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Tί με φοβίζει
Να που φοβάμαι
τον Ερντογάν

Τιμητική διάκριση

€

“Χτύπησε” κορονοϊός
το Δήμο Μαρκοπούλου

l

Δεν με φοβίζει ο Ερντογάν των 80 εκατομμυρίων Τούρκων
l Ούτε η στρατιωτική υπεροπλία
l Με φοβίζει η έλλειψη επαρκών ηγετών,
οι κομματικές ωφελημιστικές αντιπαραθέσεις, η ανεύθυνη πολυφωνία.
Δεν με φοβίζουν ούτε οι απειλές του Ερντογάν,
ούτε τα 82 εκατομμ. Τούρκοι, ούτε οι S-400, ούτε η
υπεροπλία της Τουρκίας, ούτε οι 50 ατομικές βόμβες, που έχουν αποθηκεύσει στην
αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ οι
Αμερικανοί, και που η πιθανή «αρπαγή» τους απασχόλησε σοβαρά
τον καθηγητή Δ. Κώνστα και τον
Δ/ντή του τμήματος της πυρηνικής
ενέργειας των ΗΠΑ1.
Δεν μ’ ενθαρρύνουν οι ενθουσιώδεις
του Κώστα
θερμόαιμοι. Δεν με αποθαρρύνουν οι
Βενετσάνου
«ρεαλιστές», που καμουφλάρουν τη
δουλειά τους – «νούμερα» οι ίδιοι –
με τα νούμερα της αριθμητικής ανάλυσης , ή κάτω απ’
το «πάθος» των ειρηνιστικών τους αντιλήψεων. (Κι ας
μην ξέρουν καν τι ήσαν οι μαραθώνιες πορείες ειρήνης της 10ετίες του ’60 κυρίως, και του ’70).
Δεν με φοβίζουν όλα αυτά!
Με φοβίζουν άλλα πράγματα και κυρίως «οι δικoί
μας». Κι όταν λέω «δικοί μας», εννοώ τους κομματικούς όλων των κομματιών της ελληνικής πολιτικής
σκηνής, και τις κομματικές αντιπαραθέσεις τους.
Με φοβίζουν τα «κανάλια» - ιδιωτικά και κυρίως τα
Συνέχεια στη σελ. 2
κρατικά, που χάριν της

Πόλη και
ανάπτυξη στο
Δήμο 3Β
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 16

Το Δημαρχείο έκλεισε τη Δευτέρα 31.8.20
προκειμένου να απολυμανθει και να γινουν τεστ στους εργαζόμενους, αλλα παραμένει κλειστό γιατί o ΕΟΔΥ έχει
αδυναμία να ανταποκριθεί.
Τελικά ο δήμαρχος αποφάσισε να απευθυνθεί σε ιδιωτική εταιρεία προκειμένου
να εξεταστούν οι εργαζόμενοι. σελίδα 7

Ίδρυση και λειτουργία Κινητής Αστυνομικής
Μονάδας στη Νοτιοανατολική Αττική
σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Παράρτημα Κοινωνικών
Υπηρεσιών
στην Ανάβυσσο

Μπάζα και σκουπίδια
σε δασική έκταση

σελίδα 12

Eνσταση κατοίκων κατά
του Δήμου Βούλας

Ο Σωφρόνης καταγγέλει
τις χωματερές
σελίδα 12

σελίδα 13

σελίδα 14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

Τί με φοβίζει
Συνέχεια απο τη σελ. 1
«δημοσιογραφικής δεοντολογίας» και «αντικειμενικότητας», αναμεταδίδουν καθημερινά τις απειλές και τους λεονταρισμούς του Ερντογάν και του Τσαβούσογλου
“ζωντανά” στην Τουρκική γλώσσα, έτσι που να γνωρίζω καλύτερα αυτούς από τους απρόσωπους «δικούς μου» μασκοφόρους, τον 52χρονο Έλληνα Πρωθυπουργό και τον
60χρονο ΥΠΕΞ που, αν μη τι άλλο κινείται. (Για να είμαι ειλικρινής θα προτιμούσα στη θέση αυτή, αυτή τη στιγμή,
έναν Ταλλεϋράνδο – Talleyrand)2.
Με φοβίζουν τα «κανάλια» και τα άλλα ΜΜΕ, που δεν αναδεικνύουν τη δημοσκόπηση στην Τουρκία που δείχνει ένα
60% (59,7) του Τουρκικού λαού να τάσσεται κατά του πολέμου με την Ελλάδα, παρ’ όλη την προπαγάνδα, και
μόνον (;) 32% υπέρ του πολέμου. Γιατί δεν τ’ αναδεικνύουν, δεν τα βροντοφωνάζουν, δεν τα προπαγανδίζουν
αυτά και άλλα οι ελληνικοί τηλεοπτικοί δίαυλοι και όλα τα
ΜΜΕ;
Αυτά με φοβίζουν και με οργίζουν.
Με φοβίζουν οι παγκοσμιοποιημένοι ειρηνιστές του

Διαβάστε ακόμη
Nέοι Αντιδήμαρχοι σε ΟΤΑ

Σελ. 6

Ξεκίνησαν οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί
στους Δήμους
Σελ. 7
Αφιέρωμα στον ποητή Κωνσταντίνο Βάσση
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σελ. 8

Το πιο γλυκό ψωμί
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εικονική πραγματικότητα

Σελ. 9
Σελ. 10

Κουκουλώνεται ο ΧΑΔΑ στα αρχαία
της Μπρέξιζα
Σελ. 11
O Γ. Σωφρόνης καταγγέλει τον Π.
Φιλίππου
Σελ. 12
Κλιμάκιο Περιφέρειας στο Κορωπί
για τεστ covid-19
Σελ. 17
Στα δύσβατα μονοπάτια του
Σελ. 17
Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα

Ρύπου περίοπτων δημοσιογράφων, που καθορίζουν πάνω
– κάτω ως εξής το ...”εθνικό” τους όραμα: «Η δική μου
εθνική (;) προσδοκία, πάντως, είναι να γεράσω ήσυχα και
να μεγαλώσουν τα παιδιά μου μακρυά από φρεγάτες και
μπαρούτια...»!3 Ευτυχώς πάντως ο αρθρογράφος συμπληρώνει προς τιμήν του, «...Πρέπει να διαβάσω κι άλλο· να
ξεστραβωθώ· ίσως καταλάβω...». Του συνιστώ να διαβάσει
το βιβλίο του θεωρητικού της παγκοσμιοποίησης, «των νεοτερίστικων κρατών», Robert Cooper, «Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ» (εκδ. Κέδρος) και Αλεξ. Παπαναστασίου «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», κεφ. “Το Δημοκρατικό Μανιφέστο”,
σελ.8, για να δει ποιοί ευθύνονται για την Μικρασιατική καταστροφή και τη σημερινή κατάσταση!
Με φοβίζουν τα “κανάλια” και τα ΜΜΕ, που ενώ αναπαράγουν την τρομοκρατία που εξαπολύει ο Ερντογάν, ΔΕΝ
βροντοφωνάζουν γιαμ την Τουρκάλα δικηγόρο που πέθανε
μετά από 238 ημέρες απεργίας πείνας ζητώντας “μία δίκαιη δίκη”.
Ούτε για τον Τούρκο νομπελίστα Οχράν Παμούκ που μίλησε ανοιχτά κατά της εχθρικής μετατρποπής της Αγίας
Σοφίας”, σε τζαμί.
Αυτά με φοβίζουν και με οργίζουν
Με φοβίζει λοιπόν η άγνοια και η παραπληροφόρηση.
Γιατί πρέπει να καταλάβουμε καλά πως αν δεν θέλουμε
«φρεγάτες και μπαρούτια», αλλά ...κότερα και σφηνάκια
πρέπει να τα εξασφαλίζουμε μ’ αυτά που ΔΕΝ θέλουμε: με
φρεγάτες και με μπαρούτια... Και με ισχυρή & Οδύσσεια
διπλωματία. Και προπάντων χωρίς στείρες κομματικές αντιπαραθέσεις και μίζες, γιατί αυτά έχουν καταστρέψει την
Ελλάδα.
Να που φοβάμαι τον Ερντογάν: Στο ότι λειτουργεί σαν να
είναι μόνος του· ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ!
Κι όχι διασπασμένος σε κομμάτια· σε κόμματα. Θα μου
πείτε ότι αυτό καταργεί τη δημοκρατία. Αμφισβητώ το
ποιόν της δημοκρατίας που έχουμε, αλλά όταν η πατρίδα
υποτάσσεται, καταργείται και η δημοκρατία και η κομματοκρατία και επικρατεί η ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ και η υποταγή.
Αλλά ας μην εκθέτω άλλο τον εαυτό μου σε εύκολη δημαγωγική κριτική φέρνοντας συνεπίκουρο τον αρχαίο και
πάντα επίκαιρο Θουκιδίδη. Κάποια αποσπάσματα για τα
κόμματα είναι χαρακτηριστικά:
«Ακόμη και ο συγγενικός δεσμός θεωρήθηκε λιγότερο δεσμευτικός από τον κομματικό, επειδή τα κομματικά μέλη
ήταν πιο έτοιμα να αποτολμήσουν κάτι χωρίς λόγο και
αιτία. Διότι οι κομματικοί σύνδεσμοι δεν απέβλεπαν σε
ωφελήματα βασισμένα στους θεούς όσο στη συνενοχή
τους σε άνομες πράξεις.
[...] εάν έβλεπε τον αντίπαλο αφύλακτο, χαιρόταν να τον
εκδικηθεί με δόλο και απάτη.
...διότι εκτός από τη σιγουριά υπολόγιζε και το βραβείο
της πονηριάς που θα έπαιρνε επειδή υπερίσχυε εξαπατώντας. Και γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι ευκολότερα
ανέχονται να χαρακτηρίζονται «ατσίδες»,όταν είναι
αχρείοι, παρά «αγαθιάρηδες», όταν είναι τίμιοι, και νιώθουν γι αυτό το τελευταίο ντροπή, ενώ για το άλλο υπερηφάνεια. Αιτία για όλα αυτά είναι η δίψα της εξουσίας
που ριζώνει στην πλεονεξία και τη φιλοδοξία.
[...] μόνο δε στα λόγια υπηρετούν τα κοινά, ενώ στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούν ως έπαθλα των προσπαθειών τους.
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[...] κι αυτή η απλότητα του χαρακτήρα, που τόσο πολύ
συγγενεύει με την ευγένεια, κατάντησε καταγέλαστη και
χάθηκε, και επικράτησε σχεδόν καθολικά η γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία κομματική αντιπαράθεση.
[...] και τοιουτοτρόπως υπερίσχυαν κατά το πλείστον οι
πνευματικά κατώτεροι»4!...
Ναι, αλλά με τελική κατάληξη την ανεπανόρθωτη συχνά
ζημιά της πατρίδας. Και ιδού το πειστήριο, ο «τύπος των
ήλων», για τους δύσπιστους.
Μετά την συνθήκη των Σεβρών που η Ελλάδα δικαιωνόταν,
και το ασυγχώρητο λάθος του Βενιζέλου να προκηρύξει
εκλογές εν μέσω εκστρατείας, οι νικητές των εκλογών φιλοβασιλικοί προκήρυξαν δημοψήφισμα για την παλινόρθωση της Βασιλείας του Κωνσταντίνου (ελιά, ελιά και
Κώτσο Βασιλιά).
Οι σύμμαχοι, μεγάλες δυνάμεις, νικήτριες του Α’ μεγάλου
πολέμου έστειλαν κοινή δήλωση επίσημη, την οποία η κυβέρνηση απέκρυψε από το λαό.

Τι διεμήνιε η Δήλωση
των συμμάχων
Αφού έλεγαν ότι δεν επιθυμούν να επέμβουν στα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας, είναι αναγκασμένες να δηλώσουν δημόσια ότι η παλινόρθωση επί του θρόνου της
Ελλάδος, ενός ηγεμόνος του οποίου η στάση και η διαγωγή
απέναντι των συμμάχων κατά την διάρκεια του πολέμου,
έγινε γι’ αυτούς πηγή δυσχερειών και απωλειών σοβαρών,
θα θεωρηθεί ως κύρωσις (έγκρισης) από την Ελλάδα των
εχθρικών πράξεων του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το γεγονός αυτό (της εγκρίσεως και επιβραβεύσεως των εχθρικών
ενεργειών, της παλινορθώσεως) θα δημιουργήσει μια κατάσταση δυσμενή για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και συμμάχων και δηλώνουν ότι επιφυλάσσουν δι’ αυτάς πλήρη
ελευθερία δράσεως για να κανονίσουν την κατάσταση
αυτή».
Την ξεκάθαρη αυτή προειδοποίηση, επαναλαμβάνω, την
απέκρυψαν τα κυβερνώντα κόμματα από τον λαό. Και
επήλθε η καταστροφή της Μ. Ασίας με τα γνωστά (;) επακόλουθα.
«Έκτοτε επισωρεύονται οι εθνικές συμφορές», λέει στο Δημοκρατικό Μανιφέστο ο Παπαναστασίου. Ο Βασιλιάς δεν
αναγνωρίστηκε από τους Συμμάχους, αλλά αναγνωρίστηκε
ο Κεμάλ (και από τον Λένιν, αφού είχε στείλει ο Βενιζέλος
στην Ουκρανία εκστρατευτικό σώμα νωρίτερα... ν’ ανατρέψει την επανάσταση των Μπολσεβίκων.) Καλά, τι νέο Οιδιπόδειο σύμπλεγμα είναι αυτό να βγάζουμε τα μάτια μας
μόνοι μας. Αιτία τα κόμματα (τα κομμάτια) και τα προσωπικά
συμφέροντα και επιδιώξεις.
――――――――
1. Η «Εφημερίδα των Συντακτών», 26.8.20,αρ.φ. 2.294, σελ. 8.
2. Ταλλεϋράνδος = Γάλλος ΥΠΕΞ πολλών αφεντάδων... αφέντης Λουδοβίκου 16ου, Γαλλική Επανάσταση, Αυτοκράτορα Ναπολέοντα, Λουδοβίκου 18ου, και Λουδοβίκου – Φιλίππου, κι όπως ελέχθη «πούλησε
τους πάντες και τα πάντα, εκτός από τη μάνα του γιατί δεν βρήκε αγοραστή», Η δράση του είναι συνώνυμο της πονηρής, κυνικής αλλά και
αποτελεσματικής διπλωματίας.
3. Η «Εφημερίδα των Συντακτών», (ως άνω, σημ.1, σελ. 40 (τελευταία),
«Τρίτη ματιά».
4. Θουκυδίδου: ΙΣΤΟΡΙΑ, εκδ. ΠΟΛΙΣ. Μετάφρ., κ.λπ. Σκουτερόπουλος,
βιβλίο Γ΄82, 6-83, 2, 3: (σελ. 456-457)
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"ΤΡΙΚΥΜΙΑ"
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
H θεατρική ομάδα ΡΟΔΑ, παρουσιάζει στο Διεθνές
Φεστιβάλ Πέτρας, την "ΤΡΙΚΥΜΙΑ" το σπουδαιότερο
έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.
Η ομάδα ΡΟΔΑ στα 30 χρόνια σταθερής παρουσίας
και πολύπλευρου πολιτιστικού έργου, έχει εδραιώσει την δική της παράδοση.
"Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ" είναι μία υπερπαραγωγή από κάθε
άποψη, θεατρική απόδοση, ζωντανή μουσική, κοστούμια, φωτισμό, των 30 μελών της.
Ο Πατερέλης, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς και μέλος της ομάδας, παίζει ζωντανά πιάνο,
σαξόφωνο και φλάουτο.

ΕΒΔΟΜΗ

Φθινοπωρινό Φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου υποδέχεται και φέτος το φθινόπωρο με μερικές στιγμές ξεγνασιάς, και ταυτόχρονα με πολλή προσοχή και με όλα
τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το φθινοπωρινό Φεστιβάλ
της πόλης του Αγίου Δημητρίου επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να χαρίζει
στους πολίτες μερικές νότες αισιοδοξίας με συναυλίες και παραστάσεις
σπουδαίων καλλιτεχνών. Φέτος όμως, ο σκοπός του είναι διττός, αφού
στηρίζει αποφασιστικά τους ανθρώπους του Πολιτισμού και της Τέχνης.
Και αυτή τη χρονιά η είσοδο για το Φεστιβάλ της πόλης είναι ελεύθερη,
όπως πάντα όμως με κοινωνικό πρόσημο, αφού οι θεατές προμηθεύονται πρόσκληση εισόδου για την εκδήλωση, προσφέροντας, αν το επιθυμούν, μερικά βασικά είδη τροφίμων μακράς διάρκειας ή φαρμάκων ή
σχολικών ειδών ή ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών από τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου
Αγίου Δημητρίου.
Οι συναυλίες και η θεατρική παράσταση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου (ελεγχόμενη
είσοδος από την οδό Χανίων). Ωρα εκδηλώσεν 9 μ.μ.

Θέατρο Σκιών
• 1-17/09
Ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων θεάτρου σκιών, που θα πραγματοποιηθούν σε αύλειους χώρους
σχολείων, με τον αγαπημένο των
παιδιών ‘Καραγκιόζη’.

https://rodatheater.gr/ - https://www.facebook.com/rodatheater/?epa=SEARCH_BOX

“Έπίσκεψη στο Westin
Resort Costa Navarino”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προγραμματίζει 5ήμερη επίσκεψη κατά την περίοδο, 21
έως 24 Σεπτεμβρίου, στο Westin Resort Costa
Navarino. https://www.costanavarino.com/
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων Ιφιγένεια Αμοργιανού στο 6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

Η παράσταση “Έλα

μία βόλτα” του Τάκη Ζαχα-

ράτου, που ακυρώθηκε, οργανώνεται εκ νέου για την
Παρασκευή 18.9.2020, στο θέατρο Άλσος. Αναχώρηση
από Βούλα, (Ζεφύρου 2) πίσω από την Πνευματική
Εστία, ώρα 19:00. Kρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο
6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

Χρήστος Θηβαίος
«Από τα Εξάρχεια
… στο Μπραχάμι» • 11/09
Τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του θα μας παρουσιάσει ο

Φοίβος Δεληβοριάς
• 13/09
Παλιά, αλλά και ακυκλοφόρητα
τραγούδια του αγαπημένου Φοίβου Δεληβοριά, ο οποίος θα βρεθεί
για πρώτη φορά στην πόλη μας,
για μια πολυαναμενόμενη συναυλία!

Αγγελική Τουμπανάκη
«Crossovers” • 16/09
Αυτοσχεδιασμοί σε world jazz
ήχους, από την παράδοση σε σύγχρονες μουσικές φόρμες, σκοποί
των Βαλκανίων, μελωδίες της Μεσογείου και όλα αυτά από μια
σπουδαία βοκαλίστρια και performer την Αγγελική Τουμπανάκη.

Μαρίζα Ρίζου • 18/09
Με ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα με
πικάντικες διασκευές, πρόζα και
διάδραση η Μαρίζα Ρίζου θα υποδεχτεί το κοινό.

«Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν
μιλάω». Η απόλυτη θεατρική

Παραδοσιακό αντάμωμα
• 19/09

κωμωδία

Οι πολιτιστικοί – εθνικοτοπικοί
σύλλογοι της πόλης μας συναντούν το σπουδαίο παραδοσιακό
σχήμα του Νίκου και της Λευκοθέας Φιλιππίδη για ένα μουσικό ταξίδι σε τόπους και παραδοσιακές
μελωδίες της χώρας μας.

• 07/09
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία εμπνευσμένη από έναν ινδικό μύθο για
την υπομονή και τη μακροθυμία
απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.
Μια παράσταση με φανατικό κοινό,
η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες
συστάσεις.

Χρήστος Θηβαίος σε ένα μουσικό
ταξίδι, που φτάνει μέχρι το δικό
μας Μπραχάμι και τη συνεργασία
του με τον Χάρη Κατσιμίχα.

Κίτρινα Ποδήλατα και δρώμενα δρόμου την Ημέρα
χωρίς Αυτοκίνητο
Ερωφίλη – Αργυρώ Καπαρού
Γιώργος Μαργαρίτης
«Τραγουδώντας τους ποι- «Από τον Τσιτσάνη στον Νι- • 22/09
Τα Κίτρινα Ποδήλατα θα ξεσηκώητές»
κολόπουλο, απ’ τον Παγισουν με μια δίωρη συναυλία με τις
• 09/09
ουμτζή στον Καζαντζίδη»
καλύτερες στιγμές της καριέρας
Οι δυο σημαντικές ερμηνεύτριες • 12/09
τους. Aφήνουμε το αυτοκίνητο στο
συμπράττουν για ένα δυνατό πρόγραμμα που «σκαλίζει» τα λόγια
των ποιητών, όπως ο Σολωμός, ο
Όμηρος, ο Κάλβος, η Σαπφώ, ο
Ελύτης, ο Σεφέρης και πόσοι
άλλοι, μέσα στα τραγούδια που
ακούγονται.

O ιδιαίτερος αυτός καλλιτέχνης με
τη μοναδική φωνή, ερμηνεύει μεγάλα τραγούδια του ελληνικού
πενταγράμμου που ο ίδιος αγάπησε πολύ κατά τη διάρκεια της
πετυχημένης 40χρονης καριέρας
του.

πάρκινγκ, περπατάμε, ποδηλατούμε και χαιρόμαστε την πόλη!
Πολλές εκπλήξεις, ζογκλέρ και
καλλιτέχνες δρόμου θα πλαισιώσουν μια από τις πιο αγαπημένες
ημέρες της πόλης μας, που γίνεται
σιγά σιγά θεσμός.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2020 στο Δήμο Παλλήνης
Κανονικά και με αυστηρή τήρηση
των μέτρων ασφαλείας και των
οδηγιών των αρμόδιων Αρχών, θα
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις
του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2020,
του Δήμου Παλλήνης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές, μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν στις
7 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2020, σε
διάφορους πολιτιστικούς χώρους
του.
Το τριήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον ανοιχτό χώρο
στάθμευσης Ανθούσας (απέναντι
απο τα Practiker)
Όλες οι εκδηλώσεις αφορούν καθήμενους και στις αποστάσεις που
ορίζονται από τις οδηγίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Δευτέρα 7/9, 21.00, Ανοιχτό Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Οινοποιείου Πέτρου: “Δυό πόρτες έχει
η ζωή”-Αφιέρωμα στην Ευτυχία
Παπαγιαννοπούλου. (Τραγούδι:
Κώστας
Χατζηχριστοδούλου.
Μπουζούκι: Παντελής Γκόγκος. Κιθάρα: Βασίλης Χατζηλουκάς. Ερμηνεία-Σκηνοθεσία:
Ασπασία

Τζιτζικάκη).
2. Τριήμερο Φεστιβάλ - 11, 12 ,
13/09 – Ανοιχτός χώρος στάθμευσης Ανθούσας (έναντι PRAKTIKER)
α) Παρασκευή 11/9, 21.00: Γιάννης
Κότσιρας. Συμμετέχει η Δήμητρα
Μπουλούζου.
β) Σάββατο 12/9, 21.00: Ορφέας
Περίδης και Μανόλης Ανδρουλιδάκης
γ) Κυριακή 13/9, 21.00: Ρένα
Μόρφη
3) Τρίτη 15/9, 21.00, Θερινός Κινηματογράφος Γέρακα: “Η Ελλάδα
χτες και σήμερα”. Μουσικοθεατρική παράσταση για την Κιβωτό
του Κόσμου (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Το Θέατρο της Ελλάδας” με την συγχρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής).
4) Παρασκευή 18/9, 20.30, Θερινός
Κινηματογράφος Γέρακα: Συναυλία-αφιερωμα στο πιο αγαπημένο
μιούζικαλ όλων των εποχών: “Η
μελωδία της ευτυχίας”. Ορχήστρα
Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
Μουσική Διέυθυνση Ορχήστρας:
Γιώργος Αραβίδης
5) Σάββατο 19/9, Πρώην Αποθήκες

Καμπά (ΚΕΕΤ). Εναρξη “Επετειακής Έκθεσης Συλλόγου Εικαστικών
Μεσογαίας”.
Διάρκεια
έκθεσης: Απο 19/9 έως 3/10/2020.
Ωράριο λειτουργίας: 18.00 έως
21.00. Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Παναγιωτάκη.
6) Κυριακή 20/9, Ανοιχτό Θέατρο
Πολιτιστικού Κέντρου Οινοποιείου
Πέτρου, 20.30: “Χορεύοντας με
τον Raidel-Ενα ταξίδι στην
Κούβα”, μέσα απο τον φακό του
Αλέξη Τσάφα. Μουσική: Seidel
Borges Izquierdo, Julian Bernal,
Kaipedro, Pedro Fabian Cordova.
Χορός: Omar Cuesta και Κωνσταντίνα Κουτσοκώστα. Με την συνεργασία της Κινηματογραφικής
Λέσχης Παλλήνης.
Σε όλες τις εκδηλώσεις, πλην του
τριήμερου φεστιβάλ, η είσοδος γίνεται με δωρεάν δελτίου εισόδου,
με την προσφορά τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Παλλήνης. Η διάθεση των δελτίων
θα πραγματοποιείται μια ώρα πριν
την έναρξη των εκδηλώσεων με
σειρά προτεραιότητας και για μέγιστο αριθμό 300 καθήμενων θεατών.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας
Ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας από 7 έως 16 Σεπτεμβρίου 2020
(αν δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση ματαίωσης λόγω επιπλέον περιοριστικών μέτρων)
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 21:00 : Χορευτική παραδοσιακή εκδήλωση, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Διοργάνωση Δήμου Κρωπίας)
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 21:00 : Συναυλία Onirama ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Διοργάνωση Δήμου Κρωπίας)
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, 21:00 : «ART», θεατρική παράσταση με τους Θοδωρή Αθερίδη, Άκη Κούρκουλο κ.α.ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (συνδιοργάνωση με Περιφέρεια Αττικής)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 21:00 : Μουσική παράσταση «Μουσικό Ταξίδι στον έναστρο Ουρανό», με
τη σολίστ Μιμή Ρουφογάλη, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ(συνδιοργάνωση με Περιφέρεια Αττικής)
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 21:00 : «Οι Ψευτοσπουδαίες», θεατρική παράσταση με τους Γ. Ατζολετάκη,
Κ. Τζέμο κ.α. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ(συνδιοργάνωση με Περιφέρεια Αττικής)
Οι ονομαστικές προσκλήσεις συμμετοχής (προϋπόθεση: αποδεικτικά ταυτότητας και κατοικίας λογαριασμός
νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας). Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε κατοίκους του Δήμου Κρωπίας, θα διανέμονται από τις 19:30 στην κύρια είσοδο στο ανοιχτό θέατρο της πλ.Δεξαμενής έως την ώρα έναρξης.
Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική και ισχύουν αυστηροί περιορισμοί χωρητικότητας, θερμομέτρηση και κοινωνικές αποστάσεις.

LIVE από τον Θόλο του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος
H ανεξάρτητη αθηναϊκή μουσική
σκηνή αποκαλύπτεται στο ΚΠΙΣΝ
Το φθινόπωρο ξεκινάει δυναμικά στο ΚΠΙΣΝ με το Music
Escapades: In Orbit, ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ με
γνωστά αλλά και ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης
ανεξάρτητης αθηναϊκής σκηνής.
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, LIVE από τον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, οκτώ μπάντες θα καλύψουν ένα
ευρύ μουσικό φάσμα, από τη heavy psych rock ενέργεια
των Noise Figures, τον neo-psychedelic ήχο των
Whereswilder, τους ψυχεδελικούς πειραματισμούς των
Dury Dava και την ευφορική electropop των Daphne and the
Fuzz (4/9), ως τον ηλεκτρονικό ήχο του Cayetano, των Lip
Forensics, των S.W.I.M. και της Danai Nielsen (5/9), σε ένα
φεστιβάλ που θα καταγράψει τον ήχο της πόλης και τις τάσεις της εγχώριας ροκ και ηλεκτρονικής σκηνής.
Μια συνάντηση με συγκροτήματα που έχουν διάθεση για
πειραματισμούς και συνομιλούν επάξια με τη διεθνή σκηνή.
Σάββατο 05/09 | 20.00 - Θόλος
Η δυνατότητα παρακολούθησης του Music Escapades: In
Orbit, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές
θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες
διαδικτυακά στο site και στα social media του ΚΠΙΣΝ.
Εισιτήρια (ανά ημέρα) €10, μειωμένο €5
Μειωμένα εισιτήρια των 5€ δικαιούνται φοιτητές, άτομα
ηλικίας 65+, παιδιά και νέοι 6-18 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ με
τον συνοδό τους, πολύτεκνοι και κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας.
Οι κάτοχοι μειωμένου εισιτηρίου την ημέρα της συναυλίας
θα πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα και το απαραίτητο δικαιολογητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας, κάρτα πολυτέκνου, έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας, λογαριασμός
ΔΕΚΟ για κατοίκους Καλλιθέας).

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό –
Café”, Αττικής (on line)
Η ομάδα “Λογοτεχνικό καφενείο Αττικής”, καλεί
κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική on line διαδραστική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.), απαγγελίες
ποιημάτων και γενικότερα παρουσίαση φιλολογικών
θεμάτων. Ελεύθερη δωρεάν συμμετοχή.
Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις
Οργανώνεται από μέλη του “Αττικού πνευματικού
συλλόγου Γλυφάδας” και μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Η νέα περίοδος ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου
στις 8,30 μ.μ.
με θέμα “Η Ελλάδα σε εξάρτηση”
Εισηγητής θα είναι ο Κων/νος Βάσσης, πρ. πρέσβης,
συγγραφέας & ποιητής.
Πληροφορίες:
γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80
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Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι
στο Δήμο Παλλήνης
Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου,
ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία από 1-92020 έως 31-8-2021, και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες.
Με βάση την Απόφαση, ορίζονται Αντιδήμαρχοι, οι:
• Φώτης Αβαρκιώτης, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.
2. Πολιτική Προστασία.
Εποπτεία:
3. Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων.
4. Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.
5. συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού
6. λειτουργίας λαϊκών αγορών.
7. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Επιπλέον, αναλαμβάνει:
1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
της.
2. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
3. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, εγγράφων
4. Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου
• Διονυσία Κουκουβάου, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης & ανάπτυξης πρασίνου.
2. Εποπτεία λειτουργίας & συντήρησης παιδικών
3. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Μαρία Διακάκη, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης
και αποχέτευσης ομβρίων
2. Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών
ύδρευσης
3. Συντονισμός Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης
4. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Επιπλέον, αναλαμβάνει αρμοδιότητες Ανθούσας:
1. Εποπτεία λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της.
2. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
3. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
4. Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.
• Εμμανουήλ Στεφανάκης, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας
2. Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
3. Ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
4. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Βασιλική Μελισσά, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
2. Συντονισμός των δράσεων Δια Βίου Μάθησης.
3. Συντονισμός των δράσεων Ισότητας των Φύλων
5. Σχεδιασμός προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
6. Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας.
7. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Βασίλης Δημητριάδης, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Συντονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
2. Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες.
3. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
4. Εξυπηρέτηση του πολίτη.
5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Θεόδωρος Σταματίου, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.
2. Εποπτεία της κατασκευής συνδέσεων αποχέτευσης
3. Εποπτεία και συντονισμός διαδικασιών βεβαίωσης και
είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων.
2. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Σύμφωνα με την Απόφαση, «οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια
της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μετά
την πάροδο έξι (6) μηνών από τον διορισμό τους, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

ΕΒΔΟΜΗ

Ίδρυση και λειτουργία Κινητής Αστυνομικής
Μονάδας στη Νοτιοανατολική Αττική
Από 1η Σεπτεμβρίου 2020 ενισχύεται η Διεύθυνση Αστυνομίας
Νοτιοανατολικής Αττικής με την
ίδρυση και λειτουργία Κινητής
Αστυνομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.),
με σκοπό τη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης,
ιδίως σε θέματα γενικής
αστυνόμευσης. Κύρια αποστολή της Κ.Α.Μ. είναι η
ενίσχυση της αστυνομικής
παρουσίας σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω της
διενέργειας περιπολιών και
παροχής επιτόπιων υπηρεσιών στους πολίτες.
Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες
είναι ειδικά διαμορφωμένα και
κατάλληλα εξοπλισμένα υπηρεσιακά οχήματα τα οποία στελεχώνονται από μεικτό κλιμάκιο
τριών ένστολων αστυνομικών
(τάξης, ασφαλείας και τροχαίας)
οι οποίες ακολουθούν εβδομαδι-

αίο πρόγραμμα περιπολίας.
Τα δρομολόγια κίνησης της
Κ.Α.Μ. που αφορά την περιοχή
της Νοτιοανατολικής Αττικής
κατά τις ημέρες συγκρότησής
της θα είναι εναλλακτικά:
1ο Δρομολόγιο: Παλαιά Φώκαια –

Θυμάρι – Χάρακας – Λεγρενά –
Σούνιο
2ο Δρομολόγιο: Παραλία Κακής
Θάλασσας – Δασκαλειό – Α. Δασκαλειό – Θορικό – Λαύριο (και
οικισμοί Ζάστανο – Καλοπήγαδο).
3ο Δρομολόγιο: Ανάβυσσος – Φέ-

ριζα – Ζαπάνι – Κερατέα – Κουβαράς
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Η ίδρυση
και λειτουργία της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας θα συμβάλλει
στην αποτελεσματικότερη και
ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών που
διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο
θεσμός των Κ.Α.Μ. θα
αποτελέσει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης τοπικών ζητημάτων
ευρύτερου αστυνομικού
ενδιαφέροντος που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης ή επίλυσης. Είναι σημαντικό το γεγονός
ότι μέσω αυτού του θεσμού ενισχύεται η ασφάλεια και ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών
με την έμπρακτη αστυνομική παρουσία στην τοπική κοινωνία.»

Παραμένουν οι ιδιοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο ΒΒΒ
Τη θητεία των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής ανανέωσε ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, αφού
η πρώτη θητεία έληξε στις 31 Αυγούστου 2020, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων
τους.
Ο Δήμαρχος, προφανώς ικανοποιημένος από το έργο των
αντιδημάρχων - κράτησε σχεδόν τους ίδιους ανανεώνοντας
τη θητεία τους για έναν ακόμη χρόνο.
Παράλληλα όρισε και έναν Εντεταλμένο σύμβουλο για τον
κορωνοϊό, για την τήρηση Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής
Μετάδοσης COVID-19.
Συγκεκριμένα:
― Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας και
του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που
περιλαμβάνουν ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
― Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας και αρμοδιότητες των κάτωθι: Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας
Έκδοση κάρτας δημότη. Λέσχες Φιλίας
― Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης
Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
― Βάσης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

με αρμοδιότητες: Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
― Μαρία (Μαίρη) Φουρναράκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, και αρμοδιότητες
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού
και Πολιτισμού
― Βαμβασάκης Δημοσθένης (Δήμος), Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και αρμοδιότητες:
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων
του Δήμου & λαϊκών αγορών.
― Αργυρουδάκης Ελευθέριος Αντιδήμαρχος Λειτουργίας
Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας με αρμοδιότητες: Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Διαχείριση προσωπικού οδηγών.
- Οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Ωσαννά Καραγιάν, Νικόλαος Βάσης και Μαρία Φουρναράκη ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά
του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Εν τη
απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί η
Αντιδήμαρχος Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν.
Όλοι οι υπόλοιποι Σύμβουλοι της παράταξης ορίζονται Εντεταλμένοι με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό
και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.
Ολοι συνεπικουρούν το Δήμαρχο.
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Σύσκεψη πριν την εναρξη των
Βρεφονηπιακών Σταθμών
του Δήμου Σαρωνικού
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 31.8.20 στο δημαρχείο Σαρωνικού, εν όψει της έναρξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα ασφαλούς υποδοχής
των παιδιών, ενώ για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας θα αποσταλούν άμεσα γραπτές οδηγίες στους γονείς.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο
Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνη βρεφικής ανάπτυξης του
Δήμου Δήμητρα Ράπτη, ο
Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ‘’Αριστόδικος” Νίκος
Πουλόπουλος, ο Πρόεδρος
του
Νομικού
Προσώπου
ΚΕΔΣΑ Θανάσης Καραγιάννης, καθώς και οι διευθύντριες και οι υπεύθυνες παιδίατροι των βρεφονηπιακών σταθμών.
Ο Πέτρος Φιλίππου δήλωσε σχετικά: ‘’Διαρκής μας στόχος η παροχή υψηλών υπηρεσιών
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, ενώ λόγω της υγειονομικής κρίσης λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών και των οικογενειών τους. Με την
ευκαιρία της σημερινής ημέρας θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους νέους και τις νέες τους
δήμου μας για την εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σχολές της προτίμησής τους, υπογραμμίζοντας βεβαίως και για αυτούς που δεν τα κατάφεραν ότι η ζωή είναι μπροστά, γεμάτη
πολλές ακόμη ευκαιρίες.’’

“Χτύπησε” κορονοϊός
το Δήμο Μαρκοπούλου
Δήμος Μαρκοπούλου, έκλεισε το Δημαρχείο, τη Δευτέρα 31.8.20, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας και ένας εργαζόμενος έχουν
προσβληθεί από κορονοϊο.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας Αλαγιάννης, η απόφαση ελήφθη για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των συναλλασσόμενων πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου, και προληπτικά θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας, όλες
οι υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται η Πλαζ Αυλακίου, η Τεχνική Υπηρεσία, η
Υ.ΔΟΜ., το Κ.Ε.Π., η Κοινωνική Υπηρεσία, η Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Στάδιο και
η Πολιτική Προστασία.
Εφαρμόζονται πλήρως τα πρωτόκολλα υγείας, έχει κληθεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για
έλεγχο όλων των δημοτικών υπαλλήλων και πραγματοποιείται απολύμανση όλων
των κλειστών δημοτικών χώρων.
Δυστυχώς η ανταπόκριση του ΕΟΔΥ (Πέμπτη, 5η μέρα μετά την ανακοίνωση των
κρουσμάτων) έχει μεγάλη καυστέρηση και αδυναμία λόγω φόρτου, για εξέταση
όλου του προσωπικού που μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα, γι’ αυτό ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με
ιδιωτικό εργαστήριο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα το τεστ για Covid19, κατά προτεραιότητα στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και διοικητικούς υπαλλήλους του κεντρικού κτιρίου (Δημαρχείο).
Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα καλύψει με δικά του έξοδα τις εξετάσεις, σεβόμενος
την προστασία της δημόσιας υγείας, την αγωνία των υπαλλήλων που μπορεί να
έχουν εκτεθεί και την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας του συνόλου των Υπηρεσιών του, για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας και εξυπηρέτησης

O

Ξεκίνησαν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου ΒΒΒ
Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει φροντίσει
σύμφωνα με τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, να είναι το σύνολο
των χώρων υποδοχής και διδασκαλίας σχολαστικά
καθαροί και απολυμασμένοι και το προσωπικό επαρκώς προετοιμασμένο για την ασφαλή φιλοξενία βρεφών και νηπίων. Με απόφαση του Δημάρχου και με
έξοδα του Δήμου το σύνολο του προσωπικού των
βρεφονηπιακών σταθμών (εκπαιδευτικοί, προσωπικό
καθαριότητας και κουζίνας) έχει υποβληθεί σε έλεγχο
για κορωνοϊό, έχουν διατεθεί μάσκες προστασίας
προσώπου, γάντια και απολυμαντικά χεριών, ενώ έχει
ληφθεί μέριμνα για την ομαλή επανένταξη βρεφών
και νηπίων στη νέα σχολική χρονιά και στο νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συνεργασία με ψυχολόγους του
Δήμου. Μετά τις πρώτες μέρες λειτουργίας, ο Δήμος
θα αξιολογήσει όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται και
θα προχωρήσει σε τυχόν βελτιώσεις. Παράλληλα,
έχει ολοκληρωθεί ο τακτικός γενικός έλεγχος των
κτιρίων και ο σχολαστικός καθαρισμός των αύλειων
χώρων, ενώ η τακτική απολύμανση με ειδικό χλωριούχο διάλυμα θα συνεχιστεί ανελλιπώς καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και θα υπάρχει τακτική
επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για ενδεχόμενη επικαιροποίηση των μέτρων.
Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου άνοιξαν φέτος
με αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ δια-

μορφώνεται νέο βρεφονηπιακό τμήμα στον Ασύρματο
της Βάρης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής.
Επιπλέον είναι η ιατρική παρακολούθηση και το ειδικό διαιτολόγιο από παιδίατρο και ψυχολόγο, τα ει-

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ενδεχόμενο ατύχημα και άλλες καλύψεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες του ΕΟΔΥ, η
χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών είναι
προαιρετική, ενώ υποχρεωτική είναι η χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους
σταθμούς.
Πληροφορίες στην Προϊσταμένη Σταθμών:
Χριστοπούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 210-8953756 - 6946188827
email: paidikoi3B@gmail.com
ΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

δικά μαθήματα αθλητικής αγωγής, οι καινούργιες
παιδαγωγικές διαθεματικές δράσεις για κάθε ηλικία
και το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης για παλαιότερες και νέες αιτήσεις. Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης που υλοποιείται σε
συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, καλύπτει δωρεάν βρέφη-νήπια και προσωπικό των σταθμών καθ’
όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σταθμών και μία ώρα
πριν (κατά την μετάβαση) και μία ώρα μετά (κατά την
επιστροφή) για δαπάνες ευρείας νοσοκομειακής και

1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Οδυσσέως και Πανός Βούλα
Υπεύθυνη Κότσιαλου Κυριακή (τηλ. 2108900023)
2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ηρακλειδών 35 Βούλα
Υπεύθυνη Μιχαλοπούλου Ιωάννα (τηλ. 2109689357)
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)
Νικ. Φωκά και Μουτούση Βάρη
Υπεύθυνη Ξοχάκη Γεωργία (τηλ. 2108974745)
2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)
Οθωνών 5 Βάρη
Υπεύθυνη Νάζου Βασιλική (τηλ. 2109653222)
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Αφιέρωμα στον ποιητή
Κωνσταντίνο Βάσση
«Οι μεγάλοι ποιηταί είναι εκείνοι/
που έχουν ελαχίστη μόρφωση /
αλλ΄άπειρες οικογενειακές υποχρεώσεις, /
και κάθε μέρα της άχαρης ζωής των /
είναι ένα σπουδαίο ποίημα/
Κ. Βάσσης
που γράφουν δίχως να το ξέρουν»
Σήμερα όπως φαίνεται και από το τίτλο του άρθρου η αναφορά θα γίνει στην ποίηση του φίλου μου κυρίου Κωνσταντίνου Βάσση*.
Κατ΄ αρχήν για το γράψιμό του σε ποίηση, έχομε την ίδια
του τη μαρτυρία σε απόσπασμα από το ποίημά του “Λογοτεχνικά πένθη”.
(Συλλογή “Ερως εν κινδύνω”, σελ 32) όπου και κατά την
υποτιθεμένη αποχώρησή του από τα εγκόσμια, με τον υποτιθέμενο επικήδειο αποχαιρετισμού εκθειάζεται όπως εκθειάζεται το ίδιον του λογοτεχνικού του έργου αλλά και
ύφους.
«Ο εκλιπών (ως λογοτέχνης) είχε ασχοληθεί / με σχετική
μάλιστα επιτυχία / - είχε λάβει και κάποια τιμητική διάκριση
– /με διάφορα είδη του λόγου,/ είχεν εν τούτοις παραμείνει μάλλον άγνωστος / στο ευρύτερον αναγνωστικό κοινό
/ λόγω των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του, / τα οποία
ήσαν μια ιδιότυπος θεματογραφία/ ένας ασυνήθης τρόπος
εκφράσεως / και μια ακαθόριστος γλώσσα /…»
Και από τη σελίδα 10 της ίδιας Συλλογής, η εικόνα του συμπληρώνεται με το ποίημα “Απαρέσκεια”. Και πάλι εδώ σε
απόσπασμα: «Η ποίησίς μου δεν αρέση/ επειδή δεν υπόκειται σε καμιά κατάταξη / ….. …αλλά είναι ένα απροσδιόριστο άθροισμα πεζών, /εις αντικείμενο και μορφή στοιχείων/
…. .η ποίησίς μου δεν μπορεί ν΄αρέση / αφού χρησιμοποιεί
κανόνες γραμματικής/ που δεν προβλέπει η επίσημη
γλώσσα του Κράτους/και λεξιλόγιο που είναι άγνωστο/ ή
τίθεται εντός εισαγωγικών στη δόκιμη λογοτεχνία/
… Η ποίησίς μου δεν πρέπει ν΄αρέση / διότι στην αντίθετη
περίπτωση/ δεν θ΄άρεσε σ΄εμένα».
Είναι πλέον γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, η εσωτερική
δομή του ποιητικού λόγου αισθητικά και ρεαλιστικά έχει μεταλλαχθεί προς μια αναγκαστική προσγείωση.
Ο γλυκερός λυρισμός σπανίζει, οι γοερές κραυγές αποφεύγονται, οι αιτίες των παθών της ψυχής επικρατούν, η
κοινωνία δείχνει την αφύπνισή της, οι προσδοκίες του καθημερινού ανθρώπου μοιράζονται σε κοινόβια επιδίωξη, η
αντίληψη του περιβάλλοντος γίνεται πιο αντικειμενική.
Χωρίς κρυφό αντικλείδι το περιτύλιγμα ανοίγεται φανερά
στην ερμηνευτική αντίληψη του μυστικού του περιεχομένου. Ενός περιεχομένου που οπωσδήποτε θα καταγράφει
τους δεσμούς του ποιητή με το καθολικό πάθος μιας βασανισμένης εποχής.
Ο ποιητής για τον οποίο μιλάμε στο σημερινό άρθρο, στο
όλο έργο του, χωρίς εκφραστικές περίτεχνες ρουκέττες,
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λύνει τη γλώσσα του και εκφράζεται σε λόγο καθαρό, ειπωμένο με τόλμη, και όχι περιφραστικά και παραγράφους.
Δεν ταπεινώνει, δεν μεμψιμοιρεί ούτε μίζερα συγκινεί, μα
προβληματίζει, αφυπνίζει και βάζει τον αναγνώστη να σκεφτεί, ή και να λύσει επιτέλους τη σιωπή του.
Στο μελάνι του Βάσση, οι πυρακτωμένες στιγμές αγανάκτησης προετοιμάζουν το ύφος και καθορίζουν την ουσία
του αντικειμένου, την οποία έρχονται και δίνουν σφυρηλατημένη από την εμπειρία των γεγονότων που τρέχουν.
Συμφωνεί μάλιστα στο ότι εκ των πραγμάτων στο «Δεν
μπορείς να μιλάς για ποίηση και να γράφεις μεγάλη ποίηση
και να κρατιέσαι στο περιθώριο και μακριά από τα κοινωνικά
προβλήματα που τρέχουν», πράγμα που άλλωστε ηχηρά
τόνιζε και ο νομπελίστας Γκύντερ Γκρας.
Τέτοια είναι λοιπόν η ποίηση του Κωνσταντίνου Βάσση: ρεαλιστικά κοινωνική και την επιβεβαιώνουν τα αποσπάσματα που θα παρουσιάσομε σε σταχυολόγηση παρμένα
από τις τρείς του συλλογές, «Βίοι παράλληλοι» (1977),
«Έρως εν κινδύνω» (1994), και «Ένα σπάνιο είδος τερμιτών» ( 2011).
Και κάτι άλλο ακόμη. Στο στίχο του η γραφή, ενίοτε λιτή
και καυστική, με πνοή μιας αδιόρατης ειρωνείας, επιτρέπει
δε στον αναγνώστη ελεύθερα να σκεφτεί και να αποφασίσει, αν όχι για την κάθαρση, αλλά τουλάχιστον να βγει
έξω, πιο πέρα από τη σκιά του. Τώρα όμως αρχίζω και διαβάζω και το πεδίο ελεύθερο για την κρίση σας.
Συλλογή “Βίοι Παράλληλοι”, σελίδα 9, τίτλος: “Ανασταλτικοί παράγοντες”.
«Να διαβάζεις βιογραφίες μεγάλων ανδρών / να συζητείς
για ηρωικές πράξεις,/ να αισθάνεσαι αγανάκτηση για την
αδικία,/
……και να έχεις μιαν ολόκληρη σταδιοδρομία μπροστά
σου / και τόσα στόματα να θρέψεις.»
Λεπτή ειρωνεία, σκληρός ρεαλισμός, δυό λόγια στεγνά και
ο ιδρώτας του μόχθου να νοτίζει το πρόσωπο.
Στη σελίδα 15, το ποίημα “Η γενεά των ακρωτηριασμένων“
αντικατοπτρίζει την επικαιρότητα. Ίσως ρηχή αλλά εικόνα
αντεκδίκησης προς την κυριαρχική κοινωνική σαθρότητα.
Διαβάζω:
«Η γενεά των ακρωτηριασμένων /σε λίγο τελειώνει/τα δεκανίκια και τα καροτσάκια/ εξαφανίζονται σιγά σιγά./ Η
επόμενη γενεά θα αργήσει μάλλον να έλθη, / καλό είναι να
το πάρουμε απόφαση:/ οι παρελάσεις θα πρέπει εν τω μεταξύ να γίνονται χωρίς αναπήρους».
Σχετικό σε απάντηση στη σελίδα 49 έρχεται το ποίημα με
τίτλο “Τα στρατόπεδα”:
«Οι εκκλησίες κατά την διάρκειαν των εχθροπραξιών /ελειτούργησαν κανονικώς,/ οι άνθρωποι και εις τα δύο στρατόπεδα,/ εξεπλήρωσαν ανελλιπώς τα θρησκευτικά των
καθήκοντα /και οι κληρικοί εισέπραξαν άνευ καθυστερήσεων / τας νομίμους αποδοχάς των /
…. Βεβαίως αι εκατόμβαι των νεκρών,/ετάφησαν κάπως βεβιασμένως /και πολλών από όσους έπεσαν εις το πεδίον
της τιμής,/ εξηφανίσθησαν εντελώς τα ίχνη/
….. .. πλην όμως οι τυφεκισθέντες συνεργάται του εχθρού
/μετέλαβον των θείων μυστηρίων.»
Δηκτική πάντοτε η γλώσσα του στίχου, έντεχνα στις λεπτομέρειες τονίζει το υπονοούμενο της ενοχής. Σε κάθε
στίχο στο τέλος θα ήθελα ένα στεφάνωμα με διπλή στίξη:
αηδιαστικό θαυμαστικό, και θλιβερό ερωτηματικό. Από
κάτω τους μια γραμμή. Και από κάτω από τη γραμμή σε
θέση παρονομαστή την προσωπική μου ενοχή που δεν φώναξα.
Στη σελίδα 47, στο ποίημα “Προσωπικότητες” διαβάζομε:
«Εκείνοι που κατόρθωσαν να γίνουν επιτέλους διάσημοι /
γιατί είχαν την υπομονή/ να ζήσουν χρόνια ατέλειωτα/
μέσα σε ένα γραφείο είναι για όλα πρόθυμοι/ και για άπειρους εξευτελισμούς / αρκεί να βρίσκονται σ’ αυτό /ως τη
στιγμή που θα πεθάνουν /

…... μα το γραφείο είναι σαν φέρετρο/ αεροστεγώς σφραγισμένο / που μόλις ανοιχθή,/το ανέπαφο λείψανο/ γίνεται
αμέσως στάχτη».
Συμβολισμός βαθύς, αλληγορία τραγική για στολές χαμένες, παράσημα- λιλιά σκουριασμένα από την υγρασία της
ματαιότητας και γαλόνια ξεβαμμένα από τον ήλιο των παρελάσεων και ξηλωμένα από ήλιο των ιδανικών . Και το
άλλοτε: “στρατηγέ μου και κύριε διευθυντά”, στο τώρα και
στην ουρά που μακραίνει για να πάρεις τα φάρμακά σου.
Στη σελιδα 25 το “Πρόσφατα κοινές γυναίκες” φέρνει στο
νού για όσους την ένοιωσαν τη16χρονη εκείνη δύσμοιρη
Σόνια από το “Εγκλημα και Τιμωρία” του Ντοστογιέφσκυ
που τη βγάζουν οι μέθυσοι δικοί της στο κλαρί για να τους
θρέψει.
«Το φέρσιμο των νέων κοριτσιών /που έγιναν πρόσφατα
κοινές γυναίκες / δεν διαφέρει των άλλων συνομήλικων
τους, /παρά στο ότι το βλέμμα τους, /όταν κοιτούν αφηρημένα,/ ποτέ δεν στέκεται σε ένα πρόσωπο / μα πάντοτε
σε κάποιο πράγμα /κι ακόμη στο ότι σπάνια / αλλά και τότε
ελάχιστη ώρα / ξοδεύουν τακτοποιώντας τα μαλλιά τους».
Τραγικό όταν τις βλέπεις να ξοδεύουν για να καλλωπίζουν
το σαρκικό τους “εμπόρευμα”, που το φτηνιάρισε τόσο η
κοινωνία η καλή!
Συλλογή “Ερως εν κινδύνω”, σελ 11, από το ποίημα “Οπισθοχώρησις”:
«Τα μέτρια πράγματα οι μέτριοι άνθρωποι/ είναι ένας ελαστικός αλλ’ εύθραυστος ιστός/ που υφαίνει αδιάκοπα πέριξ
μας / μια αδιόρατη αλλά ακαταπόνητη αράχνη/
… βλέπουμε δια μέσου καθαρά/ αλλά αν προσπαθήσουμε
να τον διαπεράσουμε /αισθανόμαστε τις αποκρουστικές
του ίνες / να κολλούν στο πρόσωπο στα χέρια μας, / και
τότε αναγκαζόμεθα, / να οπισθοχωρήσουμε με φρίκη»
Σελ 38, τίτλος “Επιθανάτιος νεκροφιλία”, απόσπασμα:
«Πεθαίνοντας, θα ήθελα αν ήταν δυνατόν / να ευρίσκομαι
κοντά στα αγαπημένα μου βιβλία -τα ποιήματα τις ιστορίες
τα λεξικά-/
αυτά που περάσαμε μαζί ώρες ατέλειωτες/, χωρίς να ανταλλάξουμε ποτέ ένα λόγο πικρό/ χωρίς να αισθανθούμε
ποτέ πλήξη / χωρίς να υπάρχη καμιά ιδιοτέλεια»
Σελ. 46 το ποίημα “Η πομπή των νεκρών”:
«Εάν ποτέ δίχως κάποιο προμήνυμα /αντιληφθείς αίφνης
την πομπή των νεκρών / μη διστάσεις να την ακολουθήσης
…χωρίς να ενημερώσης οιονδήποτε /όπως και νάσαι ντυμενος / προσάρμοσε απλώς το βήμα σου / προς εκείνο των
προπορευομένων/
…. και βάδισε ως το τέλος / βέβαιος ότι, αν προτιμήσης,/
να ξεκινήσης με περισσότερη άνεση /θα φτάσης μόνο πολύ
αργότερα /και μετά από μιαν άσκοπη ταλαιπωρία.»
Και κλείνω με το ποίημα “Τα όρια μεταξύ δυνατού και αδυνάτου”, από τη σελίδα στη 53.
«Μπορείς να σιωπάς,/ να είσαι σύμφωνος,/ ακόμη και επιδοκιμάζεις/ όταν είναι βέβαιον οτι μαζί με εσέ/θα ξεκληρίσουν όλη την οικογένειά σου.
Δεν μπορείς όμως να κάνης αυτά/για μια θεαματική σταδιοδρομία / για να επανεκλεγής, να βραβευθής / όταν είναι
βέβαιον ότι ρόκειται/ για ένα μεγαλο ψέμα.
Και κυρίως, δεν μπορείς αργότερα/ να λές ότι έκανες
λάθος, δεν είχες αντιληφθή / είχες εγκαίρως διαχωρήσει
την θέση σου /όταν είναι βέβαιον ΄ότι εγνώριζες πολύ
καλά/ τι συνέβαινε όλες αυτές τις δεκαετίες.»
Αυτά για σήμερα.
――――――
*Ο κύριος Κωνσταντίνος Βάσσης είναι διπλωμάτης καριέρας,
πρώην πρέσβης. Από πολλά δε χρόνια ασχολείται και με τη λογοτεχνία, τη γλώσσα και τη μελέτη της ιστορίας και έχει προβεί σε
σχετικές εκδόσεις των έργων του. Για την παρουσία του δε όλη
έχει τύχει των αναλόγων διακρίσεων.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

δικαιώματα που σέβεται η ΕΕ; Σαπίζουν στις φυλακές
της Τουρκίας άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή έχουν
διαφορετική άποψη. Πού είναι τα ελληνικά ΜΜΕ να
μλάνε γι΄αυτά αντί να βγάζουν τα τούρκικα “ζαγάρια”
να δείχνουν τα δόντια τους κάθε μέρα, όλη μέρα!

Ουνσάλ, την ακολούθησε στην απεργία πείνας τον
Απρίλιο «για να ενισχύσει το αίτημά τους για δίκαιες
δίκες και για απονομή δικαιοσύνης στην Τουρκία».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη βαθιά της λύπη!!

της Αννας Μπουζιάνη

Η σιωπή των αμνών

Υποκρισία!
Από το πρωι ως το βράδυ ακούμε απο τα γυάλινα παράθυρα για τα μέτρα που ΘΑ επιβάλλει η Ε.Ε. μετά
από κανα μήνα και αφού συνεδριάσει εκ νέου και πέφτει η προπαγάνδα σύννεφο. Για ποια Τουρκία να μιλήσουμε και για ποια Ε.Ε.; Η υποκρισία δεν έχει όρια.
Πού είναι οι “αξίες” της ΕΕ, πού είναι τα ανθρώπινα

Άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από απεργία πεινας 238 ημερών, στις φυλακές της Τουρκίας, η δικηγόρος Εμπρού Τιμτίκ, μετά την
καταδίκη της σε κάθειρξη 13
και πλέον ετών από τον Ερντογάν.
Ξεκίνησε την απεργία της ζητώντας “μία δίκαιη δίκη”. Ο
συνάδελφός της, ο Αϊτάτζ

Αλήθεια, πόσες εκπομπές έχετε δει για το θέμα,
στην ελληνική τηλεόραση;
Γιατί δεν μιλάει κανείς για «την άλλη Τουρκία». Την
Τουρκία που αντιστέκεται στον σκοταδισμό και τον ισλαμισμό, στην καταπίεση και στην αυθαιρεσία;
Είναι η τέταρτη κρατούμενη που πέθανε φέτος από
απεργίας πείνας, μετά τους θανάτους των Ελίν Μπολέκ και Ιμπραήμ Γκοκτσέκ, δύο μουσικών από το συγκρότημα Grup Yorum και του Μουσταφά Κοτσάκ.
Γιατί σιωπούν γι’ αυτά, ενώ φωνάζουν με “ντουντούκες” τις απειλες του Τούρκου;

Το πιο γλυκό ψωμί!!
Ένα νοερό ταξίδι με τα φτερά της φαντασίας, όταν ξεδιπλώνεται μέσα από κάποιο μικρό κείμενο, με κύριο σκοπό
την απογείωση της ανθρώπινης σκέψης και την ολιγόωρη
δραπέτευση από τα καθημερινά προβλήματα, χαρίζει ψυχική ευχαρίστηση, και κάποια μορφή προβληματισμού, με
την σχετική ανάλυση των πεπραγμένων, ενώ παράλληλα
στηρίζει τις ισορροπίες της νόησης και των επιθυμιών!
Ένα τέτοιο κείμενο που φέρει τον τίτλο «το πιο γλυκό
ψωμί», έχει γραφεί από την λαϊκή σοφία των απλών ανθρώπων και διεγείρει τις ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης
ψυχής, μετριάζει τις δυσάρεστες σκέψεις, ψυχαγωγεί και
ικανοποιεί εν μέρει τις ψεύτικες ελπίδες που τρέφουν οι
άνθρωποι για ουσιαστικές αλλαγές στους τρόπους της καθημερινότητάς τους!!
Είναι ένα λαϊκό παραμύθι, βγαλμένο από τα σπλάχνα του
λαού και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, οικονομικής κατάστασης ή πνευματικού επιπέδου, γιατί τοξεύει κατευθείαν στις ψυχές των
ανθρώπων και στοχεύει στην τέρψη και στην ξεκούραση,
ανοίγοντας νέους δρόμους επιλογής στην πολυτάραχη
ζωή!!
Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή, για λίγη ξεκούραση,
ανεμελιά, χαλάρωση και ψυχική ευεξία, κάτι που το έχουμε
φέτος περισσότερο ανάγκη εξ αιτίας των πολλών, σοβαρών
και απρόβλεπτων προβλημάτων που μας ταλαιπωρούν και
μας καταπιέζουν!!
Το παραμύθι το χρησιμοποίησαν οι λαοί από την προϊστορική εποχή και υπάρχουν πάνω από 2.000 είδη παραμυθιών
εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, τις θρησκευτικές
τελετές, τα ηρωικά κατορθώματα, τις μυθικές παραδόσεις,
κ.α.
Πολλοί μεγάλοι ποιητές, συγγραφείς και φιλόσοφοι τίμησαν ιδιαιτέρως τα παραμύθια, όπως ο Ίωνας Ομήρος, ο
Φρύγας Αίσωπος, ο Αθηναίος Πλάτωνας, αλλά και ο μετέπειτα Σαμοσατεύς Λουκιανός (120-180 μ.Χ.) που υπήρξε
ρήτορας, συγγραφέας και δημιουργός του σατιρικού διαλόγου και είχε λατρέψει τα παραμύθια, γι’ αυτό τα περισσότερα κείμενά του μοιάζουν με παραμύθια αφού είναι
γεννήματα της φαντασίας, με σκοπό την ψυχική ξεκούραση, μέσα από το πηγαίο χιούμορ του που διακωμωδούσε
τα κακώς κείμενα στη ζωή των ανθρώπων!
Υπήρξαν πάμπολλοι οι δημιουργοί παραμυθιών, Έλληνες
και ξένοι, επώνυμοι και ανώνυμοι και συνεχίζει το παραμύθι
να ανθίζει μέχρι σήμερα, παρά τις πολλές και αξιόλογες
σύγχρονες μορφές ψυχαγωγίας, αφού αντιμετωπίζεται
από την κοινή πορεία των λαών που πέρασαν από τα ίδια
στάδια εξέλιξης!!
Το παραμύθι με τον παραπάνω τίτλο είναι μια κεφαλονίτικη

παραλλαγή μιας παλαιότερης λαϊκής ιστορίας!!
Αναφέρεται σε έναν βασιλιά που είχε όλα τα καλά του κόσμου, εντούτοις όμως ήταν καταθλιπτικός, σκυθρωπός,
νευρικός και παράξενος και όλα του έφταιγαν, με αποτέλεσμα να μη θέλει να φάει τίποτα και η υγεία του συνεχώς να
επιβαρύνεται, χωρίς να βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο γιατρικό για να τον κάνει καλά, μέχρι που βρέθηκε ένας ηλικιωμένος και φτωχός αλλά σοφός αγρότης, που τον
συμβούλεψε να του φτιάξουν να φάει το πιο γλυκό ψωμί
για να γίνει καλά!!
Πράγματι όλοι οι φούρνοι άρχισαν να φτιάχνουν χιλιάδες
ψωμιά, με διαφορετικές γλυκές γεύσεις και όμορφα σχήματα, άλλα κανένα δεν ικανοποιούσε τον δύστροπο βασιλιά
και γι’ αυτό νόμισε ότι ο αγρότης τον εξαπάτησε και έστειλε
να τον φέρουν μπροστά του για να τον τιμωρήσει!
Ο αγρότης δικαιολογήθηκε ότι δεν ήξεραν να του φτιάξουν
το πιο γλυκό ψωμί και του πρότεινε να το φτιάξει ο ίδιος ο
βασιλιάς με την υπόδειξή του και μόνο τότε αν γευόταν το
πιο γλυκό ψωμί, θα θεραπευόταν και η συμφωνία έκλεισε
αφού ο βασιλιάς δέχτηκε τους όρους του αγρότη!!
Ο φτωχός χωριάτης πήρε τον βασιλιά στην καλαμένια καλύβα του, που ήταν μέσα στα χωράφια και αφού τον έντυσε
με δικά του ρούχα, ξεκίνησαν να πάνε στα χωράφια, όπου
με την υπόδειξη του αγρότη ο βασιλιάς θα θέριζε το σιτάρι!
Το βράδυ γύρισαν στην καλύβα και ο βασιλιάς κατάκοπος
και νηστικός, δροσίστηκε με λίγο νερό από την στέρνα και
έπεσε για ύπνο!!
Το πρωί με το ζόρι σηκώθηκε και ακολούθησε τον αγρότη
για να αλωνίσει το σιτάρι και να το βάλει σε σακιά και να
το μεταφέρει την άλλη μέρα στο μύλο για να το αλέσουν!!
Την Τρίτη μέρα, ο βασιλιάς πήρε στην πλάτη του το μεγάλο
σακί που το είχε γεμίσει με σιτάρι και ανέβηκε μαζί με τον
αγρότη την ανηφόρα για το μύλο, που θα άλεθε το σιτάρι
και ύστερα φορτώθηκε το αλεύρι και επέστρεψαν και οι
δύο στην καλύβα!!
Ο βασιλιάς είχε κουραστεί υπερβολικά, αφού πρώτη φορά
στη ζωή του δούλευε και πείναγε βασανιστικά, αφού μόνο
λίγο νερό έπινε, επειδή δεν υπήρχε φαγητό και έπρεπε να
φτιάξει ο ίδιος το ψωμί του για να φάει, τηρώντας τους όρους
της συμφωνίας που είχε κάνει με τον ηλικιωμένο χωριάτη!!
Την επόμενη μέρα πήρε μια σκάφη ο αγρότης την γέμισε
αλεύρι έβαλε νερό και ότι άλλο ήταν απαραίτητο και έδειξε
στον βασιλιά πως να ζυμώσει!!
Ο βασιλιάς είχε αγανακτήσει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει
αλλιώς!!
Με την υπόδειξη του ηλικιωμένου, ο βασιλιάς έπλασε 4 - 5
καρβέλια, τα άφησε να φουσκώσουν και άναψε τον χωριάτικο φούρνο με τα ξύλα για να ψήσει τα ψωμιά!!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Όταν άρχισαν να ψήνονται τα ψωμιά, ο βασιλιάς έκανε
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μη λιποθυμήσει από την
πείνα, ενώ η υπέροχη μυρωδιά από τα ψωμιά που ψήνονταν τον τρέλαινε!!
Όταν ήρθε επί τέλους εκείνη η πολυπόθητη στιγμή και τα
ζεστά ψωμιά πήραν την θέση τους στο φτωχικό τραπέζι, ο
βασιλιάς δεν κρατήθηκε, άρπαξε ένα αχνιστό καρβέλι το
έκοψε κομμάτια με τα χέρια του και άρχισε να το τρώει με
την πιο μεγάλη λαιμαργία!
Τότε τον ρώτησε ο αγρότης αν είναι ωραίο το ψωμί που
μόνος του είχε φτιάξει και ο βασιλιάς με μπουκωμένο
στόμα, προσπάθησε να απαντήσει, επιβεβαιώνοντας ότι
πράγματι εκείνο το ψωμί ήταν το πιο γλυκό που είχε φάει!!
Ο βασιλιάς γύρισε στο παλάτι του πολύ κουρασμένος, αλλά
γεμάτος υγεία και αυτοπεποίθηση, ευχαριστώντας τον
αγρότη και γεμίζοντάς τον πλούσια δώρα από ευγνωμοσύνη που του είχε δείξει τον σωστό τρόπο επιβίωσης!
Το συμπέρασμα ήταν σαφές «Ευτυχής δεν είναι εκείνος
που έχει τα πάντα χωρίς να κοπιάζει και να μην ανησυχεί
για τίποτα, αλλά εκείνος που δίνει νόημα στη ζωή του μέσα
από την δημιουργία»!!
Υπάρχει όμως και άλλο ένα συμπέρασμα βασισμένο στην
ανατροπή του ισχυρού, αφού ο βασιλιάς υπάκουσε στις διαταγές του υπηκόου του και επομένως διακρίνεται μια μικρή
αλλά επιθυμητή επικράτηση της ισότητας μεταξύ των δύο
κοινωνικών τάξεων!!
Ο βασιλιάς είχε πάρει ένα σπουδαίο μάθημα, μέσα από την
ιδιότυπη εκείνη μορφή θεραπείας, γιατί γνώρισε την
σκληρή ζωή των απλών ανθρώπων, αφού φόρεσε τα ρούχα
του φτωχού και ρακένδυτου αγρότη και ένιωσε τον μόχθο,
την αγωνιά, την πείνα και την εξαθλίωση, που νιώθουν οι
υπήκοοί του, όταν αγωνίζονται σκληρά για την επιβίωσή
τους, τα οποία ήταν για τον βασιλιά τελείως άγνωστα μέχρι
τότε!!
Το παραπάνω παραμύθι ανήκει στον ευρύ τύπο των διηγηματικών ή κοσμικών παραμυθιών, τα οποία αναφέρονται στις περιπέτειες των ανθρώπων, χωρίς να χρησιμοποιούν
υπερφυσικά στοιχεία και κατατάσσεται στη κατηγορία των διδακτικών παραμυθιών που είναι απολαυστικά και χαριτωμένα!
Με την ελπίδα ότι αυτή η μικρή, απλή και ευχάριστη ιστοριούλα,
πρόσφερε μια ολιγόλεπτη φυγή από την καθημερινότητα, εύχομαι ολόψυχα ανέμελες, χαρούμενες και απολαυστικές καλοκαιρινές διακοπές σε όλους τους Έλληνες!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εικονική πραγματικότητα
Oι μάσκες κορονοϊού μπήκαν στη ζωή μας και δεν
ξέρουμε ακόμη για πόσο.
Ναι αλλά ο εργαζόμενος πρέπει να υποδέχεται τον
πεάτη με χαμόγελο. Και ιδού
Ενα ιαπωνικό κατάστημα με Τακέϊα βρήκε τη λύση.
Ξεκίνησαν την «εκστρατεία χαμόγελου» που στοχεύει ώστε οι υπάλληλοι να φαίνονται πιο προσιτοί
και φιλικοί στον πελάτη.

Eισβολικά ψάρια απειλούν τη
θαλάσσια βιοποικιλότητα
Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα του ξενικού είδους
ψαριού Cheilodipterus novemstriatus έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Ρόδο από μέλος του Παρατηρητηρίου Πολιτών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας
Προστασίας Αρχιπέλαγος.
Το είδος αυτό συναντάται συνήθως στην περιοχή του
Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού ενώ από το 2010
έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του
Σουέζ ως Λεσσεψιανός μετανάστης. Κατά τη διάρκεια
του Αυγούστου εντοπίστηκε αρκετές φορές στην
ανατολική Ρόδο, από τον δύτη Ευγένιο Λουδάρο σε
νερά με βάθος 8- 9 μέτρων, κοντά στον επίσης αλλόχθονο μακράκανθο αχινό Diadema setosum.

Τύπωσαν λοπόν μάσκες χαμόγελου!
Έτσι κάθε μέλος του προσωπικού του φοράει μάσκα
που έχει τυπωμένο ανθρώπινο χαμόγελο. Το κατάστημα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του στο Twitter: «Δεδομένου ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει
την ανάγκη για χρήση μάσκας, ξεκινάμε μια “εκστρατεία χαμόγελου” για να δείξουμε πώς μπορούμε να χαμογελάμε και μέσω μάσκας.»

γίνει από όλους μας στην κατάδυση, στο ψάρεμα ή
στο κολύμπι. Οι αναφορές από το Παρατηρητήριο Πολιτών του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, καταχωρούνται
στη βάση δεδομένων ELNAIS - Ellenic Network on
Aquatic Invasive Species https://elnais.hcmr.gr/του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και σε σχετικές μεσογειακές βάσεις δεδομένων. Έτσι μπορούν οι
επιστήμονες να έχουν σημαντικά δεδομένα για την
κατανομή των ειδών αυτών, που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσύστηματα, στην αλιεία αλλά και στην υγεία των θαλασσών
μας γενικότερα.
Αυτή η πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα του ξενικού
είδους ψαριού Cheilodipterus novemstriatus έγινε
δεκτή ως επιστημονική δημοσίευση στο άρθρο "New
Alien Mediterranean Biodiversity Records (October
2020)" του περιοδικού Mediterranean Marine Science.
Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική καταγραφή είναι άλλη μία
απόδειξη ότι η επιστήμη των πολιτών – citizen science
– αποτελεί μία ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τη
βιοποικιλότητα αλλά και για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες μας. Όλοι μαζί μπορούμε και
οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και να ανταλλάζουμε
πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αλλά και να επιβιώσουμε στις θάλασσές μας
που αλλάζουν.

Τελικά η εικονική πραγματικότητα οδηγεί σε μια καθημερινή κατάσταση, απομονώνοντας τον άνθρωπο
ως κοινωνικό ον.

Αποστάγματα facebook...
Είναι γεγονός ότι οι θάλασσες μας αλλάζουν και ότι
όλοι μας πρέπει να παρατηρούμε και να μάθουμε να
ζούμε στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται:
> 1000 ξενικά είδη βρίσκονται στη Μεσόγειο
> 650 ξενικά είδη έχουν βιώσιμους πληθυσμούς
> 100 είναι εισβολικά και απειλούν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα
Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεται κάθε εντοπισμός ξενικού ή εισβολικού είδους που μπορεί να

Εάν θεωρείτε ότι έχετε εντοπίσει κάποιο ασυνήθιστο
θαλάσσιο είδος στείλτε μία φωτογραφία και τις σχετικές πληροφορίες στο observations@archipelago.gr ή
στη σελίδα του Ινστιτούτου Αρχιπελάγους στο facebook.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ανησυχία για την
έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς
Διανύσαμε ένα καλοκαίρι κρατώντας την ανάσα μας από
το φόβο μη γίνουμε «τουριστικό φέρετρο» αντί για προσφιλές θέρετρο και αγωνιώντας για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, αφού τα κρούσματα αυξήθηκαν
και αυξάνονται ανησυχητικά, ενώ κανένα ουσιαστικό μόνιμο μέτρο δεν έχει παρθεί από την κυβέρνηση για την
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Επίσης ζούμε τον παραλογισμό αντικρουόμενων οδηγιών
και μέτρων, καθώς και την παράνοια της θεσμοθέτησης
της αύξησης του αριθμού των μαθητών στις τάξεις αυτή
την περίοδο, αλλά και τα παιχνίδια με τη μάσκα που τελικά (μετά από τη λαϊκή κατακραυγή και τις πιέσεις της
εκπαιδευτικής κοινότητας) θα διατίθεται δωρεάν από
τους Δήμους σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, με
χρηματοδότηση του Υπ. Εσωτερικών, ελπίζουμε επαρκή.
Αμφίβολο είναι εάν κατορθώσει η Κ.Ε.Δ.Ε. να ολοκληρώσει τον μειοδοτικό διαγωνισμό (Κ.Ε.Δ.Ε. α.π. 2811 –
27.8.2020 ) και να παραλάβει και διανείμει τις 4.802.044
μάσκες από βαμβακερό ύφασμα εντός των 10 ημερών
που απέμειναν μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Και ενώ βρισκόμαστε στα πρόθυρα της έναρξης της
νέας σχολικής χρονιάς, η έγνοια της Κυβέρνησης και
του Υπουργείου Παιδείας είναι να αξιοποιήσει όλο το αντιεκπαιδευτικό νομοθετικό οπλοστάσιο, για να εφαρμόσει την παρωχημένη, οπισθοδρομική πολιτική της. Έτσι
λοιπόν τη στιγμή που ελάχιστοι διορισμοί στην ειδική
αγωγή, και μόνο, είναι γεγονός, μετά από την πίεση και
τους αγώνες των εκπαιδευτικών ενάντια στη χρόνια
αδιοριστία, υπάρχουν χιλιάδες απολυμένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, χιλιάδες αποκλεισμένοι από τους πίνακες λόγω δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού
παράβολου ή τυχαίων διαδικαστικών γραφειοκρατικών

Κουκουλώνεται ο ΧΑΔΑ
στην Μπρέξιζα Μαραθώνα
Κατακεραυνώνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία:
«δεν αφομοιώνεται ο όγκος απορριμμάτων
ύψους έως 5,00 μ & 85.000 τόνων»
Στις 14-5-2020 Επιτροπή Ελέγχου για τον ΧΑΔΑ στην
Μπρέξιζα, “Πρώην Αμερικάνικη Βάση”, Ν. Μάκρης, διαπιστώνει: «Σε όλο το χώρο έχει αναπτυχθεί βλάστηση με
αποτέλεσμα να έχει επέλθει η φυσική αποκατάστασή του
και αφομοίωσή του στο εγγύς φυσικό περιβάλλον»
(7179/14-05-2020 Δήμου Μαραθώνα).
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦΑΑΝΑΤ),
που δεν ενημερώθηκε υπηρεσιακά για την αυτοψία, με έγγραφό της καταρρίπτει την διαπίστωση «φυσικής αποκατά-

λαθών, αποδεικνύοντας τη διάθεση της κυβέρνησης να
προωθήσει τις απολύσεις και τον αθέμιτο ανταγωνισμό
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.
Στη δίνη αυτή της κατάλυσης κεκτημένων εργασιακών
δικαιωμάτων η κυβέρνηση πετάει τους εκπαιδευτικούς
των ιδιωτικών σχολείων για δεύτερη φορά από το
Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας με ένα
σχέδιο νόμου, κατά παραγγελία των ιδιοκτητών - σχολαρχών (ευγενικών χορηγών της), που μετατρέπει το
σχολείο σε ανεξέλεγκτο «πολυκατάστημα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών» και χώρο άγριας εργασιακής
εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Ελεύθερες απολύσεις, μειώσεις ωραρίου και μισθού, «αξιολόγηση», απλήρωτη εργασία, υποταγή στις απαιτήσεις του εργοδότη,
δουλειά με το φόβο της απόλυσης, αυτό είναι το εργασιακό μέλλον που υπόσχεται ο νέος νόμος. Παράλληλα
το σχολείο θα μπορεί ταυτόχρονα να είναι και φροντιστήριο, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ξενώνας ή οτιδήποτε άλλο. Ένας
νόμος, που προφανώς το μόνο που εξασφαλίζει είναι η
αύξηση των κερδών των επιχειρηματιών και αποτελεί
κίνδυνο και για τη δημόσια εκπαίδευση, που θα πάρει
σειρά στον εργασιακό αυτό μεσαίωνα.
Ζώντας μία πρωτόγνωρη συνθήκη, αυτή της πανδημίας, η ελληνική κοινωνία απαιτεί από την κυβέρνηση να
γυρίσουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί πίσω στα σχολεία με τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Η κυβέρνηση δυστυχώς εξαντλεί την όποια υπευθυνότητά της με
επικοινωνιακά τεχνάσματα και μάλιστα αποτυχημένα,
όπως αυτό της «δημιουργικής στατιστικής» της Υπουργού πού βρίσκει σε όλη την επικράτεια τον μαγικό μέσο
όρο των 17 μαθητών ανά τάξη….
Σύσσωμος ο εκπαιδευτικός κόσμος αλλά και ολόκληρη
η κοινωνία απαιτεί άμεσα από την κυβέρνηση:
*Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, πανελλαδικά
*Μαζικά τεστ για covid 19 κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές/μαθήτριες,
καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό
*Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, έτσι ώστε
να μην υπερβαίνουν τους 15 σε καμία σχολική μονάδα

σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διερεύνηση για διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων για προσωρινή στέγαση τμημάτων για την άμεση αποσυμφόρηση των υφισταμένων.
Το 25 μέχρι χθες αποτελούσε αριθμό μεγαλύτερο του
15, αλλά η δημιουργική υπολογιστική του επιφανούς επιδημιολόγου το ανέτρεψε.
*Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, έτσι
που να καλύπτουν τις ανάγκες καθαρισμού των σχολείων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους
*Συχνές απολυμάνσεις των σχολικών κτιρίων και του
εξοπλισμού
*Δωρεάν μάσκες και απολυμαντικά για εκπαιδευτικούς
και μαθητές/μαθήτριες, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό
*Κατ' οίκον διδασκαλία για μαθητές/τριες που ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου και αποδεδειγμένα δεν
επιτρέπεται η παρουσία τους στο σχολείο
*Ειδικές άδειες για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου
*Ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. με μόνιμο προσωπικό όλων των
βαθμίδων – ειδικοτήτων
* Οι δαπάνες που προκύπτουν σε όλους τους φορείς του
δημοσίου από την πανδημία να βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τις επιτυχίες της στο
μέτωπό της αντιμετώπισης της πανδημίας στην πρώτη
φάση, το χρησιμοποιεί αυτό ως άλλοθι προκειμένου να
χειριστεί όλες τις εκκρεμότητες που έχει αφήσει στην
Παιδεία και γενικότερα στις δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζοντας το γνωστό νεοφιλελεύθερο μοντέλο του περιορισμού και της υποβάθμισης των δημόσιων παροχών,
της μείωσης των θέσεων εργασίας εις βάρος της κοινωνίας, η οποία δε θ' αργήσει να δώσει δυναμικά την απάντηση της.

Βέλλη Ανθή,
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής,
Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γλυφάδας - Β.Β.Β.
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου με τη ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

στασης» του ΧΑΔΑ καταγγέλλοντας ότι αυτή συντελεί
στην υποβάθμιση και όχι στην επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.
Επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση ο όγκος απορριμμάτων
ύψους έως 5,00 μ. και ποσότητας περίπου 85.000 τόνων
δεν μπορεί ούτε να αφομοιωθεί από το φυσικό περιβάλλον
του υγροτόπου Α’ προτεραιότητας της Μπρέξιζας, ούτε να
ενταχθεί στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της ίδιας περιοχής επειδή έχει αναπτυχθεί βλάστηση στο ΧΑΔΑ που
έχει καλύψει τα απορρίμματα.
Η ΕΦΑΑΝΑΤ αναφέρει ότι συστηματικά δεν ενημερώνεται
για τις εξελίξεις επί του θέματος, καθώς δεν της γνωστοποιήθηκε ούτε ο ορισμός και η σύσταση της επιτροπή,ς
αλλά ούτε και η ημερομηνία της αυτοψίας ώστε να παρίσταται αρχαιολόγος καθώς εμπλέκεται άμεσα αφού πρόκειται
για κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικού Τόπου με θεσμοθετημένες
ζώνες Α΄ Απολύτου αδόμητης και Β΄ Μέσης προστασίας.

τερα του παραλιακού μετώπου και επισημαίνει «ότι ο ΧΑΔΑ
της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης δεν μπορεί να ενταχθεί στο
περιβάλλον ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, τοπόσημο για τον Μαραθώνα και
ειδικότερα τη Νέα Μάκρη, για τον οποίο υπάρχει η προοπτική ευρύτερης ανάδειξής του».
Το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί οριστικά και να αναδειχθούν
παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υγροτόπου της
Μπρέξιζας (Α’ προτεραιότητας με τον Ν. 4277/2014), ο
οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της θέσης για
την ίδρυση του ιερού των Αιγυπτίων Θεών ανταποκρινόμενος στις ειδικές απαιτήσεις της λατρείας.

Αναφέρεται στα σχεδιαζόμενα έργα αξιοποίησης γενικό-

Το ΔΣ των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα επιμένουν:
· Να γίνει σεβαστή επιτέλους η ιστορία και το περιβάλλον
του Μαραθώνα.
· Να αποκατασταθεί ο ΧΑΔΑ της Μπρέξιζας με πλήρη
απομάκρυνση των απορριμμάτων.
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Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Παράρτημα
Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ανάβυσσο
Ο Δήμος Σαρωνικού και οι Κοινωνικές του
Δομές ανακοίνωσαν τη λειτουργία του
παραρτήματος των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ανάβυσσο.
Στο νέο κτίριο των Κοινωνικών Δομών
(25ης Μαρτίου & Ζαΐμη), θα λειτουργούν
- παράλληλα με το κεντρικό κτίριο στα
Καλύβια – οι εξής υπηρεσίες:
- Κέντρο Κοινότητας
- Κοινωνικό Παντοπωλείο
- Κοινωνικό Φαρμακείο
- ΚΕΠ Υγείας
- «Βοήθεια στο Σπίτι»
Επίσης στο νέο κτίριο θα στεγάζεται η
Υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) για
τους μαθητές του Δήμου.
Όπως σημειώνει στο δ.τ.,, για πρώτη
φορά στον Δήμο Σαρωνικού, ξεκινάει η
παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους
κατοίκους από τη νοσηλεύτρια του
Δήμου, ενώ έχουν αιτηθεί την επανίδρυση του Περιφερειακού Ιατρείου το
οποίο θα στεγάζεται κι αυτό στο νέο κτίριο.
Είναι γνωστή η κόντρα που έχει ξεσπάσει
από την επομένη των εκλογών ανάμεσα

στον νέο (ηλικιακά) τέως δήμαρχο
Γιώργο Σωφρόνη με τον παλαιό και νυν
δήμαρχο Πέτρο Φιίππου, που σημειωτέον
και οι δύο βρίσκονταν στην ίδια παράταξη
στην τελευταία θητεία του Π, Φιλίππου,
αλλά βρίσκονται απέναντι με έντονο καταγγελτικό τρόπο.
Για άλλη μια φορά δηλώσεις ένθεν και
ένθεν για το παράρτημα της Αναβύσσου.
Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ηλίας Πατσιαούρας,
απαντά στο σχόλιο του Γ. Σωφρονη:
«Ο κ. Σωφρόνης την τελευταία μέρα της
θητείας του κάνοντας ένα επικοινωνιακό
και άνευ ουσίας σόου, παρέδωσε ένα
άδειο κτίριο, ένα κτίριο χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς παροχή τηλεφώνου, internet,
χωρίς υπαλλήλους, χωρίς καμία υπηρεσία
(υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο κλπ) και
κυρίως χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών, επιχειρώντας για άλλη μια
φορά να κοροϊδέψει τους κατοίκους της
Αναβύσσου και κατ’ επέκταση όλου του
Δήμου Σαρωνικού. Ο ίδιος, έρχεται σήμερα που γνωρίζει ότι είμαστε πανέτοιμοι
να ξεκινήσουμε με ένα άρτιο κτίριο, το

Επιστρέψαμε στην
«κανονικότητα»
των χωματερών
του κου Φιλίππου

οποίο θα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες
στους Δημότες, μετά από επίπονες προσπάθειες, τόσο της πολιτικής ηγεσίας
όσο και της Κοινωνικής υπηρεσίας του
Δήμου Σαρωνικού, να κοροϊδέψει εκ νέου
τους Δημότες. Η πραγματικότητα όμως

πυρκαγιά στην χωματερή της κοινότητας, βλέποντας
τον απολογούμενο Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο κο
Κυριακόπουλο, ενώ ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κος Μπούτσης ήταν απών, κατάλαβε σίγουρα ότι δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ σχέδιο για την
καθαριότητα.
Οι εικόνες με χιλιάδες τόνους σύμμεικτα απορρίμματα στον πρώην ΧΑΔΑ Π. Φώκαιας μιλούν από

Την ώρα που όλα γύρω μας αλλάζουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιούν δράσεις για να προστατέψουν το περιβάλλον, ο Δήμος
Σαρωνικού δημιουργεί νέες χωματερές.
Αυτό είναι προφανώς το σχέδιο για την διαχείριση
των απορριμμάτων που διαφήμιζε προεκλογικά η σημερινή Δημοτική Αρχή. Όποιος παρακολούθησε το
Τοπικό Συμβούλιο της Παλαιάς Φώκαιας, το οποίο
συγκλήθηκε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου μετά την

μόνες τους, όπως επίσης και ο επισυναπτόμενος πίνακας από τον ΕΔΣΝΑ, που δείχνει ότι ΔΕΝ πήγαιναν
τα σύμμεικτα απορρίμματα και τα κλαδέματα του
Δήμου Σαρωνικού στην Φυλή τους μήνες με τις μεγα-

μιλάει από μόνη της και αναδεικνύει την
τεράστια και επί της ουσίας προσπάθεια
που έγινε για να ολοκληρώσουμε και να
λειτουργήσουμε με πλήρη επάρκεια μια
δομή κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας,
μια δομή κόσμημα για την Ανάβυσσο».

λύτερες παραγόμενες ποσότητες, δηλαδή Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο.

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να σταματήσει το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττει και έστω και
τώρα, αφού έχει διανύσει το ένα τέταρτο της θητείας
της, να ασχοληθεί με το μείζον ζήτημα των σκουπιδιών, το οποίο δεν έχει καν αγγίξει.
Η ανοχή του «νέου» ξεκινήματος του επί 30 έτη Δημάρχου εξαντλήθηκε!
Οι πολίτες του Δήμου Σαρωνικού απαιτούν την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες πληρώνουν Δημοτικά Τέλη και οι δικαιολογίες τελείωσαν.
Γιώργος Σωφρόνης
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Aπορρίμματα και μπάζα σε δασικό δρόμο
στον Άγιο Νικόλαο-Κόντρες στο Κορωπί
Τον τελευταίο καιρό παραβατικές ενέργειες με
μπάζα και απορρίμματα
έχουν εμφανιστεί στην
επικράτεια του Δήμου
Κρωπίας, όπως το πρόσφατο στον Αγιο Νικόλαο.
Οπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος
Πολιτικής
Προστασίας και Περιβάλλοντος, Θοδωρής Γρίβας, πρώτη φορά μετά
από 5-6 χρόνια που έχει
επέλθει τάξη, με μαζικούς καθαρισμούς και με
μπάρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στους δασικούς
δρόμους
της
ορεινής περιοχής Αγίου
Νικολάου-Κόντρες, κάποιο ιδιωτικό συνεργείο
ανακαινίσεων και συνοδευτικό
μεταφορικό
όχημα εναπόθεσαν παράνομα απορρίμματα και
μπάζα στην περιοχή τις
τελευταίες ημέρες.
O αντιδήμαρχος, Θοδωρής Γρίβας σε δήλωσή
του τόνισε: «η ενέργεια
αυτή αλλά και άλλες τέτοιου είδους δραστηριότητες
ειδικά
την
αντιπυρική περίοδο επιβάλλουν
περαιτέρω

μέτρα αστυνόμευσης και
ελέγχου όχι μόνο στην
περιοχή αυτή αλλά και σε
άλλα σημεία της επικρά-

σίας και Περιβάλλοντος
θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου
να προστατέψει, το σύ-

Ηδη δε από την περασμένη εβδομάδα εντείνεται η προσπάθεια μέσω
κινητού μέσου εφαρμο-

Συγχαρητήριο μήνυμα
Δημάρχου Κρωπίας
Δημητρίου Κιούση
για τους συμμετέχοντες
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
“Σήμερα γνωστοποιήθηκαν οι βάσεις της εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Άλλοι εισήχθησαν στις
σχολές άλλοι δεν τα κατάφεραν. Στους επιτυχόντες
απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Στους εκπαιδευτικούς που τους προετοίμασαν και στους
γονείς που τους συμπαραστάθηκαν απευθύνω
επίσης συγχαρητήρια. Οι
κόποι των παιδιών μας
έπιασαν τόπο σε μια πολύ
δύσκολη χρονιά. Στους
νέους φοιτητές και φοιτήτριες εύχομαι να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους, να αγαπήσουν την
επιστήμη και το επάγγελμά τους.

τειας του Δήμου, που γίνονται
εργασίες
καθαρισμών-ανακαινίσεων και κακοί επαγγελματίες δεν τηρούν την
κείμενη νομοθεσία για
την διαχείριση αυτών των
αποβλήτων. Η αντιδημαρχία Πολιτικής Προστα-

στημα πολιτικής δασοπροστασίας
που
εφαρμόζεται και το φυσικό περιβάλλον από την
παράνομη
απόρριψη
απορριμμάτων και μπαζοσκουπιδιών με έμφαση
στην περιφέρεια που το
πρόβλημα οξύνεται».

γής ελέγχου και επιτήρησης δασικών δρόμων
αντιπυρικής προστασίας
και άλλων δασικών-οικιστικών περιφερειακών
περιοχών και ό,τι υλικό
έχει θα το κοινοποιεί
στις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές.

Συγχαρητήριο μήνυμα
Δημάρχου Λαυρεωτικής
Δημήτρη Λουκά
για τους συμμετέχοντες
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Αγαπητά μου παιδιά,
Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ όλους και όλες εσάς
που σήμερα κερδίσατε το πρώτο μεγάλο «στοίχημα» της
ζωής σας, επιτυγχάνοντας την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Σας εύχομαι ολόψυχα ο νέος δρόμος που ανοίγεται
μπροστά σας να είναι δημιουργικός και το ‘’ταξίδι’’ που
ξεκινάτε, διανθισμένο με όμορφες εμπειρίες και επιτυχίες! Να θυμάστε ότι η εξέλιξη και η επιτυχία έρχονται
μόνο, όταν η προσπάθειά μας είναι μπολιασμένη με υψηλές αξίες και ιδεώδη. Με αρετή.

Σε όσους/ες δεν εισήχθησαν αλλά προσπάθησαν οι επιλογές είναι αρκετές. Άλλωστε πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι οι δρόμοι δεν
είναι ποτέ κλειστοί για επιλογές που μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο γόνιμες και δημιουργικές.
Η αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε είναι το σημαντικό. Αν
ακολουθήσουμε αυτό που αγαπάμε σίγουρα θα πετύχουμε. Παρά τις όποιες δυσκολίες κάποτε έρχεται η δικαίωση κόπων και προσπαθειών. Αυτό διδάσκει η ζωή.
Καλή δύναμη και καλή τύχη σε όλους τους απόφοιτους
της δύσκολης σχολικής χρονιάς 2019-2020”.

ΑΡΕΤΗ, για να συμβάλετε με το δικό σας λιθαράκι στην
πρόοδο της κοινωνίας και την προαγωγή του Πολιτισμού!
Σήμερα είναι η αφετηρία για να χτίσετε το δικό σας λαμπρό μέλλον!
Σήμερα δικαιώνονται και επιβραβεύονται οι κόποι και οι
θυσίες σας. Αλλά και οι θυσίες των οικογενειών σας και
των καθηγητών σας, στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την πολυεπίπεδη στήριξή τους στον
αγώνα σας.
Και σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα
τα παιδιά που δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα
στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δίνοντας μία και μόνο
συμβουλή:
ΤΩΡΑ αρχίζουν όλα, η ζωή είναι μπροστά σας! Οπλιστείτε με δύναμη, υπομονή και επιμονή και θα κατακτήσετε τους στόχους σας!
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Πόλη και ανάπτυξη
στο ΔΗΜΟ ΤΩΝ 3Β
Όλοι, δημότες και κάτοικοι, στην περιοχή του ΔΗΜΟΥ των
3Β έχουμε διαπιστώσει, ότι εδώ και χρόνια οι εκλεγμένες
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ προσπαθούν να «επινοήσουν» ένα πρό
γραμμα διαμεσολάβησης ανάμεσα σε δύο «πράγματα» (με
την φιλοσοφική έννοια του όρου), δηλαδή ανάμεσα στην
πόλη και την αναπτυξιακή προοπτική της. Αλλά δεν τα κα
τάφεραν.
Πριν αναπτύξω ορισμένες σκέψεις μου σχετικά μ’ αυτό το
ζήτημα, θα ήθελα να τονίσω, ότι όλοι εμείς οι δημότες που
συμμετέχουμε στην τυπική αντιπροσωπευτική διαδικασία
εκλογής της εκάστοτε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, διατυπώνουμε
το αίτημα, εγείρουμε την αξίωση: να λειτουργήσει επιτέ
λους στο πλαίσιο της λήψης των αποφάσεων και η ουσια
στική κανονιστική αρχή της δημοκρατίας. Στον ΔΗΜΟ των
3Β λειτουργεί η δημοκρατία μόνον ως προς την τυπική αν
τιπροσωπευτική διάστασή της και όχι ως προς την κανονι
στική δημοκρατική αρχή, πράγμα που θα μετέτρεπε τον
διοικητικό μηχανισμό σε διαδικασία διαβουλευτικής δημο
κρατίας.
Έκανα αυτή τη διάκριση και επισημαίνω την παθολογία της
δημοκρατικής αρχής στο ΔΗΜΟ μας, επειδή οι αποφάσεις
και οι πράξεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ βρίσκονται σε διά
σταση προς το πνεύμα της τοπικής κοινωνίας. Έχω αναφέ
ρει σε προηγούμενες παρεμβάσεις μου στις φιλόξενες
στήλες της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ» πολλά φαινόμενα δυσ
λειτουργίας και παθογένειας της δημοκρατικής αρχής. Αυτή
τη φορά θα σκιαγραφήσω ένα καθολικό (όχι περιπτωσιο
λογικό) κριτικό θεωρητικοπολιτικό σχέδιο με θέμα: τη δυ
νατότητα να μπορέσουν να συνυπάρξουν από τη μία
πλευρά μία πόλη η οποία θα εξασφαλίζει στους κατοίκους
της την ευδαιμονία και από την άλλη, ένα επιχειρησιακό
πρόγραμμα ανάπτυξης στην περιοχή μας.
Όλοι μας θα πρέπει να παραδεχθούμε, ότι εδώ και δεκαε
τίες, δεν διεξήχθη ένας εμπεριστατωμένος δημόσιος διά
λογος για το σχετικό ζήτημα. Η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η
Βάρη, η Βάρκιζα και όλες οι άλλες περιοχές που συναπαρ
τίζουν την διοικητική οργάνωση του ΔΗΜΟΥ των 3Β, έχουν

η καθεμιά ξεχωριστά τη δική της ιδιαίτερη οικιστική και πο
λεοδομική ιστορία. Ακολούθησαν τη μοίρα της μεταπολε
μικής Ελλάδας και πιο πρόσφατα τη μοίρα της
μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Οι απέραντες εκτάσεις όλων
αυτών των περιοχών, μετατράπηκαν σε οικοδομήσιμα τε
μάχια γης. Τα κτήματα έγιναν οικόπεδα και τα οικόπεδα
κτήρια, κατοικίες και στέγες. Δεν είμαι ειδικός επιστήμων

«Ο πολιτικός κανόνας που ισχύει
στον ΔΗΜΟ των 3Β δεν είναι η ευ
δαιμονία των δημοτών, αλλά το κέρ
δος των επενδυτών!»
για να ασχοληθώ μ’ αυτό το ζήτημα της οικιστικής ανάπτυ
ξης σ’ αυτές τις περιοχές. Σήμερα στις αρχές του εικοστού
πρώτου αιώνα, ο ΔΗΜΟΣ των 3Β εκτός από διοικητική δομή
πολιτικής εξουσίας είναι και η πόλη μας. Είναι η πόλη στην
οποία ζούμε, κατοικούμε και επομένως εμείς οι δημότες
εγείρουμε την αξίωση να έχουμε τον πρώτο λόγο για όσα
συμβαίνουν στην πόλη μας. Ποιό λοιπόν, είναι το μοντέλο
τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται για την πόλη μας;
Αυτό είναι το θεμελιώδες ζήτημα που απασχολεί όλους μας.
Από το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα διοικητικά όρια του
ΔΗΜΟΥ των 3Β με τον ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (πλατεία Κρήτης)
μέχρι το ακρότατο σημείο της Βάρκιζας, ολόκληρη η παρα
λιακή έκταση εντάσσεται στη λογική της οικονομικής εκμε
τάλλευσης. Όλες αυτές οι εκτάσεις γης δεν αντιμετωπίζονται
από την καπιταλιστική λογική ως φύση ή ως γη, αλλά ως εκτά
σεις προς εκμετάλλευση. Δηλαδή το μοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης που υιοθετείται είναι παρόμοιο με το μοντέλο οι
κιστικής ανάπτυξης που επικράτησε γι’ αυτές τις περιοχές τις
προηγούμενες δεκαετίες. Ο πολιτικός κανόνας που ισχύει
στον ΔΗΜΟ των 3Β δεν είναι η ευδαιμονία των δημοτών,

Ενσταση κατά της αλλαγής ρυμοτομικού
κατέθεσαν κάτοικοι της Βούλας
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την “κλειστή
πόλη” που επιχειρείται να οικοδομηθεί στη Βούλα, στα
επτά Οικοδομικά Τετράγωνα του Μπενάκειου Μουσείου.
Γράφαμε επίσης ότι ο Δήμος πήρε απόφαση διαδικασίας τροποποίησης ρυμοτομικού, ενώ μιλούσε για
απαλλοτριώσεις.
Οπως μαθαίνουμε σε Ενσταση κατά της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ, προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση - προχώρησαν κάτοικοι της
Βούλας. Το θέμα αφορά την έκταση επτά Οικοδομικών Τετραγώνων στην περιοχή Ν.Κάλυμνος στη
Βούλα. O Δήμος σνεδρίασε με θέμα: «Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ Βούλας για
δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων», , αλλά η απόφαση που πήραν δεν μι-

λούσε για απαλλοτρίωση αλλά για τροποποίηση ρυμοτομικού.
Το Δ.Σ. αποφάσισε δηλαδή αποφάσισε κατά πλειοψηφία και: «εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της
ΔΕ Βούλας με τον χαρακτηρισμό των Ο.Τ. 262, 263,
247, 252 ως Κ.Χ. – Πράσινο και των Ο.Τ. 255, 255Α
και 259 ως χώρων για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων» και όχι τη «λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ Βούλας...».
Οπως σημειώνουν στην ένστασή τους: «Στερείται
κάθε λογικής και νομικής βάσης η «κίνηση διαδικασίας
αλλαγής (και επιβάρυνσης) του ρυμοτομικού» για μια
αβέβαιης έκβασης απαλλοτρίωσης, όταν έχουμε
νωπό το παράδειγμα ματαίωσης απαλλοτρίωσης ολί-

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

αλλά το κέρδος των επενδυτών! Η μήπως κάνω λάθος στη
διαπίστωσή μου αυτή;
Θα αναφερθώ σε μία πρόσφατη εξέλιξη στην οικιστική και
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Και αυτό επειδή
θεωρώ αυτή την περίπτωση χαρακτηριστική του αναπτυ
ξιακού πνεύματος που επικρατεί. Η έκταση των 70 τόσων
στρεμμάτων (βλ. αναλυτική ενημέρωση στην εφημερίδα:
«ΕΒΔΟΜΗ», φύλλο της 29 Αυγούστου 2020, σελ 67) που
ανήκει στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, αγοράσθηκε από πολυε
θνικούς επιχειρηματικούς ομίλους για να κατασκευασθεί σ’
αυτή την έκταση μία κλειστή οικιστική δομή 400 κατοικιών,
όπως λένε οι ίδιοι οι επενδυτές. Η επενδυτική και μόνον
ιδέα να ιδρυθεί μία κλειστή οικιστική μονάδα σε μία ανοι
χτή πόλη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αποδεικνύει ότι η
ίδια η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ που την αποδέχθηκε δεν μπορεί να
λειτουργήσει ως πολιτικό υποκείμενο.
Τονίζω για μία ακόμη φορά, ότι η τουριστική ανάπτυξη των
περιοχών του ΔΗΜΟΥ 3Β δεν είναι μόνον διοικητικό ζήτημα
πολιτικής εξουσίας, αλλά είναι πρωτίστως ζήτημα της πο
λιτικής έκφρασης των ίδιων των δημοτών, οι οποίοι γνωρί
ζουν καλύτερα απ’ τον οποιοδήποτε τί σημαίνει: «ευ ζειν»,
τί σημαίνει: ευδαιμονία σε μία περιοχή, σε μία ιστορική
στιγμή, κατά την οποία το κέρδος καθίσταται η «πρώτη
αρχή» της ανάπτυξης.

―――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και
συνεργάτης στην εφημερίδα: ΕΒΔΟΜΗ.

γων παρακείμενων στρεμμάτων, προ 10ετίας, για την
κάλυψη αμεσότερης και εντονότερης ανανάγκης ανέγερσης σχολικών κτιρίων του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου.
― Επισημαίνουμε με ιδιαίτερη έμφαση προς την Αποκεντρωμένη, αλλά και την κεντρική διοίκηση, ότι είναι
σύνηθες το φαινόμενο τροποποίησης του ρυμοτομικού εκ μέρους των ΟΤΑ, για αλλότριους από τους
προβλεπόμενους σκοπούς, με αποτέλεσμα ουδέποτε
να υλοποιηθούν οι προβαλλόμενοι σκοποί, ενώ ήδη
έχουν επέλθει οφέλη για ορισμένους ιδιοκτήτες και
μεγάλη ζημία για άλλους, με αναστάτωση μεγάλου
μέρους των κατοίκων και διασάλευση της κοινωνικής
ειρήνης.
― Η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων σε
ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την οικονομία,
― Για το θέμα οποιασδήποτε αλλαγής ρυμοτομικού
απαιτείται πραγματική ενημέρωση και ανοιχτή διαβούλευση των πολιτών (αρθ. 154 του Προεδρικού
Διατάγματος (Π.Δ.) 14/1999) και όχι μεθοδευμένες
«διαβουλεύσεις» τήρησης «νομότυπων» διαδικασιών.

ΕΒΔΟΜΗ

Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας
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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

µÌÓÊÏÖ°ÅÉÈ¿Ö

Æ×Ç¿ÓÐØÚÆÍÑ¾Å×Ï ÑÓÒÉÏÌÕ¾ÓÊÐ¤ ¡ÓÉ
§ÉÍ
(PDLORGLJRV#DNWLRVJU

µÌÓÊÏÖ"ÑÓÂÍ®Ö

¤Å¿ØÆÏÕ¼ÍÉØÂÓÐÁÔÊ
§ÉÍ
(PDLODUWSDODFH#DNWLRVJU

6(59,&(˃ˉʿːˑˇˈʿ
ːˑʿˆʿˑˍː˂
ˉˀˬ˲˨˦˞ˠ˩˚˪ˤ˯
ˁ˨˲˳˙ˡ˞
ˑˤ˨ )D[
ZZZILWDQGJRVWDWKDWRVJU
(PDLOVWDWKDWRV#ILWDQGJRJU

˃ˉʿːˑˇˈʿ
CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
˒ˎ˅ˏ˃ːˇ˃ː

ˁˢ˪˦˧˹VHUYLFHVHW˞˩˭ˮ˞ˠ˦˙ˣVHW˦˩˙˪˱˞ˢ˧˧ˢ˪˱ˮˬ˳˹ˮˬ˲
˞˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˳ˮ˚˪˞˩˭˞˱˞ˮ˜ˢ˯ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮˢ˯
˞˨˲˰˜ˡˢ˯ˣ˙˪˱ˢ˯
(˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤˣ˲ˠˬ˰˱˙˥˩˦˰ˤVHUYLFH$&ˢ˭˦˰˧ˢ˲˚˯ˣ˞˪˱˻˪

ˎˏˍː˓ˍˏ˃ː
ದ0ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˩ˤ˴˞˪˦˧˚˯ˢˮˠ˞˰˜ˢ˯ˡ˶ˮˢ˙˪˭˨˲˰˦˩ˬ˞˲˱ˬ˧˦˪˛˱ˬ˲
ದˉ˦˭˞˪˱˦˧˹VHUYLFH ˨˙ˡ˦˞: ˳˜˨˱ˮˬ˨˞ˡ˦ˬ˺ 
ದʿ˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˰ˢ˱˦˩˚˯˰ˬ˧
ದ(˦ˡ˦˧˚˯˱˦˩˚˯˰˱˞[
7ˮ˹˭ˬ˯˭˨ˤˮ˶˩˛˯˩ˢ˱ˮˤ˱ˬ˜˯ ˩ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˭˦˰˱˶˱˦˧˚˯˧˙ˮ˱ˢ˯
˖ˮ˙ˮ˦ˬ˧˞˥ˤ˩ˢˮ˦˪˚˯ː˙˟˟˞˱ˬ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΟΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΠΤΕΣ…
ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΟΜΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ,
ΧΘΕΣ και ΣΗΜΕΡΑ …
Από τη Δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης του
Δήμου ΒΒΒ, “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών”
(ΡΙ.ΚΙ.Π) ελάβαμε ένα ιστορικό της περιοχής της
Βούλας, λόγω του προβλήματος που έχει ανακύψει
στην περιοχή Ν. Κάλυμνος (ύπερθεν της Λεωφ. Κα‐
λύμνου), το οποίο δημοσιεύαμε στο προηγούμενο
φύλλο μας (1145). Λόγω της μεγάλης έκτασης, θα
δημοσιεύσουμε το κομμάτι που αφορά την έκταση
(πρώην Κόνιαρη, νυν Μουσείου Μπενάκη), το οποίο
πωλείται (πουλήθηκε;) σε διεθνείς εταιρείες για δη‐
μιουργία κλειστής πόλης.

Εστιάζοντας και πάλι στη Βούλα, και αναφερόμενοι στο
θέμα των ημερών για τα πολύκροτα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) ‘’Κόνιαρη’’ ιδιοκτησίας μέχρι πρότινος του
Μουσείου Μπενάκη, είναι ξεκάθαρα εδώ και 50 και
πλέον χρόνια εντός σχεδίου περιοχή και οικοδομήσιμη
(για όσους θέλουν λεπτομέρειες μπορούν να ανατρέξουν στο http://rikipvvv.blogspot.gr).
Ο Δήμος για πολλά χρόνια είχε δεσμεύσει στην περιοχή
το Ο.Τ. 251 για χώρο σχολείου και με απόφαση της Δημοτικής αρχής και με συνοπτικές διαδικασίες, στα
πλαίσια της τροποποίησης του προϋπολογισμού του
2018, διαγράφτηκε η αναγκαία από το νόμο δέσμευση
ποσού για να παραμένει ενεργή η αξίωση απαλλοτρίωσης. Έκτος αυτού το παρακείμενο Ο.Τ. 248 αποτελεί
ιδιοκτησία του Δήμου και είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος και ο δήμος διαχρονικά το έχει αφημένο στην τύχη του, αναξιοποίητο και το μόνο που
κάνει είναι η ετήσια αποψίλωση, όπως και αρκετούς
ακόμη. Η περιοχή εξάλλου βρίσκεται 100 μέτρα από το
όριο της πόλης και την αρχή του Υμηττού.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. έχοντας εξαρχής σαφή εικόνα τόσο
των ιστορικών όσο και παρόντων χωροταξικών, πολεοδομικών προβλημάτων που υφίστανται στην Βούλα
αλλά και σε όλο το Δήμο Β.Β.Β., ήταν η μόνη που διατύπωσε και διεκδίκησε σε όλα τα επίπεδα την προάσπιση του δημόσιου, δημοτικού κοινόχρηστου χώρου
ως διαρκούς δημόσιου αγαθού αλλά και του φυσικού
περιβάλλοντος (αστικού και εξωαστικού)
Ο Δήμος μας έχει παραδείγματα που η πολεοδομική
νομοθεσία έγινε «λάστιχο» για να ευνοήσει τις επιθυμίες πολύ πλούσιων και ισχυρών. Η χερσόνησος του
Μεγάλου Καβουρίου από κοινόχρηστος χώρος πρασίνου το 1953, έγινε λίγα χρόνια αργότερα με αδιαφανείς
διαδικασίες χερσόνησος με ειδική πολεοδόμηση, όλοι
οι δρόμοι οδηγούν σε αδιέξοδα που αποτελούν την είσοδο πολυτελών βιλών.
Στη χερσόνησος του Μικρού Καβουρίου, αρχαιολογικού χώρου Α΄ ζώνης και με προστασία από το Π.Δ. προστασίας των ακτών του Σαρωνικού με νομικίστικα
τερτίπια και νοθευμένα στοιχεία επετράπη να γίνει κατά
παρέκκλιση πολεοδόμηση με Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου), με το
Δήμο και Δημόσιο να χάνει σημαντικούς χώρους μεγάλης αξίας. ¨Όμως και στο Πανόραμα Βούλας έχει καταγραφεί, και την έχουμε καταγγείλει στο Δημοτικό
Συμβούλιο, η πρακτική στα τελευταία οικόπεδα πριν την
κορυφή να υπάρχουν ιδιωτικά φυλάκια με ιδιωτική
ασφάλεια (πολλά χωρίς άδεια) και να απαγορεύουν την
διέλευση στους πολίτες τοποθετώντας ακόμη και μπάρες ή αλυσίδες.

σμό να αναζητείται λύση στην εξεύρεση κοινόχρηστων
– κοινωφελών χώρων με την πανάκριβη απαλλοτρίωση
ιδιωτικών και οικοδομήσιμων ακινήτων.
Ποιος δεν το θεωρεί αυτό αξεπέραστη υπερβολή!
Η αναζήτηση πλέον, για τον Δήμο μας και με γνώμονα
το Δημόσιο συμφέρον, πρέπει να στραφεί για την εξεύρεση φτηνής γης, για κοινόχρηστες και κοινωφελείς
χρήσεις, στις εκτός σχεδίου και εντός πόλης περιοχές.
Για τη περιοχή της Εξοχής ο κίνδυνος είναι η ξαφνική
αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής με την μαζική
πολεοδόμηση και την οικοδόμηση όλων των Ο.Τ. του
πρώην κτήματος Κόνιαρη, εάν εφαρμοστεί η πολεοδομική νομοθεσία που ισχύει για όλη την περιοχή. Επίσης
ελλοχεύει και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να οικοδομηθούν όλα αυτά τα Ο.Τ. με χαριστικές και φωτογραφικές
προβλέψεις για τους επενδυτές, αφού πληρούν όλα τα
δεδομένα για να χαρακτηριστούν Στρατηγικοί, με σύνταξη και έγκριση εξπρές Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. [4]. (Ειδικό Σχέδιο
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης), με έντονες παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη για την περιοχή
πολεοδομική νομοθεσία για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου τους, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλη την
Ελλάδα σε ειδυλλιακές περιοχές[5].
Ένας άλλος αστάθμητος παράγων είναι ο νέος νόμος
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής
νομοθεσίας» που φέρνει η κυβέρνηση για τα πολεοδομικά θέματα και ολοκληρώνεται σύντομα η δημόσια διαβούλευση [6]. Με την ψήφιση του θα αποτελεί το νέο
πλαίσιο για όλες τις υπό ανοικοδόμηση περιοχές. Η κυβέρνηση έχει δείξει αμέριστη εύνοια στους ισχυρούς
μεγαλοεπιχειρηματίες και είναι ιδιαιτέρα φειδωλή για
αναγκαίες παροχές στήριξης για τον πληττόμενους πολίτες.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για την οικοδόμηση υπερπολυτελών κατοικιών αφορά σαφώς πολύ
πλούσιους – μεγιστάνες και θεωρείται ιδανική για τους
‘’σκοπούς’’ τους.
Απευχόμαστε και θα αγωνιστούμε να μη δημιουργηθεί
μία νέα ‘’γειτονιά’’ αποκλειστικά για μεγιστάνες του
πλούτου, με χωροθέτηση κατασκευών στον κοινόχρηστο χώρο, με την επίκληση της ‘’ασφαλείας’’ του συγκροτήματος, που θα αλλοιώσει κοινωνικά - πολιτιστικά
– περιβαλλοντικά τον Δήμο μας.

Ενώ η ανάγκη για ελεύθερους χώρους είναι πάντοτε ζητούμενο, η λογική και η προτεραιότητα κάθε διορατικού
και ευαίσθητου αυτοδιοικητικού, είναι η διασφάλιση να
είναι ελεύθεροι και πραγματικά κοινόχρηστοι όλοι οι
Δημόσιοι και Δημοτικοί χώροι, που διαχειρίζεται, για
όλους τους πολίτες με χρήσεις κοινόχρηστες και κοινωφελείς. Ο δήμος πήρε την διαχείριση του παράκτιου μετώπου με τις παραλίες και αντί να τις δώσει στην
διάθεση των πολιτών που τις έχουν ανάγκη, επέλεξε
την παράδοση τους σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με γνώμονα το κέδρος τους και τους πολίτες σε
ρόλο επαίτη.
Η Βούλα έχει δομηθεί με συνεχείς επεκτάσεις και λιγοστούς και ανεπαρκείς κοινόχρηστους και κοινωφελείς
χώρους για τον πληθυσμό της, από τους οποίους πολλοί
είναι παρατημένοι και απροσπέλαστοι. Οι κεντρικοί
χώροι κατακλύζονται από εμπορικές χρήσεις και οι νέοι
που μας παραχωρήθηκαν (παράκτια ζώνη) δίνονται για
εμπορική εκμετάλλευση. Οδηγούμαστε στον παραλογι-

Κάτοικοι τέτοιων περιοχών είναι άνθρωποι που σε όλη
τη ζωή τους κυνήγησαν το χρήμα και την εξουσία, στερώντας αναλογικά οικονομικούς πόρους και δικαιώματα
από την κοινωνία. Οι μεγιστάνες αυτοί, πλέον επιθυμούν να ζουν απομονωμένοι σε μικρές ‘’περίκλειστες’’
κοινωνίες με τους ομοίους τους αποξενωμένοι από την
υπόλοιπη κοινωνία που βιώνει τα έντονα προβλήματα
που προέρχονται ακριβώς από το υπάρχον σύστημα που
επιβάλει μοντέλα και τρόπους ζωής που εντείνουν τις
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και την εξαθλίωση.
Όλοι όσοι πιστεύουν και αγωνίζονται για μία κοινωνία
χωρίς διακρίσεις και ανισότητες που θέλουν να ζουν
σε πόλεις με γειτονιές που δομούνται με γνώμονα
την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη αειφορία και την αίσθηση του μέτρου, σαφώς και κατακρίνουν τις παραπάνω πρακτικές.
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
η ενημέρωσή σας σχετικά με τη διεξαχθείσα οικονομική επιτροπή της Τετάρτης 2-9 έχει ως εξής:
Εκτός ημερησίας ήρθε το θέμα για επιπλέον 350 διαγνωστικά τεστ. Στη συνέχεια έγιναν 500 για να συμπεριλάβουν τους νεοπροσληφθέντες, όπως το
είχαμε προτείνει. Επίσης περισσότερα υλικά απολύμανσης, καθώς όπως κΙ εμείς τονίσαμε, θα πρέπει να
επαναληφθούν οι απολυμάνσεις των σχολικών
χώρων για δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον μετά την έναρξή τους. Αν και σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου πολλά
σχολικά κτίρια δεν είχαν καν καθαριστεί!
l Την 5η αναμόρφωση οικονομικών δεδομένων του
δήμου την καταψηφίσαμε γιατί εκτός των αναγκαίων
και επιβεβλημένων δαπανών ενάντια στην εξάπλωση
της πανδημίας (φυσικά αυτές μας βρίσκουν σύμφωνους), υπήρχαν νέες στις οποίες είμαστε αντίθετοι,
όπως π.χ. ο ηλεκτροφωτισμός του ΔΑΚ Βουλιαγμένης,
ύψους 74.400€. Σε καιρούς ευμάρειας το ποσό θα
ήταν αποδεκτό, σήμερα όμως καλούμαστε ν' αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια υγειονομική κρίση και
χωρίς να γνωρίζουμε τί άλλο και πόσο ακόμη.... εντούτοις βάζουμε προτεραιότητα σε αυτό το κονδύλι;...
l Ενοικίαση κομποστοποιητή δαπάνη ύψους 24.800
Αναγκαίος ο κομποστοποιητής αλλά ένας μόνο "δεν
φέρνει την άνοιξη". Εξάλλου ή θα επιλέξουμε την τοποθέτηση πολλών και σε αρκετά κομβικά σημεία ή
διαφορετικά.... Πάντως αυτή η δαπάνη "κουμπώνει"
με το επόμενο θέμα, την Προγραμματική Σύμβαση
για την διαχειριση βιοαποβλήτων μεταξύ ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) και
δήμου. Είχαμε κάποιες απορίες (πάλι!) σχετικά με τη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 04-09-2020
Αρ. Πρωτ. : 11655
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει το συνοπτικό δημόσιο
διαγωνισμό για την εργασία
«Eπισκευές δικτύου ύδρευσης
2020».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
παροχής υπηρεσίας.
Η παροχή υπηρεσίας αφορά στις
εργασίες επισκευής βλαβών του δικτύου ύδρευσης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών
ορίζεται αναλυτικά στους όρους
διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-

φέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 πριν
από την ημέρα του Διαγωνισμού,
χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 17 Σεπτεμβρίου 2020
ώρα λήξης 11:30 π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 17 Σεπτεμβρίου 2020
με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει
από ιδίους πόρους.

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όμως κανείς από τους παρισταμένους δεν γνώριζε! Η σύμβαση έχει διάρκεια 10 συν 10 χρόνια και ως ειπώθηκε
επί της ουσίας διασφαλίζει τη χρήση του εξοπλισμού
παραχωρηθέντος από τον φορέα, 2 οχήματα και 170
κάδοι. Μας ενημέρωσαν ότι το πρόγραμμα του δήμου
θα συνεχιστεί (εκτός από το Δίλοφο θα επεκταθεί και
στη Μηλαδέζα) ως έχει. Πρέπει όμως αυτή η δαπανηρή προσπάθεια να έχει το μέγιστο δυνατό κέρδος
με την μικρότερη εφικτή δαπάνη. Πιο συγκεκριμένα
η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού εκ μέρους του
δήμου έχει υψηλό κόστος και το κέρδος είναι περιορισμένο. Η δική μας θέση είναι να μεγιστοποιηθεί η
ωφέλεια επενδύοντας σε κομποστοποιητές και τοποθετώντας στα συνήθη σημεία εναπόθεσης, είτε από
τους δημότες, είτε από τον ίδιο τον δήμο, οπότε με
αυτόν τον τρόπο μια δαπάνη, πολύ γρήγορα θα είχε
αποτέλεσμα γιατί:
1) η βασική πρώτη ύλη του εδαφοβελτιωτικού θα είχε
ήδη την πρώτη επεξεργασία
2) θα είχαμε κέρδος από τις πολλές μετακινήσεις των
φορτηγών καθώς έχουν άλλο όγκο και κατά πολύ λιγότερο, καταλαμβάνουν τα κλαδέματα αφού έχουν
περάσει από λειοτεμαχιστή.
l Στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών χώρων είχαμε μία μόνο συμμετέχουσα εταιρεία, απορίας άξιο για μια δαπάνη της τάξης των
440.000€, ισόποση με την πρόβλεψη, τουλάχιστον
να δώσει καλή έκπτωση στη συνέχεια, μήπως καλυφθούν κι άλλες ελλείψεις.....
l Σχετικά με την περιβόητη μελέτη για την ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης
ηλεκτρικών συτοκινήτων, ήρθε η εισήγηση την προηγουμένη το μεσημέρι (πολυσέλλιδη) και δεν υπήρχε
χρόνος για ενδελεχή μελέτη. Παρόλα αυτά, είδαμε
ότι πρόκειται για 3 μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, "παλαιών" προδιαγραφών, (αποδίδουν 80 ίππους με 200
στροφές στην μέγιστη ροπή), μάλλον χρειάζεται κάτι
καλύτερο... Διορθώθηκε ότι δεν πρόκειται γι' απευθείας ανάθεση, ως αναγράφετο στην εισήγηση και ειπώθηκε πως μάλλον θα έχουν εκπαιδευτικού τύπου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι Χίλια
διακόσια ευρώ (1.200,00 €), πρέπει
να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ
ΚΡ0ΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Αναλυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΙΟΥΣΗΣ

λόγο ύπαρξης(!).... Οπως καταλάβατε, το καταψηφίσαμε γιατί η δαπάνη των 116.622€ είναι υπέρογκη
όταν μιλάμε για μίσθωση 3 οχημάτων, αφού με αντίστοιχο ή και μικρότερο ποσό θα εξασφαλίζαμε, εν
δυνάμει, την αγορά τριών οχημάτων και όχι την μίσθωση. Επειτα και πάλι θέτουμε θέμα προτεραιοτήτων... Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι δημότες
χρειάζονται την εναλλακτική της μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δέσμευση ποσού περίπου
116.000;... Προσθέτουμε δε, ότι η μεγάλη δαπάνη
της μίσθωσης οφείλεται στο λογισμικό κομμάτι, σε
μια υπηρεσία της οποίας το κοστολόγιο δεν είναι
συγκεκριμένο και επιδέχεται πολλών αυξομειώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε : 1.500€ ανά μήνα με συνολικά 30 μήνες διάρκεια μίσθωσης ισούται με 45.000
ευρώ!!! Επιπροσθέτως, εντοπίζουμε ότι η ενοικιαση
αυτοκινήτων πραγματοποιείται σε μεγαλουπόλεις
(Λονδίνο, Παρίσι, Ν.Υόρκη), όπου το αυτοκίνητο γενικώς έχει υψηλό κόστος συντήρησης και πάρκινγκ
(αποτελεί είδος πολυτελείας) ενώ στον δήμο μας
υπάρχει, αγαπητοί συνδημότες, τέτοιο θέμα;....
Κανονικά κάπου εδώ θα τελείωνε η ενημέρωσή σας,
αν δεν είχε προκύψει έκτακτη οικονομική... θα σας
βάλουμε όμως σε αναμονή μέχρι την επόμενη φορά
....Σας παρακαλούμε και πάλι για την απόλυτη προσοχή
και σχολαστική τήρηση των υγειονομικών μέτρων.
Υπομονή κι εγκαρτέρηση
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα
δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

Κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής προέβη σε τεστ
covid-19 στο προσωπικό δομών του Δήμου Κρωπίας
Κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής και του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε συνεργασία
με τον ΕΟΔΥ μετέβη σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο κτίριο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης και πραγματοποίησε προληπτι-

κούς ελέγχους- τεστ για κορωνοιό σε όλους
τους εργαζομένους των παιδικών σταθμών
και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ύστερα από

αίτημα του Δημάρχου Κρωπίας στην Περιφέρεια Αττικής, ΙΣΑ και ΕΟΔΥ να συμπεριλάβουν τους εργαζομένους αυτών των
δομών άμεσα σε πρώτη φάση.
Πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο μας,
όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης -από την αρχή της κρίσης της
πανδημίας- είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα σε κοινωνικές δομές
και υπηρεσίες ώστε να προστατέψουμε παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους ηλικιωμένους μας. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε
κάθε συνεργασία με αυτοδιοικητικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Μόνο με τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας και την
ατομική ευθύνη μπορούμε να τα καταφέρουμε.Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος
Κιούσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους εμπλεκόμενους για την άμεση ανταπόκρισή
τους
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Ολοκληρώνεται το
Ευρωπαϊκό έργο
InnoWEE
Όπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο BBB, θα γινει παρουσίαση της πορείας ευρωπαϊκού προγράμματος με
τίτλο: «Ορίζοντας 2020» και αφορά καινοτόμα δομικά
υλικά και γεωπολυμερή πάνελ (INNOWEE - INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING
DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS
REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
49ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 19013
Ανάβυσσος
Πληροφορίες : κα. Γ. Ακούσογλου
Τηλέφωνο :22910-42294
Fax: 22910-41361
E-mail:iekana@mintour.gr
Ανάβυσσος, 01/09/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Ινστιτού-

ΕΒΔΟΜΗ

ENVIRONMENTAL IMPACTS).
Το πρόγραμμα διανύει το 4ο έτοςκαι συμμετέχουν 12
εταίροι, από 6 χώρες, μεταξύ αυτών και ο Δήμος ΒΒΒ.
Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
2020 από τις 10.30 έως 14.00 (ώρα Ελλάδος) με την
τελική απολογιστική συνάντηση.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες
της συνάντησης, προκειμένου να ενημερωθούν για τα
συνολικά αποτελέσματα του έργου καθώς και για
τους τρόπους που τα καινοτόμα δομικά υλικά και γεωπολυμερή πάνελ οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
των κτιρίων, μπορούν να κάνουν εγγραφή έως τις 20
Σεπτεμβρίου
στον
παρακάτω
σύνδεσμο

του Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) Αναβύσσου, του Υπουργείου
Τουρισμού, που εδρεύει στην Ανάβυσσο του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης Αριθ. ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΠΕ Διοικητικού
8 μήνες
1
του Υπουργείου
(Δ. Σαρωνικού)
Οικονομικού
Τουρισμού
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΤΕ Διοικητικού
του Υπουργείου
(Δ. Σαρωνικού)
Λογιστικού
8 μήνες
2
Τουρισμού
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΔΕ
του Υπουργείου
(Δ. Σαρωνικού)
Ηλεκτρολόγου
8 μήνες
1
Τουρισμού
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρή101
σεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ήΚοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση:
α) Πολιτικής Επιστήμης
β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης
και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων) ήΟργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής
και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής
η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών
ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας
και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
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ήΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και
στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Ορ-

https://www.facebook.com/InnoWEE/posts/290714929
024829, λαμβάνοντας σχετικό email επιβεβαίωσης.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο κτίριο του πρώην
Δημαρχείου Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, όπου τοποθετηθήκαν πιλοτικά τα πρωτοπόρα ενεργειακά πάνελ (τύπου ETICS, αεριζόμενα
πάνελ πρόσοψης και εσωτερικά ξύλινα πάνελ για πυροπροστασία), τα οποία, όπως αποδείχθηκε μέσω
ενός πρότυπου συστήματος καταγραφής-παρακολούθησης, βελτίωσαν σημαντικά την ενεργειακή του αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα το ανθρακικό του
αποτύπωμα.
Για πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε
τον επίσημο ιστότοπο του έργου: http://innowee.eu/
και το https://youtu.be/I5C_CQhKaNY

γανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιώνδιαδικτύου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίαςή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει*, β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
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τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί απόυποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίαςή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει*,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί απόυποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας
ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί απόυποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίαςή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«20-05-2020»] να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Τουρισμού, στο δικτυακό τόπο αυτού (www.mintour.edu.gr) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (iekana@mintour.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών- Σουνίου,
Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος-Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψη κας Γ. Ακούσογλου (τηλ. επικοινωνίας: 22910-42294,5).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Τουρισμού στο δικτυακό τόπο αυτού (www.mintour.edu.gr)
καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Η Διευθύντρια Χαρά Κοβούση
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στα πεταχτά
Eως και 23 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις
covid-19 για εκμισθωτές ακινήτων
Από τις 4 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή των δηλώσεων μεταβολής μισθώματος (Δηλώσεις Covid) σύμφωνα με απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, είναι δυνατή η υποβολή αρχικών για τους
μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα
υποβάλει αρχικές δηλώσεις και τροποποιητικών για τους
μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή
τροποποιητικών Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες πρέπει να
υποβληθούν πριν την υποβολή των Δηλώσεων Covid. Η
αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών Δηλώσεων
Covid για Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των
τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Και τον Σεπτέμβριο η μείωση 40%
στα ενοίκια επιχειρήσεων
Παρατείνεται κατά έναν μήνα- και τον Σεπτέμβριο-, το
καθεστώς της υποχρεωτικής μείωσης κατά 40% των
ενοικίων επιχειρήσεων στους κλάδους της εστίασης,
του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του
αθλητισμού, οι οποίες πλήττονται από την πανδημία,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο
θα συνεχιστεί τόσο σε υποχρεωτική, όσο και σε εθελοντική μορφή (συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών).
Στην περίπτωση υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων
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ΠΛΗΡΟΦ.: Δήμητρα Περιβολάρη
ΚΟΡΩΠΙ: 27/08/2020
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1107
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση του κυλικείου στο
Παπασιδέρειο Στάδιο Κορωπίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Προκηρύσσει δημοπρασία φανερή
προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί χώρος
μαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης μερικής επεξεργασίας
(πρόχειρου γεύματος - κυλικείο)
στο Παπασιδέρειο Στάδιο Κορωπίου, με δυνατότητα ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων στον περιβάλλοντα χώρο, μετά την χορήγηση
της απαιτούμενης αδείας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Το
ακίνητο βρίσκετε στο Παπασιδέρειο
Στάδιο του Δήμου Κρωπίας και έχει

επιφάνεια 12,5 τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ενώπιων της επιτροπής διαγωνισμού
την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, ήτοι την 16ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κρωπίας
που βρίσκεται στην οδό Βασ.
Κων/νου 47.
Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το ποσό
των εκατό (100,00) Ευρώ μηνιαίως.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8.00 με 14.00, από τα γραφεία
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του
Δήμου Κρωπίας.
Αρμόδιος υπάλληλος Δήμητρα Περιβολάρη, Διεύθυνση : Βασ.
Κων/νου 47,
Τηλέφωνο
:210
6026272-5
εσωτ.144.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
ΕΩΣ ΤΗΝ 5ην Σεπτεμβρίου 2020,
ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ

κατά 40%, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δικαιούνται επιστροφή φόρου ίση με το 30% του ποσού που απώλεσαν.
Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος
ή τον ΕΝΦΙΑ εφέτος, με εξαίρεση τις δόσεις ρυθμίσεων.
Επίσης, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν
ζημία, προβλέπεται και αναστολή της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και παράταση προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία.

Παράταση αδήλωτων τετραγωνικών
Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τετραγωνικά που δεν έχουν
δηλωθεί, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Παν Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι δίνεται στους πολίτες οι ευκαιρία να ρυθμίσουν αυτήν την εκκρεμότητα. Με τη νέα
παράταση, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να τα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της ΚΕΔΕ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να
προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.
6932444320.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο
6949095440, 6934555559
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΖΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Τ.Θ 4809, ΤΚ19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νοσοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614
Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Χαρείτε αυθεντικό στυλ με μοναδική γραμμή Rustic
Mπουφές με Σκρίνιο, Ροτόντα με 6 καρέκλες
Καναπέδες: 3θέσιος & 2θέσιος με τραπεζάκι,
(μαξιλάρια, καλύμματα, κουρτίνες),
κρεβάτι διπλό με 2 κομοδίνα & πορτατίφ,
2 κρεβάτια μονά με κομοδίνα,
τουαλέτα/καθρέπτη, τραπεζάκι TV, Χαλιά.
Άπαντα χειροποίητα, μασίφ ξύλο μαόνι καφέ,
σε άριστη κατάσταση.
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 7.000 ευρώ
Ιδιώτης, σε διαμέρισμα, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης

Τηλ. 210 9334818 - 6972509050

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές 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.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—
Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος
ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44

ΖΗΤΕΙ ΚΟΥΤΑΒΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κουτάβι θηλυκό μέχρι 6 μηνών, ράτσας
επανιελ μπρετόν ή βίζλα.
Πληροφορίες 6977729300.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη
κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιούνιος 2010 με 80.000 χιλιόμετρα συνολικά.
Τηλ. 2291090570

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε
την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
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

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

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως
την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Eχει ημερομηνία λήξης το νερό;
Στα εμφιαλωμένα νερά, αναγράφεται
η ημερομηνία λήξης τους. Λήγει όμως
στην πραγματικότητα το εμφιαλωμένο
νερό;
Όχι το νερό δεν λήγει. Όμως μπορεί να
αλλοιωθεί μακροπρόθεσμα από την
συσκευασία του και τις συνθήκες απο
θήκευσης. Αυτό που πρέπει να μας
ανησυχεί περισσότερο είναι το πλα
στικό που συσκευάζεται το νερό, το
οποίο είναι συνήθως τερεφθαλικό πο
λυαιθυλένιο (PET) για τα κοινά μπου
κάλια ή πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE) που χρησιμοποιεί
ται για τα δοχεία νερού στους ψύκτες.
Γνωρίζουμε ότι το πλαστικό είναι ένα
ελαφρώς πορώδες υλικό, που σημαί
νει ότι η συσκευασία μπορεί να επη
ρεαστεί και να αλληλεπιδράσει με
εξωγενείς παράγοντες και κατά συνέ
πεια και με το νερό.
Οι υψηλές θερμοκρασίες επίσης μπο
ρούν να διασπάσουν τις χημικές ου
σίες που περιέχουν οι πλαστικές
φιάλες και να διαρρεύσουν οι ουσίες
αυτές στο νερό. Το πλαστικό μπουκάλι
και η θερμότητα είναι ένας κακός συν
δυασμός.
Παρότι λοιπόν το νερό δεν λήγει, δεν
θα πρέπει να πίνεις νερό από πλαστικά
μπουκάλι που έχει επέλθει η ημερο
μηνία λήξης του διότι οι χημικές ου
σίες, όπως το αντιμόνιο και η
διφαινόλη Α (BPA), που περιέχει το
πλαστικό μπορεί να μολύνουν το νερό.

Αυτές οι πλαστικές ενώσεις μπορούν
να συσσωρευτούν στο σώμα σου και
να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία
σου.
Δεδομένου ότι το νερό είναι ένα δια
τροφικό αναλώσιμο προϊόν, απαιτείται
από την νομοθεσία να έχει τυπωμένη
ημερομηνία λήξης, όπως το γάλα, το
τυρί ή τα αυγά. Και εφόσον μακροπρό
θεσμα επηρεάζεται η ποιότητα του,
τότε είναι απαραίτητο να αναγράφεται
η ημερομηνία λήξης του για να ενημε
ρωνόμαστε ως καταναλωτές για την
διατηρησιμότητα του προϊόντος.
Πώς μπορεί να αλλοιωθεί το περιεχόμενο;
Το περιεχόμενο μπορεί να αλλοιωθεί
από πολλούς διαφορετικούς παράγον
τες. Καταρχήν από τις συνθήκες παρα
γωγής, διακίνησης ή αποθήκευσης
του, αλλά και από εμάς τους ίδιους.
Για παράδειγμα αν πιούμε μια γουλιά
νερό, τα χείλη και το στόμα μας εισά
γουν μικροοργανισμούς στο νερό μας.
Σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία πε
ριβάλλοντος στο σπίτι ή το γραφείο
και το φως του ήλιου, αυτοί οι μικρο
οργανισμοί μπορούν να αρχίσουν να
πολλαπλασιάζονται αρκετά γρήγορα,
με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί το περιε
χόμενο.
Ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες
αποθήκευσης του;
Η σωστή αποθήκευση του εμφιαλωμέ

νου νερού μπορεί να αυξήσει την δια
τηρησιμότητα του, δηλαδή την διάρ
κεια ζωής του. Ενώ αντιθέτως, οι
θερμές θερμοκρασίες ευνοούν την
ανάπτυξη των βακτηρίων και αυξά
νουν την απελευθέρωση επιβλαβών
πλαστικών χημικών ενώσεων στο
νερό.
Συνίσταται λοιπόν το εμφιαλωμένο
νερό να αποθηκεύεται σε δροσερό
μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό
φως. Επειδή τα πλαστικά μπουκάλια
είναι επίσης ελαφρά διαπερατά, είναι
καλύτερο να αποθηκεύετε το εμφια
λωμένο νερό μακριά από οικιακά είδη
καθαρισμού και χημικά. Εάν παρατη
ρήσετε ότι το νερό σας έχει αναπτύξει
μια περίεργη γεύση ή μυρωδιά, συνί
σταται για λόγους ασφάλειας να το
απορρίψετε. Στα περισσότερα μάλι
στα μπουκάλια αναγράφεται ότι το
νερό πρέπει να φυλάσσεται σε δρο
σερό και σκιερό μέρος, μακριά από
οσμές.
― Μην αγοράζεις μπουκάλια τα οποία
δεν είναι καλά κλεισμένα/ σφραγι
σμένα.
―Μην γεμίζεις με νερό βρύσης το εμ
φιαλωμένο μπουκάλι, διότι ενδέχεται
να αναπτυχθούν βακτήρια με την επα
νάληψη.
―Μην πίνεις απευθείας από το μπου
κάλι αν δεν σκοπεύεις να καταναλώ
σεις άμεσα αυτό το νερό.
www.mednutrition.gr
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...για την υγειά μας
Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στα Σχολεία
Τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια
και δεν έχουν αναπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, γι’
αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η
ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμβουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχήματα.
Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να μάθουν από
μικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους και να μη τον
θέτουν σε κίνδυνο.
Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά περνούν μεγάλο
μέρος του χρόνου τους σε χώρους εκπαίδευσης (Παιδικοί
Σταθμοί, Σχολεία), με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό
των παιδικών ατυχημάτων, να συμβαίνει εκεί καθώς και
κατά την μεταφορά των παιδιών προς και από, τους χώρους
αυτούς.
• Από την προσχολική ηλικία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά
μας τη σωστή οδική συμπεριφορά. Πρέπει όμως να έχουμε
υπόψη μας, ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών, δεν έχουν την
απαιτούμενη ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουν πάντα, τα
όσα έχουν μάθει. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνοδεύονται
από ενήλικες, από και προς το σχολείο ή τη στάση του σχολικού λεωφορείου. Κρατάμε πάντα τα μικρά παιδιά από το
χέρι και τα έχουμε από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.
Και μην ξεχνάμε, ότι τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας,
γι’ αυτό πρέπει να τους δίνουμε το καλό παράδειγμα, ακολουθώντας οι ίδιοι τους κανόνες της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
• Εφόσον πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο με το αυτοκίνητο, πρέπει να τους μάθουμε να κάθονται πάντα στο πίσω
κάθισμα, δεμένα με τον σωστό τρόπο. Οι αντιπροσωπείες
αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων ή
παιδικά είδη, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό
κάθισμα ή ζώνη ασφαλείας για κάθε παιδί, ανάλογα με το
ύψος και το βάρος του. Πρέπει επίσης να μάθουμε στα παιδιά, να μπαίνουν και να βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πάντοτε από την πλευρά του πεζοδρομίου. Επιπλέον, είναι
σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι δεν θα πρέπει να
βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου γιατί εάν κάνουν κάτι τέτοιο ο κίνδυνος πρόκλησης
ατυχήματος είναι μεγάλος. Στην περίπτωση που τα παιδιά
πηγαίνουν με σχολικό λεωφορείο, πρέπει το ίδιο το σχολείο, αλλά και εμείς οι γονείς, να τους εξηγήσουμε γιατί
πρέπει και εκεί να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας και να προσέχουν πολύ την ώρα που μπαίνουν και βγαίνουν από το
λεωφορείο.
• Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή μοτοποδήλατο, πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον βγαίνουν στο
δρόμο με το δίκυκλό τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με
τα άλλα οχήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φορούν
πάντα κράνος και τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατάλληλα
προσαρμοσμένο στο σωματότυπό τους, και να γνωρίζουν

καλά και να ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
Τα δίκυκλά τους να είναι σε καλή κατάσταση και σωστά εξοπλισμένα με καθρέφτες και φώτα, και να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, ώστε να φαίνονται τις βραδινές ώρες. Για να
κυκλοφορήσουν στο δρόμο με μοτοποδήλατο, πρέπει να
έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και να
έχουν προμηθευτεί την νόμιμη άδεια.
• Τα παιδιά που πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο πρέπει
να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ένθετο ανα-

• Στην αρχή κάθε σχολικού έτους πρέπει να γίνεται μία ανοικτή συζήτηση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, για θέματα
πρόληψης παιδικών ατυχημάτων, κυρίως στους σχολικούς
χώρους. Οι ιδέες των ίδιων των παιδιών μπορούν κάποιες
φορές να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και να προάγουν την δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος.
• Η ύπαρξη συστήματος πυρασφάλειας είναι απαραίτητο να
υπάρχει σε κάθε σχολείο. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε χρόνο
να γίνεται άσκηση ασφαλούς εγκατάλειψης του κτιρίου σε
περίπτωση φωτιάς.
• Σε περίπτωση σεισμού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος όχι μόνον εξαιτίας της σεισμικής δόνησης
αλλά και λόγω του πανικού που δημιουργείται. Μόνος τρόπος για την προσπάθεια ελέγχου μίας τέτοιας κατάστασης
είναι η πραγματοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα
ασκήσεων σεισμού.
• Εάν το σχολείο διαθέτει παιδική χαρά ή γυμναστήριο, πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος, ώστε το υλικό (κούνιες,
τσουλήθρες, μονόζυγα, μπασκέτες) και ο γύρω χώρος, να
πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Πρέπει επίσης, τα παιδιά
να ενημερώνονται ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης του
υπάρχοντος εξοπλισμού από τους γυμναστές του σχολείου.

κλαστικό υλικό, για να διακρίνονται από τους διερχόμενους
οδηγούς, ειδικότερα το βράδυ.

• Στην έξοδο όλων των σχολείων, πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να
βγουν απευθείας στο δρόμο.
• Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός τροχονόμος στην πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Αρμοδιότητά του είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην γύρω
από το σχολείο περιοχή κατά τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης των μαθητών, με στόχο της ασφαλή διέλευση
αυτών. Προκειμένου, όμως, οι οδηγίες του σχολικού τροχονόμου να επιτελούν τον σκοπό τους θα πρέπει αφενός οι
γονείς να εξηγήσουμε στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του και αφετέρου οι
οδηγοί να σέβονται την παρουσία του και να ακολουθούν
τις οδηγίες του.
• Όλα τα σχολεία πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι ασφαλείς για τα παιδιά που στεγάζουν. Σ’ αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι
γονείς των μαθητών με σωστές παρατηρήσεις και εποικοδομητικές προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχουν
στους χώρους του σχολείου σκουριασμένα ή αιχμηρά αντικείμενα στα οποία τα παιδιά θα μπορούσαν να χτυπήσουν
(π.χ. σκουριασμένα κάγκελα). Εφόσον το σχολείο διαθέτει
χημείο, θα πρέπει αυτό να παραμένει κλειδωμένο εκτός από
τις ώρες του μαθήματος που υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός.

• Πρέπει τα παιδιά να προειδοποιούνται και να γίνεται σωστός έλεγχος, ώστε να μη φέρνουν στο σχολείο επικίνδυνα και αιχμηρά αντικείμενα.
• Την ώρα του διαλείμματος πρέπει πάντα να είναι παρόντες
κάποιοι υπεύθυνοι.
• Όλα τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο
για την παροχή Α΄ Βοηθειών, με κάποιον υπεύθυνο για
αυτό, και αν είναι δυνατόν ένα Νοσηλευτή ή μια Νοσηλεύτρια. Σημαντικό είναι ακόμη οι γονείς να ενημερώσουν έγκαιρα το ιατρείο του σχολείου εάν το παιδί τους τυχαίνει να
έχει κάποια αλλεργία. Πρέπει επίσης να υπάρχουν εμφανώς
αναρτημένα τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Κέντρου
Υγείας ή Νοσοκομείου. Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Καθηγητές
και Γυμναστές, πρέπει ιδανικά να εκπαιδεύονται στις βασικές Α' Βοήθειες. Στις μεγάλες τάξεις αυτό μπορεί να γίνεται
και για τους μαθητές.
Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου
σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά, από την πιο μικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται. Προσοχή όμως στην υπερπροστασία, γιατί μπορεί
εύκολα να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος
―――――――――――
* Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι
μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει
στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των
συνεπειών τους.
ΤΗΛ.: 210-6741 933 Fax: 210-6743 950
e-mail: info@pedtrauma.gr, www.pedtrauma.gr
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ΣΤΙΒΟΣ - ΗΠΑ
(Ο «παράδεισος» του Ορεγκον,
τα αναβολικά και η πολυεθνική
Eνας νέος κρίκος στην αλυσίδα των διεθνών σκανδάλων
ντόπινγκ που βρίσκονται σε εξέλιξη, την τελευταία τριετία
τουλάχιστον, στο οικοδόμημα του παγκόσμιου αθλητισμού,
φαίνεται να προστίθεται σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel». Ωστόσο
αυτή τη φορά τα πράγματα μοιάζουν να είναι διαφορετικά
και σίγουρα φέρνουν στο φως μια ακόμη πτυχή του παρασκηνίου, που αφορά τις ρίζες του φαινομένου της χρήσης
αναβολικών. Την ώρα που η περίπτωση της Ρωσίας βρίσκεται
ακόμα στο προσκήνιο, με τις ποινές αποκλεισμού που έχουν
επιβληθεί στη χώρα από τους διεθνείς αθλητικούς Οργανισμούς (ΔΟΕ, IAAF) να εξακολουθούν και να καθιστούν αμφίβολη και τη συμμετοχή της χώρας στο επερχόμενο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου το καλοκαίρι, τα νέα έρχονται αυτή τη
φορά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του «Der Spiegel», Αμερικανοί
ερευνητές αντι-ντόπινγκ πιστεύουν ότι μία ελίτ ομάδα δρομέων, με προπονητή τον Αλμπέρτο Σαλαζάρ, είναι πιθανό
να προχωρά σε συστηματική εξαπάτηση των εγχώριων (ΗΠΑ)
και διεθνών Αρχών στο θέμα του ντόπινγκ, και γι' αυτό διεξάγεται μεγάλη έρευνα. Ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να είναι
πιο «χοντρά», αφού οι αποκαλύψεις αφορούν άμεση εμπλοκή
γνωστής αμερικανικής αθλητικής πολυεθνικής. Μάλιστα στα
πρώτα στοιχεία της έρευνας συγκαταλέγονται ως σημαντικά
μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων, που αποδεικνύουν ότι η
συγκεκριμένη πολυεθνική προσπάθησε ουκ ολίγες φορές να
παρεμποδίσει την έρευνα.

Ο ...πολυπόθητος στόχος
Γιατί όμως το θέμα αρχίζει να παίρνει τεράστιες διαστάσεις,
αν και αφορά έναν συγκεκριμένο προπονητή και κάποιους
δρομείς; Και τελικά γιατί η εμπλοκή της συγκεκριμένης πο-
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λυεθνικής δείχνει να είναι τόσο άμεση; Ολα αυτά εξηγούνται από το ξεκίνημα της συγκεκριμένης ομάδας και τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Αυτοί δεν ήταν
άλλοι από το στόχο και την πρόθεση της εν λόγω εταιρείας
να διεκδικήσει τα πρωτεία στο αγώνισμα του Μαραθωνίου
και των μεγάλων αποστάσεων, όπου κυριαρχούσαν αθλητές
κυρίως των αφρικανικών χωρών (Κένυα, Αιθιοπία) και φυσικά αντίπαλων (της εν λόγω πολυεθνικής) χορηγών.
Θέτοντας επικεφαλής τον κουβανικής καταγωγής μετανάστη στις ΗΠΑ, προπονητή Αλμπέρτο Σαλαζάρ, και δημιουργώντας μια ομάδα εννέα δρομέων σε ειδικά διαμορφωμένο
προπονητικό κέντρο από την πολυεθνική στο Ορεγκον, άρχισαν να τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στόχων. Η
ίδια η εταιρεία εξαρχής έδειχνε να είναι ιδιαίτερα γαλαντόμα στο τι χρειαζόταν προκειμένου να έρθει η επιτυχία.
Από τη δημιουργία τεχνικής ατμόσφαιρας ύψους πλέον των
3.000 μέτρων στο σπίτι όπου διέμεναν οι αθλητές, μέχρι τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τις προπονήσεις, το
χρήμα έρεε για την επίτευξη του στόχου. Μάλιστα, εξαιτίας
ακριβώς αυτής της πανάκριβης εξειδικευμένης τεχνολογίας, αρκετοί χαρακτήρισαν τα όσα συνέβαιναν στο Ορεγκον ως «τεχνολογικό ντόπινγκ». Την ίδια στιγμή μια
πολυπληθής ομάδα επιστημονικού προσωπικού, προπονητών, φυσικοθεραπευτών, διαιτολόγων, συνεργαζόταν με τον
Σαλαζάρ για την καθημερινή παρακολούθηση των εννέα
αθλητών. Την ίδια ώρα τα ποσά αμοιβής των ίδιων των αθλητών ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα άλλων αθλητών
στίβου, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζουν τις
200.000, ενώ κάποιοι που θεωρούνται πρωτοκλασάτοι ενδέχεται να παίρνουν και πολύ παραπάνω.
Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο τέσσερις
εκ των δρομέων της ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν
μετάλλιο, με σπουδαιότερη επιτυχία εξ αυτών να θεωρείται
η διπλή νίκη του Βρετανού δρομέα (υπάρχουν και μη Αμερικανοί αθλητές στην ομάδα) Μο Φάρα στα 5.000μ και
10.000μ, ενώ ακολούθησε το χρυσό στα 15.000μ του Μάθιου Σέντροβιτς και το χάλκινο του Γκλεν Ραπ στον Μαραθώνιο. Μάλιστα ο τελευταίος φαίνεται πως συγκεντρώνει
τις μεγαλύτερες ελπίδες της εταιρείας ώστε να έρθει στις
επόμενες διεθνείς διοργανώσεις (Παγκόσμιο Στίβου, Ολυμπιακοί Αγώνες 2020) το πολυπόθητο χρυσό στον Μαραθώνιο.

...και οι σκοτεινές του πλευρές
Ωστόσο το ...παραμύθι του Ορεγκον φαίνεται πως δεν έχει
μόνο «νεράιδες» αλλά και ...δράκους. Πριν από λίγες μέρες
μία μυστική έκθεση από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ των
ΗΠΑ (USADA) αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για σκοτεινά σημεία της δουλειάς στο Ορεγκον.
Κάποιες απ' αυτές στηρίχτηκαν σε μαρτυρίες πρώην μελών
σε διάφορα πόστα της συγκεκριμένης ομάδας για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκθέσεις για ενέσεις, μεταγγίσεις και πειράματα με φάρμακα.
Μάλιστα, στις εκθέσεις που συντάχτηκαν γίνεται λόγος για
«επικίνδυνες και μη δοκιμασμένες διαδικασίες», που έχουν
σχεδιαστεί για να αυξηθούν τα επίπεδα τεστοστερόνης και

UEFA NATIONS LEAGUE
Πρεμιέρα της Εθνικής με τη Σλοβενία
Μετά από σχεδόν έξι μήνες αγωνιστικής απραξίας, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ρίχνεται απόψε στη μάχη του
Nations League, αντιμετωπίζοντας τη
Σλοβενία στη Λουμπλιάνα (21.45 Open TV / Cosmote Sport 1) για την 1η
αγωνιστική του 3ου ομίλου της 3ης κατηγορίας της διοργάνωσης. Βασικός
στόχος του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος είναι η κατάκτηση της
1ης θέσης στον όμιλο - όπου συμμετέχουν επίσης το Κόσοβο και η Μολδαβία - η οποία δίνει άνοδο στη 2η

της ενέργειας των αθλητών. Με βάση τα όσα έχουν γίνει
γνωστά, ένας πρώην δρομέας της συγκεκριμένης ομάδας
φέρεται να είπε στους ερευνητές του ντόπινγκ ότι ο Σαλαζάρ έχει «ένα δωμάτιο στο υπόγειό του γεμάτο συμπληρώματα διατροφής», αρκετά εκ των οποίων περιέχουν ουσίες είτε
απαγορευμένες, είτε ημι-απογορευμένες (δεν υπάγονται σε
κάποια λίστα, αλλά απαγορεύεται η χρήση τους). Σύμφωνα με
την έκθεση του USADA, τουλάχιστον πέντε δρομείς από το δημιούργημα του Ορεγκον, μεταξύ των οποίων ο Ραπ, έλαβαν Lκαρνιτίνη, της οποίας η χρήση απαγορεύεται.

Επιχειρηματικός πόλεμος και ανταγωνισμοί παντός
είδους με φόντο τα κέρδη
Τα όσα αποκαλύπτονται στις μυστικές εκθέσεις και φέρεται
να συμβαίνουν (ή πράγματι συμβαίνουν) στην περίπτωση
της ομάδας του Ορεγκον, σίγουρα δεν αποτελούν κεραυνό
εν αιθρία. Αντίθετα, οι ρίζες των όποιων απαντήσεων για το
τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και ίσως ακόμα και γιατί αποκαλύπτεται τώρα, είναι προφανές ότι βρίσκονται στις λογικές και πρακτικές που αντανακλούν τη φιλοσοφία του
οικοδομήματος του σημερινού εμπορευματοποιημένου
αθλητισμού. Αυτού που φτιαγμένου καθ' εικόνα των καπιταλιστικών σχέσεων λειτουργεί ως ένας ακόμα τομέας για
αδυσώπητο κυνήγι κέρδους από τις πολυεθνικές και για
κόντρες πολλαπλών συμφερόντων (ακόμα και για γεωστρατηγικά παιχνίδια), εξαιτίας της πολύτιμης βιτρίνας που προσφέρει η δημοφιλία του στη μάζα των ανθρώπων.
Το τι ακριβώς συμβαίνει αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από το
γεγονός ότι για μια ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα, η
αιτία ώστε η απόρρητη έκθεση του USADA να βγει στο προσκήνιο φέρεται να είναι ενέργεια των γνωστών χάκερ
«Fancy Bears», που χτύπησαν τα αρχεία του Αμερικανικού
Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Τα χτυπήματα της συγκεκριμένης ομάδας αφορούν κυρίως περιστατικά και αθλητές από
χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ, και αρκετοί είναι αυτοί που τους
έχουν συνδυάσει με ρωσικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας
τις ενέργειές τους ως αντίποινα για τον αποκλεισμό των
Ρώσων αθλητών.
Πριν από αρκετό καιρό είχα γράψει, ότι ο Αθλητισμός που
γνωρίζαμε μέχρι (ας πούμε) τη δεκαετία του 90 έχει τελειώσει….πχ….τα αναβολικά όπως τα ξέραμε θεωρούνται ξεπερασμένα, το πάρα πάνω ρεπορτάζ τα λέει καθαρά τα
πράγματα, είχα πει και κάτι άλλο (όχι ότι είμαι Μάντης)
απλά μου αρέσει να μελετάω λίγο τα γεγονότα είχα πεί λοιπόν ότι σε λίγο θα παρακολουθούμε αγώνες όλων των
Αθλημάτων χωρίς να μας ενδιαφέρει να μάθουμε το πώς
έγιναν οι επιδώσεις και βέβαια οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των Αθλητών…….Ο Πρωταθλητισμός πλέον συγκαταλέγεται στα πιο σκληρά και βάρβαρα επαγγέλματα…..σε
όποια και όποιον αρέσει……τα κέρδη θα είναι μεγάλα……
…Αλλά…………..
Αυτά τα έγραφα το 2017 από ξένες και δικές μου Έρευνες……..μέχρι ΣΗΜΕΡΑ πάμε από το ΚΑΚΟ στο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

κατηγορία της διοργάνωσης. Ενόψει
της σημερινής πρεμιέρας, σε δηλώσεις
του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον
Φαν Σιπ επισήμανε μεταξύ άλλων ότι
σκοπός της ομάδας είναι να δώσει συνέχεια στη βελτιωμένη εικόνα και στα
θετικά αποτελέσματα που είχε πριν
από τη διακοπή. Εθεσε δε ως απώτερο
στόχο, πέραν της καλής παρουσίας
στη διοργάνωση, την πρόκριση στο
Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.
Ειδικά για τον αγώνα με τη Σλοβενία ο
Ολλανδός τεχνικός ανέφερε πως
θέλει να δει τους παίκτες του να παίζουν επιθετικά και με πειθαρχία, απέ-

ναντι σε μια αξιόλογη αντίπαλο. Αναφερόμενος για μια ακόμα φορά στην
απουσία από την αποστολή των Παπασταθόπουλου και Μανωλά, επισήμανε
ότι η αποστολή καθορίζεται κάθε φορά
ανάλογα με το πλάνο που υπάρχει.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Φαν Σιπ:
Μπάρκας, Διούδης, Πασχαλάκης, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Μπακάκης, Ρότα,
Σιόβας, Μιχαηλίδης, Λαμπρόπουλος,
Σβάρνας, Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπακασέτας, Φορτούνης, Μπουχαλάκης, Κυριακόπουλος, Μάνταλος, Φούντας,
Παυλίδης, Κουλούρης, Λημνιός, Τζόλης, Μασούρας.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
Η... γνωστή Μπενφίκα για τον ΠΑΟΚ
Για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ στο
δρόμο της διεκδίκησης μιας θέσης σε όμιλο του Champions
League θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Οι δύο ομάδες θα
αναμετρηθούν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου,
στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, στις 15 ή 16 Σεπτέμβρη
στην Τούμπα. Η προηγούμενη συνάντησή τους στη διοργάνωση ήταν το 2018, για τα πλέι οφ του Champions League.
Σε περίπτωση νίκης ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στα πλέι οφ του
Champions League (τελευταίο στάδιο πριν από τη φάση των
ομίλων), όπου βάσει της κλήρωσης της UEFA θα αντιμετωπίσει τη ρωσική Κράσνονταρ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Νέα αναβολή και συνέχεια στο «σίριαλ»
Δεν έχει τελειωμό το «σίριαλ» με τον φετινό τελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο οποίος αναβλήθηκε εκ νέου. Ο αγώνας, μετά την πρώτη αναβολή,
είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 30/8 στο ΟΑΚΑ,
μία μέρα πριν όμως, το Σάββατο, πάρθηκε απόφαση για
νέα αναβολή, αυτή τη φορά λόγω κρούσματος κορονοϊού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Ολυμπιακού βρέθηκε θετικός ο Αργεντινός παίκτης της
ομάδας, Μάξι Λοβέρα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου έλεγχου 48 ώρες πριν από τον τελικό. Ακολούθως όλοι οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» και τα μέλη
της αποστολής τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ την ίδια ώρα
τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ελέγχου στην αποστολή της ΑΕΚ ήταν όλα αρνητικά. Δεδομένης της κατάστασης, η ΕΠΟ ανακοίνωσε την αναβολή του τελικού.
Θυμίζουμε ότι η υπόθεση διεξαγωγής του φετινού τελικού έχει περάσει μέχρι σήμερα από «σαράντα κύματα».

«Στον αέρα» η ημερομηνία, «επιστρέφει» η Ριζούπολη
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μέχρι χτες παρέμενε
άγνωστο πότε θα διεξαχθεί ο τελικός. Από την πλευρά της
η ΕΠΟ κατέθεσε αίτημα για διεξαγωγή του στις 12 Σεπτέμβρη, κάτι που όμως πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να μετατεθεί κατά μία βδομάδα η έναρξη του πρωταθλήματος της
Super League 1, που ήταν προγραμματισμένη για το διήμερο 12-13/9. Πρόβλημα δείχνει να υπάρχει ωστόσο και με
την επιλογή του γηπέδου, αφού το ΟΑΚΑ από χτες 31/8
έκλεισε λόγω εργασιών στον χλοοτάπητα.
Ετσι, φέρεται να έχει επανέλθει στο προσκήνιο το γήπεδο
της Ριζούπολης ως πιθανή έδρα του τελικού, καθώς άλλωστε ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε καλή κατάσταση,
όπως διαπιστώθηκε κατά τον αγώνα μπαράζ μεταξύ Απόλλωνα Σμύρνης και Ξάνθης. Ως εναλλακτική επιλογή προβάλλει, σύμφωνα με πληροφορίες, το γήπεδο του
Ατρόμητου στο Περιστέρι.

Πανηγυρική άνοδος για Απόλλωνα Σμύρνης
Την επάνοδό του στη Super League 1 σφράγισε πανηγυρικά
ο Απόλλων Σμύρνης μετά τη νίκη του επί της Ξάνθης με 31 στη Ριζούπολη, στη ρεβάνς του αγώνα μπαράζ των δύο
ομάδων για τη 14η θέση της πρώτης κατηγορίας. Υπενθυμίζεται πως ο Απόλλων είχε επικρατήσει και στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με 1-0. Αντίθετα για την Ξάνθη ο
υποβιβασμός στη β' κατηγορία έρχεται μετά από 31 χρόνια
συνεχούς παρουσίας στη Super League 1.
Στον αγώνα της Ριζούπολης οι γηπεδούχοι με τον αέρα και
της εκτός έδρας επιτυχίας ήταν γενικώς καλύτεροι από

τους ακρίτες και έχοντας πρωταγωνιστή τον Μπεντινέλι,
που πέτυχε δύο τέρματα (14', 57') πανηγύρισαν την επιστροφή στα «μεγάλα σαλόνια». Το τρίτο τέρμα του Απόλλωνα σημειώθηκε με αυτογκόλ του Τενεκέ (67') ενώ για την
Ξάνθη μείωσε ο Φασίδης στο 84'. Σημειώνεται πως η Ξάνθη
αγωνίστηκε από το 27' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Αδαμίδη ενώ και για τον Απόλλωνα αποβλήθηκε στο 61' ο Λαγός.

ΕUROPA LEAGUE
Βατή κλήρωση για Αρη και ΟΦΗ
Κόντρα σε αντιπάλους που θεωρούνται στα μέτρα τους
έφερε τους Αρη και ΟΦΗ η κλήρωση της UEFA για τον 2ο
προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ακόμη καλύτερο για τις δυο ελληνικές ομάδες είναι το γεγονός πως
θα είναι γηπεδούχες στο μονό παιχνίδι που θα κρίνει την
πρόκριση. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 17 Σεπτέμβρη.
Οι «κίτρινοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ουκρανική
Κόλος Κοβαλίφκα έχοντας το ρόλο του απόλυτου φαβορί
της συνάντησης, κόντρα στην πρωτάρα σε ευρωπαϊκές συμμετοχές αντίπαλό τους.
Από τη μεριά του, ο ΟΦΗ στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές παρουσίες θα κοντραριστεί με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα, που διαθέτει αξιόλογο ρόστερ και
μετρά συνεχόμενες ευρωπαϊκές παρουσίες τα τελευταία
χρόνια, χρήζει προσοχής, ωστόσο θεωρείται ότι είναι στα
μέτρα των Κρητικών.

SUPER LEAGUE 1
«Στον αέρα» η έναρξη λόγω τηλεοπτικών
Οι κόντρες αντίπαλων συμφερόντων, ως αποτέλεσμα της
διεκδίκησης του όσο το δυνατόν καλύτερου μεριδίου στην
πίτα των κερδών, σημάδεψαν ένα ακόμη ΔΣ της Super
League 1. Αυτήν τη φορά στο επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ των εκπροσώπων των ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας
βρέθηκε το ρευστό τοπίο που υπάρχει στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αποτέλεσμα τελικά ήταν να βρίσκεται «στον
αέρα» το ενδεχόμενο έναρξης της νέας σεζόν το διήμερο
12 - 13 Σεπτέμβρη όπως αρχικά είχε οριστεί από τη Λίγκα.
Και αυτό γιατί οι 7 ΠΑΕ που ακόμα δεν έχουν εξασφαλίσει
τηλεοπτικό συμβόλαιο «μπλόκαραν» την επικύρωση της
προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος που θα σήμαινε και
την αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του.
Συγκεκριμένα απουσίασαν οι ΠΑΟΚ, Λαμία, Παναιτωλικός,
ΟΦΗ, Βόλος και Απόλλων Σμύρνης, ενώ ο Παναθηναϊκός
που είναι η έβδομη ομάδα χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο
ήταν «παρών» λόγω της παρουσίας του αντιπροέδρου του
και προέδρου της Λίγκας, Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Ετσι τελικά η συνεδρίαση αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα για αύριο
Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Υπενθυμίζεται πως πλην του ΠΑΟΚ
που διαθέτει το δικό του κανάλι οι υπόλοιπες έξι ομάδες παραμένουν «στον αέρα» όσον αφορά τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Αν και πρόσφατα οι συγκεκριμένες δέχθηκαν πρόταση
από το συνδρομητικό κανάλι της ΝΟVA που έχει τα δικαιώματα των υπόλοιπων ομάδων, εντούτοις μέχρι χτες δεν
υπήρξε κάποια συμφωνία. Οι συγκεκριμένες 7 ΠΑΕ φέρεται
να έχουν κοινή γραμμή πως αν δεν λυθεί το πρόβλημα της
τηλεοπτικής στέγης δεν θα υπογράψουν την προκήρυξη του
πρωταθλήματος.

Στις προγραμματισμένες ημερομηνίες η έναρξη
Την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2020 - 2021 στις
αρχικά προγραμματισμένες ημερομηνίες, 12 και 13 Σεπτέμβρη, αποφάσισε η Super League 1, παρά τον ορισμό από την

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΟ της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου στις 12/9. Σε
μια καινοτομία για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία θυμίζει αγγλικές πρακτικές, η Λίγκα υιοθέτησε
τη σχετική πρόταση του ΟΦΗ. Θυμίζουμε ότι εξαρχής η πρόταση της ΕΠΟ για τη διεξαγωγή του τελικού τη συγκεκριμένη ημερομηνία και συνεπακόλουθα τη μετάθεση της
έναρξης του πρωταθλήματος είχε προκαλέσει σειρά αντιδράσεων από ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας. Τελικά η Λίγκα
αποφάσισε να διεξαχθεί κανονικά η πρεμιέρα, οι δε αγώνες
που επρόκειτο να δώσουν οι φιναλίστ του Κυπέλλου, ΑΕΚ
και Ολυμπιακός, να αναβληθούν.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE - ΦΑΪΝΑΛ 8
Και επίσημα το ΟΑΚΑ η έδρα διεξαγωγής
Η επίσημη ανακοίνωση ότι το κλειστό του ΟΑΚΑ θα είναι η
έδρα του Φάιναλ 8 του FIBA Champions League, που θα κρίνει τον τροπαιούχο για τη σεζόν 2019/2020, η οποία διακόπηκε λόγω κορονοϊού, έγινε χτες σε κοινή συνέντευξη
Τύπου στην Αθήνα. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 30 Σεπτέμβρη - 4 Οκτώβρη.
Σημειώνεται πως η διοργάνωση διακόπηκε λόγω της γενικότερης κατάστασης στην Ευρώπη με την πανδημία στη
φάση των προημιτελικών, στα μέσα Μάρτη. Η απόφαση της
FIBA για διεξαγωγή Φάιναλ 8 και ολοκλήρωση της διοργάνωσης λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν βασίστηκε
σε ιδέα που κατέθεσε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μ.
Αγγελόπουλος, σε σχετική σύσκεψη στα μέσα Μάη αφού η
«Ενωση» ήταν μεταξύ των οκτώ ομάδων που προκρίθηκαν.
Αν και το συγκεκριμένο εγχείρημα έδειχνε να οδεύει προς
το Ισραήλ λόγω της παρουσίας της Χάποελ Ιερουσαλήμ, εντούτοις η κατάσταση με τον κορονοϊό στη χώρα έβαλε σε
δεύτερες σκέψεις τη FIBA. Τελικά η τελευταία αποφάσισε
να υιοθετήσει τη νέα πρόταση της ΑΕΚ για διεξαγωγή στο
ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζεται πως στην 4χρονη ιστορία του θεσμού
αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η τελική φάση θα διεξαχθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο αφού το ίδιο είχε συμβεί και
το 2018, όταν η ΑΕΚ μάλιστα κατέκτησε το τρόπαιο.

Εξι σίγουροι... τέσσερις στην αναμονή
Σημειώνεται πως μέχρι τη στιγμή της διακοπής της αγωνιστικής δράσης για τα προημιτελικά της διοργάνωσης είχαν
σχηματιστεί τα ζευγάρια ΑΕΚ - Νίμπουρκ, Χάποελ Ιερουσαλήμ - Μπούργος, ενώ την πρόκριση για τους οκτώ είχαν
πάρει ακόμα και οι Σαραγόσα, Τουρκ Τέλεκομ. Εκκρεμότητα
υπάρχει για τα ζευγάρια Τενερίφη - Οστάνδη και Ντιζόν Νιζνί που τη στιγμή της διακοπής η σειρά για τη φάση των
16 ήταν στο 1 νίκη - 1 ήττα.

Ερώτημα η παρουσία κόσμου
Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της διοργανώτριας FIBA, της οικοδέσποινας των αγώνων ΑΕΚ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Μπάσκετ αλλά και της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής. Σε αυτή μεταξύ άλλων, πέραν των διαδικαστικών, ξεκαθαρίστηκε το γεγονός της πραγματοποίησης των αγώνων
υπό αυστηρή επιτήρηση των όσων ορίζουν τα πρωτόκολλα
υγιεινής και ασφάλειας της αρμόδιας επιτροπής. Ωστόσο
ερώτημα παραμένει εάν θα υπάρξει παρουσία κόσμου, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό του 30% όπως θέλουν διοργανωτές και ομάδες. Οπως ειπώθηκε, το θέμα θα ξεκαθαρίσει τις
επόμενες μέρες από τις κρατικές υγειονομικές αρχές.
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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 πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

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

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

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 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. 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: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

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

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς

Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

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

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

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΒΟΥΛΑ, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6 - ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949,
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
e-mail:
www.skaravaios.gr
KAIpress@ebdomi.com
ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ.Κυκλοφορεί
Κουμπούραςσε
- Ε.δύο
Γκερέκου,
Ποσειδώνος
12,εξώφυλο
Βούλα | Σπύρος
Προβιδάς,
Βασ. Παύλου
65Α,αριθμημένη,
Βούλα | Ιανός
α.ε., Σταδίου 24,
εκδόσεις:
Μαλακό
20 ευρώ
και Επετειακή
έκδοση
δερματόδετη
50 Αθήνα
ευρώ
Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη
1, Αθήνα
| Σπανός
Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΣΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

