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Δήμος Σαρωνικού

Ημέρα υιοθεσίας ζώων
σελίδα 13

Θα μας βρείτε ξανά σε

περίπτερα, ψιλικά και...

στις 29 Αυγούστου.

Καλό Αύγουστο!  
3

Eξοπλισμός συλλογής

βιοαποβλήτων 

από Περιφέρεια στο

Δήμο Παιανίας
σελίδα 6

Εγκρίθηκε από το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ η 

πολεοδομική μελέτη του Κόρμπι
σελίδα 6

“…να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό
μας εμβόλιο…, το φιλότιμό μας…”

Κυρ. Μητσοτάκης

Μεγάλη κουβέντα είπε ο Πρωθυπουργός, ανα-

φερόμενος, μετά την τηλεδιάσκεψη της 4ης

Αυγούστου για τον Κορωνοϊό, στο ελληνικό
φιλότιμο.
Τι είναι όμως το “φιλότιμο” που, όπως λέγεται,

δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα στον κόσμο;

(Υπάρχει σε όλες τις γλώσσες,

αλλά αποδίδεται είτε περιφρα-

στικά, είτε αλλοιωμένα, είτε πα-

ραπλήσια και κατά προσέγγιση).

Τα ίδια τα ελληνικά λεξικά το

αποδίδουν με διαφορετικές ερ-

μηνείες σε διαφορετικές χρονι-

κές στιγμές. Αν ρωτούσατε τον

παππού σας, δεν θα δυσκολευό-

ταν να σας απαντήσει: “φιλότιμο
είναι… το φιλότιμο”. “Να έχεις μπέσα μωρέ.

Αξιοπρέπεια! Να σ'εκτιμά η κοινωνία γι'αυτό

που είσαι και γι'αυτό που κάνεις ανιδιοτελώς”

και τέτοια. “Αυτός που ωθείται να πράξει κάτι,
από ευγενικά κίνητρα”, λέει ο Μπαμπινιώτης,

επικαλούμενος τον Ξενοφώντα. “…προς την
πόλιν συμβάλλεσθαι μετά ζήλου, προς το με-
γαλείον αυτής.” Λυκούργος 167.39), λέει με-

ταξύ άλλων το λεξικό Liddel & Scott.                                      

Συνέχεια στη σελ. 2

«Το εμβόλιο των 

Ελλήνων...»

Το φιλότιμο

του Κώστα 
Βενετσάνου

34 σημαντικά έργα 
για το 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρουσίασε 
σε πλατειά 

διαβούλευση
κατοίκων 

ο Δήμαρχος 
Θ. Ζούτσος

σελίδα 7

Οι Μονάδες
Φροντίδας 

Ηλικιωμένων
την περίοδο
του Covid19

σελίδα 8

γράφει ο Δρ. Κωστής Προύσκας*
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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.

Για να υπάρχει όμως αυτός ο ζήλος για το μεγα-

λείο της πόλης – της πατρίδας – απαιτούνται κά-

ποιες προϋποθέσεις που οι σύγχρονοι Έλληνες,

στο μεγαλύτερο ίσως ποσοστό τους, τις παρα-

κάμπτουν ή τις αγνοούν, αν δεν τις περιπαίζουν.

Και πρώτη προϋπόθεση είναι η παραδοχή της

Σωκρατικής παραίνεσης, “Μητρός τε και πατρός
και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον
εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον και
εν μείζονι μοίρα και παρά Θεοίς και παρ' ανθρώ-
ποις τοις νουν έχουσι”.

Κι αυτή όμως η προϋπόθεση στηρίζεται στην

προϋπόθεση της Δικαιοσύνης, της ισοδυναμίας

και της αναλογικής ισότητας των πολιτών ΟΛΩΝ.

Ασχέτως ευθύνης πάντως και αιτιών είναι μάλ-

λον αμφίβολη η ύπαρξη της φιλοπατρίας, όπως

ορίζεται παραπάνω, για το πλείστο των νεο-ελ-

λήνων... Ευρωπαίων! Κι αν δεν έχει απωλεσθεί

τελείως, βρίσκεται κάπου παραπεταμένη, εν

υπνώσει…

Για το πλείστον των νεοελλήνων καθισχύει του

Σωκράτη ο Άγγλος – Ευρωπαίος αξιωματούχος

διπλωμάτης Robert Cooper1 που διαπιστώνει

θριαμβολογώντας πως «στο νεοτεριστικό κράτος
(...) η κοινωνία είναι λιγότερο εθνικιστική (...) και
οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θέση ως κεν-
τρικό στόχο της ζωής τους την προσωπική τους
εξέλιξη (για την πάρτη τους, δηλ.) και την προ-
σωπική κατανάλωση. (...) ο καταναλωτισμός
είναι ένας στόχος για τον οποίο η αυτοθυσία
δεν έχει νόημα»2...

Για ποιά φιλοπατρία και πιο φιλότιμο λοιπόν μι-

λάμε;

Τρανό κακό παράδειγμα άλλά όχι σπάνιο, βε-

βαίως το θράσος «ρεαλιστικής» παρότρυνσης –

πίεσης, «διδαχής» του πρώην αρχηγού της πυ-

ροσβεστικής, όπως η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αποκά-

λυψε, για το πώς σήμερα (στην παρούσα τουλά-

χιστον γενιά) παίζονται τα... «παιχνίδια»!

Ποιό φιλότιμο λοιπόν επικαλείται και αναζητά

ο... 52χρονος πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ας φροντίσει πρώτα να το αφυπνήσει! Αλλά για

να το αφυπνήσει απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας

του ιδίου, των στελεχών και των οπαδών του!

Αλλά και του συνόλου του λαού με τις προϋπο-

θέσεις που προτάξαμε και που, φοβάμαι, μοιάζει

με φαύλο κύκλο. Και είναι αυτό ακριβώς που με

φοβίζει: Η φαυλότητα!

Καλές διακοπές και χωρίς... κορώνες και ιούς!

Το ότι θα μπορούσε το φιλότιμο ν’ αποτελεί το

εμβόλιο των Ελλήνων, με βρίσκει σύμφωνο με

τον Μητσοτάκη. Είναι όμως το ζητούμενο· η

ύπαρξή του και η συντήρηση των προϋποθέσεων

αφύπνησής του.

――――――
1. R. Cooper: «διαπρεπής Ευρωπαίος διπλωμάτης. Πρωην

Σύμβουλος του Τόνι Μπλερ, μέχρι προ 5ετίας περίπου, Γε-

νικός Διευθυντής του Συμβουλίου της Ε.Ε., σε θέματα Εξω-

τερικής Πολιτικής και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων.

(Αυτός δηλ. που σχεδίαζε και εφάρμοζε την πολιτική της

Ε.Ε.

2. Βλέπε έργο του R.C. «Η Διάσπαση (διάλυση) των

Εθνών». Εκδ. Κέδρος σελ.85, πριν και μετά.

«Το εμβόλιο των 

Ελλήνων...»

Το φιλότιμο
Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Εκπρόθεσμες εγγραφές στους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

ΒΒΒ Σελ. 6

Συγχώνευση Εφοριών Σελ. 6

Οι διάδοχοι του αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου Α΄

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

ΠατρογονοΓνωσίας Άρχεσθαι 
& ΠατρογονοΛηθαργίας παύεσθαι

Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η εποχή των εικόνων   

Γιώργου Μαρινάκη Σελ. 16

Πιρουέττες, Β. Στ. Κατσάνη Σελ. 16

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

Συνεχίζεται ο αγώνας για τις ανεμο-

γεννήτριες στο Πάνειο Ορος. Ετσι σε

σε συνέχεια των νομικών ενεργειών

στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα

ο Δήμος Σαρωνικού για την αποτροπή

της εγκατάστασης ανεμογεννη-

τριών στο Πάνειο Όρος, στις 27/7

κατέθεσε: 

α) πρόσθετους λόγους ακυρώσεως

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ.

115893/24-4-2020 οικοδομικής

άδειας της ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου

ανεμογεννήτριας της εταιρείας ΑΙ-

ΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤ-

ΤΙΚΗΣ ΑΕ και 

β) νέα αίτηση αναστολής κατά του

ίδιου έργου, λαμβάνοντας παράταση

της αναστολής της εκτέλεσης της

προσβαλλόμενης άδειας μέχρι την εκ-

δίκαση της αίτησης τον Σεπτέμβριο. 

Οι πρόσθετοι λόγοι συνίστανται στο

γεγονός ότι η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕ-

ΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

έλαβε έγκριση για τη Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την

αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας

Αττικής για «παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από Αιολικό Σταθμό (μόνο

μια ανεμογεννήτρια) ισχύος 0,8 MW

ενώ σε δεύτερο χρόνο (10-9-2019)

πήρε έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας (ΡΑΕ) για ισχύ 1 MW. Επο-

μένως, η εταιρεία όφειλε να υποβάλ-

λει Αίτηση Τροποποίησης  άδειας εγ-

κατάστασης προσκομίζοντας και

τροποποίηση των στοιχείων που προ-

βλέπονται στην άδεια εγκατάστασης

(έγκριση Πρότυπων Περιβαλλοντι-

κών Δεσμεύσεων, οριστική προ-

σφορά σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ

κλπ), ωστόσο δεν συμμορφώθηκε

με αυτήν της την υποχρέωση. 

Ο Δήμος καλεί όλους τους υπευθύ-

νους και την εταιρεία να αφουγ-

κραστούν τις ανησυχίες και τις

αντιδράσεις των τοπικών κοινω-

νιών, καθώς και τη βούληση των

δημοτικών αρχών, που με ομόφω-

νες αποφάσεις των δημοτικών τους

συμβουλίων τάσσονται κατά της εγκα-

τάστασης ανεμογεννητριών στο Πά-

νειο Όρος και να σταματήσουν τις

περαιτέρω ενέργειές τους για την

υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Παράταση αναστολής εκτέλεσης της άδειας για

την ανεμογεννήτρια στο Πάνειο Όρος 
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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 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"
• Κυριακή 23 Αυγούστου

Συναυλία jazz – pop - soul

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»
“Αθηναίων 

Πολιτεία

Από τον Θησέα

στον Σόλωνα”

Στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού

στις 8 Αυγούστου στις

19:30, παρουσιάζεται η

“Αθηναίων Πολιτεία – Από

τον Θησέα στον Σόλωνα”,

από το Εθνικό Θέατρο 

Το έργο Αθηναίων Πολιτεία

είναι μια ανθολόγηση κειμέ-

νων της αρχαίας ιστοριο-

γραφίας (Ηρόδοτος,

Θουκυδίδης, Αριστοτέλης,

Πλούταρχος, Διογένης Λα-

έρτιος, κ.ά.) και άλλων ιστο-

ρ ι κ ώ ν - α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν

πηγών (επιγραφές, αρχαι-

ολογικά κείμενα), που ανα-

συνθέτουν -σε επεισοδιακή

μορφή- την περιπετειώδη

πορεία του Αθηναϊκού πολι-

τεύματος προς τη δημοκρα-

τία (7ος – 6ος αι. π.Χ.).

Πρόκειται για πέντε αυτο-

τελή, αφηγηματικά «ιστορή-

ματα»– διασκευασμένα σε

δραματική μορφή και για θε-

ατρική απόδοση, τα οποία

συνέχονται θεματολογικά

σε ένα ενιαίο ιστορικό-πολι-

τικό διακείμενο. 

Η εκδήλωση προσφέρεται

δωρεάν από το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Μέγιστος αριθμός θεατών:

100. Είναι υποχρεωτική η

προκράτηση θέσης εδώ: 

https://digitalculture.gov.gr/20

20/07/athineon-politia-apo-

ton- th isea-s ton-so lona-

5/#eventora 

Ώρα έναρξης: 19:30

Ώρα προσέλευσης: 19: 00

Μετά την έναρξη, η είσοδος

δεν θα επιτρέπεται.

Σημειώνουμε ότι οι θεατές

θα πρέπει να τηρούν τις

οδηγίες και συστάσεις της

Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων COVID-19 του Υπουρ-

γείου Υγείας για την

ασφαλή προσέλευση στους

αρχαιολογικούς χώρους και

τα μουσεία. 

“Πέρσες” 
του Αισχύλου

Στο υπαίθριο Θέατρο του

Αττικού Άλσους παρουσιά-

ζει το Εθνικό Θέατρο με την

εμβληματική παράσταση

«Πέρσες» του Αισχύλου

που παρουσιάστηκε με εξαι-

ρετική επιτυχία πριν λίγες

μέρες στο αρχαίο Θέατρο

της Επιδαύρου.

Οι παραστάσεις θα πραγμα-

τοποιηθούν: Σάββατο 8, Κυ-

ριακή 9, Τρίτη 11, Τετάρτη

12 και Πέμπτη 13 Αυγού-

στου 2020, ώρα 21:00 στο

υπαίθριο θέατρο στο Αττικό

Άλσος, είσοδος από την

οδό Καρπενησιώτη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

για το κοινό και πραγματο-

ποιείται μόνο με την προμή-

θεια δωρεάν δελτίων

εισόδου αποκλειστικά από

την ηλεκτρονική πλατφόρμα

ticketservices.gr, προς απο-

φυγή συνωστισμού. 

Χορευτικά σόλι
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο

15 Σεπτεμβρίου 2020

Χορογραφίες: Ιωάννα Πορτό-

λου, Γιάννη Νικολαΐδη, Χρ.

Παπαδόπουλου, Κων/νου

Ρήγου και χορευτές του Μπα-

λέτου της ΕΛΣ

Οι απάχηδες 

των Αθηνών
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 

Η ιστορική αυτή ταινία, πο-

λύτιμο ντοκουμέντο για την

Αθήνα της εποχής του ΄30,

«ζωντανεύει» και πάλι.

“Έλα μία βόλτα”

O πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» οργανώνει

πολιτιστική δράση στις 21.8.2020, ημέρα Παρασκευή

στο θέατρο Άλσος για την παράσταση του Τάκη Ζαχα-

ράτου, “Έλα μία βόλτα”. Αναχώρηση από Βούλα, ση-

μείο συνάντησης επί της Ζεφύρου 2 πίσω από την

Πνευματική Εστία, στις 19:00 το απόγευμα.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείτε με

την Ιφιγένεια Αμοργιανού στο τηλέφωνο 6998958059,

email: ifamour10@yahoo.gr

“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

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

στο Δήμο Μαρκοπούλου
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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.

Το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ

Κινουμένων Σχεδίων, το μεγαλύ-

τερο Φεστιβάλ Animation της

χώρας, θα πραγματοποιηθεί για

13η συνεχή χρονιά, παρουσιάζον-

τας πλούσιες θεματικές και διε-

θνείς συνεργασίες, από τις 23 έως

και τις 27 Σεπτεμβρίου 2020, στο

νησί της Σύρου, σε συνδιοργάνωση

με το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης

και την Αντιπροσωπεία της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. 

Ανταποκρινόμενο στις ιδιάζουσες

συνθήκες που επικρατούν λόγω

της πανδημίας του Covid-19, το An-

imasyros 13 υιοθετεί μία νέα μορφή, αυτή του “Phygital”.

Το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα προβληθεί σε

φυσικούς χώρους στο νησί της Σύρου, ενώ το σημαντι-

κότερο μέρος αυτού θα προβληθεί και σε live streaming,

μέσω πλατφόρμας, δίνοντας την αίσθηση στον θεατή,

από οποιοδήποτε σημείο της γης, ότι παρακολουθεί το

Animasyros 13 την ώρα που αυτό συμβαίνει φυσικά.

Οι χώροι του Φεστιβάλ

Η Σύρος πρωτεύουσα του Animation στην Ελλάδα

Στη φετινή του έκδοση το Animasyros επεκτείνεται και

γεμίζει με την τέχνη της εμψύχωσης όλο το νησί της

Σύρου. Συγκεκριμένα, όλες οι προβολές του Φεστιβάλ

θα πραγματοποιηθούν μόνο σε

εξωτερικούς χώρους, με την Ερ-

μούπολη να αποτελεί το κύριο

σημείο αναφοράς, ενώ κάθε μέρα

θα προστίθεται και ακόμα ένας

οικισμός του νησιού στο χάρτη

του Animasyros. 

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ 

Animation για κάθε ηλικία από

κάθε γωνιά της γης

Το Animasyros 13 θα φιλοξενήσει

τα διαγωνιστικά τμήματα Διεθνές

& Σπουδαστικό Μικρού Μήκους

και Τηλεοπτικές και κατά Παραγ-

γελία ταινίες. Ήδη περισσότερες από 2.600 ταινίες

έχουν κατατεθεί συνολικά διεκδικώντας ένα από τα βρα-

βεία του Animasyros! Η διαδικασία προεπιλογής έχει

ολοκληρωθεί και οι ταινίες που θα διαγωνιστούν θα ανα-

κοινωθούν μέσα στον Αύγουστο.

Επιπλέον, θα δοθούν ακόμα δύο βραβεία, το European Values

Award #ThisIsEU – Βραβείο Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το

βραβείο Καλύτερης Ελληνόφωνης Ταινίας που απονέμεται

από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Τέλος, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την Αγορά του

Animasyros θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν καθώς

θα μεταδίδεται και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ελευσίς 2021
8ο ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

25 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2020

Με κύρια θεματική τον Έρωτα στο Αρχαίο Δράμα, η Ελευ-

σίνα γεμίζει θεατρικές παραστάσεις, χορό, συναυλίες και

εργαστήρια!

Το 8ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος με την υποστήριξη

της Ελευσίνας Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, θα

πραγματοποιηθεί για 8η συνεχή χρονιά από τις 25 Αυγού-

στου έως 3 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Ελευσίνας. Έχον-

τας ως κύρια θεματική τον Έρωτα στο Αρχαίο Δράμα, το

Αττικό Σχολείο θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με

θεατρικές παραστάσεις καθώς και παραστάσεις χορού, συ-

ναυλίες, ομιλίες και εργαστήρια. Η είσοδος σε όλες τις εκ-

δηλώσεις είναι ελεύθερη και θα τηρηθούν τα απαραίτητα

μέτρα προφύλαξης λόγω του Covid-19.

Επιπλέον, το Αττικό Σχολείο -μόνο για την φετινή χρονιά-

θα δώσει υποτροφίες φιλοξενώντας 25 μαθητές στο πρό-

γραμμά του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

21:30 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου

στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος (Ίωνος

Δραγούμη 37, Ελευσίνα)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21:00-22:30 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Οι κάτω απ' τ' αστέ-

ρια” του Τηλέμαχου Τσαρδάκα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λε-

ωνίδας Κανελλόπουλος (Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα)

Πρωταγωνιστούν: Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής

22:30-23:30 | Συζήτηση με τους σπουδαστές και το κοινό

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21:00-23:00 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ «Τα τραγούδια της ντροπής» με

την Ναταλία Λαμπαδάκη στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας

Κανελλόπουλος (Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

17:00-18:30 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “O Έρωτας στο

Αρχαίο Δράμα” στη σκηνή του Ε.Κ.Ε.Δ.Α  (Χαριλάου 28, Ελευ-

σίνα). Διδασκαλία, επιλογή κειμένων: Μάρθα Φριντζήλα

21:30-23:00 | ΠΡΟΒΟΛΗ ταινίας εκπαιδευτικού ενδιαφέρον-

τος 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

17:00-18:30 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΣΥΜΠόΣΙΟ (ή

περί έρωτος)”  στη σκηνή του Ε.Κ.Ε.Δ.Α  (Χαριλάου 28,

Ελευσίνα). Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μιχάλης Πανάδης, Μα-

ριέλλα Παναγιώτου

21:30-23:00 | ΠΡΟΒΟΛΗ ταινίας εκπαιδευτικού ενδιαφέρον-

τος 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21:00-22:30 | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ “Ύλη” από την ομάδα

KÓKA&PANÚ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλό-

πουλος (Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα)

Ιδέα, δημιουργία, χορογραφία, ερμηνεία: Κωνσταντίνα Ευ-

θυμιάδου & Παναγιώτης Μανουηλίδης

22:30-23:30 | Συζήτηση με τους σπουδαστές και το κοινό

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21:00-22:00 | “ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (1926-1970)  - Από τον

ήχο προς το όλον της τέχνης” 

Σεμιναριακή Παρουσίαση με τον Κωστή Ζουλιάτη στο

Ε.Κ.Ε.Δ.Α  (Χαριλάου 28, Ελευσίνα)

22:00-23:30 | ΠΡΟΒΟΛΗ του ντοκιμαντέρ “Anaparastasis- Η

ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)” του

Κωστή Ζουλιάτη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν αλλά απαιτείται η

κράτηση θέσεων στις εκδηλώσεις πριν από την ημέρα της

εκδήλωσης λόγω της μειωμένης πληρότητας που προβλέ-

πεται να λειτουργήσουν οι χώροι. Η κράτηση θα γίνει με την

αποστολή email στο info@attikosxoleio.gr και η είσοδός σας

με την επίδειξη του επιβεβαιωτικού email. Περισσότερα:

www.attikosxoleio.gr

Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων
23 - 27  Σεπτεμβρίου 2020 – Σύρος

Στο Ξέφωτο του Πάρκου

Σταύρος Νιάρχος

Κάθε Τρίτη του Αυγούστου, το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύ-

ρος Νιάρχος πλημμυρίζει μουσική! 

Απολαύστε ξανά, μαγνητοσκοπημένες, τις συναυλίες αγα-

πημένων Ελλήνων καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκαν

με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο της σειράς #snfccAtHome:

music του ΚΠΙΣΝ.

Κάθε Τρίτη στις 21.00, το Ξέφωτο υποδέχεται όσους βρί-

σκονται στην αυγουστιάτικη Αθήνα, προσφέροντας δρο-

σερές μουσικές βραδιές με τον Βαγγέλη Γερμανό, τη

Nalyssa Green και τον Vassilikos.

Για την ασφάλειά σας και την τήρηση των απαραίτητων

αποστάσεων που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ, έχουμε

σχεδιάσει μια ειδική υποδομή στο Ξέφωτο με σημάνσεις,

οι οποίες υποδεικνύουν τις θέσεις στις οποίες μπορούν να

κάτσουν παρέες ή οικογένειες μέχρι και 4 άτομα.
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Εκπρόθεσμες εγγραφές

στους βρεφονηπιακούς

σταθμούς του Δήμου ΒΒΒ 

Από την Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκίνησε η υποβολή

των εκπρόθεσμων εγγραφών στους δημοτικούς βρεφο-

νηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (email) oappa@vvv.gov.gr με σκαναρι-

σμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε  μέσω

ταχυδρομείου/εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), όπου

θα κατατίθενται σε φάκελο η αίτηση και το σύνολο των

δικαιολογητικών με την αναγραφή ‘’ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙ-

ΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗ-

ΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021)’’ και θα απο-

στέλλονται στο γραφείο Διοίκησης του Ο.Α.Π.Π.Α. στην

οδό Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη Τ. Κ. 166-71.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν: για το Παιδικό Τμήμα όσα

παιδιά είναι γεννημένα από 1/1/2017 έως 28/2/2018, για

το Α’ Βρεφικό Τμήμα από 1/3/2018 έως 1/3/2019 και για

το Β΄ Βρεφικό Τμήμα από 2/3/2019-1/1/2020. 

Η φόρμα της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά εγγραφής για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφών,

μπορούν να αναζητηθούν στο site του Δήμου

(http://94.46.192.98/~vvvgov/index.php/nomika-prosopa-

oappa-xenonas/oappa/2020-05-15 19-21-46#tab-3)

Συγχώνευση εφοριών

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι:

Η ΔΟΥ Γαλατσίου καταργείται και συγχωνεύεται με την ΙΓ

Αθηνών,

η ΔΟΥ Χαλανδρίου συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Χολαργού,

η ΔΟΥ Νέας Σμύρνης συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Καλλιθέας,

η ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Ηλιού-

πολης,

η ΔΟΥ Αχαρνών συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Αγίων Αναργύ-

ρων,

η ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου  συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Γλυφάδας. 

Κλειστή έως και Δευτέρα 10/08/2020 

η Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας 

Στο μεταξύ έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, δεν

θα πραγματοποιούνται συναλλαγές του κοινού με τη

Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, λόγω συγχώνευσής της με τη

Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. 

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο το

Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμά-

των (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) ενέκρινε την ανα-

θεώρηση της πολεοδομικής

μελέτης της περιοχής Κόρμπι της

Δ.Ε. Βάρης. Η ολοκληρωμένη με-

λέτη ήταν κατατετιθμένη στο

ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. από το Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης από τις 27 Αυγού-

στου 2019, αλλά για

διάφορους λόγους, (αλ-

λαγή σύνθεσης συμβου-

λίου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.,

κορωνοϊος κ.α.) το Συμ-

βούλιο δεν είχε συγκλη-

θεί και δεν είχε λάβει

καμία απόφαση. Μετά

την έγκριση από το

ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. αναμένεται η

έγκριση της μελέτης από

το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το

Συμβούλιο της Επικρατείας και

τέλος η σύνταξη και υπογραφή και

δημοσίευση του σχετικού Προ-

εδρικού Διατάγματος.

Οπως αντιλαμβανόμασστε έχει

δρόμο ακόμη. Είναι αυτές οι αγκυ-

λώσεις που επισημαίνουμε καθη-

μερινά!

Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη οι

απαιτούμενες διαδικασίες για την

κύρωση της Πράξης Εφαρμογής

της περιοχής Κόρμπι, από τον Πε-

ριφερειάρχη Αττικής, η οποία θα

ολοκληρωθεί μετά την έκδοση του

Π.Δ. της πολεοδομικής μελέτης. Η

εξέλιξη, αποτελεί ένα ακόμα βήμα

προς την ολοκλήρωση των πολεο-

δομικών εκκρεμοτήτων της περιο-

χής Κόρμπι, οι οποίες

χρονίζουν αρκετές δεκαε-

τίες και οι κάτοικοι της πε-

ριοχής έχουν κουrαστεί

να περιμένουν.

Ο Δήμαρχος, δήλωσε με-

ταξύ άλλων: «Οι πολεοδο-

μικές εκκρεμότητες της

Δ.Ε. Βάρης απασχολούν τη

Διοίκηση του Δήμου από

την πρώτη μέρα της ανάλη-

ψης των καθηκόντων της. Η

σημερινή εξέλιξη αποτελεί

ένα σημαντικό βήμα προς

την οριστική επίλυση τους και το

τέλος της ομηρίας των κατοίκων της

περιοχής».

Tον δήμο Παιανίας επισκέφθηκε ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης,

όπου παράδωσε στον Δήμαρχο Ισί-

δωρο Μάδη σύγχρονο εξοπλισμό για

την εφαρμογή του προγράμματος ανα-

κύκλωσης στους Δήμους της Αττικής, 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα απορ-

ριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλή-

των και 60 καφέ κάδους. 

Στην παράδοση παρευρέθησαν ο Αντι-

περιφερειάρχης Πολιτικής Προστα-

σίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος

του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης

και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικού

Τομέα Θ. Αυγερινός, η Γεν. Γρ. του

Δήμου Φ. Τολούδη και οι αντιδήμαρχοι

Θ. Σταύρος, Ζ. Αγγελοπούλου, Γ. Δά-

βαρης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Υλοποιούμε με ιδιαίτερη φροντίδα
και συνέπεια το πρόγραμμά μας για
τον εκσυγχρονισμό της Αττικής με σε-
βασμό στο περιβάλλον και στον πο-
λίτη. Παραδίδουμε σε όλους τους
δήμους υπερσύγχρονο εξοπλισμό και

τον θέτουμε στη διάθεση της τοπικής
κοινωνίας, ώστε όλοι μαζί να επιτύ-
χουμε τον στόχο μας που δεν είναι
άλλος από το να μετατρέψουμε την
Αττική μας σε παράδειγμα προς μί-
μηση. Η ανακύκλωση θα πρωταγωνι-
στήσει στις ζωές μας για το καλό όλων
μας και κυρίως των παιδιών μας. Και
αυτό θα γίνει με συνέπεια, σχέδιο και
συντονισμένες ενέργειες». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ισ.

Μάδης ευχαρίστησε τον Περιφερει-

άρχη και μεταξύ άλλων δήλωσε: 

«Θα ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος
και μελλοντικά θα επιτύχουμε τον
στόχο μας και με την αρωγή και τη
βοήθεια του Περιφερειάρχη θα είμα-
στε πρωταγωνιστές. Εύχομαι και μελ-
λοντικά μέσα από αντίστοιχες δράσεις
να πάμε την Περιφέρεια και τον δήμο
ακόμη πιο ψηλά».

Εγκρίθηκε από το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ η 

πολεοδομική μελέτη του Κόρμπι

Eξοπλισμός συλλογής βιοαποβλήτων 

από Περιφέρεια στο Δήμο Παιανίας
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Με σημαντική συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φο-

ρέων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η ετήσια

συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του

Δήμου Παλλήνης, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου, Κωστής Σμέρος. 

Οι συμμετέχοντες ενέκριναν, σχεδόν ομόφωνα (μια μόνο

αρνητική ψήφος),  την εισήγηση του Δημάρχου Παλλήνης,

Θανάση Ζούτσου για τον σχεδιασμό έργων, δράσεων και

παρεμβάσεων του Δήμου, καθώς και τον προϋπολογισμό

του 2021.

Ο Θ. Ζούτσος τόνισε ότι «η Διοίκηση του Δήμου, εφαρμόζει
το προεκλογικό της πρόγραμμα και υλοποιεί σταδιακά όλες
τις  δεσμεύσεις της,  απέναντι  στους δημότες  τιμώντας
την  εμπιστοσύνη  τους».

Υπογράμμισε ότι «μετά  την  ολοκλήρωση  των  υπόγειων
έργων  υποδομής  όπως,  τα   δίκτυα ομβρίων,  η  αποχέ-
τευση  ακαθάρτων,  το  Φυσικό  Αέριο,  τα  οποία  είναι  σε
εξέλιξη,   ωριμάζουν  πλέον  οι  συνθήκες  για  παρεμβάσεις
λειτουργικής  και αισθητικής  αναβάθμισης  της  πόλης.
Ότι οι «πρωτόγνωρες  συνθήκες  αλλαγής  στη  ζωή  μας
από  την πανδημία του Covid 19, έφεραν  πίσω  αρκετές
προγραμματισμένες  εργασίες  και  γι’ αυτό  πρέπει  να  κα-
ταβληθεί  τεράστια  προσπάθεια  για  να  κερδίσουμε  το
χαμένο  χρόνο. Να  είστε  βέβαιοι  ότι  θα  το  πετύχουμε».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στο συνολικό πρό-

γραμμα έργων που θα παραδοθούν ή θα συνεχιστούν ή θα

ξεκινήσουν μέσα  στο 2021:

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1) Αποχέτευση Δήμου Παλλήνης

2) Φυσικό  Αέριο

3) Στάση  ΜΕΤΡΟ ( Γέρακας)

ΕΡΓΑ  ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

1)  Περιαστικό  Άλσος  Πανοράματος 

2) Ανάπλαση Κοινοχρήστων  Χώρων  Παλλήνης (αφορά  το

Παλαιό  Κέντρο,  την  Κάντζα  και  τον  Αγ. Νικόλαο).

3) Διαχείριση-ανάπλαση  δασικής  έκτασης-άλσους-Τριγώ-

νου Καμπά 8 στρεμ.

4) Ολοκλήρωση  μελέτης  χρήσεων  γης Πλατείας  Πανο-

ράματος.

5) Ανάπλαση  Κοινοχρήστων  Χώρων  ρέματος  Παναγίτσας         

6) Ανάπλαση  Κοινοχρήστων  Χώρων  του  706  Ο.Τ.             

ΕΡΓΑ  ΟΔΙΚΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

1) Κατασκευή  5  κυκλοφοριακών  κόμβων  σε  κρίσιμες  και

επικίνδυνες  διασταυρώσεις, επί της οδού Εθνικής Αντιστά-

σεως καθώς και στην οδό Πίνδου, στον Γέρακα.

2) Έργα  οδοποιίας (Παλλήνη-Βακαλόπουλο-Μπαλάνα)

3) Εκτέλεση  μελέτης  οδοποιίας και συντήρησης  οδών

στις  3  Δ.Ε. Υπεγράφη η σύμβαση, ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

4) Νέα μελέτη συντήρησης οδών Δ.Ε. Παλλήνης (2.800.000

€).

5) Μελέτες  συντήρησης  και  ανακατασκευής  πεζοδρο-

μίων  και  στις  3  Δ.Ε.

6)  Σε  όλες  τις  αναπλάσεις  Κοινοχρήστων  Χώρων  προ-

βλέπεται  και  η κατασκευή  ποδηλατοδρόμων  ώστε  στα-

διακά  η  πόλη  να  αποκτήσει  ένα  ολοκληρωμένο  δίκτυο

ποδηλατοδρόμων.

ΣΧΟΛΕΙΑ  

1) 7ο Δημοτικό  και  7ο  Ν/Γ Παλλήνης 

2) 7ο Δημοτικό  Παλλήνης (προσωρινό)

3) 12ο Ν/Γ Γέρακα ( οδός Ύδρας & Νισύρου)

4) Νέες αίθουσες δίχρονης-προσχολικής 

5) Ανακατασκευή  αύλειων  χώρων  σε  2ο, 3ο, 4ο Δημοτικά

Παλλήνης, 1ο και 6ο Δημοτικά Γέρακα και 1ο Γυμνάσιο

Παλλήνης 9.

6) Πρόγραμμα << Ζωγραφίζοντας τα Σχολεία>>

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1) Ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  απόκτησης χώρου  για

την κατασκευή  κεντρικού  Πράσινου  Σημείου  και  Σ.Μ.Α.

2) Αγορά  εξοπλισμού  για  βελτίωση  της  καθαριότητας

(κάδοι,  απορριμματοφόρα,  φορτηγά  οχήματα  κ.λ.π. Ση-

μειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο, θα παραδοθούν από  τον

ΕΣΔΝΑ  200 καφέ  κάδοι  και  ειδικό  απορριμματοφόρο  για

τη  συλλογή  βιοαποβλήτων.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1) Έργο  συντήρησης  όλων  των  αθλητικών  Κέντρων  του

Γέρακα. 

2) Μελέτη  για  την  αναβάθμιση  και  συντήρηση  όλων  των

αθλητικών  εγκαταστάσεων του  Αθλητικού  Κέντρου  Παλ-

λήνη.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

1) Παράδοση και των 14 παιδικών χαρών που ανακατα-

σκευάζει και πιστοποιεί ο Δήμος Παλλήνης, με χρηματοδό-

τηση από την Περιφέρεια Αττικής. Ήδη έχουν παραδοθεί οι

12 από αυτές. 

2) Έχουν  ολοκληρωθεί,   3  Παιδικές  Χαρές, με χρηματο-

δότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

3) Εξασφαλίστηκε  και  νέα  χρηματοδότηση  ποσού  1,8 εκ

€  για  την  ανακατασκευή  και  πιστοποίηση  όλων  των

υπολοίπων  Παιδικών  Χαρών  και  στις  3  Δ.Ε. Ολοκληρώ-

νεται  ήδη  η  μελέτη  και  προχωρούμε  στη  διαδικασία

υπογραφής  προγραμματικής  σύμβασης  με  την  Περιφέ-

ρεια  Αττικής.

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1) Ολοκληρώνεται εντός του έτους το έργο κατασκευής

Διοικητηρίου  της  Ανθούσας 

2)  Σε  φάση  ολοκλήρωσης  είναι  και  ο  Βρεφονηπιακός

Σταθμός  στον  Γαργηττό  ΙΙ (οδός Τερψιχόρης).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ

Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου

για την προώθηση της ολοκλήρωσης του Σχεδίου Πόλης,

τονίζοντας ότι αποτελεί «θέμα υψίστης  προτεραιότητας,

αφού  είναι  το  μόνο  μέσο  και  το  μοναδικό  εργαλείο

ανάπτυξης  της  πόλης  με  το  οποίο διασφαλίζονται  οι

περιουσίες  των  δημοτών,  προωθείται  η  οργανωμένη  και

ορθολογική  ανάπτυξη   της  πόλης  και  ταυτόχρονα  εξα-

σφαλίζονται  οι  χώροι  και  τα  χρήματα  για  την  κατα-

σκευή  τω  απαραίτητων  κοινωνικών  υποδομών».

ΣΒΑΚ

Επιπλέον, ο Θ. Ζούτσος τόνισε ότι ο Δήμος Παλλήνης είναι

μεταξύ των ελαχίστων Δήμων της χώρας, που έχει ολοκλη-

ρώσει  το  ΣΒΑΚ ( Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας)

το  οποίο  επιτρέπει  την υλοποίηση οργανωμένων και στο-

χευμένων παρεμβάσεων με ιεράρχηση  και  προγραμματι-

σμό.

«ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ»

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στο πρό-

γραμμα «Ασφαλής Πόλη» που ήδη υλοποιείται με στόχο

την προστασία της δημοτικής περιουσίας και την ενίσχυση

του αισθήματος δημόσιας  ασφάλειας  στους  κατοίκους

της  πόλης. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόγραμμα 34 σημαντικών έργων
και παρεμβάσεων για το 2021

Παρουσίαση σε πλατεια διαβούλευση κατοίκων
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Η πανδημία που προκλήθηκε από τον νέο κορωναϊό,
SARSCovid19, έφερε τον κλάδο της Φροντίδας Ηλι
κιωμένων αντιμέτωπο με μια νέα κατάσταση. Στατι
στικά στοιχεία από διάφορες Ευρωπαικές χώρες
δείχνουν ότι μεγάλα ποσοστά των θανάτων σχετιζό
μενων με τον SARSCovid19 αφορούν ηλικιωμένους
που κατοικούσαν σε μονάδες φροντίδας. Τα ποσοστά
αυτά κυμαίνονται από 30 έως και 55%. 

Ο κλάδος της Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα
αριθμεί περίπου 300 Μονάδες Φροντίδας και 14.000
ηλικιωμένους ενοίκους. Παρά τις αρχικές δυσκολίες
με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα αποτελέ
σματα ήταν εξαιρετικά και πλέον μπορούμε με βεβαι
ότητα να πούμε πως στην Ελλάδα κανένας ένοικος σε
Μονάδα Φροντίδας δεν απεβίωσε από κορωναϊό, ενώ
καταγράφηκαν μόνο 13 κρούσματα σε 2 από τις 300
μονάδες της χώρας. 

Η μεγάλη διαφοροποίηση στον αριθμό των κρουσμά
των και των θανάτων οφείλεται βεβαίως στα μέτρα τα
οποία υιοθέτησαν αρκετά έγκαιρα οι Μονάδες Φρον
τίδας Ηλικιωμένων της χώρας μας. Παρακολουθώντας
την αρνητική εξέλιξη της πανδημίας σε άλλες χώρες,
αλλά και τις οδηγίες της παγκόσμιας επιστημονικής
κοινότητας όπως αυτές αποτυπώνονταν στις οδηγίες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καταφέραμε να
λάβουμε έγκαιρα μέτρα τα οποία επικροτήθηκαν και
στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στις οδηγίες της Περι
φέρειας Αττικής, του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. 

Το έργο των Διευθυντών των Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων στη χώρα μας ήταν συντονισμένο και
σχεδιασμένο λεπτομερώς, πράγμα το οποίο επιτύχαμε
μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ) και την αγαστή συνεργασία με
τις Περιφερειακές διοικήσεις και τους κρατικούς Φο
ρείς. 

Στα μέτρα που λάβαμε συμπεριλαμβάνεται η υποχρε
ωτική χρήση μάσκας και μέσων ατομικής προστασίας
από τον Φεβρουάριο, ο περιορισμός του επισκεπτη
ρίου και τελικά η διακοπή του από τις αρχές Μαρτίου,
η θερμομέτρηση και η ιατρική παρακολούθηση των
ενοίκων και των εργαζομένων μας και κυρίως η εκπαί
δευση όλων των εμπλεκομένων εργαζομένων, στελε
χών, ενοίκων και συγγενών. 

Οι εργαζομένοι, οι νοσηλευτές/ριες και οι πρακτικοί
φροντιστές πρωτοστάτησαν στην πρόληψη και αντι
μετώπιση του Covid19. Αυτό αποτυπώθηκε εμφανώς
κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής μεταδοτικότη

τας, της καραντίνας, αλλά και κατά τη λήξη της, ειδικά
με το άνοιγμα του επισκεπτηρίου στις Μονάδες μας.
Οι άνθρωποι που εργάζονται στις Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων φροντίζουν ανθρώπους ευάλωτους, με
βεβαρυμμένη κατάσταση υγείας, Άνοια, σύνδρομο
Alzheimer αλλά και άλλες νευροεκφυλιστικές παθή
σεις ή και κινητικά προβλήματα. Η εμπιστοσύνη που
δείχνουν τα παιδιά, οι συγγενείς και οι φίλοι των ενοί
κων των ΜΦΗ είναι μια σχέση που χτίζεται με έντονο
αίσθημα αλληλοσεβασμού και ευθύνης, από πλευράς
νοσηλευτών και φροντιστών. 

Διεξάγοντας μια πανελλήνια έρευνα (της οποίας τα
αποτελέσματα θα εκδόσουμε σε λίγο καιρό) για τις
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων την περίοδο του
Covid19, η ανταπόκριση και η έγκαιρη αντίδραση των
Μονάδων της χώρας μας με την έγκαιρη λήψη Μέ

τρων Ατομικής Προστασίας, αλλά και γενικότερων μέ
τρων υγειονομικού χαρακτήρα είναι εντυπωσιακή. Η
μεγάλη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από
τις Μονάδες ήταν ο κορωναϊός να μην περάσει μέσα
στο χώρο της Μονάδας από όσους εργάζονται ή εισέρ
χονται σε αυτή. Μέτρα που ακολουθήθηκαν είναι η
χρήση γαντιών, το συχνό πλύσιμο των χεριών, η χρήση
μάσκας και ανάλογα με την ευαλωτότητα των περιστα
τικών που νοσηλεύονται στη Μονάδα η χρήση ποδο
ναρίων, σκούφων και στολών προστασίας. Όπως
αναφέρθηκε, κανείς από τους ενοίκους που διέμεναν
στις ΜΦΗ δεν απεβίωσε από Covid19 ενώ τα κρού
σματα σε μονάδες σχεδόν μηδενικά. Επίσης, από την
έρευνα που διεξάγουμε, παρατηρείται μείωση και
άλλων λοιμωδών ασθενειών όπως η εποχική γρίπη και
γαστρεντερίτιδα σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξά
μηνο πέρσι. 

Στις απαντήσεις που λάβαμε έως σήμερα από 46 Δι
ευθυντές Μονάδων Φροντίδας της χώρας, το 96% των
εργαζομένων σε ΜΦΗ έδειξε να είναι θετικό ή πολύ
θετικό στη λήψη μέτρων προστασίας, ακόμη και

αυτών που δεν είχαν ως τότε ληφθεί. Κανείς εργαζό
μενος, από τις συμμετέχουσες ως τώρα Μονάδες, δεν
νόσησε από κορωνοϊό, ενώ αρνητικό σε αποτελέ
σματα μοριακών ελέγχων μέχρι στιγμής δείχνει να
είναι το 100% των εργαζομένων και των ενοίκων στις
ΜΦΗ που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό σημαίνει
ενδεχομένως πως ακολουθήθηκαν οι οδηγίες προφύ
λαξης όχι μόνο εντός των χώρων εργασίας αλλά και
εκτός αυτών (π.χ. στις μετακινήσεις και στο σπίτι). 

Η έγκαιρη ενημέρωση και οι υπεύθυνες προσπάθειες
των διευθυντών και των εργαζομένων στις Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων, αλλά και η άριστη συνεργα
σία με τον ελεγκτικό μηχανισμό συνέβαλαν ώστε
αυτήν την κρίσιμη στιγμή να σταθούμε επάξια στο
ύψος των αναγκών. Οι Μονάδες της χώρας μας στε
λεχώνονται από έμπειρο επιστημονικό και νοσηλευ
τικό δυναμικό, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των
καιρών και ανταπεξέρχονται δυναμικά και αποτελε
σματικά. Επιπλέον, οι συγγενείς των φιλοξενουμένων
μας επέδειξαν τεράστια συμμόρφωση στις οδηγίες,
υπομονή για τη διακοπή του επισκεπτηρίου και εφευ
ρετικότητα στην επινόηση νέων, συγκινητικών πολλές
φορές, τρόπων επικοινωνίας. Όμως δεν πρέπει να
εφησυχάζουμε. 

Η διαχείριση της πανδημίας SARSCovid19 από τις
Μονάδες της χώρας μας αποτελεί πλέον βέλτιστη πρα
κτική και υπόδειγμα δράσης και για τις άλλες χώρες
τις Ευρώπης. Στη διαχείριση αυτή συνετέλεσαν πολ
λοί. Αξίζουν σε όλους τους συντελεστές πολλά συγχα
ρητήρια!

―――――――――

* Ο Δρ Κωστής Προύσκας είναι Ψυχολόγος  Δρ Γεροντολογίας,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων «Άκτιος» και Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Γε
ροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
την περίοδο του Covid19 

Οι Μονάδες της χώρας μας στελεχώ
νονται από έμπειρο επιστημονικό
και νοσηλευτικό δυναμικό, προσαρ
μόζονται στις απαιτήσεις των καιρών
και ανταπεξέρχονται δυναμικά και
αποτελεσματικά. 

γράφει ο Δρ. Κωστής Προύσκας*
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Η αμέλεια σκοτώνει 

Δυο εκρήξεις, οι μεγαλύτερες  μετά τη Χιροσίμα, κα-

τέστρεψαν, ισοπέδωσαν τη μισή Βυρητό, με εκατον-

τάδες νεκρούς και ασύλληπτη οικονομική

καταστροφή στις αποθήκες του λιμανιου, όπου από

μαρτυρίες υπευθύνων είχαν αποθηκευμένο νιτρικό

αμμώνιο, που είναι εκρηκτικό και άλλες εκρηκτικές

ύλες που κατάσχονται κατά καιρούς στο λιμάνι!

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, οι

τεράστιες αυτές ποσότητες του νιτρικού αμμωνίου, οι

οποίες προκάλεσαν την τραγωδία και ήταν αποθηκευ-

μένες για τουλάχιστον έξι χρόνια!

«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο
γι’ αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει για την πο-
λύνεκρη καταστροφή», δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός

του Λιβάνου.

Σ΄αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, σπάνια βρίσκονται

οι υπεύθυνοι, γιατί υπεύθυνοι ειναι μία μεγάλη αλυ-

σίδα γραφειοκρατικής αγκύλωσης, αδιαφορίας και

ανευθυνότητας των κυβερνώντων και διοικούντων

τον κάθε τόπο.

Το ζήσαμε στην Κύπρο το 2011, όταν σημειώθηκε

έκρηξη στο Μαρί της Κύπρου, την 11η Ιουλίου 2011

στη ναυτική βάση της «Ευάγγελος Φλωράκης».

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορευματοκιβώτια με

πολεμικό υλικό, τα οποία είχαν κατασχεθεί από

πλοίο το 2009 και φυλάγονταν στην ναυτική βάση.

13 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 63 τραυμα-

τίστηκαν, ενώ καταστράφηκε και ο γειτονικός ηλε-

κτροπαραγωγός σταθμός, με τεράστια οικονομικά

προβλήματα. Κάποιοι είχαν κρούσει τον κώδωνα

του κινδύνου, αλλά δεν τους άκουσαν.

Το ζήσαμε και στο Μάτι, «γιατί έτσι παίζεται το ‘’πα-
χνιδι’’».

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο αυτοκράτορας της Ρωμϊκής αυτοκρατορίας, Κωνσταντί-

νος Α΄, όταν έγινε κυρίαρχος όλης της αυτοκρατορίας,

έκτισε  καινούργια πόλη το 330 μ.Χ., στα ευρωπαϊκά παρά-

λια των στενών του Βοσπόρου, στη αποικία των Μεγαρέων

το Βυζάντιο, με την ονομασία «Νέα Ρώμη» και μετέφερε

εκεί την  πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, η οποία μετά

πολλούς αιώνες ονομάστηκε για πολιτικούς και θρησκευτι-

κούς  λόγους Κωνσταντινούπολη, από το όνομά του!! 

Σύμφωνα με τον Παύλο Καρολίδη (1849-1930 μ.Χ.), ο
οποίος διετέλεσε καθηγητής, ιστορικός και πολιτικός, ο αυ-
τοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄ είχε αφήσει διαδόχους του,
τρεις από τους γιους του, τον  Κωνστάντιο, τον Κώνστα και
τον Κωνσταντίνο, κάνοντας διανομή της αχανούς Ρωμαϊ-
κής αυτοκρατορίας!! 

1. Ο  Κωνστάντιος θα δiοικούσε  όλες της Ασιατικές
χώρες, την Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, την
Θράκη, και την Κάτω Μοισία, 

2. Ο  Κώνστας ανέλαβε την διακυβέρνηση της Ελλαδικής
χερσονήσου  με τις χώρες που βρισκόταν στο βόρειο μέρος
της, στις οποίες  κατοικούσαν οι Ιλλυριοί, δηλαδή οί σημε-
ρινοί Αλβανοί, καθώς και την Ιταλία με τις απέναντι χώρες
της Αφρικής και

3.  Ο Κωνσταντίνος έλαβε τις δυτικές χώρες της Ευρώ-
πης!! 

Τρία  χρόνια όμως μετά από το θάνατο του Κων|νου
Α΄, η τριαρχία διαλύθηκε εξ αιτίας των μεγάλων προστρι-
βών και διαφορών των τριών αδελφών!! 

Ο Κωνστάντιος θέλησε να αφαιρέσει την Ιταλία από τον
αδελφό του Κώνστα και κινήθηκε στρατιωτικά εναντίον του,
αλλά στη μάχη που έγινε στην Ακυληία φονεύθηκε!!

Ο Κώνστας μετά δέκα χρόνια (350 μ.Χ.) φονεύθηκε σε
μια μάχη εναντίον των Γαλατών, από τον αρχηγό των σω-
ματοφυλάκων του τον Φράγκο Μαγνέντιο, ο οποίος τον
σκότωσε με σκοπό να τον διαδεχθεί!!  

Ο Κωνσταντίνος Β’,  ο μόνος επιζών από τα τρία αδέλ-
φια, τον επόμενο χρόνο, από το θάνατο του αδελφού τους
Κώνστα, επετέθη στον Μαγνέντιο, τον οποίο και νίκησε,
οπότε  για να σωθεί ο Μαγνέντιος κατέφυγε στη Γαλατία
και κατά κάποια εκδοχή αυτοκτόνησε το 353 μ.Χ.!

Έτσι ο Κωνσταντίνος Β’ έγινε μοναδικός αυτοκράτορας
όλης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Νέα
Ρώμη!!

Όμως πριν εκστρατεύσει ο Κων\νος Β΄ εναντίον του
Μαγνέντιου, είχε αφήσει τον εξάδελφό του, τον  Γάλλο,  να
προστατεύει την χώρα από τους Πέρσες και του έδωσε γι’
αυτό τον λόγο το τίτλο του Καίσαρα, έναν τίτλο που ο πα-
τέρας του Κων\νος Α΄ τον είχε καταργήσει!

Αλλά ο Γάλλος δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες  του αυ-
τοκράτορα, ο οποίος φοβήθηκε μήπως του πάρει το θρόνο
και έδωσε διαταγή να τον φονεύσουν το 354. Την ίδια τύχη
θα είχε και ο μικρότερος αδελφός του, ο Ιουλιανός, αν δεν
τον προστάτευε τη αυτκράτειρα Ευσεβία!

Ο Κωνσταντίνος Β΄ εκστράτευσε κατόπιν εναντίον των
Περσών, άλλα υποψιάστηκε ότι ο Ιουλιανός είχε βλέψεις
για το θρόνο του, οπότε διέκοψε την εκστρατεία του προς
την Περσία και γύρισε πίσω για να αναμετρηθεί μαζί του,
αλλά φθάνοντας  στην Κιλικία της Μικράς Ασίας πέθανε το
361 μ.Χ.!

Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Β΄, αυτοκράτορας
έγινε ο Ιουλιανός, ο οποίος ήταν  ο μόνος συγγενής του
αυτοκράτορα, γιατί ο Κωνστάντιος αμέσως μετά τον θά-
νατο τού πατέρα του και μέσα σε μια νύχτα, είχε δώσει  εν-
τολή να σκοτώσουν όλους του συγγενείς του πατέρα του,
γιατί φοβόταν για τον θρόνο του και άφησε ζωντανά μόνο
τα δύο ξαδέλφια του, τον Γάλλο και τον Ιουλιανό, ο οποίος
ήταν τότε μόλις 5 χρονών! 

Το όνομα του Ιουλιανού στα λατινικά, που αποτελούσαν
την επίσημη γλώσσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήταν
Flavius Claucius Julianus και σε μετάφραση από τα λατινικά,
στα ελληνικά:  Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός ( 331-363 μ.Χ.)
και ήταν ο δεύτερος Παγανιστής αυτοκράτορας μετά τον
θείο του Κωνσταντίνο Α΄, ο οποίος ήταν αρχιερέας των Πα-
γανιστών και κατείχε τον ανώτερο τίτλο του «Ανίκητου
Ήλιου», αλλά για πολιτικούς  λόγους υποστήριξε τον Χρι-
στιανισμό και βαφτίστηκε χριστιανός τον τελευταίο χρόνο
της ζωής του, για να μπορέσει να αποκτήσει και τα υψηλό-
τερα χριστιανικά αξιώματα, τα οποία και απέκτησε, αφού
αναγνωρίστηκε σαν άγιος και ισαπόστολος από την Χρι-
στιανική Εκκλησία, καθώς και η μητέρα του Ελένη και η
μνήμη τους τιμάται από την Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία
στις 21 Μαϊου!! 

Ο Ιουλιανός είχε λάβει ανώτερη μόρφωση σε ελληνικές
σχολές της Αθήνας,  ήταν   γνώστης της ελληνικής γλώσ-
σας και θερμός θαυμαστής και υποστηρικτής του αθάνατου
ελληνικού πνεύματος, και αποκαλείτο «Έλληνας», με την
έννοια όμως της λέξης  της  συνώνυμης του «Παγανιστή»,
κάτι που αποτελούσε πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας,
αφού οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι μονοθεϊστές, συμφωνά με
τις αντιλήψεις των Ελλήνων Ορφικών,  Δελφικών και όλων
των σοφών και φιλοσόφων,  κατά τους οποίους οι Ολύμπιοι
Θεοί αποτελούσαν αλληγορικές ανθρωπομορφικές εκφρά-
σεις του Ενός Θεού και συμβόλιζαν επιστημονικές έννοιες
εγκλωβισμένες και κωδικοποιημένες στην υπέροχη  ελλη-
νική Μυθολογία,  για να μη μπορούν να τις αρπάξουν ή να
τις παραχαράξουν οι απολίτιστοι λαοί!!

Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρα ο Ιουλιανός,
ήθελε να επαναφέρει την Ρωμαϊκή θρησκεία, η οποία είχε
στηριχθεί στις ελληνικές αντιλήψεις, με αλλαγμένη όμως
την ελληνική Θεογονία, γιατί  είχαν προσθέσει οι Ρωμαϊοι
πολλά δικά τους στοιχεία!!

Συνάντησε όμως σκληρές αντιδράσεις από την Χριστια-
νική Εκκλησία, η οποία κατηγορούσε την θρησκεία της Ρω-
μαϊκής αυτοκράτορας ότι ήταν παγανιστική και
ειδωλολατρική και την εξομοίωνε με την ελληνική θρησκευ-
τική θεογονία!!  

Οι υπήκοοι του Ιουλιανού, που δεν ήταν χριστιανοί, τον
λάτρευαν και τον αποκαλούσαν Μέγα, γιατί τους προστά-
τευσε από τους φανατικούς διώκτες της νέας θρησκείας
και τον θαύμαζαν για τις ελληνικές γνώσεις του, ενώ όσοι
ήταν μυημένοι στη νέα θρησκεία, ήταν ορκισμένοι εχθροί
του, αποδίδοντάς του πολλές ύβρεις, όπως  προδότη, πα-
ραβάτη και αποστάτη, ακόμη και χασάπη γιατί έκανε θυσίες
βοδιών στους ναούς και τάιζε το λαό, ένα έθιμο αρχαίο ελ-
ληνικό, που επικράτησε όμως μέχρι τώρα στην  Ορθόδοξη
Χριστιανική Εκκλησία,  όπου σε κάποιες γιορτές, όπως στη
γιορτή του αποκεφαλισμού του αγίου Ιωάννου ή της Κοίμη-
σης της Παναγίας, μετά την θεία λειτουργία, σε κάποιες εκ-
κλησίες,  προσφέρεται στους πιστούς κρέας μαγειρεμένο
με σπασμένο σιτάρι ή με κρεμμύδια και τομάτες, που πήρε
το όνομά του από μια κουρδική λέξη και λέγεται «κεσκέσι»,
ή  στη γιορτή του αγίου Γεωργίου πού το έθιμο πήρε το
όνομα του από μια Ιουδαϊκή λέξη και λέγεται «κουρμπάνι»!

Ως αυτοκράτορας ήταν ήπιος, δίκαιος και ανεξίθρησκος
και ποτέ δεν στράφηκε εναντίον των Χριστιανών με διωγ-
μούς και σφαγές,  γιατί πίστευε ότι οι «μάρτυρες», προκα-
λούσαν θρησκευτικούς φανατισμούς!!

Το τέλος της ζωής του  Ιουλιανού, προήλθε από περσικό

σπαθί,  όταν εκστράτευε εναντίον των Περσών, σε ηλικία

μόλις 32 ετών και πεθαίνοντας φώναξε: «με νίκησες Ναζω-

ραίε», υπονοώντας ότι ο θάνατός του ήταν έργο των Χρι-

στιανών! 

Μετά τον αυτοκράτορα Ιουλιανό η Ρωμαϊκή αυτοκρατο-

ρία εισήλθε σε ένα χριστιανικό καθεστώς, το οποίο είχε άρι-

στη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, ενώ η ιστορία που

γράφεται πάντα από τους νικητές   κατά το δοκούν»,  ονό-

μασε τον Ιουλιανό Παραβάτη και Αποστάτη και με το τέλος

του επήλθε και το τέλος  της δυναστείας του Κωνσταντίνου

Α’, τον οποίον η ιστορία ονόμασε «Μέγα»!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι διάδοχοι του αυτοκράτορα  Κωνσταντίνου Α΄
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Influencers· Για όσους δεν έχουν ακούσει τον όρο,

είναι μια νέα μόδα των social media με χρήστες που

έχουν μεγάλη δημοσιότητα (που μεταφράζεται σε

πολλούς ακόλουθους) και μέσα από τα προφίλ τους

“επηρεάζουν” πολύ κόσμο με τις δημοσιεύσεις τους. 

Θα μπορούσε να είναι ένας ηθοποιός ή ένα διάσημο

πρόσωπο της τηλεόρασης... Στη μεγάλη τους πλει-

οψηφία όμως, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδιό-

τητα, έχουν όμως δημιουργήσει, το κατάλληλο

προφιλ, εμφάνιση μοντέλου, ταξίδια σε απίθανα εξω-

τικά μέρη, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα προϊόντα. 

Προωθώντας λοιπόν αυτό τον τύπο ζωής κερδίζουν

μέσα από τις διαφημίσεις που αναλαμβάνουν να κά-

νουν για εταιρείες που τους “τσιμπάνε”. 

Σίγουρα υπάρχουν αξιόλογα προφίλ που προωθούν

και κοινωνικά μηνύματα, όμως αυτό που βλέπουμε συ-

νήθως είναι χρήστες που απλά θέλουν να λειτουργή-

σουν με ανταλλακτικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας

τους χιλιάδες followers που “επηρεάζουν”. 

Έτσι έγινε και σε εστιατόριο της Κω, που δέχτηκε τη-

λεφώνημα από έναν influencer ζητώντας τους να του

δωρίσουν το γεύμα του, προκειμένου να αναρτήσει

στο λογαριασμό του δημοσίευμα για τη συγκεκριμένη

επιχείρηση.

Η απάντηση του επιχειρηματία ήταν ευρηματική μα

όχι αποδεκτή από κανέναν του είδους - όπως ο ίδιος

δήλωσε.

Στο δημοσίευμα λοιπόν, τονίζεται ότι ο ανώνυμος

χρήστης της πλατφόρμας Reddit έγινε viral, όταν απο-

κάλυψε την τακτική του συγκεκριμένου εστιατορίου

σε τέτοιες περιπτώσεις να αντιπροτείνει στους influ-

encers, να πληρώσουν κανονικά τον λογαριασμό τους

και στην συνέχεια το εστιατόριο να προσφέρει δω-

ρεάν ένα γεύμα αντίστοιχης αξίας σε κάποιο άστεγο

ή άλλον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. 

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

3 - Στα μπαρ πλέον θα παίζουν μουσικές καρέκλες.

Όταν βλέπουν ελέγχους, θα σταματάει η μουσική και

όποιος μένει όρθιος, θα τρώει το πρόστιμο...

3 - Κανένας όρθιος σε club λέει ο Χαρδαλιάς. Να ‘ναι

καλά το παλικάρι, μια ζωή σκαμπό ψάχνω.

3 - Θυμάστε που με 40 κρούσματα μείναμε σπίτι και

δεν βλέπαμε άνθρωπο; Τώρα με 153 κρούσματα δεν

χρειάζεται, απλώς βάλτε μάσκα...

Στην ατομική ευθύνη του καθενός επαφίεται η υγεία

και η μη εξάπλωση του κ...ιού που μας έχει γίνει κα-

θημερινότητα  ...απ’ το μέλλον...

Οι γάτες πάντως συμμορφώθηκαν...

Κρατάτε αποστάσεις!

Άνοιξε τις πύλες του το Σάββατο 1η Αυγούστου, στην Αλόννησο,

το πρώτο υποβρύχιο Μουσείο της Ελλάδας, αποτελώντας ένα

πραγματικό σημείο αναφοράς όχι μόνο για τις Σποράδες αλλά και

για ολόκληρη τη χώρα.

Το υποβρύχιο Μουσείο, εγκαινιάστηκε την 1η Αυγούστου και από

τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου οι επισκέ-

πτες θα μπορούν να θαυμάσουν τα εκθέματα -στον βυθό- από το

περίφημο ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ. Οι καταδύσεις θα γίνονται

είτε από ελεύθερους-ερασιτέχνες δύτες είτε με τη συνοδεία

δυτών από καταδυτικά κέντρα.

Το περίφημο ναυάγιο, που θεωρείται από τα σημαντικότερα της

κλασσικής αρχαιότητας λόγω του ανέπαφου και μεγάλου αριθμού

των ευρημάτων, ανακάλυψε το 1985 ένας ψαράς από την Αλόν-

νησο, κοντά στη δυτική βραχώδη ακτή της Περιστέρας, σε βάθος

28 μέτρων. Επρόκειτο για ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο εκείνης της

εποχής, μάλλον αθηναϊκό, το οποίο εκτιμάται ότι έπεσε σε μεγάλη

κακοκαιρία και βυθίστηκε εκεί, περίπου το 425 π.Χ. Το πλοίο φαί-

νεται πως ήταν φορτωμένο με χιλιάδες αμφορείς κρασιού από την

Πεπάρηθο (τη σημερινή Σκόπελο) και τη Μένδη (αρχαία πόλη της

Χαλκιδικής), δύο περιοχές πολύ γνωστές στην αρχαιότητα για το

εξαιρετικής ποιότητας κρασί τους. 

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28

μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Η πρόσβαση δεν θα αφορά μόνο τους φίλους της κατάδυσης,

αλλά και σε όλους τους επισκέπτες της Αλοννήσου, οι οποίοι θα

μπορούν να δούν τα εκθέματα χωρίς να μπουν στη θάλασσα. Αυτό

θα γίνεται στη Χώρα της Αλοννήσου, στο Κέντρο Ενημέρωσης και

Ευαισθητοποίησης Κοινού, με όλες τις πληροφορίες για την ιστο-

ρία των αρχαίων ναυαγίων και τη δυνατότητα να καταδυθεί ο επι-

σκέπτης εικονικά στον βυθό και να περιηγηθεί στα ναυάγια σαν

αληθινός δύτης, με τεχνολογικές εφαρμογές επαυξημένης πραγ-

ματικότητας.

Το έργο δημιουργήθηκε με την συνεργασία της Εφορείας Εναλίων

Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας και του Δήμου Αλοννήσου.

Επάγγελμα Influencer...

Το 1ο Υποβρύχιο μουσείο
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Δέκα τρεις (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παλ-

λήνης μεταξύ των οποίων  ένας πρώην Δήμαρχος

Παλλήνης και τρεις επικεφαλής δημοτικών παρατά-

ξεων, με κοινό έγγραφο διάβημα τους προς τον Δή-

μαρχο Δήμου Παλλήνης και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Παλλήνης, ζητούν την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα συζήτησης  την

καταδίκη των πρόσφατων απαράδεκτων ρατσιστικών

δηλώσεων της δημοτικής συμβούλου, κ. Ραχήλ

Μακρή κατά του Έλληνα διεθνούς καλαθοσφαιριστή,

Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις

της κ. Ραχήλ Μακρή ως «θεσμική εκτροπή», τονίζουν

ότι «διασύρουν και βεβηλώνουν την αξιακή ιδιότητα του

Δημοτικού Συμβούλου» και για μια ακόμη φορά «δηλη-

τηριάζουν την τοπική κοινωνία του Δήμου Παλλήνης»

Το αίτημα σύγκλισης του Δ.Σ.

Πρόσφατα, η κα. Ραχήλ Μακρή, μέλος του Δημοτικού

Συμβουλίου Παλλήνης, προέβη σε δήλωση για τον

Γιάννη Αντετοκούνμπο «Πάρε τον π.......ο και φέρε πίσω

την ιθαγένεια», δήλωση η οποία έχει αναδειχθεί τόσο

από τα εγχώρια Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας όσο και

από τα Διεθνή.

Η δήλωση αυτή της κας Μακρή συνιστά θεσμική

εκτροπή, διασύρει και βεβηλώνει την ιδιότητα των δη-

μοτικών συμβούλων, αλλά και του δημοτικού συμβου-

λίου Παλλήνης και δηλητηριάζει για άλλη μία φορά την

τοπική μας κοινωνία.

Στα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν μπο-

ρούμε να μένουμε αμέτοχοι και απλοί παρατηρητές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κορυφαίος Έλληνας καλα-

θοσφαιριστής, με συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος,

αναδεικνύει την Ελλάδα σε όλον τον κόσμο και αποτε-

λεί σύμβολο-πρότυπο για την συμφιλίωση μέσα από τον

αθλητισμό.

Η τοπική κοινωνία της Παλλήνης, διαχρονικά χαρακτη-

ρίζεται από τα υψηλά δημοκρατικά αντανακλαστικά και

ευαισθησίες. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν/καμία να την

διασύρει.

OL κάτωθι υπογράφοντες, αιτούμαστε την άμεση σύγ-

κληση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης  με την δια

περιφοράς διαδικασία, όπως συμβαίνει κατά κόρον το

τελευταίο διάστημα, με μοναδικό θέμα τη ρητή και απε-

ρίφραστη καταδίκη των παραπάνω δηλώσεων.

Οι υπογράφοντες

Σπυρίδων Κωνσταντάς πρ. Δήμαρχος Παλλήνης,

Θεόδωρος Σμυρλιάδης Παναγιώτης Μερτύρης επικεφα-

λής της  μείζονος αντιπολίτευσης, Τριανταφυλλιά Δα-

σκαλάκη, Αθανάσιος Οικονόμου, Νεκτάριος Καλαντζής,

Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Ηλίας Περδίκης, Ειρήνη

Κουνενάκη, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, Μαρία

Αμοργιανού

Μίλια Κόπτη, Θεοδώρα Πασχαλίδου, επικεφαλής δημο-

τικής παράταξης, Γιώργος Ριζάς

H κατάθεση του αιτήματος σύγκλισης του Δ.Σ στο Δήμο

Παλλήνης.

Εκατοντάδες φιλοζωικά σωματεία, με μία εκτε-
νέστατη επιστολή εκφράζουν την ανησυχία
τους ξια τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Μια
δράση που γίνεται από αγάπη στα ζώα και μόνο
εθελοντικά.

Παρουσιάζουμε μέρος της επιστολής:
Εδώ και χρόνια, εθελοντές σε όλη τη χώρα
έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής αδέσποτων και δεσποζόμε-
νων ζώων, τα οποία, όπως ξέρουμε, αποτελούν
μια από τις ανοιχτές πληγές της Ελλάδας.
Κάνουμε στειρώσεις, ενημερώσεις, διασώσεις
και υιοθεσίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με
μοναδικό γνώμονα την αγάπη μας για τα ζώα και
την ευζωία τους. Ελπίδα μας είναι πως η κατά-
σταση θα βελτιωθεί, πως οι νέες γενιές δε θα κά-
νουν τα λάθη των παλαιότερων, και πως η χώρα
μας, η χώρα που αγαπάμε και στην οποία ζούμε,
θα έχει να παρουσιάσει μια πιο αισιόδοξη εικόνα
στο μέλλον.
Δυστυχώς, εκτός από τον τεράστιο αγώνα που
δίνουμε καθημερινά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε
και ανυπόστατα ψεύδη μιας ακραίας μειονότη-
τας, της οποίας μόνος σκοπός φαίνεται να είναι
η δυσφήμιση, και κινητήριος δύναμη το μίσος για
τους συνανθρώπους της, αλλά κυρίως για τα
ζώα.
Επιτέλους, βαρεθήκαμε να ακούμε για «εμπόριο
ζώων» και άλλους ανυπόστατους ισχυρισμούς,
ακόμα και από εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
και δημοφιλή τηλεοπτικά κανάλια, που αντλούν

τις πληροφορίες τους από ψεύτικες ειδήσεις.
Ενώ η παγκόσμια φιλοζωική κοινότητα αγωνίζε-
ται για την εξάρθρωση του εμπορίου και του λα-
θρεμπορίου καθαρόαιμων από φρικτές φάρμες
αναπαραγωγής, και κάνει καμπάνιες ευαισθητο-
ποίησης προωθώντας την υιοθεσία, η Ελλάδα
ονομάζει την υιοθεσία «εμπόριο», με επερωτή-
σεις ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο.
Όχι, δε στέλνονται αδέσποτα ζώα για «πειρά-
ματα στο εξωτερικό», γιατί κανένα εργαστήριο
δε χρησιμοποιεί ως πειραματόζωα πρώην αδέ-
σποτα με διαφορετική φυλή, ηλικία και ιατρική ει-
κόνα. Ρωτήστε οποιονδήποτε επιστήμονα. Tα
ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα εκτρέ-
φονται γι’αυτόν το σκοπό και είναι συγκεκριμέ-
νων προδιαγραφών και φυλών. Η παγκόσμια
φιλοζωικη κοινότητα μάχεται χρόνια ενάντια σε
αυτές τις πρακτικές. Όχι, δε στέλνονται ζώα σε
οίκους ανοχής στη Γερμανία. Αυτή είναι η γνώμη
μας για την Ευρώπη; Για τους Ευρωπαίους πολί-
τες; Για τους τουρίστες που στηρίζουν την ελλη-
νική οικονομία εδώ και χρόνια; Αυτή την εικόνα
θέλει να προβάλλει η Ελλάδα; Της χώρας που
θεωρεί τους εταίρους της κτηνοβάτες, χωρίς
αποδείξεις; Όχι, ούτε για λουκάνικα αγοράζουν
οι Ευρωπαίοι τα ελληνικά αδέσποτα. Θα ήταν οι-
κονομικά ασύμφορο προφανώς, και όχι μόνο.
Ο φιλοζωικός κόσμος είναι ανοιχτός παγκο-
σμίως. Φιλοζωικές οργανώσεις σε αναπτυσσόμε-
νες χώρες και σε χώρες με τεράστιο πρόβλημα
αδέσποτων ζώων στηρίζονται σε υιοθεσίες στην
Ευρώπη, στην Αμερική και στον Καναδά. Πολλά

ζώα από τις βαλκανικές χώρες, την Ισπανία, την
Ιταλία, την Τουρκία και την Κύπρο υιοθετούνται
στην Ευρώπη. Πολλά ζώα από τη Λατινική Αμε-
ρική και τις Μπαχάμες υιοθετούνται στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και τον Καναδά. Πολλοί σκύλοι
από την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα και τη φρικτή
αγορά κρέατος της Κίνας διασώζονται και υιοθε-
τούνται στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τον Καναδά. Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις
για να γίνουν αυτές οι υιοθεσίες είναι πάντα
πολύ αυστηροί, όπως και οι έλεγχοι που γίνονται
στις υποψήφιες οικογένειες, ενώ όλες οι υιοθε-
σίες γίνονται ανοιχτά και δημόσια. Δυστυχώς,
μόνο στην Ελλάδα η υιοθεσία παρουσιάζεται ως
«εμπόριο», και το νόημά της διαστρεβλώνεται –
λες και ζούμε σε άλλον πλανήτη.
Είναι δυνατόν; Αυτή την εικόνα θέλουμε να πα-
ρουσιάσουμε ως χώρα παγκοσμίως; Αυτές τις
αξίες έχουμε ως έθνος; Αυτό είναι το επίπεδο
των γνώσεών μας και της ηθικής μας; Οι Ευρω-
παίοι εταίροι μας είναι τα τέρατα που αγοράζουν
αδέσποτα από την Ελλάδα και τα εκμεταλλεύον-
ται σε οίκους ανοχής; Οι Ευρωπαίοι πολίτες που
έρχονται διακοπές στην Ελλάδα και φεύγουν με
μια γλυκόπικρη εικόνα, βλέποντας τόσα αδέ-
σποτα και τόσα αλυσοδεμένα ζώα στη σύντομη
διαμονή τους, είναι κτηνοβάτες;
Καθημερινά, όλοι οι εθελοντές δίνουμε μάχη
στους δρόμους της χώρας. Αυτό που κάνουμε
είναι καθολική διάσωση – απ’την αρχή μέχρι το
τέλος: περισυλλογή, φιλοξενία, παροχή τροφής
και στέγης, κτηνιατρική φροντίδα, στειρώσεις,

εξετάσεις, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, θε-
ραπείες και χειρουργεία, χρόνος και επαφή με το
ζώο ώστε να εμπιστευτεί τον άνθρωπο, και φυ-
σικά υιοθεσία ώστε να μη γυρίσει ποτέ ξανά στο
δρόμο. Σώζουμε ζώα από βέβαιο θάνατο με τα
ρούχα και τα χέρια μας γεμάτα αίματα, χαρί-
ζουμε τον χρόνο μας ανιδιοτελώς από αγάπη
προς τα ζώα, και το μόνο που θέλουμε είναι να
τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό. Το μόνο
που ζητάμε είναι η στήριξη της πολιτειας». 

Κοινό διάβημα 13 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παλλήνης

με αίτημα την καταδίκη των ρατσιστικών δηλώσεων 

της κ. Ραχήλ Μακρή

Η υιοθεσία δεν είναι “εμπόριο”, κύριε Πρωθυπουργέ, και οι εθελοντές δεν είναι “λαθρέμποροι”
Ανοιχτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργο, και τα αρμόδια Υπουργεία και

Πρεσβείες χωρών απο εκατοντάδες φιλοζωικά Σωματεία
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Από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός ξεκί-

νησε το ταξίδι της 18ης λαμπαδηδρομίας Συλ-

λόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών

Με το καθιερωμένο τελετουργικό της Αφής

της «Φλόγας της Αγάπης» ξεκίνησε και επί-

σημα από τους  Στύλους του Ολυμπίου Διός

(3-8-20) η 18η λαμπαδηδρομία Συλλόγων και

Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Περι-

φέρεια Αττικής και την Πανελλήνια Ομοσπον-

δία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

(ΠΟΣΕΑ). Το ταξίδι της φλόγας σε όλη την

Ελλάδα θα διαρκέσει μέχρι 11 Οκτωβρίου με

στόχο να μεταφέρει το μήνυμα της εθελοντι-

κής προσφοράς της αιμοδοσίας και της δω-

ρεάς οργάνων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δείχνοντας τη βα-

ρύτητα που δίνει στο συμβολικό αυτό ταξίδι

για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της

συμμετοχής των πολιτών, συνόδευσε τη

φλόγα μέχρι το Ξυλόκαστρο. Εκεί την παρέ-

δωσε στις τοπικές αρχές προκειμένου να συ-

νεχίσει το ταξίδι της στις Περιφέρειες

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Τον Πε-

ριφερειάρχη Γ. Πατούλη και τον Πρόεδρο της

ΠΟΣΕΑ Χ. Πρωτόπαπα υποδέχθηκε ο Δήμαρ-

χος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Β. Τσιώτος, ο

Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χ. Μπονάνος,

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι

φορέων και συλλόγων και πλήθος πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, κατά

τη διάρκεια της τελετής αφής της φλόγας επι-

σήμανε ότι τη δύσκολη περίοδο της πανδη-

μίας, η Περιφέρεια Αττικής με σύμμαχο την

ΠΟΣΕΑ, τους δημάρχους, αθλητικούς συλλό-

γους και εθελοντικές ομάδες, κατάφεραν να

συμβάλουν στο κάλεσμα ευαισθητοποίησης

των πολιτών, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι πρό-

σφεραν αίμα για τους συνανθρώπους μας που

έχουν ανάγκη. 

«Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί δώρο

ζωής, πράξη ευαισθητοποίησης, προσφοράς

αγάπης και αλληλεγγύης. Ειδικά κατά τη

διάρκεια της πανδημίας τα αποθέματα σε αίμα

έχουν μειωθεί δραματικά. Με τις

πρωτοβουλίες που αναλάβαμε συμβάλαμε

στη σημαντική ενίσχυση των αποθεμάτων

αίματος το οποίο έσωσε τη ζωή των

συνανθρώπων μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ

Χ. Πρωτόπαπας ευχαρίστησε τον Περιφερει-

άρχη Γ. Πατούλη για την ουσιαστική συμβολή

του και επισήμανε ότι συνέβαλε αποφασι-

στικά στην εξασφάλιση χιλιάδων μονάδων

Εθελοντικά Προσφερόμενου Αίματος.   

Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο Γενικός

Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και

Εθελοντισμού εκ μέρους του Πρόεδρου της

κυβέρνησης ο Παναγιώτης Πρεζεράκος, η εκ-

πρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Χαρά Καφαντάρη, ο Πρόεδρος του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού Dr Αντώνιος Αυγερινός, ο

Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Παναγιώτης Κατσιβέλας και ο Γραμματέας

της Λέσχης HARLEY DAVIDSON Λεόντιος

Λεοντάδης. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,

οι Αντιπεριφερειάρχες Γ. Δημόπουλος και Μ.

Κουρή, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα

Αθλητισμού  Μ. Βάρσου, η Εντεταλμένη Σύμ-

βουλος Εθελοντισμού Ε. Μπαρμπαγιάννη, ο

Δήμαρχος Αιγάλεω Δ. Γκίκας,  ο Αστυνομικός

Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών κ. Σωτή-

ριος Κατλαμπάνης, η Πύραρχος Καλλιόπη Βι-

λαρά, ο Σύμβουλος Αθλητισμού του Υπουρ-

γού Εσωτερικών πρώην διεθνής παίκτης του

Μπάσκετ Δημήτρης Παπανικολάου, ο Πρό-

εδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόν-

των από Μεσογειακή Αναιμία Σιέρρος, ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιμοδοτών, Δωρη-

τών οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας

“Κωστάκης Μεσογιτης”  Πέρρος Ραπανάκης

και ο εκπρόσωπος της INTERAMERICAN του

τμήματος εταιρικών υποθέσεων και υπευθυ-

νότητας Νικόλας Αγγελόπουλος. 

Σημαντική ήταν και η εκπροσώπηση από τους

αθλητές. Την εκδήλωση τίμησαν η Βούλα Ζυ-

γούρη ολυμπιονίκης πάλης, η Έφη Σφυρή

ολυμπιονίκης Beach volley, η Κέλλυ Λουφάκη

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ξιφασκίας με Αμα-

ξίδιο, ο Αντώνης Πανάρετος Παγκοσμιονίκης

Χειροπάλης, ο Κωστάκης Γιάννης Παραολυμ-

πιονίκης Κολύμβησης και η Αναστασία Αλε-

ξανδρίδου Βαλκανιονίκης Κολύμβησης.

Την εκδήλωση εμπλούτισε η Μπάντα της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας.

18η λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες βασικές εργασίες στο βόρειο τμήμα του αντιπλημμυρικού

έργου πόλεως Κορωπίου στον σταθμό Μετρό-Προαστιακού στη Λεωφόρο Μαρκο-

πούλου ώστε οι αγωγοί αποχέτευσης να συνδεθούν με την μεγάλη πολυκαναλική

τάφρο αποχέτευσης της Αττικής Οδού. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην Λεωφ. Μαρκοπούλου και επη-

ρέασαν την περιοχή έληξαν το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου, αρκετά ενωρίτερα

από το χρόνο που είχε οριστεί  (έως την 26η Σεπτεμβρίου 2020). 

Οι εργασίες στη Λεωφ. Μαρκοπούλου θα συνεχιστούν το τρίτο δεκαήμερο του Αυ-

γούστου με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, εδώ και 2 εβδομάδες

διεξάγεται αρχαιολογική ανασκαφή σε γνωστό σημείο ανάπτυξης  οικιστικών κατα-

λοίπων από την Κλασική έως τη Βυζαντινή Εποχή κοντά στην περιοχή του Αγ.Ρα-

φαήλ. Οι εργασίες συνεχίζονται έως το μικρό τμήμα της οδ. Σπύρου Δάβαρη που

διεξάγονται ανασκαφές.

Αντιπλημμυρικά έργα στην 
πόλη του Κορωπίου
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Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε την

Τρίτη 4 Αυγούστου στον χώρο του ζαχαροπλαστείου

POEME στο Λαγονήσι, ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργα-

σία με τους φιλόζωους της περιοχής, για την υιοθεσία

των αδέσποτων του δήμου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αρ-

μόδιου Αντιδημάρχου Βασίλη Μπούτση, εντάσσεται στο

πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί ο δήμος Σαρωνικού

για τη φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων

εντός των διοικητικών του ορίων και είχε ως στόχο να

ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα

αδέσποτα ζώα και παράλληλα να τους ενθαρρύνει να

δώσουν μια ευκαιρία σε ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη

την αγάπη και τη στοργή μας και να το υιοθετήσουν. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε επίσης ενημέρωση

από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για το πρόγραμμα

διαχείρισης αδέσποτων ζώων, που υλοποιεί ο Δήμος Σα-

ρωνικού προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος των γεν-

νήσεων και να αποφευχθεί η αύξηση του πληθυσμού των

αδέσποτων της περιοχής, αλλά και να διασφαλιστεί η

υγεία τους. 

Ο Δήμος - όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως - συμμετέχει

από φέτος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθή-

νας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και στο Διαδημοτικό Κέντρο

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) για την περί-

θαλψη αδέσποτων σκύλων. Επιπλέον, έχει συνάψει σύμ-

βαση με κτηνίατρο για την περίθαλψη αδέσποτων γατών

και μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 80 στει-

ρώσεις. Σε όλα τα ζώα διενεργούνται στειρώσεις, θερα-

πείες ερλιχίωσης, εξετάσεις και θεραπείες νόσου

καλαζάρ, θεραπείες ψώρας, ορθοπεδικά χειρουργεία,

αποπαρασιτώσεις, βιοχημικές εξετάσεις, αντιλυσσικός

εμβολιασμός και ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip)

ενώ γίνεται και περίθαλψη χτυπημένων ή άρρωστων

ζώων. Όλα τα στοιχεία των ζώων (φωτογραφία, εμβόλια,

αριθμός ταυτοποίησης, περιοχή περισυλλογής) καταχω-

ρούνται στο μητρώο που τηρεί ο δήμος και τα στειρω-

μένα ζώα είναι έτοιμα πλέον να δοθούν για υιοθεσία.

Έχουν επίσης τοποθετηθεί 33 ταΐστρες και ποτίστρες σε

διάφορα σημεία στις κοινότητες του δήμου, οι οποίες

τροφοδοτούνται καθημερινά από δημοτικό υπάλληλο με

ξηρά τροφή που προμηθεύτηκε ο δήμος (11 τόνους για

σκύλους και γάτες). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σή-

μερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15 υιο-

θεσίες σκύλων με συμβόλαια υιοθεσίας από τον δήμο. 

«Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με τον πιο ευχάριστο
τρόπο, αφού έξι σκυλάκια βρήκαν σπίτι και μια νέα οικο-
γένεια. Στόχος μας είναι να μην υπάρχει κανένα αδέ-
σποτο στον δρόμο και όλα τα ζώα να βρουν στέγη και
ζεστασιά. 

Αν αγαπάτε τα ζώα και αν είστε σίγουροι ότι μπορείτε
να ανταπεξέλθετε στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώστε
μια ευκαιρία σε ένα αδέσποτο», σημείωσε ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος Β. Μπούτσης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέ-
τρος Φιλίππου, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αν-
τιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι
συλλόγων και φορέων της περιοχής αλλά και πολίτες,
όπως δείχνει ένα στιγμιότυπο στη φωτο.

Ημέρα υιοθεσίας ζώων στο Δήμο Σαρωνικού
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“Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά απλώς μάθε ποιον δεν
έχεις δικαίωμα να κρίνεις¨

(Φρανσουά Μαρί Αρουέ με το ψευδώνυμο Βολταίρος, Γάλ-
λος ιστορικός και φιλόσοφος, 1694-1778).

Με την ευκαιρία της ψήφισης του Νέου Νομοσχεδίου για
την Παιδεία προτείνουμε στο ΥΠΑΙΘ να εισαχθεί ξανά ως
μάθημα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού η “Πατριδογνω-
σία” και να ενταχθεί στα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Το
μάθημα αυτό διδάσκει τις γενικές γνώσεις σχετικά με το
άμεσο περιβάλλον των μαθητών, την ιδιαίτερη πατρίδα τους
από γεωγραφική, λαογραφική, ιστορική, κοινωνική, οικονο-
μική άποψη και εν γένει την πολιτιστική. Έτσι οι μαθητές
θα γνωρίζουν ότι η Λέσβος και η Μυτιλήνη δεν είναι δυο ξε-
χωριστά νησιά αλλά ένα με την αυτήν ονομασία, και δεν θα
κάνουν στροφή 360°, αλλά 180° για να υπάρχει ουσιαστική
αλλαγή, θα μπορούν να ξεχωρίζουν με ποιους πολεμήσαμε
το 1821 και με ποιους το 1940. Το σπουδαιότερο όμως, θα
μάθουν από πού κατάγονται, την ταυτότητά τους, και θα
αγαπήσουν την πατρίδα τους και τον πολιτισμό που αυτή
εξακτίνωσε σ’ όλο τον κόσμο, την οικουμενικότητα/παγκο-
σμιότητα του ελληνικού πολιτισμού. Γιατί η Παιδεία “θέλει
Αρετήν και Τόλμην”!

Ο Σκοτεινός-Ᾱινικτής Φιλόσοφος της Εφέσου της Ιωνίας
Ηράκλειτος, 540-480, επειδή προτιμούσε να μιλά σιβυλλικά
- να υπαινίσσεται δηλαδή - παρά αναλυτικά, ωσάν να είχε
προ αυτού την εικόνα της Σύγχρονης Ελλάδας, είχε πει το
απίθανο:
“Σάρμα εἰκῇ κεχυμένον ὁ κάλλιστος κόσμος”. (Ηράκλει-
τος, Fragment-Aπόσπασμα 124)
(=Σωρός από σκουπίδια ατάκτως ερριμμένα - άτακτα/τυχαία
πεταμένα - ο πανέμορφος κόσμος μας).

Από το έργο του “Περί φύσεως” διασώθηκαν (130) περίπου
αποσπάσματα, που είναι αποφθεγματικές φράσεις στις
οποίες διατύπωσε τις ιδέες του για θέματα που αφορούν στη
Γνωσιολογία, στην Κοσμολογία και στα ανθρώπινα πράγ-
ματα.
Και φυσικά με τη λέξη “Σάρμα” δεν εννοούσε τα άψυχα,
αλλά και τα έμψυχα σκουπίδια, που κατακλύζουν και σήμερα
τη Σύγχρονη Ελλάδα. Με τέτοιο “Σάρμα” δεν φτιάχνεται
το ψωμί του Μέλλοντος. Και όμως, πάνω σ’ αυτό και με τέ-
τοιο υλικό οικοδομούμε και επενδύουμε, ίσως γιατί μερικοί
έτσι… τα οικονομάνε!

Στο μόνο που διακρινόμαστε είναι η παραγωγή και η έκθεση
σκουπιδιών/απορριμμάτων, όχι όμως και η διαχείρισή τους,
για την οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο υπέρογκα πρόστιμα
στην ΕΕ, επειδή δεν έχουμε φροντίσει να κατασκευάσουμε
ΧΥΤΥ, τα άλλοτε ΧΥΤΑ. Δημιουργούμε - όντας κενόσπου-
δοι από Ιστορία - τον “Πολιτισμό των Σκουπιδιών”. Ας μη
μιλάμε πια για πρόσωπο. Είμαστε μια απρόσωπη έκφραση
προσωπικότητας. Δεν έχουμε πρόσωπο, και γι’ αυτό, όπως

έλεγε ο λαός, όταν ήταν λαός και όχι πολτός, “δεν βλέ-
πουμε Θεού … πρόσωπο”!!!

Η χώρα μας, η πλουτισμένη από τη φύση με χίλιες ομορφιές,
δίνει σήμερα εικόνα διάλυσης/παραλυσίας και αθλιότητας.
Κατά πόσον σήμερα οι κατά ταυτότητα Έλληνες είναι
πολίτες; Είναι ιδιώτες και όπως εννοούσε τη λέξη ο
Περικλής, και όπως εννοούν τη λέξη idiot οι ξένοι. Δεν
έχουμε πια αίσθηση πατρίδας για να έχουμε σοβαρούς
θεσμούς και σοβαρή πίστη στους θεσμούς. Τα όρια της
πατρίδας μου είναι τα όρια της … τσέπης μου!!!

Έχουμε μια φαύλη πολιτική - Φαυλοκρατία -  διότι εξαιτίας
κυρίως του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού εκμαυλισμού εδώ
και καιρό συγκροτούμε ένα σύνολο Χαυνοπολιτών
(Αριστοφάνης,  “ΑΧΑΡΝΗΣ”, στ. 635), ἠτοι κεχηναίων και
χασκόντων πολιτών.

Πώς μπορεί σήμερα η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της εποχής μας και του μέλλοντος και πώς
μπορεί να διαδραματίσει ένα σπουδαίο ρόλο; 

H Ελλάς ως έννοια πνευματική και ηθική μπορεί, οι
φερώνυμοι τώρα ως Έλληνες όχι. Εκτός πια και αν επιτραπεί
στην Ελλάδα να επιστρέψει στον τόπο της. Το να λες πως
είσαι Έλληνας σήμερα στην Ελλάδα βλάπτει σοβαρά την
υγεία και τη σταδιοδρομία σου. Δεν διαπρέπουν οι απόγονοι
του Λεωνίδα, αλλά του Εφιάλτη και του Νενέκου. Ωστόσο
η ανθρωπότητα, που διαρκώς βουλιάζει στο τέλμα μιας
προόδου που δίνει την αίσθηση και το άρωμα του βούρκου,
θα αισθανθεί κάποια στιγμή την ανάγκη μιας υγιούς
αναπνοής. Όπως στην Αναγέννηση ιδανικό πρότυπο έγινε
ο Έλλην Άνθρωπος, το ίδιο θα συμβεί και στα προσεχή
χρόνια. Θα ξαναρχίσει διεθνώς η σπουδή της Αρχαίας μας
Ελληνικής Γλώσσας. Τότε υπάρχει ελπίδα να υψωθεί και
τούτος ο ασπόνδυλος σαν μαλάκιο λαός σε Έθνος. Διότι,
όπως σωστά λένε οι Γερμανοί, που μας φόρεσαν το καπίστρι
της “Τρόικας”, το Έθνος είναι η Γλώσσα (“Die Nation ist
die Spache”). Η κατάπτωσή μας άρχισε από την κατάπτωση
της Γλώσσας μας. Έτσι γίναμε, όπως λέει ο Μακρυγιάννης,
“παλιόψαθα των Εθνών”. Αλλά αν θαύματα γίνονταν και στο
παρελθόν, γιατί να μη γίνουν και στο Μέλλον; Οι
πραγματικά θρησκεύοντες προσδοκούν “ανάστασιν
νεκρών”. Εμείς, προσδοκούμε τουλάχιστον την ανάσταση
του εγγενούς χαρίσματος της φυλής μας: του φιλοτίμου
μας. Κι αν είναι να πεθαίνουμε, να πεθαίνουμε για ένα
φιλότιμο… Άμποτες!

“ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ … ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ!!!”

Σαν σήμερα πριν 28 χρόνια (6/8/1992) η Βούλα
Πατουλίδου έγραφε ιστορία, κατακτώντας το χρυσό
μετάλλιο στα 100 μέτρα μετ’ εμποδίων στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Βαρκελώνης (το πρώτο μετά του Κωστή
Τσικλητήρα το 1912 στο μήκος άνευ φοράς) με νέο
πανελλήνιο ρεκόρ, το ασύλληπτο 12.64. Ιστορική η δήλωσή
της: “Για την Ελλάδα θα τρέξω και για κανέναν άλλο.
Όλα για την Ελλάδα!!! Αξίζει να κάνει κάποιος τα πάντα
γι’ αυτήν!!!”

Η ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

“Πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πάλι το Εθνικό μας
Εμβόλιο, που δεν είναι άλλο από το Φιλότιμό μας… ότι
εφόσον το κάνουμε… θα βγούμε νικητές και απ’ αυτή
τη δύσκολη μάχη” 

(Δήλωση πρωθυπουργού Κώστα Μητσοτάκη, 5/8/2020)

Έχει λεχθεί ότι ο ΟΜΗΡΟΣ έπλασε θεούς, διότι έβλεπε
Ημίθεους. Αν ζούσε σήμερα στην Ελλάδα τι θα έβλεπε;
Μια φαυλεπίφαυλη κοινωνία που τρέφεται πνευματικά και
πολιτικά με λεκτικά πασαλείμματα.
Ο βούρκος έχει υποκαταστήσει το ΗΘΟΣ, και ας
διατυμπάνιζε ο Ηράκλειτος:

“ᾞθος ἀνθρώπῳ δαίμων”. (Fragment 119)
(=Το ήθος για τον άνθρωπο είναι η ¨δεύτερη φύση” του, ή ο
προστάτης θεός του).

Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε για αιτίες και αφορμές της
δεινής αυτής κατάστασης. Μπορεί αυτές να είναι και
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ. Οι Νέοι πρέπει να το έχουν υπόψη τους
και να μάθουν να σκέφτονται για να μπορούν να κρίνουν.
Ας διαβάσουν τον Όμηρο, έστω και από μετάφραση, για να
μάθουν πού οδήγησε η “Μῆνις”, ήτοι το “νταηλίκι” του
Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα τους Αχαιούς. Και τότε θα
διαπιστώσουν ότι ο σοφώτερος πολιτικός λόγος που
ακούστηκε από ελληνικά χείλη είναι αυτός του Νέστορος:
“Ἀφρήτωρ, Ἀθέμιστος, Ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος ὃς
πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος”. 

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ι, στ, 63-64).
(=Μακριά από φυλή, μακριά από έννομη προστασία, μακριά
από σπίτι, είναι εκείνος που ποθεί το φρικτό εμφύλιο
πόλεμο).
Ο στρατηγός  - αγωνιστής Γιάννης Μακρυγιάννης, ο
“αγράμματος”, 1797-1864, που τον είχε ζήσει
πρωταγωνιστικά, στα γεράματά του έγραψε φιλοσοφικά:
“Πενήντα χιλιάδες να μου δώκεις, κρέας διά εμφύλιον
πόλεμο δεν πουλώ”.
Αυτή ήταν η ευθαρσής - αποστομωτική απάντηση του
Μακρυγιάννη στον Ανδρέα Ζαΐμη, όταν του πρότεινε να τον
ακολουθήσει με τα παλληκάρια του υποσχόμενος μισθό
1.000 γροσίων.

Ο Μακρυγιάννης ονόμασε - και ήταν - τον εαυτό του
Πατριδοφύλακα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν ανέδειξε
πολλούς Μακρυγιάννηδες, και γι’ αυτό έγινε “ξέφραγο
αμπέλι”. Σήμερα έχουμε πολλούς Κομματοφύλακες,
Φατριοφύλακες και Παραταξιοφύλακες. 
Αντί να μαχόμαστε κατά του εαυτού μας είναι προτιμότερο
να μαχόμαστε υπέρ του εαυτού μας, εννοώντας όχι στα
στενά όρια του “ΕΓΩ”, αλλά στον ευρύτερο χώρο της
ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ.
Οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε ότι: “Ἡ μεγαλύτερη των
Επαναστάσεων είναι η δική μας μικρή Επανάσταση”.

ΦΙΛΕΒΔΟΜΟΙ, ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΡΕΥΝΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ,

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 

ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΘΕΩΡΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥΣ!

ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΑΛΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ.

ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟ: Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ!

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ,
αλλά και

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ.

ΚΑΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ!

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

――――――
*ΠατρογονοΓνωσία: ημετέρα νεολεξία αντίστοιχη προς την
Πατριδογνωσία. Παράγεται από τα : Πατρογονία, ως επίθ. πατρογονικός-
ή-όν < πατήρ + γόνος , γεννάω-ῶ, γίγνομαι + Γνῶσις-εως =η γνώση των
πατέρων, των πατρώων, των προπατόρων, των προγόνων, της προγονικής
κληρονομιάς και των πατροπαράδοτων ηθών και εθίμων.
*ΠατρογονοΛηθαργία: ημετέρα νεολεξία. Παράγεται από τα: Πατρογονία
+ Λήθη + Αργία < αργός = μακάριος ύπνος με παντελή αναισθησία -
αδιαφορία για τους προγόνους, τους προπάτορές μας. Κατάσταση νάρκης,
πλήρους αδράνειας, απραξίας αφασ. Εξ ου και λήθαργος = αυτός που ξεχνά
να πράξει κάτι, ο επιλήσμων, ο ξεχασιάρης, ο αμνήμων, ο αγνώμων, ο
αχάριστος.  
Στο σημερινό μου άρθρο αρύστηκα κάποιες σκέψεις από δημοσιευμένα δο-
κίμια και ομιλίες του αείμνηστου, σεπτού  μου Δασκάλου Σαράντου Καργά-
κου, με τις οποίες ταυτίζομαι απόλυτα.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
ΠατρογονοΓνωσίας* 

ἄρχεσθαι 
&

ΠατρογονοΛηθαργίας*
παύεσθαι
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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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Η εποχή των εικόνων

του Γιώργου Μαρινάκη*

Πολλές φορές ένας πίνακας ζωγραφικής μας προσφέ-

ρει τόσα συναισθήματα, τα οποία δύσκολα περιγράφον-

ται με λέξεις. Επαληθεύεται έτσι το ρητό «Μία εικόνα
ίσον χίλιες λέξεις». Όμως και ένα όμορφο ποίημα ή διή-

γημα μπορεί να μας δημιουργήσει τέτοιες εικόνες, οι

οποίες δεν μπορούν να αποτυπωθούν από πίνακες ζω-

γραφικής ή φωτογραφίες. Εκτός λοιπόν από το ρητό

«Μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις», ισχύει και το «Εν αρχή
ην ο λόγος». Δηλαδή, η εικόνα και ο λόγος εκπέμπουν

διαφορετικά συναισθήματα τα οποία μπορούν εξ ίσου

να μας χαρίσουν αισθητική ευφορία. Όμως σήμερα φαί-

νεται να έχουμε περάσει μονόπλευρα από την εποχή

του λόγου στην εποχή των εικόνων.

Από τότε που μπήκε στη ζωή μας η τηλεόραση (δεκαε-

τία ’70), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (δεκαετία ’80) και

το Internet (δεκαετία ’90), οι εικόνες κατακλύσανε την

καθημερινότητά μας. Έτσι, συνηθίσαμε να διασκεδά-

ζουμε και να ενημερωνόμαστε κυρίως μέσω της ηλε-

κτρονικής οθόνης. Και υπνωτισμένοι από αυτή την

εικονική συνήθεια, πολλές φορές παρασυρόμαστε να

τα κρίνουμε όλα μόνο από την εξωτερική τους εμφά-

νιση. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι εισβάλουν στα σπί-

τια μας μέσα από την μικρή οθόνη, μακιγιαρισμένοι,

φιλτραρισμένοι και εξιδανικευμένοι σαν σταρ. Οι καθη-

μερινές ειδήσεις έγιναν προσφιλές οικογενειακό θέαμα

και όλες οι συμφορές, οι θεομηνίες και τα εγκλήματα,

εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Ακόμα και οι πό-

λεμοι μεταδίδονται ζωντανά, σε απ’ευθείας σύνδεση

του καναπέ μας με το πεδίο της μάχης! Στη μουσική, τα

τραγούδια δεν μπορούν να γίνουν επιτυχία εάν δεν συ-

νοδεύονται από θεαματικά βίντεο-κλιπ και εάν οι τρα-

γουδιστές δεν έχουν ελκυστική και σέξι εμφάνιση. Και

οι διαφημίσεις παρουσιάζουν κάποια «τέλεια» προ-

ϊόντα, που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή μας παρά-

δεισο. Όλα θυσιάζονται στο βωμό της τηλεθέασης και

του εντυπωσιασμού. Και με αυτή την εικονορύπανση, η

όψη των πραγμάτων είναι συχνά κατευθυνόμενη και

επιφανειακή. 

Ο Γάλλος διανοητής Guy Debord στο βιβλίο «Η Κοινω-
νία του Θεάματος» υποστήριξε ότι η συσσώρευση των

πάσης φύσεως θεαμάτων, απομακρύνει την διάθεση και

την δυνατότητα του κοινού για κάθε είδους επέμβαση

και έτσι σταδιακά αλλοτριώνει τον κόσμο μας. Και η κυ-

ριαρχία των πανίσχυρων και τεχνοκρατούμενων μέσων

ενημέρωσης έχει επιβάλει την εικόνα ως ένα υπέρτατο

θεό. Έτσι, η κριτική μας σκέψη αλλοιώνεται από τη

θέαση ρηχών και αποσπασματικών εικόνων, οι οποίες

όχι μόνο κυριαρχούν αλλά και καθορίζουν τις ανθρώπι-

νες σχέσεις, απόψεις και συμπεριφορές. 

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Jean Baudrilliard σχολιάζοντας

την καταναλωτική κοινωνία και τη μαζική κουλτούρα,

αναφέρθηκε στην κυριαρχία του αντίγραφου και της μί-

μησης. Το πραγματικό πλέον δεν υπάρχει, διότι έχει αν-

τικατασταθεί από τα εικονικά του αντίγραφα. Και ίσως

γίνει εικονικός ακόμα και ο σύγχρονος πολιτισμός, διότι

δεν θα εστιάζεται πλέον στον άνθρωπο - ως δημιουργό

της εικόνας - αλλά στην ίδια την εικόνα. Δεν είναι τυχαίο

το ότι όποιος σήμερα ελέγχει την παραγωγή και τη διά-

δοση των εικόνων (όπως οι μεγιστάνες των μέσων ενη-

μέρωσης), μπορεί να γίνει έως και πρωθυπουργός.

Και μετά τις εικόνες ήρθε και η εικονική πραγματικό-

τητα. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,

Instagram, Twitter κλπ.), είναι παγκόσμιοι τόποι συνάν-

τησης, στους οποίους όμως οι χρήστες επικοινωνούν

εξ αποστάσεως, μέσω πληκτρολογίου και οθόνης. Και

κάνουν γνωριμίες με άγνωστα άτομα, βασισμένοι

συχνά σε παραπλανητικές πληροφορίες. Με άλλα

λόγια, ζούμε σε έναν εικονικό κόσμο στον οποίον δεν

επικρατεί το είναι αλλά το φαίνεσθαι.  

Δεν πρέπει βέβαια, να απαξιώσουμε τη μεγάλη συμ-

βολή της τεχνολογίας στη ζωή μας. Όμως η μονό-

πλευρη και κακή της χρήση επηρεάζει κυρίως τους

νέους, οι οποίοι με το να είναι κολλημένοι συνέχεια

στις οθόνες, δεν διαθέτουν χρόνο για να εξασκήσουν

τη σκέψη και την κριτική τους ικανότητα. Γίνονται πα-

θητικοί δέκτες ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών,

χωρίς να επιθυμούν να τις κατανοήσουν βαθιά και να

τις κρίνουν. Και επί πλέον, παραμελούν τις κοινωνικές

τους σχέσεις και τις αναλυτικές συζητήσεις, αλλά και

δεν διαβάζουν βιβλία. Έτσι, μειώνεται η δημιουργικό-

τητα και η ευαισθησία τους, αλλά και η διάθεσή τους

για πνευματικές δραστηριότητες.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, μετά από την εποχή των ει-

κόνων και την εποχή της εικονικής πραγματικότητας,

μήπως το ανθρώπινο είδος εάν δεν χρησιμοποιήσει

σωστά την τεχνολογία, φθάσει κάποτε και στην εποχή

της εικονικής ζωής. Δηλαδή μιας ζωής που δεν θα

υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις και φιλίες, ούτε ενδιαφέ-

ρον για έμπνευση και δημιουργία, αλλά όλοι θα καλω-

διώνονται για να γευτούν ηλεκτρονικά τις ανθρώπινες

εμπειρίες κάποιων παλαιών καλών εποχών. 

―――――
* Ο Γιώργος Μαρινάκης είναι Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.  - Συνθέτης -

Λογοτέχνης, Γεν. Γραμματέα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 

Πιρουέττες

Ρώτησα την κόρη μου, δώδεκα ετών, ποιος είναι ο

αγαπημένος της αριθμός. Πήρα την απάντηση: «το

μηδέν, μαμά», και ζήτησα τον λόγο. «Διότι, ο αριθμός

αυτός σημαίνει την αλλαγή».

Λόγος, λοιπόν, η αλλαγή. Με την προσδοκία, προς το

καλύτερο. Στροφή τη στροφή, βήμα το βήμα, ανεβα-

σιά την ανεβασιά: θυμίζει, η πορεία, χορογραφία. Με

πιρουέττες.

Θυμάμαι, φοιτήτρια, μαθήτευα σε σχολή κλασσικού

χορού, για τέσσερα χρόνια: τρία, κλασσικός, ένας,

τζαζ. Με είχε τραβήξει, μία φίλη, δασκάλα και μαθη-

ματικός. Λίγο μεγαλύτερη, εκείνη, λίγο μικρότερη, η

φίλη της. Για τις δύο μας, ο χορός ήταν η αλλαγή

μέσα στο αυστηρό, και απαιτητικό, πρόγραμμα της

ημέρας. Και η προσπάθεια να σεβόμαστε την τάξη, και

να πειθαρχούμε, ο λόγος, χάρη στον οποίο κλείναμε

την μέρα μας ευτυχισμένες. 

Αργότερα, ο λόγος της αλλαγής έφερε στο ταξείδι τη

θάλασσα. Ταυτίστηκαν, το τέλος και η αρχή: ένα και

το αυτό, ευεργετικό αποτέλεσμα της κολύμβησης.

Αφήνεις πίσω ό,τι σε στενοχώρησε, και συνεχίζεις,

σαν να ξεκινάς, από το «μηδέν», προς τον λόγο-

στόχο, την αλλαγή.

Το ίδιο συμβαίνει με ό,τι ο καθένας αγαπά: την εργα-

σία του, τη μελέτη, την σπουδή, τους φίλους, την οι-

κογένεια, αυτό που έχει, αυτό που είναι. Έχει, ο

καθένας, εφόδιο, το μέσο της αλλαγής. Και τις πι-

ρουέττες, τρόπο να ταξιδεύει. 

Κοιτάζουμε πάντα στο ίδιο σημείο, στις πιρουέττες.

Πρέπει, από το ξεκίνημα, να έχουμε θέσει τον στόχο:

ένα σημείο. Ειδάλλως, η πιρουέττα θα αποτύχει. Και

εμείς, μάλλον θα πέσουμε. 

Εάν δεχθούμε, ότι τον στόχο τον εφικτό υπηρετούν δυ-

νάμεις κεντρομόλες, που ο άνθρωπος ορίζει, η τεχνική

της πιρουέττας διδάσκει ότι πρέπει να υπάρχει στρατη-

γική, την οποία να εξυπηρετούν οι επιμέρους τακτικές,

ήτοι και ο δικός της ο τρόπος. Όσες κι αν είναι οι στρο-

φές, το βλέμμα κοιτάζει πάντα ένα σημείο. 

Είναι σημαντικό, για την επιτυχία που υπηρετεί τον

άνθρωπο, να βλέπουμε πάντοτε το σημείο. Από την

πιο αφηρημένη απόδοση, που περιγράφεται με τον

όρο αγάπη, έως την πιο συγκερασμένη, που αναδει-

κνύεται μέσα από τον όρο έργο, το σημείο παραμένει

ένα: ο λόγος της αλλαγής, προς το καλύτερο.

Η κόρη μου, ξεκίνησε την συζήτηση από το μηδέν. Και

σε αυτό ξαναγυρίζει, ώστε να πάρει την στροφή. Την

ίδια θέση μαρτυρούν ηγετικές μορφές σε όλο τον

κόσμο, που κατόρθωσαν – όπως τεκμηριώνεται από

την ιστορία – να συμβάλουν σε αλλαγή αναγνωρίσιμη

και στο δικό τους παρων, και από τις μελλοντικές γε-

νεές. 

Θαυμάζω τις κινήσεις στις πιρουέττες: πόση αυτοσυγ-

κράτηση, πόση πειθαρχία, πόση γνώση και πόση

άσκηση προαπαιτούνται για να ξανακοιτάξει, ο χορευ-

τής, το ίδιο σημείο. 

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

vasiliak@otenet.gr



Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση για τα πεπραγ-

μένα του δήμου πριν την θερινή ανάπαυλα των δύο

εβδομάδων και συμπίπτει με αυτήν της “7ης”.

Οικονομική επιτροπή  29-7-2020

Από τα 4 θέματα εκτός ημερησίας, επομένως είχαν

την έννοια του επείγοντος, σημειώνουμε την ανά-

δειξη οριστικού αναδόχου για τα καύσιμα, την οποία

καταψηφίσαμε, ως έχουμε αναφέρει πλειστάκις. Μας

ζητήθηκε μάλιστα αιτιολόγηση και έτσι διατυπώσαμε

και πάλι τις ενστάσεις μας για το θέμα της μακρινής

απόστασης του πρατηρίου προκειμένου για τον ανε-

φοδιασμό των οχημάτων με βενζίνη αξίας περίπου

145.000 ευρώ. Ο δήμαρχος πρότεινε να γίνει πολυε-

τής η δαπάνη, οπότε να διενεργείται διαγωνισμός μία

φορά κάθε 2 ή 3 χρόνια... Αυτό μας βρίσκει απολύτως

αντίθετους.

Από τα εντός ημερησίας θα σταθούμε σε μία ακόμη

προμήθεια κάδων. Οι κάδοι χρήζουν σε μεγάλο πο-

σοστό άμεσης αντικατάστασης, φτάνει μόνο να μην

τους προμηθευτούμε όλους μαζί και ταυτόχρονα (θυ-

μίζουμε στην προηγούμενη προμήθεια υπήρχε ο

αριθμός των 5.000 κάδων στους οποίους θα τοποθε-

τηθούν τα συστήματα εντοπισμού, σήματος πλήρω-

σης κ.α.) Πάντως, εν προκειμένω οι 530 μπλε,

πράσινοι και 10 μεταλλικοί συνολικής αξίας 129.999

ελπίζουμε ν' αντικαταστήσουν άμεσα τους κατεστρα-

μένους· είναι απολύτως απαραίτητοι.

Συνεδρίαση ΟΑΠΠΑ 28-7-2020

Οπως ενημερωθήκαμε από το μέλος της παράταξής

μας κ. Ι. Πλουμίδη,τα θέματα ήταν 11 στην ημερήσια

για κάποια δε μεταφέρουμε τις ενστάσεις, όπως δια-

τυπώθηκαν από τον ίδιον.

– Για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο

αβέβαιο καθεστώς που ζούμε, καθώς δεν γνωρίζουμε

την εξέλιξη της πανδημίας, μοιάζει υπεραισιόδοξο,

για να μην πούμε ουτοπικό να μιλάμε για εκδηλώ-

σεις-συναυλίες, ιδιαίτερα σε ανοιχτούς χώρους ενέ-

χουν κίνδυνο!

– Για την πρόσληψη προσωπικού έναντι αντιτίμου

διαφόρων ειδικοτήτων, ανέφερε πως όλοι πρέπει να

κάνουν το τεστ (αυτό της "μόδας" εννοούμε), μιας

και θα έρχονται σ'επαφή με τους δημότες των αθλη-

τικών και πολιτιστικών τμημάτων. Η πρόταση αυτή

του κ.Πλουμίδη δεν έτυχε προσοχής.

– Ετήσιες παραχωρήσεις εδρών και χρήσης αθλητι-

κών χώρων και εγκαταστάσεων του δήμου για τις

αγωνιστικές ανάγκες των συλλόγων και για την νέα

περίοδο από 1-8-2020 έως 30-6-2021.

Στον Πρωτέα δεν παραχωρήθηκε έδρα, όπως σε άλ-

λους συλλόγους, παρά μόνο στο κλειστό Βούλας και

αυτό ίσως προκαλέσει πρόβλημα. Η δικαιολογία ήταν

ότι τ' άλλα κλειστά του δήμου είχαν ήδη υπερπληρό-

τητα από τον προγραμματισμό.

Οικονομική επιτροπή   5-8-2020

Παραλαβή Ανάπλασης πλατείας Ζησιμοπούλου

– Εγκριση οριστικής παραλαβής του έργου "ανά-

πλαση πλατείας Ζησιμοπούλου ΔΕ Βάρης". Επισκε-

φθήκαμε την εν λόγω πλατεία, αφού πρόκειται για

οριστική παραλαβή και διαπιστώσαμε κάποιες ελλεί-

ψεις, αστοχίες στα υλικά, οπότε καταθέσαμε υπό-

μνημα με την ελπίδα ότι θα ληφθεί υπόψιν. Πιο

συγκεκριμένα η εισήγηση αναφέρεται σε εργασίες

εκτελεσθείσες από τον δήμο, οικοδομικές, ηλεκτρο-

μηχανολογικές, υδραυλικές, ύψους 219.521 ευρώ.

*Για τις παρατηρήσεις εντός της παιδικής χαράς,

όπως το καπάκι του φωτιστικού που λείπει και αντ'

αυτού έχει μπει μονωτική ταινία, το δάπεδο περιμε-

τρικά στην επάνω πλευρά, που εν αντιθέσει με αυτό

της λοιπής επιφάνειας, είναι σκληρό, ακατάλληλο για

νήπια, ένα παρτέρι που χρήζει φυτέματος και οι κού-

νιες που είναι ελάχιστες, αλλά σε αυτό μας απήντη-

σαν πως δεν υπάρχει άλλος χώρος (εμείς πάντως

τον είδαμε υπεραρκετό). Γενικώς όμως είπαν πως

όλα αυτά είναι από προηγούμενη εργολαβία!!!...

*Για τα εκτός παιδικής χαράς, δηλαδή το υπόλοιπο

της πλατείας παρατηρήσαμε:

1. Από την πλευρά της οδού Αχιλλέως λείπει ένα φω-

τιστικό καίτοι υπάρχει η υποδοχή με τις 4 μεγάλες

βίδες να προεξέχουν. Απάντηση: Δεν θα μπει εκεί
φωτιστικό γιατί έχει άλλο στο ένα μέτρο!
Αντιτείναμε ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να

κλείσει η υποδοχή κ να αφαιρεθούν οι προεξέχουσες

βίδες.

2.Ο ηλεκτρολογικός πίνακας του συντριβανιού χρει-

άζεται αισθητική παρέμβαση και να καλυφθούν οι κα-

λωδιώσεις στο κάτω μέρος για λόγους ασφαλείας.

3.Στο κάτω μέρος της πλατείας έχει τοποθετηθεί δά-

πεδο (κουρασανίτ) το οποίο όμως συμπαρασύρεται

λόγω κλίσης μεχρι σημείου να καλύπτει τα σκαλάκια,

επομένως δημιουργεί ολισθηρότητα και κίνδυνο ατυ-

χήματος. Και είναι και πανάκριβο. Η γνώμη μας είναι

πως πρέπει να είναι συμπαγές.

4.Εχουν κοπεί τουλάχιστον δύο μεγάλα δέντρα, των

οποίων οι κορμοί στέκουν θλιβερά απομεινάρια αλλά

κυρίως λείπει ο ίσκιος τους.

– Οριστική παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων για την λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου

Βάρκιζας και νομιμοποίηση των υφισταμενων λιμε-

νικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη ήρθε το μεσημέρι

της προηγούμενης  ημέρας σε αρχείο που ήταν αδύ-

νατο ν'ανοίξει. Επρεπε να σταλεί για εκτύπωση (πρό-

κειται για τόμο!) και ετοιμάστηκε αργά το απόγευμα,

επομένως καθως δεν υπήρχε χρόνος για μελέτη, το

“λευκό” ήταν μονόδρομος. Το συγκεκριμένο έργο θα

μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον, ως εκ τούτου

θα επανέλθουμε μόλις ολοκληρώσουμε το διάβασμα.

Με την ελπίδα για ανάσχεση της αισχίστης πανδη-

μίας και την παρότρυνση να παραμείνουμε ασφαλείς,

σας ευχόμαστε για πολλοστή φορά 

Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγραφειν

Ι. Δόγκα

δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας 
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Η πανδημία του κορονοϊού

επανέρχεται και απειλεί, τον

κόσμο, την Ευρώπη και τη

χώρα μας. Νέοι κίνδυνοι είναι

προ των πυλών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας από την αρχή της

πανδημίας ανέπτυξε εξαιρετική δράση στήριξης της κοινω-

νίας, των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Διεκδίκησε

για τις επιχειρήσεις στοχευόμενες πολιτικές στήριξης και

εισακουσθήκαμε σε μεγάλο βαθμό.

Τώρα, μπροστά στη νέα απειλή,  η οποία σε μεγάλο βαθμό

είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων λαθών και της χαλάρωσης

των μέτρων προστασίας, είναι επείγουσα ανάγκη να ανα-

σκουμπωθούμε για να διαφυλάξουμε με κάθε θυσία την κα-

θημερινή λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας, των

επιχειρήσεων και των κοινών υπηρεσιών.

Μπροστά μας ανοίγεται

το φάσμα μιας νέας οικο-

νομικής και ανθρωπιστι-

κής κρίσης χωρίς

προβλέψιμο τέλος, η

οποία μπορεί να αποβεί

καταστροφική. Πρέπει να

την αποτρέψουμε στο

μέτρο των δυνάμεών μας.

Έχουμε όλοι υποχρέωση

να τηρούμε σχολαστικά

και επακριβώς, τα μέτρα

προστασίας που ανακοί-

νωσαν οι αρχές και επι-

πλέον να αναπτύξουμε

την δική μας προσοχή διασφάλισης της προστασίας από

νέους απρόβλεπτους κινδύνους. Κάθε λάθος μετατρέπεται

σε πολλαπλάσιο κόστος για όλους.

Η κατάσταση στη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και

πολύ μικρών επιχειρήσεων, γνωρίζουμε ότι είναι τραγική.

Εξ ίσου τραγική είναι και η κατάσταση των εργαζομένων,

των ανέργων και των νοικοκυριών. Είναι  απαραίτητο τα

μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση να γενικευθούν σε όλο το

φάσμα και να προστατευθούν οι βασικές λειτουργίες των

επιχειρήσεων και της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις με τους

εργαζομένους τους, είναι το μόνο εργαλείο για την αντιμε-

τώπιση των συνεπειών της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα.

Πρέπει να διαφυλαχθούν.

Κάνω έκκληση στους επιχειρηματίες και στους καταναλω-

τές να μην αφήσουν τον κορονοϊό να εξαπλωθεί και να πα-

ραλύσει τη χώρα. Η καταστροφή που μας απειλεί πρέπει να

ηττηθεί! Πέρα από την ευθύνη του κράτους για τα γενικά

μέτρα, έχουμε κι εμείς ευθύνη για τα ατομικά μέτρα. Ας τα

τηρήσουμε.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας θα κάνει, και

πάλι, ό,τι μπορεί για να προβάλει στην κυβέρνηση τις θέσεις

του για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Είναι καθήκον

της κυβέρνησης να ανταποκριθεί. Το δικό μας καθήκον είναι

να τηρήσουμε με ακρίβεια τα μέτρα προστασίας. Ώρα να το

κάνουμε πράξη.

Αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε και πάλι μαζί.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
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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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για τα
τμήματα: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, αποκλει-
στικά βάσει της μεγαλύτερης
ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του
είδους της Περιφέρειας Αττικής για
τα διατιμημένα είδη (τμήμα 4,5,6,12)
και της χαμηλότερης τιμής, για τα
μη διατιμημένα είδη (τμήμα
1,2,3,7,8,9,10,11,13,14,15).
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Τα-
μεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σύμ-
βαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα από τα Ταμεία της ΕΕ.
II.2.13) Φορέας χρηματοδότη-
σης των συμβάσεων που θα συνα-
φθούν είναι ο Δήμος Κρωπίας, τα
ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ», «Α/Βάθμια και
Β/Βάθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και
το ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ», ίδιοι πόροι. 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμ-
βανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: Οι οικονομικοί φορείς

που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριό-
τητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας Όπως αναφέρεται στο
Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής -
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των ανα-
λυτικών όρων της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2)   Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με
συγκεκριμένη επαγγελματική κατη-
γορία: Όπως αναφέρεται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους ανα-
λυτικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)   Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών
(GPA): Η σύμβαση καλύπτεται από τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: 4/9/2020 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπο-
ρούν να υποβληθούν οι προσφορές
ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-

νική διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς: 8 μήνες μετά την 5/9/2020
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση

των προσφορών: 10/9/2020 12:30,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσι-
μες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες συμβάσεις: ΟΧΙ.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες: Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες ή διευκρινήσεις, μπορούν να
ζητούνται μέχρι την 29η Αυγούστου
2020 και αυτές (πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέ-
ρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι
την 31η Αυγούστου 2020, μόνο
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδι-
κασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, Λ. Θηβών
196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχε-
τικά με την προθεσμία για την υπο-
βολή προσφυγών, αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 3.4 των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπη-
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Elec-
tronic Daily - TED):   29/7/2020.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

20PROC007110267 2020-07-30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 30 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.  2619  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ανοι-
κτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου με τίτλο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙ-
ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ», εκτιμώμενης συ-
νολικής αξίας σύμβασης 348.000,00
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτή-
ριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή). Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότη-
τας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης.
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επι-
κοινωνίας:
――――――――――――――――
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Τηλ. 22983 20200
Telefax 22980 53482
E-mail ydra@ydra.gov.gr
――――――――――――――――

• Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.ydra.gov.gr.
• Κωδικός NUTS κύριου τόπου
εκτέλεσης του έργου:  EL307 
• Κωδικός CPV: 45453000-7
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης:  Με το έργο αυτό πρόκειται να
γίνουν εργασίες διαρρύθμισης και
ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου
«Σαχτούριο» που βρίσκεται εντός
του οικισμού της Ύδρας και η μετα-
τροπή του σε βρεφονηπιακό
σταθμό.
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία ορισμού
επιβλέποντα μηχανικού.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται  σε έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ  και που
είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κρά-
τος-μέλος της Ένωσης, β) σε κρά-
τος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προ-

σαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων.
• Λόγοι αποκλεισμού / Κριτήρια επι-
λογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
• Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/16.
• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδια-
φερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος. Το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους, παράγε-
ται από την ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του υποσυστήματος. Εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή προσκο-
μίζεται υποχρεωτικά από τον οικο-
νομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδο-
σης, οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό

για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών.
• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών είναι η 31/8/2020, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφο-
ρών είναι η 4/9/2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00.
• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία, καθώς και τα απο-
δεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματο-
δοτείται από πόρους της Περιφέρειας
Αττικής. Δεν προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής στον Ανάδοχο.
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα
με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 6.960
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 5/10/2021, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
Γεώργιος Κουκουδάκης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΩΚΩΩΛ6-ΒΗΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Κορωπί : 3-8-2020
Αρ. Πρωτ. : 10326
Βασ. Κων/νου 47,  19441 Κορωπί
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : +30 2132000756
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύτ-
τει ότι προτίθεται να προβεί στη διε-
νέργεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
δημόσιου διαγωνισμού με βάση την
οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα
στοιχεία:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:
Όπως αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη δι-
εύθυνση: www.promitheus.gov.gr
στην οποία και βρίσκονται τα απαι-
τούμενα εργαλεία και συσκευές. Οι
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετο-
χής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση. Περαι-
τέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες
από τη διεύθυνση στην προμετω-
πίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριό-
τητα, κοινωνικές υπηρεσίες, παιδι-
κοί σταθμοί, σχολεία, κλπ
Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)    Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια τροφίμων,
γάλακτος κλπ., του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων. Αριθμός
αναφοράς: ΤΥ/39/2020
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 15000000-8
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά (Προ-
μήθεια)
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών,
ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, γά-
λακτος κλπ. που χρησιμοποιούνται ως
αναλώσιμα από τον Δήμο, τα ΝΠΔΔ
«ΣΦΗΤΤΟΣ», «Α/Βάθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ», «Β/Βάθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ» και το ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 231.572,41 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Μπορούν να υποβληθούν προσφο-
ρές για όλα τα τμήματα. - 

II.2) Περιγραφή
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
TMHMA Τίτλος σύμβασης Διάρκ. σύμβασης Εκτιμώμενη αξία Κωδικός CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 18 μήνες 34.556,02 15000000-8
2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ 18 μήνες 4.945,70 15000000-8
3 ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 18 μήνες 47.765,00 15000000-8
4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ 18 μήνες 2.263,80 15411110-6
5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ 18 μήνες 9.240,00 15411110-6
6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 18 μήνες 4.419,50 15000000-8
7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 18 μήνες 6.240,00 15810000-9
8 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 μήνες 2.250,00 15810000-9
9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Β-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 μήνες 2.250,00 15810000-9

10 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 18 μήνες 1.030,25 15810000-9
11 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 18 μήνες 1.107,35 15810000-9
12 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 18 μήνες 11.678,00 15000000-8
13 ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣ 18 μήνες 86.250,00 15511000-3
14 ΓΑΛΑ Α-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 μήνες 5.250,00 15511000-3
15 ΓΑΛΑ Β-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 μήνες 5.250,00 15511000-3
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Στις 31 Αυγούστου λήγει

η προθεσμία για τα 

αδήλωτα τετραγωνικά

Περισσότεροι από 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων υπέβαλαν,

μέχρι σήμερα, δηλώσεις διόρθωσης στοιχείων εμβαδού

ακινήτων στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Κεν-

τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (https://tetragonika.gov-

app.gr/). Οι δηλώσεις αυτές, αντιστοιχούν σε πρόσθετα

16,3 εκατ. τετραγωνικά μέτρα κτισμάτων και οικοπέδων

που έχουν δηλωθεί στους Δήμους της χώρας.

Στα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί περίπου

112.000 δηλώσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί χειρόγραφα

στους Δήμους.

Υπενθυμίζεται πως η ρύθμιση-Θεοδωρικάκου αφορά όλα

τα αδήλωτα τετραγωνικά. Αυτά, δηλαδή που ενώ είναι δη-

λωμένα, κανονικά, στο Ε9, δεν είναι δηλωμένα στους λο-

γαριασμούς της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να χάνουν

πολύ σημαντικά έσοδα από τέλη.

Όσοι προχωρούν στη ρύθμιση απαλλάσσονται τελών και

προστίμων της προηγούμενης πενταετίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, καλεί

όλους τους πολίτες να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικα-

σία έως την 31η Αυγούστου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρό-

κειται να δοθεί άλλη παράταση.

ΣΤΟ 17% AΝΕΒΗΚΕ 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ ΜΑΪΟ

Στο 17% ανέβηκε η ανεργία τον Μάιο από το ανοδικά

αναθεωρημένο 15,7% του Απριλίου, σύμφωνα με τα

στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Είναι το χαμηλό-

τερο ποσοστό Μαΐου από το 2011, αλλά το υψηλό-

τερο τους τελευταίους εννέα μήνες. 

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ο αριθ-

μός των ανέργων διαμορφώθηκε στους 764.912 το

Μάιο, μειωμένος κατά 52.396 άτομα σε σχέση με το

Μάιο του 2019. Αλλά σε σχέση με τον Απρίλιο, αυξή-

θηκαν κατά 48.444 ή κατά 6,8%.
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στα πεταχτά ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες

σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σο-

βαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτε-

ρική, για βοήθεια  - δεν  υπάρχουν οικιακά ζώα- και

παρέχεται δικό της δωμάτιο. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945414425, ή

2108952269. Περιοχή Βούλας.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ Κάτοικος Βούλας, τελειόφοιτος μεταφραστι-

κού τμήματος στη γαλλική γλώσσα παραδίδει μαθή-

ματα γαλλικών, αναλαμβάνει δημιουργική

απασχόληση παιδιών και φύλαξη βρεφών. Συστάσεις

διαθέσιμες. τηλ επικ 69 77 77 34 57

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ ( Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  52.26

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

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

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

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

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

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος

ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

Τι ισχύει για τις τραπεζικές 

συναλλαγές από σήμερα 4.8.20

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασ-

σόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν πλέον

να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από τις 4 Αυ-

γούστου 2020, μετά την απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020

Η ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρει:

«Η ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων Covid 19 τον Ιούλιο

του 2020 οδήγησε στην νομοθετική καθιέρωση της υπο-

χρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους

και καταναλωτές, καθώς επίσης και στη λήψη περαιτέρω

περιοριστικών μέτρων. Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στην

προσπάθειά τους να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των

νέων μέτρων (βλ. Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020), με σκοπό τη

διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων στα τραπεζικά κατα-

στήματα και των συναλλασσομένων με αυτά, γνωστοποιεί

ότι από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και μέχρις ότου

υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιούνται

στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακό-

λουθες συναλλαγές:

Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ. Η ανάληψη μέχρι του

ποσού αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη

χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ. Οι καταθέσεις

μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ

με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια,

ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφά-

λειες, κλπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobilebanking ή

στα ΑΤΜ. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης

αυτών των συναλλαγών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων)

πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ.

Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα πραγματο-

ποιούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεω-

στική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβα-

σης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας

συνεργασίας σας.

Παρακαλείστε ακόμη, να περιορίσετε τις επισκέψεις σας

στα τραπεζικά καταστήματα. Εάν παρόλα αυτά καθίσταται

αναγκαία η προσέλευσή σας σε τραπεζικό κατάστημα πα-

ρακαλείστε α) να διαθέτετε προστατευτική μάσκα β) να τη-

ρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

1,847 οι ληξιπροθεσμες οφειλες της

Γενικης Κυβέρνησης τον Ιούνιο

Αύξηση στο ποσό των 1,847 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι λη-

ξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης τον

Ιούνιο έναντι του ποσού των 1,764 δισ. ευρώ, στο οποίο

ανέρχονταν τον προηγούμενο μήνα Μάιο. Αυτό προκύπτει

από τα στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της Γενικής

Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με

αυτά τον Ιούνιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σημεί-

ωσαν αύξηση στα 576 εκατ. ευρώ, έναντι του ποσού των

498 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο.

Μεχρι 28/8/20 οι φορολογικες

δηλωσεις

Περίπου 958.000 φορολογικές δηλώσεις απομένουν για

να υποβληθούν με την προθεσμία να λήγει στις 28 Αυγού-

στου μετά και την τελευταία παράταση που έδωσε το

υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να

γνωρίζουν ότι ανεξάρτητα το πότε υπέβαλαν τη φορολο-

γική τους δήλωση στο τέλος Αυγούστου θα πρέπει να κα-

ταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

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.

Εθν
γ

Για συμβουλ

την «Ευρ
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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

Με επιστολή της στον Πρωθυπουργό
Κυριακό Μητσοτάκη, η Ένωση Ασθε
νών Ελλάδας προτείνει τους κύριους
άξονες ενός έγκαιρου, εστιασμένου
και προορατικού στρατηγικού σχε
διασμού για την αντιμετώπιση της
επόμενης φάσης της πανδημίας,
προκειμένου να προστατευθεί η
υγεία του πληθυσμού και να απο
φευχθεί μία νέα ευρεία έξαρση της
διασποράς.   

Προτείνει μεταξύ άλλων:

Διεύρυνση της σύνθεσης της «Επι
τροπής Λοιμωξιολόγων»: Απαιτείται
ένα διεπιστημονικό, ευέλικτο αλλά
και συμπεριληπτικό σχήμα, το οποίο
θα είναι σε θέση όχι μόνο να προτεί
νει έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα,
αλλά επιπλέον να εγγυηθεί την απο
τελεσματική επικοινωνία και εφαρ
μογή τους στην κοινωνία.  

Αναχαίτιση της παραπληροφόρησης:
Σύμφωνα με μελέτες, πάνω από το
30% των πολιτών στη Βρετανία θεω
ρούν τη χρήση μάσκας επιβλαβή για
την υγεία τους. Το 15% των πολιτών
στη Γερμανία πιστεύει ότι ο ιός δεν
υπάρχει. Περίπου 1 στα 2 άτομα στις
ΗΠΑ και 1 στα 3 στη Γαλλία δηλώ
νουν ότι δεν θα έκαναν το εμβόλιο
για τον ιό SarsCov2, εφόσον αυτό

ήταν διαθέσιμο. Η καταπολέμηση
του φαινομένου που ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας έχει ονομάσει
«infodemic» σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά
από το κράτος, αλλά απαιτεί ευρείες
συμμαχίες και στοχευμένη κοινή
δράση.   

Εντατικοποίηση της εποπτείας τήρη
σης των μέτρων δημόσιας υγείας: Η
πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τους
ελέγχους τήρησης των μέτρων προ
στασίας και κυρίως σε εστίες συγ
χρωτισμού όπως τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς και οι χώροι διασκέδα
σης. Πρακτικές όπως η πρόσφατη
μείωση των δρομολογίων των αστι
κών συγκοινωνιών ή η αύξηση των
ωφέλιμων θέσεων στα πλοία εκπέμ
πουν αντιφατικά μηνύματα και υπο
νομεύουν τη σχέση εμπιστοσύνης
των αρχών με την κοινωνία. 

Προστασία των ευπαθών ομάδων και
των χρόνιων ασθενών: Στα περισσό
τερα ευρωπαϊκά κράτη συνεχίζει να
υπάρχει ειδική μέριμνα για τις συγ
κεκριμένες ομάδες, ενισχύοντας με
ταξύ άλλων την δυνατότητα εξ
αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).
Αντίθετα στην Ελλάδα εφαρμόστηκε
η αδικαιολόγητη διάκριση των εργα

ζόμενων του δημοσίου και του ιδιω
τικού τομέα και πλέον οι χρόνιοι
ασθενείς αναγκάζονται να επιστρέ
ψουν ανεξαιρέτως στη δουλειά τους.  

Διασφάλιση της συνέχισης της θερα
πείας των χρόνιων ασθενών: Η κινη
τοποίηση του υγειονομικού
συστήματος για την αντιμετώπιση
της πανδημίας είχε ως συνέπεια την
αναβολή προγραμματισμών θερα
πειών και επεμβάσεων, με προεκτά
σεις που δεν έχουν ακόμη
προσδιοριστεί στην Ελλάδα. Το  Ε.Σ.Υ.
θα πρέπει να θωρακιστεί με κάθε
μέσο ώστε να εγγυηθεί την ανταπο
κρισιμότητά του στις ανάγκες υγείας
του πληθυσμού, σε ένα ενδεχόμενο
νέο κύμα της πανδημίας. 

Ενόψει τον υγειονομικών και κοινω
νικών προκλήσεων που θα κληθούμε
να αντιμετωπίσουμε το προσεχές
διάστημα, το κράτος, η επιστημονική
κοινότητα και οι πολίτες αναλαμβά
νουν συμπληρωματικό και εξίσου
κρίσιμο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, η
Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί τον
Πρωθυπουργό να εγγυηθεί την
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχε
διασμού και θέτει και πάλι το κοινω
νικό κεφάλαιό της στην υπηρεσία της
εθνικής προσπάθειας. 

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Eθνική στρατηγική απέναντι στην πανδημία
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. . . γ ια την υγειά μας

Φραγκοστάφυλο
Φραγκοστάφυλο 
(gooseberry): 
Γιατί χαρατκτηρίζεται 
«superfood»;

Tα φραγκοστάφυλα είναι μικρά, θρε
πτικά φρούτα που προσφέρουν πολλά
οφέλη για την υγεία.

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές ποι
κιλίες, Ribes uvacrispa και Ribes
hirtellum αντίστοιχα, είναι οι πιο συ
νηθισμένοι τύποι. Και οι δύο σχετίζον
ται στενά με τις μαύρες, κόκκινες και
λευκές σταφίδες.

Οι καρποί του φραγκοστάφυλου είναι
μικροί και, το χρώμα μπορεί να είναι
πράσινο, κίτρινολευκό, ροζ, κόκκινο ή
σκούρο μοβ. Η γεύση τους ποικίλλει
από στυφή έως γλυκιά.

Το φραγκοστάφυλο θεωρείται super
food καθώς είναι πλούσιο σε θρεπτικά
στοιχεία. 

Η βιταμίνη C που περιέχει, είναι ένα
ισχυρό αντιοξειδωτικό και ζωτικής ση
μασίας για το νευρικό και το ανοσο
ποιητικό σύστημα αλλά, και το δέρμα.
Η βιταμίνη Β5 είναι απαραίτητη για τη
δημιουργία λιπαρών οξέων, ενώ η βι
ταμίνη Β6, την οποία πολλά ένζυμα
και κύτταρα στο σώμα μας χρειάζον
ται για να δράσουν, βοηθάει στη με
τατροπή των τροφίμων σε ενέργεια. Ο
χαλκός είναι σημαντικός για την καρ
διά, τα αιμοφόρα αγγεία, το ανοσο
ποιητικό σύστημα και τον εγκέφαλο.
Το μαγγάνιο υποστηρίζει το μεταβολι
σμό, τον σχηματισμό οστών, την ανα
παραγωγή και την ανοσοαπόκριση,

ενώ το κάλιο είναι απαραίτητο για την
ομαλή λειτουργία των κυττάρων. Τα
φλαβονοειδή και οι ανθοκυανίνες που
περιέχονται στα φραγκοστάφυλα,
ασκούν ευεργετική δράση κατά του
καρκίνου, της γήρανσης, της φλεγμο
νής και των νευρολογικών ασθενειών.

Θρεπτική Αξία % RDA
Ενέργεια  44 kcal 2
Υδατάνθρακες 10,2 g 8
Πρωτεϊνη 0,9 g 1,5
Λϊπος 0,6 g 3
Φυτικές Ίνες 4,3 g 11
Βιταμίνες
Φυλλικό οξύ 6 μg 2
Νιασίνη 0,3 mg 2
Παντοθενικό οξύ 0,3 mg 6
Πυριδοξίνη  0,07 mg 6
Ριβοφλαβίνη 0,03 mg 2
Θειαμίνη 0,04 mg 3
Βιταμίνη Α 290 IU 10
Βιταμίνη C 27,7 mg 46

Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία
Νάτριο 1 mg 0
Κάλιο 198 mg 4
Ασβέστιο 25 mg 3
Χαλκός 0,07 mg  8
Σίδηρος 0,3 mg 4
Μαγνήσιο 10 mg 3
Μαγγάνιο 0,14 mg 6
Φώσφορος 27 mg 4
Ψευδάργυρος 0,12 mg 1

Πηγή: USDA National Nutrient data base

Τα φραγκοστάφυλα έχουν υψηλή πε
ριεκτικότητα σε φυτικές ίνες (διαλυτές
και αδιάλυτες), και χαμηλή ενεργει
ακή αξία, πράγμα που σημαίνει ότι
μπορείτε να τα καταναλώσετε άφοβα
χωρίς την πρόσληψη ταυτόχρονα πολ
λών θερμίδων. Ένα φλιτζάνι (150
γραμμάρια) φραγκοστάφυλων συνει
σφέρει λίγο περισσότερο από το 3%

των συνολικών ημερήσιων θερμιδι
κών αναγκών του μέσου ατόμου και
παρέχει το 26% του βάρους σε ίνες,
καθιστώντας τα ένα θρεπτικό σνακ χα
μηλής θερμιδικής αξίας. Επιπλέον,
έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανά
λωση μούρων μπορεί να βοηθήσει
στην απώλεια βάρους και να σας βοη
θήσει να τρώτε λιγότερες θερμίδες
συνολικά. Οι αδιάλυτες ίνες αυξάνουν
τον όγκο των κοπράνων και συσσω
ρεύουν νερό, ενώ, οι διαλυτές ίνες
μέσω των λιπαρών οξέων βραχείας
αλύσου που παράγουν κατά τη ζύ
μωσή τους, συμμετέχουν και αυτές
στην καλύτερη λειτουργία του εντέ
ρου, την αύξηση του συναισθήματος
πληρότητας και επομένως τη στα
διακή μείωση του αισθήματος της πεί
νας. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες
μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο
των επιπέδων σακχάρου αίματος, τη
μέιωση της αρτηριακής πίεσης και της
χοληστερόλης και επομένως τον κίν
δυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων,
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων
μορφών καρκίνου, καρδιακών παθή
σεων, διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρ
κίας.

Τα φραγκοστάφυλα αποτελούν φυ
σική πηγή οργανικών οξέων, παρέχον
τας 1114 mg κιτρικού οξέος σε 100
mg φρούτων. Το κιτρικό οξύ εμποδίζει
τη συσσώρευση σιδήρου στα κύτταρα
και έχει βρεθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης ασθενειών όπως η νόσος
του Alzheimer και το εγκεφαλικό επει
σόδιο εάν καταναλώνεται τακτικά.

Για τα μέγιστα οφέλη για την υγεία,
είναι καλύτερο να απολαύσετε τα
φραγκοστάφυλα ωμά. Ωστόσο, μπο
ρείτε να τα προσθέσετε στα δημη
τριακά, το γιαούρτι, σε smoothie, σε
pancakes στο πρωινό, σε σαλάτες ή σε
διάφορα άλλα πιάτα. Τα φραγκοστά
φυλα χρησιμοποιούνται επίσης σε μα
γειρεμένα και ψητά πιάτα, όπως
πίτες, τάρτες, κομπόστα, μαρμελάδες.
Ωστόσο, να έχετε κατά νου ότι αυτά τα
πιάτα περιέχουν συχνά ζάχαρη και το
μαγείρεμα καταστρέφει πολλά από τα
αντιοξειδωτικά και ωφέλιμα φυτοθρε
πτικά συστατικά.

Τόνια Καραγιάννη
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, M.Sc, Ph.D.

Ηλιακό έγκαυμα

Είναι σε όλους γνωστό ότι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο
προκαλεί έγκαυμα στο ανθρώπινο δέρμα. Η σοβαρότητα
του εγκαύματος είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων,
όπως ο τύπος του δέρματος (οι ανοιχτόχρωμοι κινδυ
νεύουν περισσότερο από τους σκούρους φωτοτύπους), η
διάρκεια έκθεσης, η ώρα της ημέρας, η εποχή, το υψόμε
τρο, η αντανάκλαση και η προστασία με αντηλιακά ή ρου
χισμό.

Το ηλιακό έγκαυμα οφείλεται στη δράση της UVA αλλά κυ
ρίως της UVB ακτινοβολίας που είναι η κύρια ερυθηματο
γόνος ακτινοβολία και ευθύνεται για την πρόκλησή του. Τα
περισσότερα αντηλιακά ακόμα και αν εφαρμόζονται
σωστά (μεγάλη ποσότητα, τακτική επανάληψη) δεν προ
σφέρουν εξίσου αποτελεσματική προστασία τόσο για τη
UVA, όσο για τη UVB ακτινοβολία, με αποτέλεσμα το έγ
καυμα να προκαλείται παρά τη χρήση αντηλιακού, λόγω
της υπερβολικής UVA.

Συμπτώματα

Κλινικά, το έγκαυμα από τη UVB εμφανίζεται 1224 ώρες
μετά την έκθεση αλλά εάν αυτή είναι υπερβολική, εμφα
νίζεται πολύ νωρίτερα. Παρατηρείται ερύθημα (κοκκίνι
σμα) στην πάσχουσα περιοχή, ευαισθησία ή πόνος στην
αφή και σε εκσεσημασμένες περιπτώσεις εμφανίζονται
φυσαλίδες. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει οί
δημα στα άκρα και το πρόσωπο, ενώ πυρετός, ταχυκαρδία,
ναυτία και υπόταση συνοδεύουν μεγάλης επιφάνειας και
βαρύτητας εγκαύματα. 

Τα συμπτώματα διαρκούν δυο 24ωρα και μετά από 7 ημέ
ρες ακολουθεί απολέπιση (ξεφλούδισμα) των εγκαυματι
κών επιφανειών. Στις περιοχές αυτές μπορεί αργότερα να
εμφανιστούν κηλίδες, δυσχρωμίες, σπίλοι (ελιές) ενώ αυ
ξάνεται η πιθανότητα καρκινογένεσης μελλοντικά.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του ηλιακού εγκαύματος συνίσταται στην
παραμονή σε δροσερό περιβάλλον, ελαφρά ρούχα και
απόλυτη αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, λήψη άφθονων
υγρών και αναλγητικών για τον πόνο. Ως τοπική φροντίδα
συνιστάται για μεγάλες επιφάνειες η επάλειψη με σκευά
σματα (μείγματα) που περιέχουν κορτιζόνη για την αντιμε
τώπιση της φλεγμονής και εντατική ενυδάτωση με
μαλακτικά. Σε μικρή έκταση μπορεί να εφαρμοστούν απευ
θείας κορτιζονούχες κρέμες ή αλοιφές. Εάν υπάρχουν φυ
σαλίδες, συνιστάται ήπια αντισηψία και αν διανοιχτούν,
εφαρμογή τοπικών αντιβιοτικών αλοιφών. Εξυπακούεται
ότι δεν θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έκθεση στον ήλιο για
αρκετές ημέρες.

Μουσάτου Βασιλική

Δερματολόγος
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ΣΤΙΒΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ20
Παγκόσμια Τζένγκο ... απογείωση για Καρύδη

To παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντι-

σμό των νεανίδων από την Ελίνα

Τζένγκο, η κατάρριψη αρκετών πα-

νελλήνιων ρεκόρ και η πληθώρα

αξιόλογων επιδόσεων χαρακτήρι-

σαν την εικόνα του Πανελλήνιου

Πρωταθλήματος Στίβου Κ20 που

διεξήχθη υπό ειδικές συνθήκες στο

στάδιο των Ιωαννίνων.

Η επίδοση που ξεχώρισε ήταν

σαφώς η σπουδαία εμφάνιση της

Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό,

που κατέρριψε το παγκόσμιο

ρεκόρ στον ακοντισμό νεανίδων με

βολή στα 63,96. Η 18χρονη αθλή-

τρια του ΑΣ Κένταυρος βελτίωσε

το προηγούμενο παγκόσμιο που

κατείχε η Κουβανή Ατζιλάρε με

63,86 από τις 2/8/15 στους Πανα-

μερικανικούς Αγώνες. 

Παράλληλα φυσικά είναι και πα-

νελλήνιο ρεκόρ βελτιώνοντας το

δικό της 61,53 μ. από τις 8/7/20

στους αγώνες «Κ Σπανίδης». 

Σημειώνεται πως η νεαρή ακοντί-

στρια του προπονητή Γιώργου

Μποσκαριώβ ήταν νικήτρια στους

Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας το

2018 στο Μπουένος Αϊρες ενώ πέ-

ρυσι στο Πανελλήνιο Σχολικό, πάλι

στα Ιωάννινα, είχε κάνει παγκόσμια

επίδοση κορασίδων με 65,90 μ. - με

το ακόντιο που ισχύει για την κατη-

γορία από το 2012, των 500 γρ.

Στους αγώνες ξεχώρισε ακόμα και

η επιτυχία της Σπυριδούλας Κα-

ρύδη στο μήκος, που με άλμα στα

6,67 κατάφερε να καταρρίψει ένα

ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ στο

αγώνισμα νεανίδων, αυτό της

Νίκης Ξάνθου, από το 1992 με

6,60. Μάλιστα η επίδοση της αθλή-

τριας του ΓΣ Κερκυραϊκού θεωρεί-

ται η 7η καλύτερη όλων των

εποχών στο αγώνισμα στην Ελ-

λάδα. Στα 100 μ. κορασίδων η Πο-

λυνίκη Εμμανουηλίδου σημείωσε

για ακόμη μια φορά ρεκόρ στην κα-

τηγορία της, κατεβάζοντάς το

κατά 3 εκατοστά, στα 11.80. Στα

400 μ. εμπόδια η 17χρονη Αννα

Χατζηπουργάνη βελτίωσε ξανά το

ρεκόρ της κατηγορίας της, φέρ-

νοντας χρόνο με 59.17.

Σε ομαδικό επίπεδο πρωταθλητής

Κ20 2020 στους άνδρες αναδείχ-

θηκε ο ΑΓΣ Ιωαννίνων με 104 βαθ-

μούς και στις γυναίκες ο Αίολος

Μακεδονίας με 77 βαθμούς.

Nίκος Γεωργόπουλος

Πρωταθλητές οι Έφηβοι

του ΝΟΒ 

Η ομάδα Εφήβων ΠΟΛΟ του Ναυτικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης είναι Πρωταθλητές Ελλάδος, μετά την

επικράτηση επί του Πανιωνίου με σκορ 9-6.

Οι Έφηβοι του ΝΟΒ κάνοντας εξαιρετικές εμφανί-

σεις, απέδειξαν για μια ακόμη φορά, την σπουδαία

προπονητική προετοιμασία των Αθλητικών Ακαδη-

μιών της Βουλιαγμένης.

Ο ΝΟΒ Συγχαρητήρια τους Πρωταθλητές Ελλάδος

και τον Προπονητή τους Κώστα Σπηλιόπουλο!

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος συμμετείχε με 11 αθλητές

του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 (ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕ-

ΑΝΙΔΩΝ) που διεξήχθη στα Ιωάννινα 1η & 2η Αυγού-

στου, επιστρέφοντας με 5 μετάλλια. 2 χρυσά & 3

χάλκινα. 

1ος  Μαθιόπουλος Γιώργος στα 1500μ. και 1ος στα

800μ.Εφήβων  

3η  Συκόκη Αναστασία στα 200μ. Νεανίδων

3η   Παπαϊωάννου Κατερίνα στα 5000μ.Νεανίδων

3ος  Πολίτης Στέργιος στα  3000μ. Εφήβων   

Ντάμπλ, έκανε  ο Γιώργος Μαθιόπουλος, κερδίζοντας

τα  800μ. σε 1.54.55  και τα 1500μ. σε 4.00.93. 

Την 4η θέση με 62 βαθμούς κατέλαβε ο σύλλογός μας

στη γενική βαθμολογία των Εφήβων Κ20 και την 16η
Θέση με 28 βαθμούς στην

κατηγορία των Νεανίδων

Mε 5 πανελλήνια επέστρεψε ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑ

ΠΟΛΟ

Κρούσματα Covid-19 στην Εθνική ανδρών

Την ύπαρξη πέντε κρουσμάτων κορονοϊού σε αθλητές της Εθνικής ομάδας

πόλο των ανδρών επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Κολυμβητική Ομοσπονδία.

Αρχικά η ΚΟΕ ανακοίνωσε πως ο Μανώλης Πρέκας, παίκτης της Εθνικής ομά-

δας, βρέθηκε θετικός μετά από σχετικό τεστ. Στη συνέχεια η εφαρμογή του

πρωτοκόλλου υγείας, που προβλέπει άμεση καραντίνα και τη διενέργεια

άλλων δυο τεστ, οδήγησε στην ανακάλυψη άλλων τεσσάρων κρουσμάτων σε

παίκτες της Εθνικής. Η ΚΟΕ ενημέρωσε πως πρόκειται για ασυμπτωματικούς

φορείς και πως οι παίκτες είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα η Ομοσπον-

δία διευκρίνισε πως αρνητικά ήταν τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν στις γυ-

ναίκες της Εθνικής που προετοιμάζονταν στο ίδιο κολυμβητήριο (του Αγ.

Κοσμά) καθώς και στο προσωπικό της εγκατάστασης.

Nίκος Γεωργόπουλος



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                8  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οξύνονται οι αντιπαραθέσεις για την

αναδιάρθρωση

Το θέμα της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών συνεχίζει να

δίνει τροφή στις κόντρες αντίπαλων συμφερόντων στο

χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με κύρια αιτία φυσικά τα

κομμάτια της πίτας της κερδών. Η αντιπαράθεση εστιάζεται

ανάμεσα στη Super League 1, από τη μια πλευρά, και την

ΕΠΟ καθώς και τη Λίγκα Α2/Football League, από την άλλη.

Η πρώτη με πρόσφατη απόφασή της απέρριψε τα όποια

σχέδια αναδιάρθρωσης, εμμένοντας στη θέση για παρουσία

14 ομάδων στο νέο πρωτάθλημα. Φυσικά ρόλο γι' αυτήν την

απόφαση παίζει το ζήτημα της διανομής των κερδών, πολύ

περισσότερο δε με βάση και τις συνέπειες που έχουν σε

αυτά οι ειδικές συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του

κορονοϊού.

Από τη μεριά της η Λίγκα των μικρότερων κατηγοριών

(SL2/Football League) με δεδομένα και τα ανοιχτά ζητήματα

που δημιούργησε η αναστολή των πρωταθλημάτων (π.χ.

προβιβασμός και υποβιβασμός των ομάδων) επιδιώκει την

καλύτερη δυνατή λύση για το δικό της «προϊόν». Σημειώνε-

ται πως η Λίγκα Α1/Football League στις προτάσεις για τη

νέα σεζόν κάνει λόγο για 18 ομάδες στη Super League 1

(κάτι που σημαίνει την απευθείας άνοδο περισσότερων ομά-

δων από τη Super League 2), 16 στη Super League 2 και 16

στη Football League.

Την ίδια στιγμή η ΕΠΟ αν και έδειχνε να προωθεί τα σχέδια

αναδιάρθρωσης, εντούτοις στην τελευταία συνεδρίαση της

αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής το θέμα πήρε αναβολή

για συζήτηση στις 19 Αυγούστου. Κάτι που για πολλούς ση-

μαίνει το τέλος των ελπίδων της μικρής Λίγκας για αναδιάρ-

θρωση, αφού πολύ δύσκολα θα περάσει κάτι τέτοιο λίγες

βδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της

σεζόν (12 Σεπτέμβρη) στη Super League 2.

Στο... πόδι η Super League 2

H απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ για αναβολή της συζήτησης

για την αναδιάρθρωση ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από πλευ-

ράς Super League 2 και αρκετών ομάδων της κατηγορίας

που επιδιώκουν αυτή να προχωρήσει. Είναι χαρακτηριστικό

πως στη συζήτηση της ΕΕ υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του

επιτετραμμένου των FIFA - UEFA στο ελληνικό ποδό-

σφαιρο, Χέρμπερτ Χούμπελ, και του προέδρου της Super

League 2, Λεωνίδα Λεουτσάκου. Αφορμή στάθηκε η τοπο-

θέτηση του πρώτου για αλλαγές που πρέπει να γίνονται σε

εύλογο χρονικό διάστημα και όχι την τελευταία στιγμή, ενώ

ο δεύτερος επικαλέστηκε τις ειδικές συνθήκες λόγω κορο-

νοϊού. Παράλληλα μετά τη συνεδρίαση αρκετές ΠΑΕ της

δεύτερης κατηγορίας και παράγοντες καταφέρθηκαν με

ανακοινώσεις ή δηλώσεις τους κατά της στάσης της ΕΠΟ.

Ενώ η ΠΑΕ Λεβαδειακός (3ος στη βαθμολογία της Super

League 2 κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος) ζήτησε την

άνοδο στη μεγάλη κατηγορία μέσω αναδιάρθρωσης.

Εμμένει και απειλεί η Super League 1
Στην άλλη πλευρά αμετακίνητα στη στάση τους για απόρ-

ριψη των σχεδίων αναδιάρθρωσης εμφανίζονται τα μέλη

της Super League 1. Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής

που έστειλε η Λίγκα προς την ΕΠΟ στην οποία υποστηρίζει

πως η Ομοσπονδία είναι αναρμόδια για να αποφασίσει για

αναδιάρθρωση, παράγοντες των ΠΑΕ της πρώτης κατηγο-

ρίας με δηλώσεις τους καταφέρονται κατά των συγκεκριμέ-

νων σχεδίων. Μάλιστα σχεδόν στο σύνολο των αντιδρά-

σεων από πλευράς ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας καταγρά-

φεται η απειλή πως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ξεκινήσει

το πρωτάθλημα της νέας σεζόν.

Αντιδρούν για το μπαράζ Ξάνθη και Απόλλων

Παρά τον ορισμό για διεξαγωγή του μπαράζ των δύο αγώ-

νων στα τέλη Αυγούστου από την αρμόδια Επιτροπή της

ΕΠΟ, εντούτοις αυτό βρίσκεται στον «αέρα» (θα κρίνει μια

θέση για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 1

τη νέα σεζόν). Σε αυτό θα μετάσχουν η Ξάνθη ως 13η

ομάδα των πλέι άουτ της πρώτης κατηγορίας και ο Απόλ-

λων Σμύρνης ως ο δεύτερος της Super League 2 τη στιγμή

της οριστικής διακοπής της. Ωστόσο και οι δύο ομάδες αν-

τέδρασαν έντονα στην απόφαση της ΕΠΟ για ορισμό του

μπαράζ το συγκεκριμένο διάστημα (22 - 29/8) και αιτία γι'

αυτό είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Μάλιστα, η Ξάνθη, που λόγω και της ρευστής κατάστασης

στο ιδιοκτησιακό έδωσε άδεια σε όλους τους παίκτες, προ-

σέφυγε στο διαιτητικό δικαστήριο κατά της απόφασης της

ΕΠΟ. Ο έτερος φιναλίστ Απόλλων Σμύρνης με αίτημά του

προς την ΕΠΟ ζήτησε να μην ορίσει τους δύο αγώνες μπα-

ράζ, με την αιτιολογία ότι έχουν παρέλθει οι ημερομηνίες,

ενώ τόνισε ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να αν-

ταποκριθεί στις απαιτήσεις δύο τέτοιων παιχνιδιών.

SUPER LEAGUE 1

Νέες κόντρες για τηλεοπτικά και πλέι άουτ

Οι γνωστές αντιπαραθέσεις αντίπαλων συμφερόντων κυ-

ριάρχησαν, για μια ακόμη φορά, στο χτεσινό ΔΣ (μέσω τη-

λεδιάσκεψης) της Super League 1, στο επίκεντρο του

οποίου βρέθηκαν το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για

τη νέα σεζόν και η επικύρωση της βαθμολογίας για τις θέ-

σεις 7-14. Παράλληλα η πλειοψηφία των μελών της Λίγκας

εξέφρασε για μια ακόμη φορά την αντίθεση του συνεταιρι-

σμού των ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας στο ενδεχόμενο

αναδιάρθρωσης των κατηγοριών.

Επικύρωση με ενστάσεις για πλέι άουτ

Οσον αφορά τη βαθμολογία των play outs η Super League

προχώρησε στην επικύρωση της βαθμολογίας για τις θέσεις

7-14 που εκκρεμούσε και παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρα-

σαν οι ΠΑΕ Ξάνθη και Πανιώνιος. Σημειώνεται πως η ακρι-

τική ομάδα, που βάσει βαθμολογίας θα πρέπει να

συμμετάσχει σε μπαράζ με τον 2ο της Super League 2

(Απόλλωνα Σμύρνης), έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη

διεξαγωγή του, το οποίο δεν θεωρεί νόμιμο. Από την

πλευρά του ο Πανιώνιος, που υποβιβάστηκε απευθείας, ψή-

φισε την επικύρωση με επιφύλαξη διότι θεωρεί ότι ουδείς

πρέπει να υποβιβαστεί, αλλά και να προβιβαστεί στη Super

League από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε το πρωτά-

θλημα της Super League 2.

Διαφωνίες για τα τηλεοπτικά

Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο του ΔΣ υπήρξαν

και στη συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της νέας

σεζόν, θέμα που και με τη διαφαινόμενη αποχώρηση της

ΕΡΤ παραμένει ανοιχτό. Με την πρόταση του μεγαλομετό-

χου του Παναθηναϊκού Γ. Αλαφούζου για άμεση ανάγκη τη-

λεοπτικής κατοχύρωσης όλων των ομάδων στην έναρξη της

νέας σεζόν διαφώνησαν οι Ολυμπιακός, Αρης και ΑΕΛ. Οι

τελευταίοι δεν συμφώνησαν με την πρόταση, έτσι όπως

αυτή κατατέθηκε, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους. Επί-

σης για το ίδιο ζήτημα υπήρξε και αντιπαράθεση μεταξύ

Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Πάντως, σε ανακοίνωσή της η Λίγκα

μεταξύ άλλων κάνει λόγο για «ανάγκη ύπαρξης τηλεοπτι-

κών συμβολαίων για όλες τις ομάδες προκειμένου να διε-

ξαχθεί ομαλά και υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού το

επικείμενο πρωτάθλημα».

ΕΠΟ

Στις 22 - 29/8 το μπαράζ 

Ξάνθης - Απόλλωνα Σμύρνης
Στα τέλη Αυγούστου όρισε τελικά τη διεξαγωγή του μπαράζ

ανάμεσα στη 13η της Super League 1 Ξάνθη και τον 2ο της

Super League 2 Aπόλλωνα Σμύρνης για μια θέση στη με-

γάλη κατηγορία η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΟ. Σε

χτεσινή συνεδρίασή της αποφασίστηκε η διαδικασία του

μπαράζ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 22 και 29 Αυγούστου

ενώ οι έδρες θα οριστούν με κλήρωση.

Προηγήθηκε σε σχετική ψηφοφορία η απόρριψη πρότασης

του Παναγιώτη Διακοφώτη, μέλους της ΕΠΟ, για παραμονή

της ακριτικής ομάδας και άνοδο της «Ελαφριάς Ταξιαρχίας»

χωρίς τη διεξαγωγή του μπαράζ. Κάτι που θα σήμαινε τη

συμμετοχή 15 ομάδων στην πρώτη κατηγορία τη νέα σεζόν.

Παρότι υπέρ της πρότασης ψήφισαν 9 ομάδες και κατά 8,

τελικά αυτή δεν πέρασε καθώς ο κανονισμός απαιτεί την

ψήφο από τα 3/4 των μελών του ΔΣ (13 ψήφοι).

SUPER LEAGUE 2

Εμμένει στην αναδιάρθρωση

Στην πρότασή της για αναδιάρθρωση των κατηγοριών, επι-

διώκοντας τον προβιβασμό περισσότερων ομάδων της στην

πρώτη κατηγορία, εμμένει η Super League 2. Αυτό προ-

έκυψε από το νέο ΔΣ που πραγματοποίησε η Λίγκα Α2/Foot-

ball League, στο οποίο αποφασίστηκε να υποστηριχθεί εκ

νέου η αναδιάρθρωση καταθέτοντας πρόταση για συμμε-

τοχή 18 ομάδων στη Super League 1, 16 στη Super League

2 και 16 στη Football League. Σημειώνεται πως από πλευράς

Super League 1 έχει απορριφθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Παράλληλα το ΔΣ της Λίγκας των μικρότερων κατηγοριών

απέρριψε την πρόταση της Football League για συγχώνευση

με τη Super League 1 αφού δεν συγκεντρώθηκε η απαιτού-

μενη πλειοψηφία. Τέλος, αποφασίστηκε η έναρξη των πρω-

ταθλημάτων Super League 2 και Football League να

πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτώβρη.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠAE & KAE
...μεγάλες επιχειρήσεις

Οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ  είναι Επιχειρήσεις οι οποίες δεν  έχουν

απολύτως  καμία σχέση με τα  ΣΠΟΡ  παράγουν ΧΡΗΜΑ

είναι από τις Κυριότερες – Ισχυρότερες  Πολιτικές Πηγές

Πλουτισμού του Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ…..και βέβαια δεν παρά-

γουν ΑΘΛΗΣΗ Η Νεολαία από αυτές τις Επιχειρήσεις, δεν

έχει να κερδίσει ΤΙΠΟΤΑ….Τι θα γίνει με την ΠΑΙΔΕΙΑ ;;;;

Εγώ περιμένω  78 χρόνια….στήν Ουσία τόσα με ΔΟΥ-

ΛΕΥΟΥΝΕ
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Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Μαλακό εξώφυλο 20 ευρώ και Επετειακή έκδοση αριθμημένη, δερματόδετη 50 ευρώ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

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

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

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

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

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

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

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

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

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων
Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

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


