολούχα ποτά σε φυσιολογικά πλαίσια. Η υπερκατανά
λωση προκαλεί αλλοιώσεις στη δομή του ήπατος, η οποία
οδηγεί σε κίρρωση.  Αντίστροφα, δεδομένου ότι το νερό
αποτελεί το 73% του ήπατος, το να πίνουμε νερό συμβάλει
στη σωστή ενυδάτωσή του, ευνοώντας την καλή λειτουργία
του.

Μας αρέσουν τα λιπαρά: Δεν αρέσουν, όμως, στο ήπαρ
μας. Η υπερβολική κατανάλωσή τους οδηγεί στη λιπώδη
διήθηση η οποία είναι μια κατάσταση στην οποία συσσω
ρεύεται λίπος μέσα στα ηπατικά κύτταρα. 

Αντίθετα, ιδανική διατροφική επιλογή αποτελούν τα πρά
σινα λαχανικά, τα φρούτα, προϊόντα ολικής άλεσης και οι
τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Σημαντικός σύμμαχος στην μείωση των επιπτώσεων των
«ατασθαλιών» του καλοκαιριού είναι τa συμπληρωματα
διατροφής για τη φυσιολογική λειτουργία και προστασία
του ήπατος

Άλλες χρήσιμες συμβουλές για να απολαμβάνετε το καλο
καίρι χωρίς να επιβαρύνετε το ήπαρ είναι:

1. Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα. Αντικαταστήσετε τα με
μικρά και συχνά γεύματα. Το ιδανικό είναι να καταναλώνετε
πέντε γεύματα την ημέρα  τρία κύρια γεύματα (πρωινό, με
σημεριανό, βραδινό) και δυο σνακ ώστε να διευκολυνθεί

η διαδικασία της πέψης. 

2.  Περιορίστε τα τηγανητά, τις βαριές σάλτσες και το πολύ
λάδι 

3. Η διατροφή το καλοκαίρι θα πρέπει να αποτελείται από
5055% υδατάνθρακες όπως δημητριακά ολικής άλεσης, κα
στανό ρύζι, ζυμαρικά, ψωμί ολικής άλεσης, φρούτα και λα
χανικά, 1520% πρωτεΐνες, κυρίως ψαριού και θαλασσινών,
πουλερικών και 30% λίπος, κυρίως από ελαιόλαδο 

4. Προτιμάτε παγωτά χαμηλών λιπαρών ή γρανίτα 

5. Καταναλώστε πολλές σαλάτες και φρούτα  

6. Πάρτε ένα καλό πρωινό κάθε μέρα, με γαλακτοκομικά χα
μηλών λιπαρών, δημητριακά ή ψωμί ολικής άλεσης και
φρούτα 

7. Αποφύγετε την κατάχρηση αλκοόλ

8. Με μέτρο τα ορεκτικά στις ταβέρνες. Προτιμήστε τα πρω
τεϊνούχα ορεκτικά (κρέατικα, τυριά, θαλασσινά) 

9.  Πίνετε αρκετό νερό (βάλτε λεμόνι, φύλλα μέντας, φέτες
αγγουριού μέσα για τη γεύση αν θέλετε), αποφύγετε τα
αναψυκτικά με ζάχαρη, προτιμήστε light μέχρι δύο την
ημέρα και πιείτε ελεύθερα ροφήματα όπως πράσινο τσάι
χωρίς ζάχαρη.

Στάθης Σκληρός
Γενικός Ιατρός και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας &
Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας

SOS συμβουλές για

την υγεία μας 

το καλοκαίρι
Με βάση την εμπειρία και την συχνότητα των περιστατικών

που αντιμετωπίζουν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ την καλοκαιρινή πε-

ρίοδο συμβουλεύουν:

Προσοχή στις ουρολοιμώξεις:

Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες, τόσο οι λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού

συστήματος (ουρολοιμώξεις, κυστίτιδες κλπ.) αυξάνονται.

Για την πρόληψη του προβλήματος ενδείκνυται η αυξη-

μένη λήψη νερού και υγρών, γενικότερα, τις θερμές ημέ-

ρες.

Προσοχή στα πρώτα συμπτώματα θερμοπληξίας:

ζεστό και κόκκινο δέρμα, έντονος πονοκέφαλος, ναυτία,

ατονία, εξάντληση, τάση για λιποθυμία, χαμηλή αρτηριακή

πίεση, ταχυκαρδία, κράμπες.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις: πυρετός, εμετοί, διάρροια,

απουσία εφίδρωσης, απώλεια αισθήσεων. Στις περιπτώ-

σεις αυτές διαταράσσεται η ισορροπία υγρών – ηλεκτρο-

λυτών στον οργανισμό, πρόβλημα που για να

αποκατασταθεί χρειάζεται η παροχή πρώτων βοηθειών στο

σπίτι του ασθενούς. Σε περίπτωση βαριάς μορφής αφυδά-

τωσης η εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη. Μπο-

ρεί να επέλθει ακόμη και έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ

σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, κωματώδης κατάσταση και

θάνατος.

Η διατροφή στον καύσωνα:

― Πίνετε άφθονο δροσερό νερό και γενικά καταναλώστε

πολλά υγρά (χυμούς, τσάι κλπ) – ακόμη και αν δε διψάτε

― Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά, που ενισχύουν

την αφυδάτωση

―  Προτιμήστε ελαφρά φαγητά (όχι πολλά καρυκεύματα)

και μικρά, συχνά γεύματα

― Καταναλώστε άφθονες σαλάτες και φρούτα. Το σώμα

μας έχει ανάγκη τις θερμίδες για να παράγει την ενέργεια

που χρειάζεται, ώστε να ιδρώνει και να παραμένει δρο-

σερό. Οπότε φροντίστε μέσα στη μέρα να τρώτε αρκετά,

προκειμένου να πάρετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία

― Αποφύγετε φαγητά με πολλές πρωτεΐνες, γιατί ανεβά-

ζουν το μεταβολισμό και τη θερμοκρασία

― Προτιμήστε το ψάρι από το κόκκινο κρέας, αποφύγετε

τις βαριές σάλτσες, τα ζεστά φαγητά και τα τηγανιτά

― Προσθέστε λίγο παραπάνω αλάτι στο φαγητό σας, για

να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό, ιδιαί-

τερα σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης

― Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το άτομο ακολουθεί

φαρμακευτική αγωγή, όπως διουρητικά. Σε συνεργασία με το

θεράποντα ιατρό, τις ημέρες του καύσωνα, ίσως να αλλάξετε

τη δοσολογία, ώστε να μην υπάρχει απώλεια υγρών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επεισόδιο θερμοπληξίας:

― Μεταφέρετε το θερμόπληκτο, χωρίς χρονοτριβή, σε

μέρος δροσερό, ευάερο και σκιερό

― Αφαιρέστε τα βαριά ρούχα, για να αερίζεται το σώμα

―  Γρήγορα μειώστε τη θερμοκρασία του σώματος: βάλτε

τον ασθενή σε μπανιέρα με κρύο νερό, ή βρέξτε το πρό-

σωπό του, το λαιμό, το στήθος και γενικά το σώμα του με

κρύο νερό

―  Τοποθετήστε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και το κε-

φάλι του

― Κάνετε εντριβές στα άκρα του με κατεύθυνση από κάτω

προς τα πάνω

― Αν μπορεί να πιει, δώστε άφθονα υγρά και μικρές πο-

σότητες αλατιού

―  Αν ο ασθενής αρνείται να πιει νερό ή κάνει εμετό ή πα-

ρουσιάζει αστάθεια στη διατήρηση των αισθήσεων, μην

του δίνετε ούτε φαγητό ούτε υγρά

― Συμβουλευτείτε ιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα.



22 ΣΕΛΙΔΑ - 1  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020                                                                                                                                                                                                   ΕΒΔΟΜΗ

Ενοποιημένοι Πανελλήνιοι Aγώνες

Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο ΟΑΚΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Ενοποι-

ημένοι Πανελλήνιοι Κολυμβητικοί

αγώνες  Αναπτυξιακών Κατηγο-

ριών (Έφηβοι / Νεάνιδες, Παίδες /

Κορασίδες, Παμπαίδες/ Παγκορα-

σίδες Α', Β'), στο ΟΑΚΑ, με πολυ

καλές επιδόσεις αθλητών.

Με ένα Πανελλήνιο ρεκόρ ολοκλη-

ρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα κορί-

τσια της ομάδας του ΑΣΚ Ντερή

(Αναστασία Μπούτου, Χριστίνα-

Δέσποινα Κακάμπουρα Κυριακή

Σταυροπούλου και Σπυριδούλα-

Ίρις Καλαμπαλίκη), στα 4Χ200μ.

ελεύθερο με επίδοση 9.09.02 κα-

τέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ

στην κατηγορία Παγκορασίδων Β’.

Το πρωτάθλημα σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη ολοκληρώνεται (29/07),

ενώ έχουν  ολοκληρώθηκαν οι

αγώνες σε 5 περιφέρειες (Κρήτη,

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

Θεσσαλία, Ιωάννινα και Πελοπόν-

νησο).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

τούλης και η Αντιπεριφερειάρχης

Πειραιώς Σ. Αντωνάκου παραβρέ-

θηκαν, μετά από πρόσκληση της

Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλά-

δος, στους αγώνες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δια-

συλλογική διοργάνωση η οποία

πραγματοποιείται μετά την έναρξη

της Πανδημίας. Ο Περιφερειάρχης

Γ. Πατούλης συνεχάρη τους διορ-

γανωτές και τη διοίκηση του

ΟΑΚΑ, για την σωστή εφαρμογή

των μέτρων προστασίας από τον

Covid -19, καθώς και για τη μεταξύ

τους συνεργασία επισημαίνοντας

ότι «όλοι μαζί κατάφεραν να πραγ-
ματοποιηθεί με ασφάλεια ένα Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα και μάλιστα
με τη συμμετοχή 2500 αθλητών
από όλη τη χώρα».
Ο Γ. Πατούλης δήλωσε ότι η Περι-

φέρεια Αττικής είναι στο πλευρό

των αθλητών και ιδιαίτερα του

υγρού στίβου οι οποίοι έχουν

ανάγκη από υποδομές και κατάλ-

ληλους χώρους προπόνησης. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο

ΟΑΚΑ ο Γ. Πατούλης είχε την ευ-

καιρία να συναντηθεί και να συνο-

μιλήσει με τον Γενικό Διευθυντή

του ΟΑΚΑ Κ. Χαλιωρή, τον πρό-

εδρο της Κολυμβητικής Ομοσπον-

δίας Ελλάδος (ΚΟΕ) Δ.

Διαθεσόπουλο, τον Ολυμπιονίκη

και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Κο-

λύμβησης Σ. Γιαννιώτη, την Ολυμ-

πιονίκη Υδατοσφαίρισης και

Πρόεδρο Αθλητών που έχουν συμ-

μετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Β. Κοζομπόλη καθώς και με αθλη-

τές και παράγοντες. 

Κύπελλο Αθλητικής 

Ναυαγοσωστικής Ελλάδος 

Η Ένωση Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος προκη-

ρύσσει το Κύπελλο Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος

και προσκαλεί όσους κολυμπούν και σώζουν, να συμμε-

τάσχουν στην πανηγυρική ανάσταση του αθλήματος που

σώζει ζωές.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Αλίμου στις 26/09/2020. H εκδήλωση περιλαμβάνει διε-

ξαγωγή αγωνισμάτων αθλητικής ναυαγοσωστικής σε πι-

σίνα. Τα αγωνίσματα είναι κολυμβητικά και διασώσεις. Οι

συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε διάφορες ηλικιακές

ομάδες. Θα απονεμηθούν μετάλλια συμμετοχής σε

όλους, βραβεία ευ αγωνίζεσθαι και έπαθλα στους νικη-

τές. 

Η ΕΑΝΕ είναι πιστοποιημένος φορέας αθλητικής αναψυ-

χής και αθλητικού τουρισμού της Γενικής Γραμματέας

Αθλητισμού. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την στήριξη ση-

μαντικών.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΝΕ και "πατέρας" της αθλητικής

ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, Δρ. Στάθης Αβραμίδης

είπε: "Η γέννηση της αθλητικής ναυαγοσωστικής στην
Ελλάδα μας συγκίνησε το 2015. Αλλά η ανάστασή της
μας δίνει πολλαπλάσια χαρά. Όσοι έβαλαν πλάτη για την
σωτηρία του αθλήματος που σώζει ζωές, όταν αυτό κιν-
δύνεψε από αφανισμό, κρύβουν μέσα τους έναν Rocky
Balboa. Πιστέψαμε στο θαύμα και δουλέψαμε για να
πραγματοποιηθεί. Προσκαλούμε όλους σε αυτή την
γιορτή του αθλητισμού".

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Στέργιος Πολίτης στα

3000μ με νέα ατομική επίδοση 8.52.67  στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Κ18 στη Λάρισα. Τη δεύτερη  θέση

κατέκτησε η ομάδα των αγοριών του Γ. Συλλόγου

Γλυφάδας στη σκυταλοδρομία 4Χ400, με τους Στερ-

γιόπουλο Γιώργο, Εξαρχάκο Αργύρη, Θεμελή Ζήνων

Μαρκάκη Γιώργο και την τρίτη θέση κατέκτησε ο

Μαρκάκης Γιώργος στα 400μ.

Στη γενική βαθμολογία των Παίδων Κ18 ( συμμετεί-

χαν 125 αθλητικά σωματεία Στίβου)  ο σύλλογος κα-

τέλαβε την 4η θέση με 51 βαθμούς.

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος κατάκτησε 

3 πανελλήνια μετάλλια
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Εκ νέου αντιδράσεις και ρευστό τοπίο

Για τις 30/8 στο ΟΑΚΑ ορίστηκε από την ΕΠΟ

Μπορεί η ΕΠΟ μετά τα όσα έχουν προηγηθεί να αποφάσισε

τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου στις 30 Αυγούστου στο

ΟΑΚΑ, ωστόσο το μπάχαλο σχετικά με το συγκεκριμένο

παιχνίδι δεν φαίνεται να τελειώνει. Σημειώνεται πως ο αγώ-

νας είχε οριστεί αρχικά να διεξαχθεί στις 27 Ιούλη στο γή-

πεδο της Ριζούπολης, όμως οι αντιδράσεις από πλευράς

Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο γήπεδο, οι ενστάσεις της

αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή και η παρέμβαση

από την Περιφέρεια Αττικής οδήγησαν τελικά στην αναβολή

του. Ωστόσο ακόμα και τα νέα δεδομένα με τον ορισμό του

αγώνα στα τέλη Αυγούστου επέφεραν εκ νέου αντίδραση

από πλευράς της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Εκ νέου αντίδραση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Μετά τη νέα απόφαση της ΕΠΟ η ΠΑΕ Ολυμπιακός αντέ-

δρασε έντονα στην πραγματοποίηση του αγώνα στις 30/8

με νέα σκληρή ανακοίνωση. Σε αυτή μεταξύ άλλων οι «ερυ-

θρόλευκοι» υποστηρίζουν ότι η ΕΠΟ έκανε πράξη αυτό που

«φαινόταν ως ένα διεστραμμένο σενάριο», ενώ κάλεσαν

UEFA, FIFA και κυβέρνηση να παρέμβουν ώστε ο αγώνας

να οριστεί τις αμέσως επόμενες μέρες. «Τους καλούμε να
παρέμβουν τώρα ώστε να αλλάξει η απόφαση των "απαί-
δευτων συμβούλων" που αντί να προάγουν το καλό του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου, εξυπηρετούν ιδιοτελή συμφέροντα
και να ορίσουν τον τελικό όπως προστάζει η ποδοσφαιρική
λογική τις αμέσως επόμενες ημέρες και σε κάθε περίπτωση
πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Η απάθεια μπροστά
στη διαφθορά δημιουργεί συνενοχή», καταλήγει η ανακοί-

νωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. 

Αντίθετα, από πλευράς της έτερης φιναλίστ του τελικού,

ΑΕΚ, δεν υπήρξε κάποια επίσημη αντίδραση για τον ορισμό

της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του τελικού.

Ρευστό τοπίο για τους νεοαποκτηθέντες

Την ίδια ώρα, ο ορισμός του αγώνα για τις 30/8 φαίνεται

να δημιουργεί ένα θολό τοπίο σχετικά με το τι θα ισχύσει

τελικά όσον αφορά το ρόστερ των δύο ομάδων και τους

παίκτες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο παι-

χνίδι. Και αυτό γιατί παραμένει προς το παρόν (τυπικά)

ρευστό το εάν οι δύο αντίπαλοι θα μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν τους όποιους νέους παίκτες θα έχουν αποκτή-

σει μέχρι τη διεξαγωγή του αγώνα. 

Το συγκεκριμένο σενάριο μάλιστα φαίνεται να ενισχύεται

έπειτα και από τη σχετική δήλωση του επιτετραμμένου

των FIFA - UEFA στην ΕΠΟ, Χέρμπερτ Χούμπελ, ο οποίος

τόνισε πως η συμμετοχή των νέων παικτών θα χρειαστεί

αλλαγή κανονισμών της τρέχουσας περιόδου. Κάτι που

ωστόσο δεν προβλέπεται. Μάλιστα, ο ίδιος πρότεινε τη

διεξαγωγή του τελικού το αργότερο μέχρι τις 2 Αυγού-

στου προκειμένου να αποφευχθούν τα περαιτέρω μπερ-

δέματα.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη σεζόν η

Αναΐς Καραγιάννη, αφού βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ

στα 100 μ. εμπ. και πλέον βλέπει χρόνους κάτω από το

13.40.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα ξεκινήσει στις 18.00 και

αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 20.00.

SUPER LEAGUE 1

Επιστροφή στη δράση για τον Ολυμπιακό
Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα ενόψει της κρίσιμης

αναμέτρησης με τη Γουλβς για το Εuropa League (6/8), οι

παίκτες του πρωταθλητή Ολυμπιακού επέστρεψαν χτες στις

προπονήσεις μετά τη μίνι άδεια που είχε δοθεί από την τε-

χνική ηγεσία. Στον απόηχο των πανηγυρισμών για την κα-

τάκτηση του τίτλου και με το πρόγραμμα να έχει ανατραπεί

μετά την αναβολή του τελικού Κυπέλλου, ο Πέδρο Μάρτινς

και οι συνεργάτες του προσπαθούν να βάλουν τους «ερυ-

θρόλευκους» όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ρυθμούς...

Γουλβς. Σε αυτό συντελεί και το γεγονός πως για σήμερα

έχει προγραμματιστεί φιλικό παιχνίδι στις εγκαταστάσεις

του Ρέντη με την Ομόνοια προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι»

να μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Μάλιστα, το συγκεκρι-

μένο τεστ λαμβάνει πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις μετά

και την αλλαγή δεδομένων που υπήρξαν σχετικά με τον τε-

λικό Κυπέλλου.

ΠΑΟΚ: Δυναμικά φαίνεται να κινείται ο ΠΑΟΚ για την από-

κτηση του 29χρονου Αυστριακού μέσου Στέφαν Σβαμπ, που

έμεινε ελεύθερος από τη Ραπίντ Βιέννης. Οι «ασπρόμαυ-

ροι» φαίνεται να έχουν καταθέσει μια ισχυρή πρόταση στην

πλευρά του παίκτη, η οποία κρίνεται θετική για την προσπά-

θειά τους να τον εντάξουν στο ρόστερ της ομάδας.

ΑΕΚ: Ενα βήμα πριν από τη μεταγραφή στη Σέλτικ βρίσκεται

πλέον ο Βασίλης Μπάρκας μετά τη νέα βελτιωμένη πρότασή

της (πλέον των 5 εκατ. ευρώ) προς την ΑΕΚ. Μάλιστα, οι

πληροφορίες ήθελαν τον Μπάρκα να μεταβαίνει σήμερα

στη Γλασκόβη προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η

μεταγραφή.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Στην Αθήνα για λογαριασμό του Πανα-

θηναϊκού αναμενόταν χτες ο Πορτογάλος Αντόνιο Σαβιέ

προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της ένταξής

του στην ελληνική ομάδα. Ο 28χρονος εξτρέμ θα περάσει

από ιατρικές εξετάσεις στο «τριφύλλι» κι αν όλα πάνε καλά

θα υπογράψει μέχρι το 2022, μετά τη συμφωνία που υπήρξε

μεταξύ των δύο πλευρών.

ΙΤΑΛΙΑ
Κυριαρχία και ρεκόρ για τη Γιουβέντους

Την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A δύο αγωνιστικές πριν

από τη λήξη του πρωταθλήματος σφράγισε η Γιουβέντους

μετά τη νίκη επί της Σαμπντόρια με 2-0 για την 36η αγωνι-

στική. Μάλιστα, ο φετινός είναι ο 9ος σερί τίτλος της «Με-

γάλης Κυρίας» (και 36ος συνολικά στην ιστορία της) που

την κάνει να κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ αφού είναι η

πρώτη ομάδα στην ιστορία των πέντε μεγάλων πρωταθλη-

μάτων (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) που κα-

τακτά εννέα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Για τον τεχνικό

της ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι, η φετινή ήταν η δεύτερη συ-

νεχόμενη χρονιά που κατακτάει τίτλο μετά την περσινή επι-

τυχία στο Europa League με την Τσέλσι. Ενώ το βαρύ

«χαρτί» των «Μπιανκονέρι», ο Πορτογάλος Κριστιάν Ρο-

νάλντο, κατάφερε να πανηγυρίσει τίτλο σε τρίτο ευρωπαϊκό

πρωτάθλημα μετά από αυτούς σε Αγγλία με τη Μάντσεστερ

Γιουνάιτεντ και Ισπανία με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σημειώνεται πως μετά την 36η αγωνιστική εκτός του τίτλου

κρίθηκαν και οι θέσεις που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση

στους ομίλους του Champions League, τις οποίες πήραν οι

Ιντερ, Αταλάντα, Λάτσιο, ενώ Ρόμα και Μίλαν εξασφάλισαν

πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Οσο για την

ουρά, έχουν ήδη υποβιβαστεί οι Μπρέσια και Σπαλ, ενώ ενό-

ψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών το ενδιαφέρον εστιά-

ζεται στην κόντρα της Λέτσε με την Τορίνο για την

αποφυγή της τρίτης από το τέλος θέσης που οδηγεί στη β'

κατηγορία.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΑΚ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Ερώτηση του ΚΚΕ για το μέλλον

των εγκαταστάσεων

Το θέμα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πρώην αερο-

δρόμιο του Ελληνικού και στον Αγιο Κοσμά, και ιδιαίτερα

το αβέβαιο μέλλον τους, έφερε το ΚΚΕ στη Βουλή με Ερώ-

τηση προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Την

Ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Μανώ-

λης Συντυχάκης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρή-

στος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ αναδεικνύουν το ρευστό τοπίο σε

σχέση με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ενόψει και

των κατεδαφίσεων στην περιοχή για την εφαρμογή των

σχεδίων παράδοσης του νότιου παραλιακού μετώπου της

Αττικής για ιδιωτική εκμετάλλευση.

Εφυγαν απο τη Ζωή

ο Σπύρος Πομώνης

Ενας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστο-

ρία της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Σπύρος Πο-

μώνης, απεβίωσε χτες Τρίτη, σε ηλικία 76 ετών. Γεννημένος

στη Νέα Φιλαδέλφεια και προερχόμενος από τα τμήματα

υποδομής της ΑΕΚ, ο Σπύρος Πομώνης φόρεσε τη φανέλα

των «κιτρινόμαυρων» για 12 χρόνια και για περισσότερους

από 250 επίσημους αγώνες. Αγωνιζόμενος στη θέση του

ακραίου επιθετικού κατάφερε να σημειώσει 50 γκολ κατα-

κτώντας με τον «Δικέφαλο» δύο πρωταθλήματα, το 1968

και το 1971, καθώς και δύο Κύπελλα, το 1964 και το 1966.

Παράλληλα ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδας. Για το

θάνατο του Σπύρου Πομώνη η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε συλλυ-

πητήρια ανακοίνωση.

Ο Πέτρος Παπαγεωργίου

«Eφυγε» απ' τη ζωή σε ηλικία 94 ετών το βράδυ της Τρίτης

28 Ιούλη ο Πέτρος Παπαγεωργίου, παλαίμαχος πρωταθλη-

τής και προπονητής.

Ο Πέτρος Παπαγεωργίου αποτελεί ένα σημαντικό κεφά-

λαιο στην ιστορία του ελληνικού στίβου και ειδικότερα στον

τομέα των ρίψεων όντας ο ίδιος πρωταθλητής της σφυρο-

βολίας, ενώ μετέπειτα ως ομοσπονδιακός προπονητής στα

αγωνίσματα των ρίψεων ανέδειξε αρκετούς πρωταθλητές

με διακρίσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος ήταν πιστός στο ΚΚΕ και στα ιδανικά του μέχρι το

τέλος, τα οποία υπηρέτησε αταλάντευτα. Και με την πεποί-

θηση ότι ο μεγαλύτερος αγώνας είναι αυτός για μια άλλη

κοινωνία, δίκαιη και σοσιαλιστική, μια κοινωνία που ο ίδιος

γνώρισε από κοντά και έζησε τον αθλητισμό ως κοινωνικό

αγαθό και δικαίωμα για όλους. 



Ο Δήμος Κρωπίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) παρέλαβαν, την Τετάρτη 29 Ιουλίου το ολοκαίνουργιο σύγχρονο όχημα/βαν

της ΚΕΔΚ, που θα χρησιμοποιηθεί για την δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

(Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές

Ανάγκες). 

Το όχημα παρουσίασαν ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης και ο πρόεδρος της ΚΕΔΚ & δημοτικός σύμβουλος

Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας.

- Δήλωση Δημάρχου Κρωπίας : «Με μεγάλη χαρά παραλά-
βαμε το νέο αυτοκίνητο της ΚΕΔΚ. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ θα έχουν πλέον δικό τους όχημα μετακίνησης. Τα
παιδιά μας εμπνέουν. Δίνουν δύναμη σε όλο το προσωπικό
μας να φέρει εις πέρας την κοινωνική αποστολή του. Κα-
λοτάξιδο!»

- Δήλωση Προέδρου της ΚΕΔΚ δημοτικού συμβούλου Κων-

σταντίνου Κωνσταντάρα: «Σήμερα έχουμε την χαρά να δια-
θέτουμε στην ΚΕΔΚ ένα νέο όχημα το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Ήταν κάτι για το οποίο ερ-
γαζόμουν μαζί με τις υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που
ανέλαβα και ήταν ο μεγάλος μας στόχος. Από σήμερα το
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ διαθέτει δικό του όχημα που θα διευκολύνει
την εξυπηρέτηση των παιδιών. Από σήμερα το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
είναι πιο ισχυρό και πιο οργανωμένο! Ευχαριστώ από καρ-
διάς τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Κιούση, τον Διευθυντή ΚΕΔΚ
κ. Νέστορα Αποστολόπουλο και όλους όσους συνεργαστή-
καμε για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ σημαντική και χρή-
σιμη αγορά του νέου οχήματος της ΚΕΔΚ»

Δυναμώνουν οι δομές του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Κρωπίας

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€

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€


