«Όμοια πόρνη δάκρυα
και ρήτωρ έχει».
Μένανδρος, 4ος αι. π.Χ., Αρχαίος
Έλληνας ποιητής.

Οι Εταίρες μας

Ύδρευση σε εκτός σχεδίου
περιοχές στο Δήμο Κρωπίας
Σελίδα 6

Πανελλήνια
Πρωταθλήτρια
στην κατηγορία
«Λύκεια»
η Ειρήνη
Καραθανάση
του Σκακιστικού
Συλλόγου
Κρωπίας.

Χώρες της Ε.Ε. (Ε.U.)
Να ξεκαθαρίσω πριν απ’ όλα, ότι όταν αναφέρομαι
στις «Εταίρες μας χώρες», δεν εννοώ τους λαούς,
αλλά κατά κύριο λόγο τις ηγεσίες τους! Πολιτικές
και οικονομικές κυρίως και δευτερευόντως στα ιδιαίτερα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των λαών.
Για να ξεκινήσω απ’ τα τελευταία
– τα ιδιαίτερα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών –
αυτά δεν διαμορφώνονται από τη
“ράτσα”, αλλά, και κυρίως, διαχροτου Κώστα
νικά από τις κλιματολογικές, ιστοΒενετσάνου
ρικές, οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες. Στο παρόν, θ’ ασχοληθούμε κυρίως με την ιστορική συνιστώσα και τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες επί των οποίων
εδράζονται, τόσο οι ηγεσίες τους όσο και τμήματα
των πληθυσμών, απ’ όπου και αντλούν τη νοοτροπία τους και τις πρακτικές τους.
Η ιστορία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχεδόν στο σύνολό τους είναι ιστορία αίματος, κατακτητικών πολέμων, αρπακτικότητας, ραδιουργιών, πλεονεξίας, αλαζονείας, δόλου! «Αυτός που
δεν ξέρει να εξαπατά, δεν ξέρει και να κυβερνά»
(Qui nescit fallere, nercit regnare), έγραφε στα λατινικά ο Ναπολέων Βοναπάρτης, σχολιάζοντας ταυτόσημη παρατήρηση του Μακιαβέλλι, αναφερόμενη
στον Καίσαρα Βοργία1.
Επιστέγασμα όλης αυτής της ιστορίας, συγκρούσεων αρπαγής και αίματος ήταν και είναι η αποικιοκρατία. Για να μην είμαστε άδικοι να διευκρινίσουμε
ότι δεν ήταν αποικιοκράτες μόνον οι δυτικοευρωπαίοι, αλλά αυτοί ήταν κυρίως.
Θα μπορούσαμε ν’ αρχίσουμε από την ρωμαιοκρατία και την Pax Romana (ή Ρωμαϊκή ειρήνη), που
ήταν ένα είδος ΕυρΑσιαστικής – Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 23

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
«Ένας δίαυλος πολιτισμού
και ψυχικής θωράκισης»

25 αλλαγές στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σελίδα 7

Σελίδα 12

13 Περιφερειάρχες ζητούν

από τον Γ.Γ. Κ. Πουλάκη
――――
Πασαρέλα “καλλίγραμμων”
οχημάτων στη Γλυφάδα

Σελίδα 16

Σελίδα 15

Μια συνομιλία με τον καλλιτεχνικό
διευθυντή Θεμιστοκλή Μακαντάση

――――

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

Οι Εταίρες μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

Βορειοαφρικανικής – Μεσογειακής Ενωσης, πολιτκής –
«οικονομικής» - και κανόνων «δικαίου». Το παρακάμπτουμε όμως.
Το πράγμα άρχισε να γίνεται πιο ξεκάθαρο, ως προγονικό
του σyγχρόνου, με τον Κάρολο τον επονομαζόμενο
«Μέγα».
Ο Κάρολος ο “Μέγας” λοιπόν, ή Καρλομάγνος (Φράγκος,
Γερμανός) ένωσε υπό την κυριαρχία του την «Ευρώπη»
και ίδρυσε την «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», που στο
απόγειό της περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Ε.Ε.
Στην αρχή ο Καρλομάγνος κληρονόμησε από τον πατέρα του
Πιπίνο, το βασίλειο των Φράγκων που μοιράστηκε μαζί με τον
αδελφό του το 768, όταν ήταν 27 χρόνων. Τρία χρόνια μετά, ο
αδελφός τού Καρόλου, Καρλομάνος πέθανε κατά περίεργο
τρόπο και το βασίλειο όλο περιήλθε στον Καρλομάγνο. Μετά,
αυτός άρχισε τους κατακτητικούς – επεκτατικούς πολέμους, εκχριστιανίζοντας τους άπιστους, ενώ μεγάλη αντίσταση αντιμετώπισε από τους Σάξονες παγανιστές (γερμανική φυλή). Ο
Καρλομάγνος τό ‘χε βάλει σκοπό «να σώσει τις ψυχές τους» δίνοντας ανηλεείς μάχες. Για παραδειγματισμό διέταξε τη σφαγή
4.500 Σαξόνων και όταν τους καθυπόταξε έβγαλε «φιρμάνι»,
Βασιλικό Διάταγμα ή «οδηγία», όπως λέγεται τώρα, πως όποιος
δεν εκχριστιανιζόταν, θα θανατωνόταν! Γι’ αυτό και ο Πάπας τον
έστεψε αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το
800 μ.Χ.
Αυτή η «Αγία» αυτοκρατορία πέρασε από πολλές φάσεις και
εκτάσεις, στάσεις και εξεγέρσεις, για να διαλυθεί τελικά το
1806, με ότι είχε απομείνει, στους Ναπολεόντειους πολέμους,
επί αυτοκράτορος της Αυστρίας Φραγκίσκου Β.

Διαβάστε ακόμη
Παίζω μουσική με τα μάτια

Σελ. 5

Εγγραφές στα Σχολεία

Σελ. 6

“Παλατινή Ανθολογία
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Ο Διαφωτισμός

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκ-

Σελ. 9

κόλα

“Ο Τύραννος διχαζόμενος”

μέρος 2ο

Πέτρου Ιωαννίδη

Σελ. 14

Μαδουρισμός ... Μίκη Θεοδωράκη

Σελ. 17

Τελικά, ποια Ευρώπη θέλουμε ... Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου

Σελ. 18

XTERRA Greece Championship

Σελ. 22

Νέος Αυτοκράτωρ πλέον, ο Ναπολέων ο Α’, εστεμμένος
μόνος του, παρουσία όμως του Πάπα Πίου του Ζ.
Και νέα, β ι α ί ω ς «Ενωμένη Ευρώπη» και βιαίως διαλυθείσα
συντόμως, πρωτοστατούσας της Αγγλίας με τη μνημειώδη μάχη
του Βατερλώ.
Απόρροια αυτής της περιόδου είναι η βεντέτα μεταξύ Γαλλίας
– Γερμανίας. Νέος πόλεμος το 1870 – 71, μεταξύ τους, καταλήγει με νίκη της Γερμανίας, για ν’ αντεκδικηθούν οι Γάλλοι μετά
καμιά πενηνταριά χρόνια, με τον Α’ παγκόσμιο Πόλεμο, και τη
ρεβάνς των Γερμανών, με τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, που στοίχισε τη ζωή 40 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Η απόπειρα και του Ναπολέοντα – για μια Eνωμένη, υπ’ αυτόν,
Ευρώπη – και του Χιτλερ ομοίως, καταπνίγηκαν μέσα σε ποτάμια αίματος. Τα γεγονότα, εγγύτερα στην εποχή μας, είναι λίγοπολύ γνωστά και δεν χρειάζονται ευρύτερη παρουσίαση.
Το Κεφάλαιο όμως και η ακόρεστη πλεονεξία των εκφραστών
του δεν το έβαλαν κάτω. Είδαν ότι οι «αυτοκρατορίες» δεν
είναι πλέον ούτε εύκολο ούτε συμφέρον να δημιουργηθούν με
την ένοπλη ωμή βία. Άλλαξαν λοιπόν τακτική. Αμέσως μετά τη
λήξη του πολέμου (1945) συνήλθαν στο Μον Πελερέν της Ελβετίας, το 1947, καμιά πενηνταριά καθηγητές οικονομικών κυρίως, τραπεζίτες, επενδυτές με πρωτοβουλία του Βιενέζου
καθηγητή Φρίντριχ φον Χάγιεκ, με σκοπό ν’ αντιμετωπίσουν τον
αυξανόμενο “κίνδυνο” της κολεκτίβας των Μαρξιστικών θεωριών και πρακτικής και των θεωριών του κρατικού παρεμβατισμού του Λόρδου Τζον Μ. Κέινς εφαρμοζόμενου στις αστικές
οικονομίες – Οι «αυτοκρατορίες των πριγκίπων» στις κεφαλαιοκρατικές οικονομίες κινδύνευαν. Έτσι ίδρυσαν την (επιστημονική) εταιρεία Mont Pelerin Sosiety MPS), με σκοπό τη διάδοση
(έκχυση) και επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, επιχρισμένου με ωραίες ιδέες ελευθερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.
«θεάρεστα».
Οι σκοποί επιτυγχάνονται με πολλούς τρόπους, όπως προώθηση ημετέρων “υπo τών” (υποτακτικών) μέχρι και πρωθυπουργικών θώκων, καθιέρωση «νόμπελ» οικονομίας (κάλπικου ως
νόμπελ), υποτροφίες, καθηγεσίες, «φον Μίζες», ...Ακροτελεύτιος σκοπός: «Η δημιουργία μιας παγκόσμιας τάξης (...) που να
επιτρέπει την εγκαθίδρυση αρμονικών διεθνών οικονομικών
σχέσεων».
Εδώ “κολλάει” η Ε.Ε. (πρώην ΕΟΚ), αρχής γενομένης, από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1950).
«Δεν θα υπάρξει ειρήνη για την Ευρώπη, αν τα κράτη συνεχίσουν να βασίζονται στην εθνική κυριαρχία. Οι χώρες της Ευρώπης είναι πολύ μικρές για να εγγυηθούν στους πολίτες τους την
αναγκαία ευημερία και την κοινωνική πρόοδο», έλεγε ο “αρχιτέκτονας” του ευρωπαϊκού οικοδομήματος Ρομπέρ Σουμάν, για
να καταλήξει στο “δια ταύτα”: «Τα κράτη της Ευρώπης θα πρέπει
να επιλέξουν την συνεργασία και την Ομοσπονδιακή μορφή».
Όχι πλέον με τη βία των ρωμαϊκών λεγεώνων, ούτε με τη σπάθα
ή τον πέλεκυ του Καρλομάγνου, το πυροβολικό του Βοναπάρτη,
τα τανκς και τα στούκας του Χίτλερ. Σήμερα, οι κατκατήσεις
επιτυγχάνονται με... το φλερτ· με το καρότο, την εξαγορά και
την εξαπάτηση. Σπανίως με τη βία, συχνότατα με τον εκβιασμό
και την παραπλάνηση!
Δεν υπάρχει πλέον Αυτοκράτωρ· υπάρχει η Κομισιόν! Το κομίσιον, κατά την αγγλική εκφορά, είναι αντιγραφή - προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα - της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.
Ο Αυτοκράτορας, τυπικά τουλάχιστον, εκλεγόταν από την “Επιτροπή των Πριγκίπων”, μετά από διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, συμβιβασμούς και “δώσε - πάρε” (do ut dat), όπως τώρα
στην Ε.Ε.
Τον καιρό που έλεγε αυτά τα ωραία, για “ευημερία και πρόοδο”,
που ανέφερα παραπάνω, ο πρωτεργάτης της Ε.Ε. Ρ. Σουμάν,
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Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, εμαίνετο η απελευθερωτική
επανάσταση των Βιετ Μινχ - των Βιετναμέζων Εθνικιστών της
Ινδοκίνας (Γαλλικής αποικίας) με επικεφαλής τον Χο Τσι Μινχ.
Οι Γάλλοι παρά τις διακηρύξεις του ΟΗΕ, για αυτοδιάθεση των
λαών κ.λπ. ήθελαν να διατηρήσουν την αποικιοκρατική τους αυτοκρατορία, εκμεταλλευόμενοι τους λαούς των αποικιών και βέβαια τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές: Στην προσπάθειά τους
αυτή τους βοηθούσαν οι Άγγλοι που τους “έκαιγε” ν’ ανακόψουν
το αντι-αποικιοκρατικό κίνημα και μετέπειτα και οι Αμερικανοί,
ως διάδοχος κατάσταση. Η μάχη του Ντιεν Μπιεν Φου και η πανωλεθρία των Γάλλων από τις επαναστατημένες δυνάμεις, έδωσαν την απάντηση στους αποικιοκράτες “εταίρους” μας.
Σε γενικές γραμμές, για να θυμηθούμε λιγάκι και να σκεφθούμε
αναλόγως, οι “εταίροι” μας αποικιοκράτες κατείχαν όλο σχεδόν
τον κόσμο.
Η Αγγλία το 1922 διοικούσε το 1/4 του πληθυσμού της γης.
Ήταν η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη. Χαρακτηριστικά λεγόταν ότι “στην Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δύει ποτέ”.
Από τον Καναδά, μέχρι την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, την
Ινδία, τη μισή σχεδόν Αφρική (από Αίγυπτο μέχρι Ροδεσία, Σουδάν, Κένυα, Νιγηρία κ.λπ.) και τη Μέση Ανατολή, Ιράκ, Παλαιστίνη και βέβαια την Κύπρο!
Η Γαλλία κατείχε το μεγαλύτερο μέρος της Βορειοδυτικής και
κεντρικής Αφρικής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο, Γουινέα, Κονγκό, Μάλι, Μαυριτανία, Νίγηρας, Σενεγάλη, Τσαντ, Μαδαγασκάρη...
Αποικίες είχε πολλές και η Γερμανία, που τις έχασε όμως μετά
την ήττα της, το Α’ παγκόσμιο Πόλεμο, για να τις αρπάξουν οι
Άγγλοι και οι Γάλλοι, κυρίως.
Δεν θα τους αναφέρουμε όλους γιατί θα χρειαζόταν η έκταση
μιας πραγματείας. Αλλά να θυμόμαστε ότι αποικίες είχαν και οι
Βέλγοι (Κονγκό) και οι Ολανδοί και οι Ιταλοί (Λιβύη), (Δωδεκάνησα) και βέβαια οι Ισπανοί Κονκισταδόροι (κατακτητές) και οι
Πορτογάλοι.
Όποιος μελετήσει λίγο την ιστορία, της αποικιοκρατίας, την
άγρια εκμετάλλευση, την αρπαγή, τη συμπεριφορά των αποίκων
πάνω στους ιθαγενείς θα νοιώσει την αρμύρα του ιδρώτα και
την υπόγλυκη γεύση του αίματος και θα φρίξει. Θα νοιώσει
πάνω του τα χτυπήματα της σκαπάνης στα ορυχεία αδαμάντων
και χρυσού, και του βούρδουλα το μαστίγωμα στην πλάτη του·
και θα δουν ολοζώντανα πως πλούτισαν και “προόδευσαν” οι
λαμπρές εταίρες μας της “Ευρώπης”. Αυτής της Ε.Ένωσης.
Δεν άφησαν χώρα για χώρα, μεγαλονήσους, νησιά και βραχονησίδες ανεκμετάλλευτες (“αναξιοποίητες”), αναίμακτες. “Μαστίγιο και βόλι” ήταν η μέθοδος “εκπολιτισμού” των “αγρίων”.
Ακόμη και σήμερα εισπράττει λίτρα η Γαλλία, από πρώην αποικίες της, που δέχθηκε ν’ αυτονομηθούν, για την “πρόοδο” που
τους “πρόσφεραν”, “εκπολιτίζοντάς” τους!!!
Αυτά που υφίστανται οι Ευρωπαίοι από την “τρομοκρατία”, είναι
το πιτσίλισμα μόνον, απ’ το αίμα που αυτοί οι “πολιτισμένοι” έκαναν να αναβλύσει στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική... στην
Ευρώπη.
Αυτή η μικρή ιστορία της αποικιακής αρπαγής και σκληρότητας
έχει διαποτίσει τη νοοτροπία τους και ψυχοσύνθεσή τους. Το
‘χούι” δεν αλλάζει εύκολα. Αυτοί είναι οι “εταίροι” μας!
Αυτές είναι οι εταίρες μας χώρες, που δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από κάτω τους, ενώ έχουν ξεφτιλίσει κάθε έννοια πολιτισμού, δικαίου, λογικής, ανθρωπισμού, θρησκείας και
ιδεολογίας. (Δεν τα βλέπει όμως αυτά όποιος πάσχει από το
σύνδρομο της Στοκχόλμης κι έχει ερωτευθεί το βιαστή του).
――――――
1. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, Κεφ. VII, εκδόσεις Σκαραβαίος,
1969, σελ. (το σχόλιο του Ναπολέοντα στο υπό έκδοση βιβλίο).
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ΕΒΔΟΜΗ

Η

νεαρή Κατερίνα ξυπνά από το κώμα σε ένα
κρεβάτι νοσοκομείου και έρχεται αντιμέτωπη
με τη σκληρή πραγματικότητα της διάγνωσης
του σακχαρώδη διαβήτη.
Την εκπαίδευση και τις απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά της, όπως της αποφυγής των επιπλοκών, των
μορφών του διαβήτη, της μητρότητας και των επαγγελματικών της προοπτικών, συμπληρώνουν ο τελειόφοιτος της ιατρικής φίλος της, ο γενικός της
γιατρός και η ψυχολόγος. Με την εξέλιξη της ιστορίας αναδεικνύονται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού της
περιβάλλοντος.

ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΙΝΕΚΟΣ

Το βιβλίο: “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις”
έχει γράψει ο ενδοκρινολόγος γιατρός Κώστας Φαινέκος και παρουσιάζει με μυθιστορηματικό τρόπο,
όλα όσα σχετίζονται με την σύγχρονη θεραπευτική,
αλλά και την αποφυγή των επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
Η χρήση διηγηματικής γραφής, που συνδυάζει τις σημαντικές πλευρές της αντιμετώπισης του σακχαρώδη
διαβήτη με την πλοκή ενός διηγήματος, καθιστά την
ανάγνωση ευχάριστη χωρίς να αποστερεί τις απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές πληροφορίες η να
μειώνει την επιστημονική τους διάσταση.

Στα 20 κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται με εμπνευσμένη διηγηματική περιγραφή όσα πρέπει να γνωρίζουμε
για την θεραπεία, την πρόληψη, την
διατροφή, την άσκηση, την ψυχολογική στήριξη, αλλά
και τους πολύπλοκους μηχανισμούς, αυτής της
νόσου, που μετρά εκατομμύρια ασθενών σε όλο τον
κόσμο.
Η δύσκολη πορεία από το διαβητικό κώμα, στον
έρωτα και την προσωπική ευτυχία, γίνεται η αφορμή
για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν λύσεις
επειδή η ζωή είναι πιο γλυκιά από όσο νομίζουν οι
ασθενείς με διαβήτη.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σκαραβαίος.
Εχει σχήμα 17Χ24, σελ. 112
τιμή 10 ευρώ
Zητήστε το στα Βιβλιοπωλεία

Aθήνα 2017

Κεντρική διάθεση : Εκδόσεις Σκαραβαίος, Στρ. Παπάγου 6 Βούλα 16673
Τηλ. 210 8959.004, 6937153052, press@ebdomi.com

Ο Κώστας Φαινέκος είναι γιατρός ενδοκρινολόγος.
Τελείωσε την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών,
απέκτησε την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και διδακτορικό δίπλωμα στη μεγάλη Βρετανία.
Ίδρυσε το τμήμα ενδοκρινολογίας, μεταβολισμού και
διαβήτη στο Nοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» το 1981, όπου διετέλεσε διευθυντής του, μέχρι το 2008 όταν συνταξιοδοτήθηκε.
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το διαβήτη ερευνητικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά, με τη δημιουργία γνωμοδοτικής
επιτροπής για το σακχαρώδη διαβήτη στο Yπουργείο
Yγείας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαβητολογικών εξωτερικών ιατρείων και κέντρων σε όλη τη
Χώρα.
Kαι τώρα συγγραφέας με το βιβλίο “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίεις” παρουσιάζει με μυθιστορηματικό
τρόπο, όλα όσα σχετίζονται με την σύγχρονη θεραπευτική, αλλά και την αποφυγή των επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.

nq}l{q{
¡£¡
¬§q®¥¬§j¡¡£¬±£¯¬¨§¯
“u~|u z{” «¯¨ª§«£¤§¦
«¬ ¦¨ª§±«« ¬§±¡¤§±¬§±}©«¬¡¦£§±
“{z{y|u|n|il}|uun’|~|zy|q”
¨§±¨ª¥¬§¨§¡ ¬ ¦nª«£±~³§±
«¬¡¯¥¥«¬§1§¥¡«¥¬¡£~§±«§
y¤x¦¡²¤§±u¦

4 ΣΕΛΙΔΑ - 6 ΜΑΪΟΥ 2017

«...Σαν εκδρομή»

ΕΒΔΟΜΗ

Πολιτιστική Ανοιξη στο Δήμο Παλλήνης

Έκθεση Ζωγραφικής
Όλγας Μαντζουράνη – Ανδρικοπούλου
στον Δήμο Μαρκοπούλου!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί στα εγκαίνια της
Έκθεσης Ζωγραφικής «...Σαν εκδρομή» της εικαστικού και συμπολίτισσας Όλγας Μαντζουράνη - Ανδρικοπούλου, που θα πραγματοποιηθούν, το
Σάββατο 13 Μαΐου 2017 και ώρα 8 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο - Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου
(οδός Γ. Παπαβασιλείου 34).

Τα έργα της εικαστικού, περιγράφει εξαιρετικά η θεωρητικός Τέχνης Susana Bautista: «Πρόκειται για συνθέσεις
αισθαντικές, με αποκόμματα και φωτογραφίες, από εφημερίδες και περιοδικά σε συνδυασμό με ακουαρέλες. Το
αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη έκφραση ομορφιάς
και βάθους, που απορρέει από τη διακριτική διαφάνεια
της απαλής ακουαρέλας και τη διασπασμένη ρεαλιστική
παρουσία του μαύρου και του άσπρου.
Η τοποθέτηση των τυπωμένων λέξεων και εικόνων αντιπαρατίθεται στις φωτοσκιάσεις και τις κηλίδες από λεπτές χρωματιστές πινελιές, δημιουργώντας επάνω στην
επιφάνεια ένα εντελώς ασυνήθιστο αποτέλεσμα» - (μετάφραση: Νανά Παπαγγελή, Αθήνα 1993).
Η ίδια η Όλγα Μαντζουράνη – Ανδρικοπούλου, αναφέρει
για τη δουλειά της: «Όταν θέλεις να συμφιλιωθείς με την
καθημερινότητα, τότε παίζεις πάνω στο χαρτί με τη
γραφή, με το κολλάζ, τη φόρμα, αναδεικνύοντας αντικείμενα που είναι απλά και απαρατήρητα, γωνίες που συνήθισες να βλέπεις, στιγμές που μπορεί να μη σημαίνουν
τίποτα. Πάντα πίσω από αυτά, υπάρχει ένα παράθυρο
έτοιμο να ανοίξει διάπλατα, ένα τραπέζι να σε καλωσορίσει, ένα καράβι να σε ταξιδέψει...σαν εκδρομή».
Η Όλγα Μαντζουράνη - Ανδρικοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα και μεγάλωσε στα Εξάρχεια. Την περίοδο 1969 1974 σπούδασε διακοσμητική και αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γενεύης Ελβετίας. Το 1981 διορίστηκε καθηγήτρια καλλιτεχνικών
στη Μέση Εκπαίδευση και δίδαξε τη δεκαετία 1980 - 1990
στο Γυμνάσιο και Λύκειο Μαρκοπούλου και στη συνέχεια
στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης Αττικής. Από το 2004
ζει και ζωγραφίζει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης
των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων, ο Δήμος
Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτιστικά προγράμματα με την μορφή εργαστηρίων
τέχνης που αποτελούν σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και στα οποία συμμετέχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών, νέων και
μεγάλων.

Δ.Ε. Γέρακα
19.00 – Εγκαίνια Παιδικών Εικαστικών Εργαστηρίων
Δ.E . Γέρακα (έως 2/6 από 09:00-17:00)
Παρασκευή 09/06 – ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά
20.00 – Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (10&11/06
από 11:00-14:00)

«ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 2»
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Δευτέρα 15/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
19.30 – Συναυλία Παιδικών Χορωδιών Δήμου Παλλήνης
Παιδική χορωδία Γέρακα & Παιδική χορωδία Παλλήνης
Σάββατο 20/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
19.00 – Συναυλία των μαθητών των μουσικών εργαστηρίων Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού και Μαντολίνου
του Δήμου Παλλήνης
Παρασκευή 26/05 & Kυριακή 28/05 Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου»
18.30&20.00 – Θεατρική Παράσταση «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» του Ευγένιου Τριβιζά σε σκηνοθεσία
Χanna Μay Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης
Τετάρτη 31/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
18.30 – Θεατρικό Δρώμενο Νηπίων
Εργαστήρι Παιχνιδιού και Αυτοσχέδιου Παραμυθιού

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α’ προβολή την καθηλωτική
ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας «ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 2» (Guardians of the Galaxy Vol.
2), έως και την Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017.
Προβολές: 6.45 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Οι περιπέτειες της ομάδας συνεχίζονται, καθώς διασχίζουν τις εξωτερικές περιοχές του σύμπαντος. Οι
Guardians πρέπει να αγωνιστούν για να διατηρήσουν μαζί
τη νέα τους οικογένεια, καθώς ξετυλίγουν τα μυστήρια
της αληθινής συγγένειας του Πίτερ Κουίλ. Οι παλιοί εχθροί γίνονται νέοι σύμμαχοι και αγαπημένοι φίλοι από τα
κλασικά κόμικς, θα έρθουν σε βοήθεια των ηρώων μας,
καθώς ο κινηματογραφικός κόσμος της Marvel, συνεχίζει
να επεκτείνεται.
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«Ένας Μάης για τον Μπρεχτ»
αφιερωμένος στην ελευθερία του λόγου
Η θεατρική ομάδα πείρα(γ)μα με
αφορμή τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από το θάνατο του Γερμανού
δραματουργού, ποιητή και διανοητή
Μπέρτολτ Μπρεχτ και την παράστασή
της «Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΡΕΧΤ» -που παρουσίασε με επιτυχία όλο το φετινό
χειμώνα για πρώτη φορά από σκηνής
το πλήρες πρακτικό της ανάκρισης
του πρόσφυγα συγγραφέα στις ΗΠΑ
από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών
Ενεργειών του Κογκρέσου καθώς και
τμήματα του φακέλου του από
το FBI-, αφιερώνει στον συγγραφέα
τέσσερις Δευτέρες του Μάη
2017 διοργανώνοντας έναν κύκλο εισηγήσεων, παραστάσεων και διαλόγου με τους θεατές της πάνω στη
ζωή και το έργο ενός από τους αγαπημένους της δημιουργούς κι επικεν-

τρώνοντας στο θέμα της ελευθερίας
του λόγου που προκύπτει από τις
προσωπικές περιπέτειες του συγγραφέα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και
της δημιουργίας του, με τη ματιά
στραμμένη από το χθες στο σήμερα.
Το πρόγραμμα θα ξεκινάει κάθε Δευτέρα στις 20.30 με μία 20λεπτη εισήγηση
από
προσκεκλημένους
ομιλητές που θα φωτίσουν διαφορετικές πτυχές του πολύπλευρου αυτού
συγγραφέα, θα συνεχίζει με ένα απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση
της ομάδας πείρα(γ)μα «Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ
ΜΠΡΕΧΤ» σε σύνθεση κειμένων/σκηνοθεσία Αγγελικής Κασόλα και θα
ολοκληρώνεται με ανοιχτή συζήτηση με τους θεατές στο φιλόξενο
χώρο του ΤΡΙΚΥΚΛΟ UpStage που
φιλοξενεί τα τέσσερα τελευταία χρό-

νια.
ΤΡΙΚΥΚΛΟ UpStage: Γεωμέτρου και
Πυθέου γωνία, Ν. Κόσμος, Στάση
μετρό: Αγ. Ιωάννης, Τηλ. 210 9232
384)

«ΕΝΑΣ ΜΑΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΡΕΧΤ»
Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, 20:30
Νάντια Βαλαβάνη: «Ο Μπρεχτ στην
Αμερική». Απόσπασμα από την παράσταση «Η Δίκη του Μπρεχτ» Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, 20:30
Αγγελική Κασόλα: «Ο Μπρεχτ μέσα
από τα αρχεία του FBI». Απόσπασμα
από την παράσταση «Η Δίκη του
Μπρεχτ»
Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό
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«Παγκόσμια Ημέρα
της Μητέρας»
στην Κερατέα
Το Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας
όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη
στην «Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας».
Οι παιδικές χορευτικές ομάδες του Λυκείου θα παρουσιάσουν χορούς, τραγούδια και ποιήματα αφιερωμένα στη Μητέρα.

Αφιέρωμα στη γιορτή της μάνας
Το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ Γλυφάδας και η Παναθηναϊκή Ένωση Γυναικών Γλυφάδας – Βούλας διοργανώνουν εκδήλωση για να τιμήσουν την γιορτή
της μητέρας, την Κυριακή 14/5 και ώρα 20.00 μ.μ.
στο ξενοδοχείο Emmantina (Λ. Ποσειδώνος 33).
Θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το
οποίο έχει επιμεληθεί η ηθοποιός Γιώτα Αγνάντη.
Τους μονολόγους προσφέρει συμμετέχοντας ο
συγγραφέας Κώστας Μπιλήρης.
Την εκδήλωση πλαισιώνουν: Τζέφη-Σοφία Ζαχαροπούλου στο πιάνο-τραγούδι
Ο Γιώργος Καραμούτσιος και η Μίνα Δάκου κιθάρα
και τραγούδι (ΩΔΕΙΟ ΣΑΠΦΩ) καθώς και η χορευτική ομάδα «Χορομάθεια»
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τιμητικές βραβεύσεις Mητέρων από τα χωριά SOS Βάρης για την
πολυετή προσφορά τους.
Οι εικαστικοί ""ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΠΑ"" και " ΝΙΝΑ
ΑΣΠΕΤΑΚΗ " θα παρουσιάσουν έργα τους αφιερωμένα στη ΜΗΤΕΡΑ !!
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6981087117.

5θήμερη εκδρομή με το
ΚΑΠΗ Κερατέας
To N.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» του Δήμου Λαυρεωτικής και το
Κ.Α.Π.Η. Κερατέας προσκαλούν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
στην πενθήμερη εκδρομή, που διοργανώνεται από 29/5 2/6 2017 στην Καβάλα. Η εκδρομή περιλαμβάνει επισκέψεις στη Δράμα, στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων, στο
Σπήλαιο Αγγίτη, στη Θάσο, στο Πόρτο Λάγος και στην
Ξάνθη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
έχει διπλασιάσει την επιχορήγησή του για τα έξοδα ταξιδιών αναψυχής στον προϋπολογισμό του 2017, σε μια
προσπάθεια έμπρακτης στήριξής του, ώστε να αυξηθούν
οι παροχές σε μία τρίτη ηλικία που βάλλεται.
Η εκδρομή περιλαμβάνει:
• Μεταφορά με πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωϊνό και δείπνο σε μπουφέ
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη Θάσο.
Οι εγγραφές ξεκινούν την Τρίτη 2/5/2017 και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

Tα χνάρια σπουδαίων μορφών της Αναγέννησης
στις συνοικίες της Aθήνας
Oλοι μπορούν να ανακαλύψουν το μυστικό του
Leonardo Da Vinci και της
Αναγέννησης μέσα από
ένα κυνήγι θησαυρού το
οποίο θα εκτυλιχθεί στο
κέντρο της Αθήνας.
Η Be a Greek δημιούργησε
μία περιπέτεια στην καρδιά της Πρωτεύουσας.
Καλεί όλους να επιστρατεύσουν τις γνώσεις τους,
την ευφυΐα και τη δημιουργικότητά τους και να
ακολουθήσουν τα χνάρια
σπουδαίων μορφών της
Αναγέννησης καθώς εκείνοι αναζητούν το μυστικό
της ολοκλήρωσής τους.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, δίνοντάς την ευκαιρία
να περιηγηθούν οι συμμε-

τέχοντες στις συνοικίες
της πόλης, όπως η Πλάκα,
η Ακρόπολη, το Σύνταγμα,
το Θησείο και το Μοναστηράκι και να ανακαλύψουν τα σημάδια που
μέχρι πρότινος αγνοούσαν.
«Φτιάξτε την ομάδα σας
και αδράξτε την ευκαιρία
να προσφέρετε στον
εαυτό σας και τους αγαπημένους σας μια εμπειρία
συνεργασίας, γέλιου, μυστηρίου και όμορφων αναμνήσεων».
Πώς όμως, ο Leonardo
έφτασε στην Αθήνα για να
ανακαλύψει αυτό που τόσο
παθιασμένα αναζητούσε σε
ολόκληρη τη ζωή του;
Αποτελεί κι αυτό ένα μυστήριο το οποίο μπορεί να

αποκαλυφθεί σιγά σιγά …
Πληροφορίες
Κυριακή 7 Μαΐου 2017
Ώρα Έναρξης: 10:00
Ώρα Λήξης: 17:00
Κόστος Συμμετοχής: 10€ /
άτομο
Μέγιστος αριθμός μελών
ανά ομάδα: 10

Σημείο Συνάντησης: έξω
από το Μετρό Ευαγγελισμού, εντός του Πάρκου
Για τη διασφάλιση της
ομαλής διεξαγωγής της
Δράσης, να είστε στο σημείο πραγματοποίησής της
15 λεπτά πριν από την
προκαθορισμένη
ώρα
έναρξης.

“Περιήγηση στον Κάλβο Έμμετρη μονογραφία”
Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας, οργανώνει εκδήλωση με ομιλητή τον Χαραλαμπο Βασιλακη, Ποιητη, με θέμα: “Περιήγηση στον Κάλβο Έμμετρη μονογραφία”.
Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “Οασις”, Ποσειδωνος 27 Γλυφαδα. την Πέμπτη 11 Μαΐου. Ωρα
προσελευσης
7.30. Γενικη εισοδος 5 ευρω.
Διατιθενται καφες τσαι αναψυκτικα και συνοδευτικα.

«ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ: σε κρίσιμη καμπή»
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, η Ένωση Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη της,
τους φίλους της και κάθε ενδιαφερόμενο σε μία
ανοιχτή συζήτηση, με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: σε κρίσιμη καμπή» - Πού βρισκόμαστε και προς τα πού βαδίζουμε - Προτάσεις.
Θα προηγηθεί συνοπτική εισήγηση, όπως προβλέπεται από το νέο θεσμό της Ένωσης Πολιτών Βούλας:
«Κύκλος Διαλόγου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιάννης Δημητριάδης, Πρόεδρος
Κυριακή, 7 Μαϊου 2017, ώρα 7 μ.μ.
Πνευματική Εστία Βούλας
(Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, οδός Αγ. Ιωάννου)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟY ΜΟΡΙΑ
1829-1838
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών και ο Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ παρουσιάζουν την έκδοση:
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟY ΜΟΡΙΑ 1829-1838
Τμήμα Αρχαιολογίας - Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, Επιγραφών, τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, 7:30 μμ
στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

«Παίζω Μουσική με τα Μάτια»
The Eye Harp
Το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Ηχου
Μουσικής Και Λόγου ΕΚΕΙΜ παρουσιάζει για Πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα EYE HARP
(the Eye Harp Project by Zacharias
Vamvakousis), για Άτομα με ειδικές
ανάγκες.
»Παίζω Μουσική με τα Μάτια»
Το Ωδείο ΑμεΑ του Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου, Μουσικής και
Λόγου (Ε.Κ.Ε.Ι.Μ.) σας προσκαλεί
στην παρουσίαση του Eye Harp μιας
καινοτόμας εφαρμογής του Διδάκτορος Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (Information and

Communication Technologies) Ζαχαρία Βαμβακούση
H παρουσίαση του Eye Harp θα γίνει
το Σάββατο 20 Μαϊου 2017 στην
Aίθουσα
Eκδηλώσεων
του
Ε.Κ.Ε.Ι.Μ. (3ης Σεπτεμβρίου 130,
Αθήνα), και ώρα 18.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
«Ο βασικός στόχος του Eye Harp
είναι να επιτρέψει σε ανθρώπους με
κινητικά προβλήματα που αδυνατούν να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο, να παίξουν μουσική με τα
μάτια τους. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ανθρώπους με μεγάλου

βαθμού παράλυση» εξηγεί ο Έλληνας επιστήμονας.
Το σύστημα Eye Harp ενδιαφέρει
όλους όσους έρχονται σε επαφή με
άτομα με αναπηρίες: επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικούς εκπαιδευτικούς,
εργοθεραπευτές,
φυσιοθεραπευτές,
θεραπευτές
μέσω τέχνης, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, καθώς αποτελεί
ένα σημαντικό εργαλείο προσέγγισης ατόμων με ειδικές και σύνθετες
ανάγκες, όλων των ηλικιών, με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους.
Η Παρουσίαση είναι Βιωματική και
απευθύνεται σε όλους!
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(για παιδιά γεννημένα το 2011)
α. Πιστοποιητικό γέννησης, ή ληξιαρχική Πράξη
γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές/μαθήτριες,
επίσημα μεταφρασμένα.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή
προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
συμπληρωμένο από τον παιδίατρο. Θα δοθεί από
το Σχολείο.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΗ
στο όνομα του γονέα ή ενοικιαστήριο κατατεθειμένο στην εφορία ή φωτοτυπία της σελίδας της
φορολογικής δήλωσης 2015 ή 2016 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του γονέα.) Σε περίπτωση πρόσφατης
αλλαγής κατοικίας, θα
χρειαστούν περισσότερα δικαιολογητικά.
ε. Η Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου θα
προσκομιστεί μετά την έκδοσή της από τα νηπιαγωγεία (15 Ιουνίου)

ΕΒΔΟΜΗ

Oδοποιΐα και αντικατάσταση ύδρευσης σε
εκτός σχεδίου περιοχές στο Δήμο Κρωπίας
Το μεγάλο έργο της οδοποιίας (κατασκευή και συντήρηση
οδών) και αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης οικιστικών
περιοχών εκτός σχεδίου πόλης ξεκίνησε με εργασίες στο
Νότιο τομέα o Δήμοw Κρωπίας.
Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας φαίνεται συνεπής στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες, μια που το είχε υποσχεθεί
προεκλογικά. Έτσι προχώρησε σε άρση του χρηματοδοτικού αποκλεισμού του Δήμου - λόγω μνημονίων και περιστολής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - και πήρε
δάνειο ενός περίπου εκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για την εκτέλεση στοιχειωδών αναγκαίων
έργων υποδομής, ύδρευσης και οδοποιίας στη επικράτεια

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 για
όλα τα σχολεία του Κορωπίου θα πραγματοποιηθούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου, Ανδρούτσου 7, ΤΗΛ: 2106623613, από τις 2 έως 19
Μαϊου και ώρες: 10:00 - 11:30.

Καθαρισμός οικοπέδων
από ξερά χόρτα
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σαρωνικού ενημερώνει τους κατοίκους για την αποψίλωση ξερών
χόρτων.
Συγκεκριμένα, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου
από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με
την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες και οι εκμεταλλευτές των οικοπέδων να προβούν στην
αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην
απομάκρυνσή τους. Επίσης, υποχρεούνται στην
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων
υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης
της.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε άμεσα να καθαρίσετε το οικόπεδό σας, από τα ξερά χόρτα και τυχόν
άλλα εύφλεκτα υλικά.
Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας.
Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, ΧΟΡΤΩΝ κλπ.
ΑΠΟ 1Η ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
ΤΗΛ. ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 6944542155

του Δήμου, σε οικισμούς και εκτός σχεδίου περιοχές κατοικίας.
Η έγκριση του δανείου από το Υπ. Οικονομικών το 2015
(είχε προηγηθεί θετική εισήγηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) ακολουθήθηκε από προσυμβατικούς
ελέγχους -εγκρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2016
ενώ οι όροι αποπληρωμής είναι καλύτεροι από τους όρους
δανεισμού του ελληνικού κράτους και ανταποκρίνονται
στην οικονομική δυνατότητα του Δήμου, όπως ενημέρωσε
ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι:
«Τα έργα είναι συγκεκριμένα με μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές ώστε να θεμελιώσουν βάσεις κοινωνικών υπο-

δομών για το άμεσο μέλλον των περιοχών και των
κατοίκων.Αγωνιζόμαστε για αυτονόητα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγματος».

ΞΕΚΙΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ!
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), ξεκίνησε
τη λειτουργία της οργανωμένης Δημοτικής Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο
Ράφτη, για την θερινή περίοδο 2017.

από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το
βράδυ.
Στην τιμή εισόδου, περιλαμβάνεται η
χρήση ξαπλώστρας και ομπρέλας,
καθώς επίσης η χρήση αποδυτηρίων,
ντους και τουαλετών.
Σε περίπτωση τραυματισμού, ηλίασης ή οποιουδήποτε ατυχήματος,
υπάρχει σταθμός Α’ βοηθειών και
ναυαγοσώστης.

Σε νέα διεύθυνση
το Δημοτικό
υποκατάστημα
στο Πόρτο Ράφτη
Την Δευτέρα, 8 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Υποκαστάστημα στο Πόρτο Ράφτη, λόγω
μετακόμισης.
Λόγω μετακόμισης, το Δημοτικό Υποκατάστημα στο Πόρτο Ράφτη, θα παραμείνει κλειστό, από την Τρίτη, 2
Μαΐου, έως και την Παρασκευή, 5
Μαΐου 2017, προκειμένου να γίνει η
μεταφορά των επίπλων, η διαμόρφωση
των γραφείων και να ολοκληρωθούν οι
απαραίτητες συνδέσεις με τα Δίκτυα
Ύδρευσης, Ηλεκτρισμού κ.λ.π.

Η Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, θα λειτουργήσει με είσοδο από τον Μάιο
έως και τον Οκτώβριο καθημερινά,

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται
αναψυκτήριο με πολύ προσιτές
τιμές και ωραία ατμόσφαιρα.

Η νέα διεύθυνση του Δημοτικού Υποκαταστήματος στο Πόρτο Ράφτη, το
οποίο και θα λειτουργήσει από την
Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, είναι: Λ.
Πόρτο Ράφτη 676 (δίπλα στον Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού και τον
«Σκλαβενίτη», κοντά στον κόμβο του
«Γέγου»).
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ΕΒΔΟΜΗ

«Πυροπροστασία στην
καθημερινότητα» στα 3Β
«Πυροπροστασία στην καθημερινότητα» διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το
τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το Σάββατο 6 Μαΐου στις 17.00 στο πολιτιστικό κέντρο
«Ιωνία», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα.
Στην ημερίδα θα συζητηθούν τα μέτρα που πρέπει
να λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των συμπολιτών και την περιουσία τους, ενώ θα διεξαχθεί και πραγματική
άσκηση πυρασφάλειας στον αύλειο χώρο.

Παρατείνεται η
διαβούλευση για την
κυκλοφοριακή μελέτη στα 3Β
Παράταση της διαβούλευσης για την κυκλοφοριακή
μελέτη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
μέχρι τις 12 Μαΐου, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους του
δημότες, κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς να
καταθέσουν τις απόψεις τους επί των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου διαβούλευσης,
η μελέτη θα δοθεί για έγκριση σε όλα τα αρμόδια
όργανα του Δήμου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει
η υλοποίηση της.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να κατεβάσουν ολόκληρη τη μελέτη στο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-planning
Όσοι θέλουν να στείλουν σχόλια ή παρεμβάσεις μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα διαβούλευσης στο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq5zMQxQNYVC1x
1PQ7aqJ0vmhEdzCJQf9ERQV4o6v_Erj0hA/viewform

Μια διαφορετική ημέρα, στο
2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Στα πλαίσια ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία,
το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας σε συνεργασία με
τα 1ο, 3ο, & 4ο Δημοτικά Βούλας, προγραμματίζουν
την Κυριακή 7 Μαΐου στο 2ο Δημοτικό Βούλας (Πλαπούτα 7) να ζήσετε μια διαφορετική ημέρα στο σχολείο, συμμετέχοντας μαζί με τα παιδιά σας σε ένα
δημιουργικό ταξίδι που ετοίμασαν δάσκαλοι και γονείς για να κλείσουν τη φετινή σχολική χρονιά.
Ένα ταξίδι, όπου «ο γονιός, σύντροφος στο ταξίδι
της ζωής» του παιδιού του, «ψάχνοντας τον χώρο
του», θα αναπτύξει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του, ενώ θα προσπαθήσει, μέσα από ένα
διαφορετικό τρόπο, να βάλει «όρια μέσα από ένα παραμύθι» στο παιδί του.
2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Βασικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Παρουσίασε ο Γεν. Γραμματέας Κώστας Πουλάκης
Τις βασικότερες αλλαγές, που έχουν
μέχρι στιγμής κατατεθεί, από την
αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΣ, στο
δημόσιο διάλογο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας
Πουλάκης, μιλώντας την (3.5.17)
στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση της
παράταξης «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή
Πόλη» με παρουσία πλήθους αυτοδιοικητικών στελεχών από όλους
τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται
της πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ και
δεν εξαντλούνται, στην καθιέρωση
της απλής αναλογικής ως
εκλογικού συστήματος, τόνισε
ο Κ. Πουλάκης, παρ’ όλο που,
όπως ανέφερε, αυτή αναμένεται να φέρει μία «μικρή επανάσταση».
Απαρίθμησε δε τις σημαντικότερες:
- Ριζικός επανασχεδιασμός των
αρμοδιοτήτων,
- Δημιουργία διακριτών «μοντέλων» Ο.Τ.Α., ανάλογα με τα
ιδιαίτερα γεωμορφολογικά,
κοινωνικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους,
- Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των θεσμών ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, είτε στο επίπεδο των πρώην
«καποδιστριακών» Δήμων, είτε στο
επίπεδο των σημερινών τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων,
- Αποσύνδεση της διεξαγωγής των
αυτοδιοικητικών εκλογών από τις
ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το
εάν τελικά θα επιλεγεί η καθιέρωση
τετραετούς θητείας για τους αιρετούς των Ο.Τ.Α., όπως ισχύει και για
τη Βουλή, ή η διατήρηση της πενταετούς θητείας που προβλέπει ο
«Καλλικράτης»,
- Μείωση του ορίου ηλικίας για την
κτήση του δικαιώματος εκλέγειν στα
17 έτη,
- Μείωση του αριθμού των υποψηφίων, ως το +10% του αριθμού των
εδρών κάθε συμβουλίου,
- Αλλαγή του τρόπου επιλογής των
χωρικών Αντιπεριφερειαρχών,
- Καθιέρωση της απλής αναλογικής
ως εκλογικού συστήματος για την
ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, με ταυτόχρονη διατήρηση του συστήματος
των δύο γύρων,

- Αναβάθμιση του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπή,
- Ανάθεση στον Γενικού Γραμματέα
του Δήμου ή της Περιφέρειας των
αρμοδιοτήτων τρέχουσας διαχείρισης, ώστε οι αιρετοί να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως
στα μείζονα και πιο πολιτικά ζητήματα της περιοχής τους,
- Θεσμοθέτηση διαδικασιών υποχρεωτικής διαβούλευσης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της μέγιστης δυνατής
συναίνεσης τόσο μέσα στο Δημοτικό
και Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και
έξω από αυτό, σε επίπεδο κοινωνίας,
για τα πιο σημαντικά θέματα διοίκησης
των ΟΤΑ (προϋπολογισμός, τεχνικό
πρόγραμμα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβόητη «κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ,

- Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ
(Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο
και Εκτελεστική Επιτροπή),
- Καθιέρωση δημοψηφισμάτων σε
δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο,
για όλα τα τοπικού ενδιαφέροντος
θέματα, είτε με απόφαση του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου
είτε με λαϊκή πρωτοβουλία,
- Αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών
συνελεύσεων και καθιέρωση συνελεύσεων γειτονιάς, προκειμένου να
ενισχυθεί η άμεση συμμετοχή των
πολιτών,
- Αλλαγή του περιεχομένου και των
διαδικασιών εποπτείας των Ο.Τ.Α.,
- Ενίσχυση της Τοπικής Διαμεσολάβησης,
- Κατάργηση του «Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
και αντικατάστασή του από έναν νέο
μηχανισμό δημοσιονομικής εποπτείας των ΟΤΑ, που θα είναι σε
θέση – σε συνεργασία μαζί τους –
να εντοπίζει τα δομικά προβλήματα
που αυτοί αντιμετωπίζουν και να
τους παρέχει υποστήριξη για την
οριστική επίλυσή τους,
- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαι-

-

-

-

-

-

σίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και τα ίδια έσοδα των ΟΤΑ, που
διέπονται από εξαιρετικά απαρχαιωμένη και διάσπαρτη νομοθεσία,
προσπάθεια η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ
άμεσα
Ενίσχυση των δομών και διαδικασιών του συμμετοχικού προϋπολογισμού,
Επανασχεδιασμός του θεσμού των
ανταποδοτικών υπηρεσιών,
Αναπτυξιακός αναπροσανατολισμός
των Δήμων και των Περιφερειών,
μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων,
Εκσυγχρονισμός του συστήματος
των ΚΑΠ, της κρατικής δηλαδή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, μέσω της
δημιουργίας ενός νέου αλγόριθμου κατανομής τους, που να
λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και ιδιαίτερα
των μικρών ΟΤΑ και τη μείωση
των ανισοτήτων,
- Αναπροσανατολισμός
του
δανεισμού των ΟΤΑ, ώστε αφ’
ενός να υπακούει στους κανόνες
της χρηστής διαχείρισης, αφ’
ετέρου να δίνει προτεραιότητα
στις δημόσιες επενδύσεις της
Αυτοδιοίκησης,
Καταγραφή, παρακολούθηση και
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή
κατεύθυνση,
Αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ στο
πλαίσιο του δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Επίσης στάθηκε ο Γενικός Γραμματέας
του ΥΠΕΣ στις δύο πολυπληθυσμιακές
πόλεις που έχουν συσσωρεύσει όλες
τις υπηρεσίες, αδυνατώντας να αναπτυχθούν οι άλλες πόλεις της Περιφέρειας.
Όπως σημειώσε ο Κ. Πουλάκης, το σχέδιο «Καλλικράτης» έκανε ένα σημαντικό
βήμα
προχωρώντας
στην
καθιέρωση της μητροπολιτικής περιφέρειας, το οποίο όμως έμεινε μετέωρο,
γιατί δεν υπήρξαν, ορατά αποτελέσματα στη λειτουργία του θεσμού
αυτού.
Ενα από τα θέματα προς συζήτηση
λοιπόν είναι πώς οι μητροπολιτικοί
Ο.Τ.Α. θα ενισχυθούν με αρμοδιότητες
και θα διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο στην επίλυση των ιδιαίτερων
προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δύο μεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας.
πηγή: localit.gr
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Anthologia Graeca
ή Παλατινή Ανθολογία
(Με εισαγωγή στο επίγραμμα)
Το 1606, ένας Γάλλος νομομαθής ο Claude Salmaise,
σκαλίζοντας στην κρατική βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης,
βρήκε τυχαία σε ένα ράφι, 15 τομίδια χειρόγραφα, μια εν
ολίγοις συλλογή με διαφόρων ποιητών επιγράμματα πουσυντάχθη το 980 μ.Χ. και που είχε τον τίτλο Anthologia
Greca, δηλαδή Ελληνική Ανθολογία.
Εκείνη την εποχή και μέχρι το 1620, η Χαϊδελβέργη γραφόταν ως η πρωτεύουσα του Γερμανικού κρατιδίου Κάτω
Παλατινάτου. Και επειδή η βιβλιοθήκη αυτή στεγαζόταν
μέσα στον ανακτορικό χώρο του Παλατινάτου, λεγόταν
και Παλατινή. Έκτοτε και αυτή η Ελληνική ανθολογία είθισται να λέγεται Παλατινή Ανθολογία.
Το χειρόγραφο της Παλατινής Ανθολογίας έχει γράψει τη
δική του Οδύσσεια σε μια διελκυστίνδα αλλάζοντας διαδοχικά χέρια και τόπο. Σε πορεία αρχικά ξεκίνησε από την
Φερράρα, έφτασε κάποτε -δεν ξέρει κανείς πότε - στην
Χαϊδελβέργη όπου και το 1606 όπως προαναφέρθηκε το
ανακάλυψε ο Σαλμάσιος. Το 1622, μετά την κατάληψη της
Χαιδελβέργης από τους Ιταλούς, το χειρόγραφο της Παλατινής το πήρε, ο πάπας Γρηγόριος ο ΙΕ’ για το Βατικανό.
Για να διευκολυνθεί όμως η μεταφορά, οι παπικοί τού ξέσκισαν τα εξώφυλλα και το έκαναν κομμάτια. Στο Βατικανό, το έδεσαν σε δυό κομμάτια χωριστά, και το έβαλαν
στο ράφι της Παπικής βιβλιοθήκης. Εκεί δε, αυτά παρέμειναν αγνοημένα και εν πολλοίς άγνωστα όσον αφορά την
ύπαρξή τους, για 150 περίπου χρόνια. Τον 18ο αιώνα, όταν
οι Γάλλοι, νίκησαν τους Ιταλούς, άρπαξαν από το Βατικανό
το κομματιασμένο στα δύο χειρόγραφο της Παλατινής Ανθολογίας για την Εθνική τους βιβλιοθήκη. Το 1816 η Χαιδελβέργη το ζήτησε πίσω από τους Γάλλους και οι Γάλλοι
επέστρεψαν μοναχά το ένα από τα δύο κομμάτια του. Το
άλλο το κράτησαν και μόλις εδέησε το όλο χειρόγραφο να
επιστραφεί στην Χαϊδελβέργη, όπου και έκτοτε φυλάσσεται
στη βιβλιοθήκη της ως “χειρόγραφο Palatinus με τον κωδικό Ρ 23”. και αποτελείται από 351 φύλλα κατανεμημένα
σε 15 βιβλία.
Είναι δε η “Παλατινή ανθολογία” μια συλλογή επιγραμμάτων
επιτυμβίων, ερωτικών, σκωπτικών κ.λπ.
Πάντως το αρχικά γραμμένο επίγραμμα, φαίνεται να ήταν
το “Επιτύμβιον” που όπως όλα τα επιγράμματα, διέπεται
από λακωνικότητα και βραχυλογία. Βέβαια αυτή η λακωνικότητα, δεν δείχνει μια υποτίμηση του γεγονότος του θανάτου, αλλά δηλώνει ότι η παράταση μιας λύπης,
προσβάλλει την ζωή. Το επίγραμμα ως “Επιτύμβιο” αρχικά
έγραφε εκτός από το όνομα, το πατρώνυμο, τη χρονολογία
και τον τόπο της γέννησης του εκλιπόντος, αλλά και την εν
ζωή δραστηριότητα του νεκρού. Από τον 7ο π.Χ. αιώνα
όμως έρχεται και εκφράζει και την κατάθεση της αγάπης
των προσφιλών του προσώπων. Από δε τον 6ο και 5ο π.Χ.
αιώνα, κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να εξελίσσεται σε αυτόνομο ποιητικό είδος, που υπακούει στην Επική διάθεση,
πάντοτε όμως παραμένει στη γραμμή του έμμετρου στίχου,
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με περιορισμένες οπωσδήποτε σε κείμενο διαστάσεις,
ενίοτε δε παρεκκλίνει σε κατάθεση συναισθηματική του
θυμικού, από το οποίο πηγάζει και στο οποίο εν τέλει είθισται να απευθύνεται η ποίηση. Από τον 2ο π.Χ. αιώνα,
όπου και η αυγή της ύστερης αρχαιότητος, η κίνηση του
επιγράμματος φαίνεται να ανθεί στην Αίγυπτο, Πόντο και
Συρία ότε και προοδευτικά αρχίζει να απελευθερώνεται
από την αυστηρή βραχυλογία που είχε επιβάλλει η χάραξή
του στην πέτρα και μόνο και αρχίζει να ανθεί στο χώρο του
δηκτικού υπονοουμένου ή του εμφανούς εμπαιγμού, αλλά
και πάλι με εμμονή στο πένθος και στη θλίψη για μια φιλική
απώλεια. Θεματικός χαρακτήρας, λοιπόν εξακολουθεί να
είναι και τώρα ο έρωτας και ο θάνατος, πλην όχι στο επικό
και ηρωικό ή πομπώδες ύφος του παρελθόντος, αλλά στην
προσγείωση, όπου η καθημερινότητα προβάλλεται με την
ταπεινότητα και τον αγώνα της ζωής του μόχθου.
Με τον καιρό η λεκτική και η σύνταξη αρχίζουν να διακονούν την τέχνη, νέες ηθικές αξίες υπεισέρχονται στον
στίχο, τα ερωτικά και τα παιδεραστικά παρακμάζουν, ενώ
αυξάνεται κυριαρχικά το διδακτικό και φιλοσοφίζον περιεχόμενο του επιγράμματος. Το συναίσθημα πλέον ως δεσμευμένο δεν εξωτερικεύεται,
η προσωπική χροιά
υποχωρεί, η απόσταση από τα επίγεια γίνεται ολοένα και
σαφέστερη, κλίνουσα στην υπηρεσία μιας ρητορικής και
ενός στεγανού σχολαστικισμού, που δεν αφήνει χώρο και
περιθώρια για μια ανανέωση ιδεών.
Η θεματολογία συν τω χρόνω, περιορίζεται σε κοινοτυπίες, το θρησκεύεσθαι σβήνει τη χαρά του έρωτα, η οποία
πλέον ενοχοποιείται ως θανάσιμο αμάρτημα, η ελευθερία
του λόγου φιμώνεται, και όλα οδηγούν σε μια εκ των πραγμάτων παρακμή. Με δυο λόγια το “επίγραμμα” οδηγείται και
εκ των πραγμάτων, προοδευτικά στον αφανισμό του.
Αλλά να επανέλθομε για λίγο και στο βιογραφικό ιστορικό
της ανθολόγησης. Γύρω στο 80 π.Χ., ο ποιητής Μελέαγρος
από τα Γάδαρα της Συρίας, εγγράφεται να είναι ο πρώτος
στην ιστορία που συνέθεσε μια σημαντική και πρότυπη ποιητική συλλογή ταξινομημένη και όχι μόνο από δικά του ποιήματα, και της έδωσε το όνομα “Στέφανος - Στέφανος’’.
Δηλαδή στεφάνι που πλέκεται από το όνομα κάθε ποιητή,
αφού κάθε ποιητή τον βαφτίζει και με το όνομα ενός άνθους, όμορφου για τον καλό και άσχημου για τον κακό. Για
την Σαπφώ φερ’ ειπείν, αφιερώνει το ρόδο, για τον Αρχίλοχο το αγκάθι... Ως όμως η καθαυτό λέξη “Ανθολογιον”
για την ποίηση, προετάθη για πρώτη φορά το 140 μ.Χ. από
τον Διογενειανό από την Ηράκλεια του Πόντου, ενώ το “Ανθολογία” πολύ αργότερα άρχισε να γίνεται χρήση. Ακολούθησαν δε με τα χρόνια πολλοί “ανθολόγοι”.
Αλλά τον 10ο αιώνα, εκείνος που διακρίνεται και καταγράφεται σαν ο πρώτος πραγματικός ανθολόγος ποιημάτων,
είναι ο Κωνσταντίνος Κεφαλάς, ο οποίος ταξινομεί θεματικά πια την συλλογή του, που αποτελεί και τη βάση της
Παλατινής Ανθολογίας, επάνω στο περιεχόμενο των επιγραμμάτων της.
Από αυτά τώρα διαβάζομε σε σταχυολόγηση.
Τρέχομε και στεκόμαστε στο Βιβλίο Ε΄ με τα “Ερωτικά επιγράμματα” που μιλούν για τις ηδονές του έρωτα επάνω
στην σαρκική συνεύρεση και όχι την συναισθηματική.
Διαβάζω: «Δεν θέλω στο κρεβάτι μου / μήτ΄ άβγαλτη, μήτε
γριά / Η μιά μου φέρνει λύπηση/ την άλλη τηνε σέβομαι/
Ούτε σταφύλι άγγουρο/ ούτε σταφιδιασμένο/. Θέλω γυναίκα ώριμη/ στα δώματα της Κύπρης.»
Σε άλλο: «Έίτε κυρά μου σε θωρώ με καρακάτες μπούκλες/
είτε με κώμη ξανθωπή, έτσι κι αλλιώς αστράφτεις./ Μα
ακόμα κι αν ασπρίσει το κεφαλι σου, πάλι φωλιά του έρωτα
θε νάναι».
Από άλλο πάλι ερωτικό: «Είναι γλυκό το πήδημα/ κανένας
δεν τα αρνιέται/ μα αν παράδες σου ζητά/ μοιάζει πικρό
φαρμάκι»
Και πιο κάτω: «Μην αγκαλιάζεις την ισχνή / μήτε χοντρή γυ-

ναίκα / τη μέση οδό να προτιμάς /. Η σάρκα λείπει από τη
μια / στην άλλη περισσεύει. / Μη θέλεις μήτε το λειψό, μήτε
και το περίσσειο»
Σε άλλη σελίδα: «Δεν θα πεθάνω κάποτε; Και τι με νοιάζει
εμένα/ κουτσαίνοντας ή τρέχοντας,/ αν κατεβώ στον ΄Αδη;
/Αφήστε με να κουτσαθώ. /Γι’ αυτά δεν έχω εγώ σκοπό/ να
αφήσω ποτέ γλέντι.»
Άλλο: «Την Αντιγόνη αγκάλιασα /και πίεσα το στήθος μου/
στο στήθος το δικό της/. Τα δυό μου χείλη κόλλησα/ στα
ολόγλυκά της χείλη/ και εσμίξαν τα δικά μου. /Σωπαίνω για
τα υπόλοιπα/ που ‘ χουν τον λύχνο μάρτυ»...
Στο Βιβλίο Ζ΄, τα “Επιτύμβια” ο τρόμος της φθαρτότητας,
γεννάει στον άνθρωπο την έφεση για στοχασμό και αυτοαναίρεση ιδεών, που την αντιμετωπίζει με μια ακραία κυνικότητα.
«Στον τάφο μου, όταν βρεθείς διαβάτη
κοντά μου έλα για σπονδή
κρασί γιατί μ’ αρέσει.»
Αλλού: «δεν βγάζω πλέον φλέματα,/ ούτε σκουπίζω μίξες»
ή και «Πολλές φορές επέθανα/ μα σαν αυτή ποτέ μου».
Ακόμη το φιλοσοφίζον κοινωνικά: «Κράτα τα αλέτρι σου
γεωργέ / σπιθαμή δεν έχεις αφήσει /. Σαν τι να θέλεις πια;
Πόσο καρπό μπορείς εσύ να οικονομήσεις; / Όχι από το
χώμα βέβαια, αλλά από των νεκρών τη στάχτη! / Μα δεν θα
ζεις παντοτινά./ Άλλος θα οργώσει επάνω/ σε εσένα που
πρωτάρχισες ΄/τέτοια σπορά, ντροπή σου.»
Σε άλλα:
«Στις μέρες μας άλλαξε κι αυτός ο νόμος του θανάτου / δεν
πέθανα και μ’ έθαψαν / πλην πέθανα μόλις θάφτηκα»
«Έφαγα κι ήπια μια χαρά / γλωσσόφαγα τον κόσμο/ Τώρα
εδώ κείμαι νεκρός, εγώ ο Ρόδιος Τιμακρέων»
«Και το φαΐ λιγόστεψε, και το πιοτί το ίδιο. / Μόνο οι αρρώστιες μπόλικες. / Άργησα, αλλά πέθανα./ Δεν πάτε όλοι
στον διάβολο».
Στο Βιβλίο Ι: “Συμποτικά και Σκωπτικά”, μεταξύ τυρού και
αχλαδίου η θυμοσοφία:
«Ένας τυφλός περπάταγε/ με ένα κουτσό στους ώμους./ Με
πληρωμή το ξένο φως/ δυο μισεροί ενωθήκανε /κι έναν γερό
σχηματίσαν/, ο ένας στον άλλο δίνοντας/ εκείνο που δεν είχε».
Στο Βιβλίο Ι: με τα “Προτρεπτικά” στον τίτλο διαβάζομε:
«Σαν τον ετοιμοθάνατο να χαίρεσαι το βιος σου /μα και να
το τσιγκουνεύεσαι σαν να ‘ναι /το μέλλον σου μπροστά
σου».
«Αυτά που δεν ξέφυγαν από τη γλώσσα /με βουλοκέρι
κράτα τα κλειστά./ Γιατί είναι πιο σπουδαίο να φυλάς όχι
το βιός σου, αλλά τις κουβέντες σου».
«Όταν πενθείς τρώγε πίνε/ Δεν γίνεται η κοιλιά/ να κλαίει
τον πεθαμένο».
«Ήρθα στον κόσμο κλαίγοντας / και κλαίγοντας πεθαίνω
/και μέσ’ στο κλάμα κύλησε ολόκληρη η ζωή μου/. Αχ πολυδάκρυτε άνθρωπε, που σέρνεσαι στο χώμα./ Ανίσχυρος,
τρισάθλιος, για να χωθείς εντός του».
Και το ανήθικο: «ο Κόνων ήταν δίπηχος, /τετράπηχυ η γυναίκα./ Αν ξαπλωμένοι βάλλουνε/ τα ακρόποδα στα ίσια/
μάντεψε που θα φτάνουνε/ του Κόνωνα τα χείλια»
Αλλά και: «Όταν φιλάς αγάπη μου/ το κάνεις από μίσος./Αν
με μισείς δωσ’ μου φιλιά/ κι αν μ’ αγαπάς σταμάτα».
Σε ανακεφαλαίωση τώρα, αυτή η “Παλατινή Ανθολογία” σε
επιγραμματικό δίστιχο, καλύπτει μια παραγωγή ανάμεσα
στον 5ο π.Χ. και 6ο μ.Χ. Φαίνεται δε πως οι εν αυτή στίχοι,
συνετέθησαν εν ψυχρώ και περισσότερο σαν λογοτεχνική
άσκηση. Μια άσκηση που μετέφερε τη γέννηση του επιγράμματος, στο σημερινό ενδιαφέρον.
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα.
2) “Απο την Ελληνική Ανθολογία”, (Εισαγ. Ν.Φιλιπουπολίτη) Εκδ. Καταρτι
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Απ᾽το καρφί

Η Ελλάδα αδειάζει...

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Αναρχία και τσαμπουκάς
στην πλατεία της Βούλας
Καθημερινά παράπονα λαμβάνουμε από κατοίκους
που διαμένουν γύρω από την κεντρική πλατεία της
Βούλας.
Παράπονα για εγκατάλειψη της περιοχής από τη Δημοτική Αρχή. Κανένας έλεγχος στις σταθμεύσεις των
αυτοκινήτων. Όπου θέλει ο καθένας αράζει.
«Δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας» φωνά-

ζουν οι κάτοικοι. «Δεν έχουμε πού να βάλουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν τολμάμε να μετακινηθούμε τις
πρωινές ώρες με αυτοκίνητο γιατί δεν μπορούμε να
μπούμε στα σπίτια μας στην επιστροφή».
Αλλά και η πλατεία έχει κλείσει ολόκληρη από τα μαγαζιά εστίασης, καφέ κ.λπ. που έχουν βγάλει και τα
ερμάρια με τα κουταλο-πιατο-μαχαιρο-πήρουνα στην
μόστρα κλείνοντας και τον υπαίθριο χώρο.

Ολοένα και περισσότεροι 40άρηδες επιστήμονες,
παντρεμένοι με παιδιά, βλέπουν τη μετανάστευση
από την Ελλάδα ως μονόδρομο επιβίωσης.
Περίπου 500.000 Ελληνες έφυγαν από τη χώρα την
περίοδο 2008-2016 για να αναζητήσουν εργασία σε
άλλες χώρες. Βασικότεροι λόγοι μετανάστευσης παραμένουν η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά, ενώ
οι τέσσερις στους δέκα δεν θεωρούν πιθανή την επιστροφή στην Ελλάδα.
Η έρευνα είναι της ICAP People Solutions, η οποία διεξήχθη το 2017 για τρίτη συνεχή χρονιά.
Στην έρευνα μετείχαν 1.268 Ελληνες που ζουν στο
εξωτερικό (έναντι 853 πέρυσι), εκ των οποίων η πλειονότητα -ποσοστό 68%- είναι έως 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και με υψηλή εξειδίκευση.

Ο Διαφωτισμός
Η απόλυτη μοναρχία της Αγγλίας τελείωσε με την Επανάσταση του 1688 και άρχισε να εξαπλώνεται ένας άνεμος
γνώσης και δημιουργίας, συνυφασμένος με τη φιλοσοφία
που αναπτύχθηκε γύρω στον 17ο αιώνα και ονομάστηκε
από πολλούς ιστορικούς ως η «Εποχή του Ρασιοναλισμού», τότε άρχισαν και να εκδίδονται τα πρώτα γραπτά
του Διαφωτισμού.
Από τον 16ο αιώνα ο Μισέλ ντε Μονταίν εφάρμοσε τον
σκεπτικισμό, αλλά είχε μπερδευτεί με τις πολλές θρησκευτικές διαμάχες, οπότε αποσύρθηκε και έγραψε τα περίφημα Δοκίμιά του, για να επικεντρωθεί στον σκεπτικισμό
αργότερα ο Ρενέ Ντεκάρτ.
Η Επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα, ήρθε σε αντιπαράθεση με τις μέχρι τότε επικρατούσες θρησκευτικές
θεωρίες σχετικά με τη φυσική, τα μαθηματικά και την
αστρονομία, που εξηγούσε και τη δημιουργία του κόσμου,
η οποία βασικά προκλήθηκε από τις ανακαλύψεις του Κοπέρνικου και στη συνέχεια του Γαλιλαίου. Και οι δύο είχαν
μελετήσει τα συγγράμματα και τις έρευνες των Ελλήνων
φιλοσόφων, τα οποία και αντέγραψαν για να τα παρουσιάσουν σαν δικά τους, δημιουργώντας το επακόλουθο της
προόδου των εφευρέσεων πάνω στα τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής, τα οποία αποδείκνυαν του
λόγου το αληθές, όπως το μικροσκόπιο, το τηλεσκόπιο
κ.α., και έτσι εδραίωσαν τις καινούργιες επιστημονικές θεωρίες, συμπληρώνοντας και διορθώνοντας τις παλιές!!
Από αυτές τις καταστάσεις δημιουργήθηκε ένα σημαντικό
πνευματικό κίνημα που ονομάστηκε Δ ι α φ ω τ ι σ μ ό ς,
και τοποθετείται στα τέλη του 17ου και στις αρχές του
18ου αιώνα.
Ο Διαφωτισμός παρατηρήθηκε αρχικά στη Γαλλία και αργότερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και έξω απ’
αυτήν και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία καρποφόρησε η Γαλλική Επανάσταση.
Οι Γάλλοι Διαφωτιστές αποκαλούσαν τους εαυτούς τους
«Siecle des lumieres», δηλαδή φωτοδότες!!! Οι Διαφωτιστές πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της
ανθρώπινης δραστηριότητας, στους πολιτικοκοινωνικούς
θεσμούς, την οικονομία, την εκπαίδευση και τη θρησκεία.
Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και εναντίον της
τυραννικής διακυβέρνησης και της καταπίεσης που
ασκούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία!!!
Βασικός φορέας των νέων ιδεών που έφερε ο Διαφωτισμός ήταν η ανερχόμενη αστική τάξη, η οποία μέχρι εκείνη
την εποχή παρέμενε αποκλεισμένη από το σύστημα της
απολυταρχίας.
Οι σημαντικότεροι εκφραστές του Διαφωτισμού ήταν ο
Βολταίρος και ο Μοντεσκιέ, ενώ οι Ντενί Ντιντρό, ο Ζαν

λε Ροντ ντ’ Αλαμπέρ και ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ συγκρότησαν
το ιδεολογικό υπόβαθρο του Διαφωτισμού στην Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α , όπως έλεγαν την κάθε αστική συγκέντρωση στα πολυτελή σαλόνια της αστικής τάξης, γιατί
γίνονταν γύρω από μια μεγάλη στρογγυλή τράπεζα. Η
λέξη είναι ελληνική όπως και όλη η σοφία που καθοδηγούσε τους συνευρισκόμενους στις “εγκυκλοπαίδειες”,
(εγκυκλοπαίδεια = εν+κύκλος+παιδεία).
Ο φιλόσοφος Ντιντερό και ο μαθηματικός Αλαμπέρ εξέδωσαν το 1751 ένα λεξικό αλφαβητικά ταξινομημένο που περιελάμβανε τις τέχνες και τα επαγγέλματα και ονομάστηκε
«Εγκυκλοπαίδεια», προς τιμή των πνευματικών συγκεντρώσεων που έκαναν στα αστικά σαλόνια.
Ο Ρουσσώ διατύπωσε την θεωρία του «Κοινωνικού Συμβολαίου», με το οποίο πρότρεπε την Ευρώπη να υποστηρίξει
τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το μνημειώδες έργο του
Νεύτωνα με τίτλο «Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας», το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν από δικές του προσπάθειες, ήταν αντιγραφές από Έλληνες φιλοσόφους,
αλλά και σύγχρονους επιστήμονες, που τις παρουσίαζε
σαν δικές του. Τώρα, βέβαια, με τις τελευταίες εξελίξεις
της Φυσικής, που οι θεωρίες της επαληθεύονται με μαθηματικές εξισώσεις, όλες οι περασμένες θεωρίες και οι
νόμοι της Φυσικής θα αποτελούν παρελθόν!!!
Η φιλοσοφία του Ντεκάρτ ονομάστηκε «καρτεσιανισμός»
και ανανέωνε τις παλιές επιστημονικές μεθόδους (Λόγος
περί Μεθόδου), και οπαδός της ήταν και ο Ολλανδός Μπαρούχ Σπινόζα, κυρίως στο θέμα της ηθικής, που ήταν επικεντρωμένη γύρω από την άποψη ότι ο Θεός και η φύση
ήταν ένα πράγμα· και αυτή η φιλοσοφική ιδέα έγινε αργότερα η κεντρική ιδέα του Διαφωτισμού!!
Η διάδοση όμως των ιδεών του Διαφωτισμού πραγματοποιήθηκε γρήγορα σε πολλές χώρες, από τα πρώτα περιοδικά και τις πρώτες εφημερίδες, αλλά και από τα διάφορα
βιβλία που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Τα πρώτα περιοδικά εμφανίστηκαν στην Ιταλία στα τέλη του 17ου
αιώνα και απ’ εκεί σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία επικράτησαν δύο κοινωνιολογικές πιέσεις, η μια ήταν η πνευματική πίεση της Θρησκείας και της εκκλησίας και η άλλη μια
αντικληρική άποψη με έντονη κριτική ανάμεσα στη θρησκευτική και στην πρακτική θεωρία!!
Η δημοκρατία άρχισε να πιάνει τόπο στην Αγγλία, γιατί από
το τέλος του 17ου αιώνα ο Τζων Λοκ είχε καθορίσει τον διαχωρισμό των εξουσιών· σε εκτελεστική και σε νομοθετική. Ο
Μοντεσκιέ πρόσθεσε και μια τρίτη εξουσία, που ήταν η δικαστική, την οποία ανέλυε στο έργο του «Πνεύμα των Νόμων».
Οι φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού συνάντησαν έν-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

θερμους υποστηρικτές, οι οποίοι με τη σειρά τους επεδίωξαν να αλλάξουν τους πολιτικούς θεσμούς στην Ευρώπη,
οπότε το 1750 υπήρξαν προσπάθειες να «εξορθολογιστούν» οι ευρωπαϊκές μοναρχίες και οι νόμοι τους!! Αυτή
η ιδέα ενσαρκώθηκε στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και σε ένα μικρότερο βαθμό στις προτάσεις των Ιακωβίνων της Γαλλικής
Επανάστασης, η οποία απετέλεσε μια βίαιη ενσάρκωση της
φιλοσοφίας του Διαφωτισμού!!
Ο Νεοελληνικός διαφωτισμός, γεννήθηκε στις ελληνικές
παροικίες και διαδόθηκε με κύριο όπλο την ελληνική τυπογραφία στον υπόδουλο Ελληνισμό με κάποια καθυστέρηση
λόγω των δύσκολων συνθηκών της τουρκοκρατούμενης
Ελλάδας, από τον Κ.Θ. Δημαρά γύρω στα 1750-1821 και
με σημαντικούς εκπροσώπους τους Ευγένιο Βούλγαρη, Ιώσηπο Μοισιόδακα, Δανιήλ Φιλιππίδη, Γρηγόριο Κωνσταντά, Άνθιμο Γαζή και σπουδαιότερο απ’ όλους τον
θρυλικό Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίο, ο οποίος με το έργο
τους «Φυσικής Απάνθισμα», προσπαθεί να εμψυχώσει
τους συμπατριώτες του και να τους οδηγήσει στην αγάπη
για μάθηση και ορθολογική σκέψη μέσα από τις φυσικές
επιστήμες!!!
Ο Ρήγας Φεραίος εμπνευσμένος από την απελευθερωτική
κίνηση της Γαλλίας και γενικά από τον άνεμο ελευθερίας
που σαρώνει την δυτική Ευρώπη, δίνει όλη την ψυχή του
και τη διάνοιά του στον απελευθερωτικό αγώνα της σκλαβωμένης του παρτίδας μέχρι που στο τέλος έδωσε και την
ίδια του την ζωή!!! Στα τέλη του 18ου αιώνα τυπώνει μια
σειρά από χάρτες μεταξύ των οποίων και την “Μεγάλη
Χάρτα της Ελλάδος”, την οποία συμπλήρωσε τρία χρόνια
αργότερα ο Άνθημος Γαζής σε μικρότερη διάσταση και με
την ονομασία “Πίναξ γεωγραφικός της Ελλάδος”. Ο Ρήγας
Φεραίος ονειρευόταν και αγωνιζόταν για μια Ελλάδα που
θα περιελάμβανε όλα τα Βαλκανικά κράτη όπως ήταν πριν
την Ρωμαϊκή κατοχή και ξεσήκωνε τους Έλληνες με πολλά
πατριωτικά βιβλία και γι’ αυτό του αφαίρεσαν τη ζωή, όπως
γνωρίζουμε από την ιστορία. Επίσης αξιόλογες υπηρεσίες
πρόσφερε στο ελληνικό γένος και ο Αδαμάντιος Κοραής!!!
Ο Διαφωτισμός που ξεπίδησε από το Ελληνικό πολιτιστικό
μεγαλείο διέλυσε το σκοταδισμό και τις δεισιδαιμονίες του
Μεσαίωνα και σκόρπισε το φως της γνώσης όπως και σήμερα
το παρέχουν σ’ όλα τα επιστημονικά κέντρα της Ευρώπης τα
σπουδασμένα Ελληνόπουλα!!!

THΛ.: 212 1056989
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Βοσκότοπος το Κόρμπι Βάρης!!
Κυρια Βενετσανου, θελω να σας παρακαλεσω, να δημοσιευσετε, στη φιλοξενη εφημεριδας σας, το παρακατω σχολιο που απασχολει πανω απο εικοσι χρονια
τους κατοικους στο ΚΟΡΜΠΙ /ΒΑΡΗΣ.
Συγκεκριμενα υπαρχει ενας τσοπάνος, ο οποιος ειναι
κυριολεκτικά ΣΑΤΡΑΠΗΣ. Χαλαει περιφραξεις οικοπεδων, κοβει δενδρα για σιτισμο των ζωων, βρωμίζει
τους δρομους με τα κοπρανά τους και δεν καταλαβαινει τιποτα. Εδω δεν μιλαμε για ενα φουκαρατσοπανακο με λιγα -προς το ζην - ζωντανά. Σκεφθειτε
οτι αυτη τη στιγμη, μαζι με τα μικρά τους ξεπερνουν
τα πεντακόσια γιδο-πρόβατα.
Μαθαινω αρμοδιως οτι απο το 1993 εχει ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΒΟΣΚΗ ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ, και ερωτω: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑ-

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε και σωθήκαμε!!
Τόση μεγάλη επιτυχία δεν την αντέχουμε αγαπητή
Εβδόμη.
Δείτε τί πετύχαμε μ’ αυτήν;
― Μείωση των συντάξεων έως και 18% από (1/1/19),
που θα αφορά κύριες και επικουρικές συντάξεις,
― Μέση μείωση στο εισόδημα των συνταξιούχων,
στο 9% περίπου.
― Μείωση αφορολόγητου από 8.636 ευρώ στα 5.681
ευρώ θα φέρει επιβάρυνση από 650 ευρώ ακόμη και
για τους φτωχότερους.
Πουλήθηκαν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της
χώρας. Πουλιέται το νερό!!
Πουλιέται το 30% ως 40% των λιγνιτικών μονάδων
της ΔΕΗ και το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της
επιχείρησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Και οι Ελληνες εγκαταλείπουν ομαδικά τη χώρα!!!
Eλένη Π.

ΝΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,
ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ή ΜΟΝΟ
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Στο δημο 3Β [αληθεια δεν μπορουν να βρουν ενα
ονομα να τελειωνομε με αυτα τα Β], υπαρχει αρμοδιος για το περιβαλλον αντιδημαρχος; Ακουει κανείς
στην Περιφερεια / μηπως το Υπουργειο γεωργιας,
μηπως ο ΥΠ/επικρ. κος Φλαμπουραρης που εχει και
σχετικο σάιτ με τα προβληματα της καθημερινοτητος;
ΟΨΟΜΕΘΑ......

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και θερμά τον Ορθοπεδικό Χειρουργό κ. ΧΑΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ καθώς
και ολόκληρο το προσωπικό του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την φροντίδα και επιμέλεια που
αντιμετώπισαν την νοσηλεία μου.
Η φροντίδα υγείας σήμερα δεν οφείλεται στο κράτος και τους αρμόδιους αλλά στην αφοσίωση των
γιατρών και των νοσηλευτών για την περίθαλψη
των ασθενών.
Γιώργος Γερίμογλου
Συντ/χος Πλοίαρχος, Βούλα

Ενα μυστικό κατά του δάκου
Στην «Καθημερινή» της Κυριακής υπήρχε το τεύχος
για τη γεωργία, για μια ασθένεια της ελιάς, τον δάκο,
που προκαλεί μεγάλες απώλειες από καρπούς. Ο Γαληνός, ο πιο γνωστός γιατρός μετά τον Ιπποκράτη,
γράφει ότι ο γιατρός πρέπει να ξέρει τρία πράγματα:
ιατρική, ιατρική δεοντολογία και φιλοσοφία. Υπάρχει γραμμένο στο βιβλίο «Το Ελληνικό Επίτευγμα»
του Fziman, που γράφει για τα 3000 χρόνια ελληνισμού από τον Ομηρο μέχρι τους Ρωμαίους.
Εγώ, ως γιατρός, εκτός από την Ιατρική, που έχω
αφιερώσει τη ζωή μου, ασχολούμαι πολύ με τη φιλοσοφία, την Ιστορία αλλά και τη γεωργία. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι πολύ με το πολυτιμότερο

αγαθό της Ελλάδας, τις ελιές και το λάδι.
Για την καταπολέμηση του δάκου χρειάζονται εκατομμύρια και πάλι είναι δηλητήρια με αμφίβολα απο-

Δεισλειτουργία του ΕΟΠΥΥ
Αγίας Παρασκευής
Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να σας μεταφέρω την οργισμένη αντίδραση των πολιτών (Ασφαλισμένων στο ΕΟΠΥΥ) σχετικά με την «δαιδαλώδη»
Δυσλειτουργία του παραρτήματος 056 του ΕΟΠΥΥ επί
της οδού Γούναρη 22 στην Αγία Παρασκευή.
Οι καταγγελίες και τα παράπονα των πολιτών είναι σε καθημερινή βάση και πλέον θεωρώ ότι η κατάσταση έφτασε
στο απροχώρητο και θα πρέπει κάτι να γίνει ΑΜΕΣΑ.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης, ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του ελάχιστου προσωπικού, δυστυχώς
ο αυξανόμενος όγκος των Συναλλασσόμενων πολιτών
δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και μάλιστα, οι ώρες αναμονής για τους πολίτες ξεκινούν από νωρίς το πρωί έως
και το μεσημέρι για μια απλή κατάθεση δικαιολογητικών
για εξόφληση εξετάσεων!! (ΝΟΡΜΑΛ: διαδικασία 3 λεπτών).
Όπως καταλαβαίνετε αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να
συνεχιστεί και δεν τιμά κανέναν μας.
Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο υποκατάστημα εκτός
από κατοίκους της Αγίας Παρασκευής εξυπηρετεί και κατοίκους από ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ,
Ν, ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Ν. ΙΩΝΙΑ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΨΥΧΙΚΟ,
ΕΚΑΛΗ, ΝΕΑ& ΠΑΛΙΑ ΕΝΤΕΛΗ, ΧΟΛΑΡΓΟ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ,
ΦΙΛΟΘΕΗ, ΠΕΥΚΗ, κ.λ.π.
Τέλος, δεν θα αναλύσω ούτε τις χαμένες εργατοώρες
των πολιτών, ούτε τις καθυστερήσεις στην επιστροφή
χρημάτων που με την σειρά τους οι πολίτες θα πρέπει να
καταβάλουν στα κέντρα Λογοθεραπείας η αποθεραπείας,
η σε ιδιωτικές κλινικές, κ.λ.π αλλά ούτε και την ζημία που
προκαλείται στην εθνική οικονομία γενικότερα.
Άλλωστε θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα, τα οποία είναι ευκολονόητα για όλους μας.
Εμείς ως Καταναλωτές με τον όρο πολίτες θεωρούμε ότι
δεν αξίζουμε τέτοιες υπηρεσίες από τον ΕΟΠΥΥ και
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσα από τους υπευθύνους να Επιληφθούν
για την ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ του θέματος.
Με εκτίμηση
Φώτης Ν. Αλεξόπουλος Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας
Παρασκευής & Μέλος εθνικού συμβουλίου Καταναλωτή & Αγοράς

τελέσματα. Εμαθα από άλλους γεωργούς στο Κανάλι, (χωριό της Πρέβεζας), όπου έχω κι εγώ μερικά
δέντρα ελιάς, ότι το καλύτερο βιολογικό φάρμακο
είναι πολύ απλό, όπως απλά είναι και τα πολύ σπουδαία πράγματα.
Παίρνουμε άδεια μεγάλα μπουκάλια νερού, ανοίγουμε δύο τρύπες λίγο πιο κάτω από τη μέση του
μπουκαλιού, βάζουμε τρεις κουταλιές ξερής αμμωνίας και νερό μέχρι τις τρύπες. Ο δάκος όπως και
άλλα έντομα μπαίνουν από τις τρύπες στο μπουκάλι,
τα ελκύει η μυρωδιά της αμμωνίας και μετά δεν μπορούν να βγουν και πνίγονται στο νερό. Κάθε δέντρο
ελιάς θέλει 1-2 μπουκάλια, το χρησιμοποιούμε κάθε
χρόνο και βγάζουμε εξαιρετικό λάδι με μηδέν σχεδόν οξύτητα. Σας το συνιστώ!
Κ. Μπουραντας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννί-
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Ένας δίαυλος πολιτισμού
και ψυχικής θωράκισης των νέων
Ενα πανέμορφο παραδοσιακό κτίριο που κοσμεί
την Κερατέα και ένας φλογερός καλλιτεχνικός
διευθυντής, με πάθος για το επάγγελμα που διακονεί, μας ώθησαν να μιλήσουμε για το Ωδείο
Κερατέας.
― Κύριε Μακαντάση, είστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Κερατέας ... Θα θέλατε να
μας πείτε δυο λόγια γι’ αυτό.
Το Δημοτικό μας Ωδείο, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Πολιτισμού, στεγάζεται από το 2009 στο νεοκλασικό
κτίριο του Δροσόπουλου στην Κερατέα, ανήκει στο
Δήμο Λαυρεωτικής και υπάγεται στο ΝΠΔΔ «Θορικός».
Καλύπτει την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, αφού
δεν υπάρχει άλλο Δημοτικό Ωδείο στην εν λόγω περιοχή. Έχει ονομαστεί «Δημήτρης Νικολάου» με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

αποδίδοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο συντοπίτη
μεγάλο μουσουργό και συνθέτη με διεθνή προβολή,
Δημήτρη Νικολάου.
Στο Ωδείο διδάσκονται μουσικά σύνολα όπως: χορωδία
και ορχήστρα έντεχνης Ελληνικής Μουσικής, χορωδία
και ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής, ορχήστρα
πνευστών οργάνων, εγχόρδων και εξατομικευμένα όργανα όπως πιάνο, βιολί κ.ά.
Στο Ωδείο δίνονται οι ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικότητας του κάθε μαθητή με τη συμμετοχή του στα
Μουσικά σύνολα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
ποιοτικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές θα περνούν πολλές ώρες, με συμμαθητές που
έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Μέσα από τα ατομικά μαθήματα των οργάνων, επιτυγχάνεται αρτιότερα η επικοινωνία μαθητή και καθηγητή, όχι μόνο πάνω στη
διδασκαλία του οργάνου αλλά για οποιοδήποτε ζήτημα
ή πρόβλημα που απασχολεί τον μαθητή. Έτσι στο Ωδείο
αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, το ταλέντο και η
ευαισθησία των μαθητών, ειδικότερα σε θέματα πολιτι-

Ο Κωστής Βενετσάνος συνομιλεί με τον
Θεμιστοκλή Μακαντάση
σμού, με πολλές εκδηλώσεις μουσικής και άλλων παραστάσεων.
Το Δημοτικό Ωδείο μεριμνά για τη γνώση, τη δημιουργικότητα, την ψυχική και πνευματική γαλήνη, που
αποκομίζει ένα παιδί από την επαφή του με τη μουσική.
Στοιχεία, που αποτελούν το αντίδοτο στην αύξηση των
περιστατικών ενδοσχολικής βίας και την έξαρση των
φαινομένων νεανικής παραβατικότητας. Η μουσική εκπαίδευση παρέχει εγγυήσεις για την πνευματική, ηθική
και ψυχική θωράκιση των νέων σε μια περίοδο βαθύτατης και ποικίλης κρίσης, όπως είναι αυτή που διανύουμε. Υπάρχει άραγε τίποτα πιο σημαντικό από την
αναλγητική επίδραση της μουσικής στην ανθρώπινη
ψυχή, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους;

― Το Ωδείο παρέχει τίτλους σπουδών;
Βεβαίως, κατοχυρώνει με τίτλους σπουδών τους μαθητές του και συμβάλλει στην προώθηση της μουσικής
παιδείας με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.
Πιο συγκεκριμένα: Στους απόφοιτους χορηγούνται τίτλοι μουσικής ειδικότητας, μετά από εξετάσεις, ισότιμοι
αυτών που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το
Κράτος Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως:
α) Πτυχία Θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας,
Δίπλωμα Σύνθεσης).
β) Πτυχία Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής ή Πτυχία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων) και
γ) Πτυχία και Διπλώματα μουσικών οργάνων της Έντεχνης Ευρωπαϊκής Μουσικής (Πιάνο, Βιολί, Φλάουτο
κ.λ.π.).
Επιπλέον, μέσα από το Δημοτικό Ωδείο οι νέοι του
Δήμου μας συμμετέχουν ισότιμα με τους αποφοίτους
των μουσικών σχολείων στις εισαγωγικές εξετάσεις
στα τμήματα μουσικών σπουδών των Α.Ε.Ι.
― Κύριε Μακαντάση, έχετε συμμετοχή μαθητών στα
προγράμματα και ο μαθητής που θα έρθει στο Ωδείο
συμμετέχει οικονομικά;
Στο Δημοτικό Ωδείο παρακολουθούν πάνω από εκατό
μαθητές διαφόρων ηλικιών. Ξεκινάμε από τα τμήματα
μουσικής προπαιδείας στελεχωμένα από έμπειρους
μουσικοπαιδαγωγούς, στα οποία συμμετέχουν παιδιά
ηλικίας 4-6 ετών, όπου μέσω της κίνησης και των δημιουργικών δραστηριοτήτων καλλιεργούν τις μουσικές
και κινητικές τους δεξιότητες. Στόχος μας είναι οι μικροί μας μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά
το σώμα και τη φωνή τους και να γνωρίζουν διάφορα
όργανα. Γενικά, προσφέρουμε στους δημότες και ιδιαίτερα στους νέους υψηλού επιπέδου γνώση με πολύ
προσιτά οικονομικά προγράμματα, όπως αρμόζει άλλωστε στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς μας.
Στο σημείο αυτό, αναφέρω ενδεικτικά ότι εγκαινιάστηκε
για πρώτη φορά πανελλήνια από το Ωδείο μας και

μέσω τηλεδιάσκεψης η παρακολούθηση της διαδικασίας για τη χορήγηση του Πρώτου Διπλώματος όλης
της περιοχής της Θράκης, η οποία διεξήχθη στο Ωδείο
«Φαέθων» στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και της δια ζώσης επιμόρφωσης
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Στηριζόμενοι στη συγκινητική ανταπόκριση των μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών του Ωδείου μας θα συνεχίσουμε ανάλογες προσπάθειες τόσο στα κρουστά
όσο και σε άλλα όργανα αναπτύσσοντας πολιτιστικές
σχέσεις και ανταλλαγή εμπειριών με πολιτιστικούς φορείς και αποδεικνύοντας πως η βιωματική προσέγγιση
της Μουσικής δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές όχι
μόνο να σκέφτονται αναφορικά με τον κόσμο, αλλά και
να δρουν μέσα σε αυτόν, καλλιεργώντας τις γνωστικές,
συναισθηματικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
Είναι υποχρέωση όλων μας να στηρίξουμε τη νέα γενιά
με όλο και περισσότερες παροχές στην εκπαίδευση.
Μέσα από την παιδεία ανοίγεται ο δρόμος για να γνωρίσουν οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι τη μουσική, στο
βαθμό που ο καθένας επιθυμεί. Η ισότιμη αντιμετώπιση
της παραδοσιακής μουσικής θα φέρει τη νέα γενιά πιο
κοντά στο παρελθόν με καλύτερες βάσεις για το μέλλον.

― Έχετε κάποιους ιδιαίτερους στόχους στην εξέλιξη
του Ωδείου;
Να σας πω· στους στόχους του Ωδείου είναι η δημιουργία Σεμιναρίων με θέμα «Η Φωνή στην Εκπαίδευση:
Θεμέλιο για τη Σωματική και Ψυχική Υγεία Εκπαιδευτικών και Μαθητών», όπου θα αναδειχθεί η αξία και η
σπουδαιότητα της ορθοφωνίας στο εκπαιδευτικό έργο,
καθώς η ποιότητα του φωνούμενου λόγου αποτελεί θετική παράμετρο στο διδακτικό έργο και αναμφισβήτητα
η πάθηση στις φωνητικές χορδές και η δυσκολία της
φώνησης και του λόγου χαρακτηρίζουν συχνά τους διδάσκοντες. Με τις εισηγήσεις εξειδικευμένων καθηγητών και ειδικών στη φωνητική καλλιέργεια, θα
προβάλλεται η σπουδαιότητα της σωστής εκφοράς του
λόγου σε κάθε μορφή λεκτικής επικοινωνίας και ειδικότερα στην προφορική διδασκαλία στο σχολείο. Αναμφισβήτητα είναι τα οφέλη τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο
και για τους μαθητές από την ορθή τοποθέτηση της
φωνής, όπως τα καταδεικνύουν τα επιστημονικά πορίσματα και τα εμπειρικά δεδομένα.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα είναι προαιρετική και ελπίζουμε να παρέχεται δωρεάν, δίνοντας
μοναδική ευκαιρία επιμόρφωσης στον εκπαιδευτικό
κλάδο μέσα στις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο λειτούργημα.
Στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, το Δημοτικό
Ωδείο πρωτοστατεί. Φιλοδοξία μας είναι να γίνει το

6 ΜΑΪΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 13

ΕΒΔΟΜΗ

Ωδείο ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού που θα συμπαρασύρει και τις άλλες τέχνες με απώτερο σκοπό ο
Δήμος της Λαυρεωτικής να γίνει κέντρο ανάπτυξης των
τεχνών. Ο πολιτισμός δεν είναι ούτε λεπτομέρεια, ούτε
επικουρικό στοιχείο της δημόσιας ζωής της πόλης. Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το όραμα μιας
ανθρώπινης πόλης και η επένδυση σε αυτόν αποτελεί
πρόταση ζωής για το παρόν και το μέλλον. Γι’ αυτό
στους στόχους μας είναι και η ευρύτερη συνεργασία με
φορείς του Δήμου, προκειμένου να αναδείξουμε τη
μουσική πολιτιστική κληρονομιά ( παραδοσιακή μουσική).
Η συνέχιση και ενίσχυση του Δημοτικού Ωδείου θα
επηρεάσει και θα συμβάλει στην αλλαγή πλεύσης στον
τομέα του πολιτισμού γενικότερα και της μουσικής εκπαίδευσης ειδικότερα, αποτελεί δε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τον Δήμο ως επένδυση στον πολιτισμό
και στην ψυχική θωράκιση των νέων

Κύριε Μακαντάση, το Ωδείο καλύπτεται οικονομικά

από τις εισφορές των μαθητών ή συμμετέχει και ο
Δήμος;
Το Δημοτικό Ωδείο, κύριε Βενετσάνε, ίσως θα έπρεπε
να χρηματοδοτείται και από το Δήμο μας, προκειμένου
να ανταποκριθεί στα λειτουργικά του έξοδα. Δυστυχώς
όμως, στην εποχή των μνημονίων δεν του επιτρέπεται!
― Τί εννοείτε δεν του επιτρέπεται;
Το Ωδείο υποχρεούται βάσει νόμου από την πολιτεία
να λειτουργεί με ανταποδοτικότητα. Αυτό σημαίνει
σε τελική ανάλυση ότι όποιος έχει χρήματα, έχει δικαίωμα στην μουσική μόρφωση και στην ποιότητα
ζωής. Αλλά με αυτό το σκεπτικό η μουσική παιδεία, δυστυχώς, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαίωμα όλων των
συμπολιτών μας ειδικά στην δύσκολη οικονομικά
εποχή μας.
Ο Δήμος δικαιούται, επιβάλλεται και μπορεί να παίξει
αποφασιστικό ρόλο και επειδή όλα κρίνονται εκ του
αποτελέσματος ειδικά τις σημερινές ημέρες της κρίσης
που βιώνει ο τόπος μας θεωρούμε ότι ο αριθμός των

μαθητών του Δημοτικού Ωδείου αποδεικνύει ότι ο
Δήμος θέλει και έχει αναλάβει έναν πολύ σημαντικό
ρόλο.

― Χορηγούς δεν έχετε;
Δυναμικοί συμπαραστάτες μας είναι οι γονείς και οι
φίλοι του Δημοτικού Ωδείου «Δημήτρης Νικολάου». Οι
γονείς μάλιστα αποφάσισαν τη άμεση σύσταση Συλλόγου για να στηρίξουν με κάθε μέσο το Ωδείο και να
βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία αυτού του θεσμού,
που έχει αναβαθμίσει το μουσικό επίπεδο του Δήμου
τα τελευταία χρόνια, αφού πάνω από 110 παιδιά διδάσκονται μουσική και αποκτούν πτυχία σε διάφορα μουσικά όργανα.
Εχουμε ανάγκη από χορηγούς και ελπίζουμε την
προσπάθειά μας να την αγκαλιάσουν οι πολίτες της
Λαυρεωτικής και της ευρύτερης περιοχής.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας
Κι εγώ σας ευχαριστώ

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προβληθείτε στις
σελίδες μας
με μία συνδρομή
της εφημερίδας!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

Πληροφορίες 6937153052
press@ebdomi.com
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Τυραννολογίας,
ἄρχεσθαι &
Τυραννοκρατίας
παύεσθαι
Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο την εισήγηση
του ομότιμου καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας, Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, με θέμα “Ο Τύραννος διχαζόμενος”, την οποία εκφώνησε στο 4ο Διεπιστημονικό
Συνέδριο με θέμα “Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και Αριστοτέλης”, που έγινε στο Παν/μιο Αθηνών. Συνεχίζουμε
ολοκληρώνοντας την εισήγησή του.

Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΔΙΧΑΖΟΜΕΝΟΣ
Ας δούμε τί πρεσβεύουν οι δύο μεγάλοι στοχαστές Πλάτων και Αριστοτέλης. Κατά τον Πλάτωνα ο άρχων γενικώς ο οποίος επικαλύπτει την εξουσία του και κατορθώνει
μάλιστα να παρουσιάζεται και δίκαιος αντιπροσωπεύει
την ακροτάτη μορφή αδικίας. «Ἐσχάτη γάρ ἀδικία
δοκεῖν δίκαιον εἶναι µή ὄντα» (Πλ. Πολ. 361α).
Το να είναι κανείς ικανός να παρέχει εικόνα διαφορετική
και μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετη προς την πραγματική
μαρτυρεί ότι το πρόσωπο αυτό έχει πλήρως εξαχρειωθεί.
Στον Πλάτωνα κατά τα ανωτέρω το “δοκείν” έχει αρνητικό
χαρακτήρα. Η αδικία με το επίχρισμα του δικαίου όχι
μόνον δεν απαλείφεται αλλά επαυξάνεται εις το έπακρον.
Τελείως διαφορετική είναι η θέση του Αριστοτέλους στα
“Πολιτικά” του. Το να “παίζει” (θεατρικώς), το να παριστάνει ο τύραννος τον βασιλέα, το να υποδύεται τα θετικά
χαρακτηριστικά ενός ορθού πολιτειακού τύπου, της βασιλείας, συντελεί στη βελτίωσή του. Σε ποιο βαθμό; Στον
ίδιο βαθμό που έχει και το τυραννικό στοιχείο μέσα του ή
σε διάφορο; Κυμαινόμενος κατά τον Αριστοτέλη μεταξύ
των ακραίων αξιολογικών ηθικών χαρακτηριστικών της
“χρηστότητος” και της “πονηρίας” λαμβάνει ίσο μερίδιο
από το καθένα και γίνεται “ημίχρηστος” και “ημιπόνηρος”
(Αριστ. Πολ. Ε’ 1315b10). Ο πολιτειακός αυτός τύπος αποτελείται από δύο ημίση. Τα έχει αμφότερα εξ ίσου. Ο πολύπειρος πολιτειολόγος και στοχαστής, Αριστοτέλης, θα
έβλεπε ευχαρίστως και πλήρη μετακόσμηση* της τυραννικής ψυχής, αλλά δεν πίστευε ότι και με την “έξιν” θα
μπορούσε ο τύραννος να υπερβεί κάποια όρια.
Ο τύραννος είναι, θα λέγαμε, “δίχα” τετμημένος και ο Αριστοτέλης δεν βλέπει, όπως ο Πλάτων, το “δοκείν” ως διπλασιασμό της αδικίας, αλλά ακριβώς ως διχοτόμηση της ψυχής
του. Ακόμη πιο απλά. Ο Πλάτων βλέπει το ένα να γίνεται
δύο και ο Αριστοτέλης αυτό το ένα, να γίνεται μισό.
Δεν πρέπει όμως να επιμείνομε σχολαστικά στην έννοια
του ημίσεος. Κάποιο ποσοστό της εκατοστιαίας κλίμακος
κατέχει καθένα από τα δύο μέρη της ψυχής. Αν επικρατεί,
έστω και στο ελάχιστον, το θετικό μέρος, είναι βασιλεύς,
αν το αρνητικό, τότε θα είναι τύραννος. Αυτά πάντοτε
από της σκοπιάς των κρινόντων.
Θα ανοίγαμε εξ άλλου μεγάλο θέμα αν αναζητούσαμε
στην κλίμακα της Πλατωνικής Πολιτείας 0-729 (587e) την
ποσόστωση ευδαιμονίας που παρέχει κάθε πολιτειακός
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τύπος (αριστοκρατικός, τιμοκρατικός, ολιγαρχικός, δημοκρατικός και τυραννικός).
Η ιστορική πείρα μάς διδάσει ότι αμιγείς τύποι πολιτικών
τουλάχιστον ηγητόρων δεν υπάρχουν. Είναι όλοι, θα λέγαμε, “τυραννοβασιλείς”. Τί πρέπει να διαλέξομε μεταξύ
είναι και δοκείν. Ας θυμηθούμε και ας ακολουθήσομε τον
Αμφιάραο** που στον Αισχύλο (στους Επτά επί Θήβας
592).
«οὐ γάρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽εἶναι θέλει».
Ο ποσοτικός υπολογισμός, αυτό το ήμισυ του “ημιχρήστου” και “ημιπονήρου” που στο αριστοτελικό κείμενο
είναι ισοβαρή, μας γυρίζουν στον Όμηρο [Οδ. (ρ) 17, 322]
όπου «ἥµισυ γάρ τ᾽ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα
Ζεύς ἀνέρος, εὖτ᾽ἄν µιν κατά δούλιον ἦµαρ
ἕλῃσιν».***
Πβ.Πλ. Νόμ. 647d «οὐδ᾽ἄν ἥµισυς ἑαυτοῦ γένοιτο
πρός ἀρετήν» και 777a «ἥµισυ γάρ τε νόου».
Η δουλοσύνη κατά τα ανωτέρω αφαιρεί το ήμισυ της αρετής, θα λέγαμε αυτής της προσωπικότητος του ανθρώπου.
Ο τύραννος, ο οποίος κατά γενικήν παραδοχήν, δουλοποιεί, μετριάζει κάπως και ισοφαρίζει, στην καλύτερη περίπτωση, με το “δοκείν” τυραννικότητα και βασιλικότητα.
Σε ακραίες περιπτώσεις μεγάλων αναστατώσεων ο Πλάτων δε θα δίσταζε να αναλάβει “τυραννουμένην πόλιν” με
την κρυφή ίσως ελπίδα ότι θα μπορούσε να την μετατρέψει σε “βασιλευομένην”. Η περίπτωση των δύο Διονυσίων
(Α’ και Β’) δείχνει πόσο δύσκολη είναι μία τέτοια επιδίωξη.
Όμως όχι μάταιη. Ο Αριστοτέλης ορθώς διείδε. Ο τύραννος δεν θα μείνει αναλλοίωτος. Μπορεί να γίνει, θα λέγαμε με μία λέξη, χρηστοπόνηρος, που συνδυάζει
χρηστότητα και πονηρίαν σε διάφορες αναλογίες.
Στη θρησκεία, αν ανοίξει το χέρι του παντοκράτορος, “τα
σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος”. Εμείς, εν παντί
καιρώ, έχομε σταθερή παράκληση: «ρύσαι ημάς από του
πονηρού».
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ: ΤΥΡΑΝΝΟΣ
Κυκλοφορούμενα “ανθελληνικά” λεξικά, που έχουν εξοικειωθεί με τις Ατιμολογίες (Ινδοευρωπαϊκές) και όχι τις
Ετυμολογίες (Αιγαιοπελασγικές), αναφέρουν πως είναι
αγνώστου ετύμου, πιθανώς δάνειο από το προελληνικό
γλωσσικό υπόστρωμα.
Ως γνωστόν η Ελληνική Γλώσσα είναι η Μήτρα, η Μητέρα
όλων των Γλωσσών, είναι αυτή που δανείζει λέξεις και
δεν δανείζεται, δεν χρειάζεται εξάλλου λέξεις από άλλες
γλώσσες για να δηλώσει νέες έννοιες αφού η ίδια τις δημιουργεί.
Ασφαλώς και διαθέτει αντιδάνεια “αντιδάνειες λέξεις” που
οι Γερμανοί τις αποκαλούν “περιπλανώμενες λέξεις” που
επιστρέφουν στην κοιτίδα τους (Rueckwanderer).
Η Ελληνική Γλώσσα είναι Πρωτογλώσσα και δεν έχει
ανάγκη στοιχείων προϋπάρχουσας Γλωσσικής ομάδας /
υποστρώματος, αφού είναι Αρχιγένεθλος και Πρωτογενής γι’ αυτό εμείς προτείνουμε τρεις ετυμολογίες καθαρά
ελληνικές: α) από τους Τυρσηνούς/Τυρρηνούς/Ετρούσκους από την πόλη Τύρρα/Τύρσα απ’ όπου και το λατινικό Tursci/ Tusci/ Etrusci, λόγω της ωμότητάς τους
(βιαιότητάς τους).
β) Από το βασιλιά Γύγη, που καταγόταν από την Τύρρα,
πόλη της Λυκίας και ήταν ο πρώτος που έγινε τύραννος
(717-680).
γ) Από το ρήμα τρύω = καταπονώ, κατατρύχω, ταλαιπωρώ,
τρύανος με μετάθεση του ρ και διπλασιασμό του ν.

«Ἡ μέν γάρ τυραννίς ἐστι μοναρχίας πρός τό συμφέρον
τό τοῦ μοναρχοῦντος, ἡ δ᾽ὀλιγαρχία πρός τό τῶν εὐπόρων, ἡ δέ δημοκρατία πρός τό συμφέρον τό τῶν ἀπόρων· πρός δέ τό τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία αὐτῶν».
(Αριστοτέλης, 384-322, “Πολιτικά” βιβλίο Γ’, 1279b, 6-10)

(= Γιατί η τυραννίδα είναι μοναρχία προς το συμφέρον του
μοναρχούντος - του βασιλεύοντος μόνου, του μονάρχη, η
ολιγαρχία προς το συμφέρον των πλουσίων, και η δημοκρατία προς το συμφέρον των πτωχών, κανένα όμως απ’
αυτά τα πολιτεύματα δεν αποβλέπει στο κοινό συμφέρον).

«Τούτων πάντων ἕνεκα τυράννῳ ἀεί ἀνάγκη πόλεμον
ταράττειν; Ἀνάγκη. Ταῦτα δή ποιοῦντα ἕτοιμον μᾶλλον
ἀπεχθάνεσθαι τοῖς πολίταις; Πῶς γάρ οὔ;... Ὑπεξαιρεῖν
δή τούτους πάντας δεῖ τόν τύραννον, εἰ μέλλει ἄρξειν,
ἕως ἄν μήτε φίλων μήτ᾽ἐχθρῶν λίπῃ μηδένα, ὅτου τι
ὄφελος. Δῆλον.... Ναί, ἦν δ᾽ἐγώ, τό ἐναντίον ἤ οἱ ἰατροί
τά σώματα· οἱ μέν γάρ τό χείριστον ἀφαιροῦντες λείπουσι τό βέλτιστον, ὁ δέ τοὐναντίον. Ὡς ἔοικε
γάρ, αὐτῷ, ἔφη, ἀνάγκη, εἴπερ ἄρξει».
(Πλάτων, 427-347, “Πολιτεία” βιβλίο 8ο, 567b-c)

(= Για όλα αυτά δεν είναι αναγκαίο στον τύραννο πάντοτε
να ξεσηκώνει πόλεμο; Αναγκαίο. Άμα τα κάνει όμως αυτά
δεν γίνεται όλο και πιο μισητός στους πολίτες του; Πώς
όχι;... Πρέπει λοιπόν ο τύραννος αν πρόκειται να παραμείνει στην εξουσία, όλους αυτούς να τους βγάζει από τη
μέση, ώσπου να μην αφήσει κανέναν που να αξίζει, ούτε
από τους φίλους ούτε από τους εχθρούς του. Αυτό είναι
φανερό... Ναι, είπα εγώ, ακριβώς το αντίθετο (κάνουν οι
τύραννοι) απ’ ό,τι κάνουν οι γιατροί για τα σώματα· εκείνοι
δηλαδή αφαιρώντας το χειρότερο μέρος αφήνουν το καλύτερο, ο τύραννος όμως κάνει το αντίθετο. Το κάνει
αυτό, είπε, γιατί καθώς φαίνεται είναι αναγκασμένος να
το κάνει, αν θέλει να παραμείνει στην εξουσία).
ΣΧΟΛΙΟ: Ο τύραννος κάνει ακριβώς το αντίθετο από το
γιατρό. Ενώ ο γιατρός αφαιρεί το χειρότερο (αρρωστημένο) μέρος του σώματος για να ζήσει το καλύτερο
(υγιές), ο τύραννος καταδικάζει κάθε καλό και γενναίο
(πολίτη) που μπορεί να διεκδικήσει την τυραννία. Έτσι ο
Πλάτων, όπως διαπιστώνεται από το παράθεμα / απόσπασμα, θεωρεί τον τύραννο ως τον χειρότερο τύπο του άδικου ανθρώπου και ασφαλώς τον καταδικάζει. Πολλοί
σχολιαστές “ημιαπασχολούμενοι”, πολυάσχολοι ή άσχολοι (= μη ευκαιρούντες) μελετητές/ερευνητές “αμελέτητοι” και ανερεύνητοι διαβάζοντας τον Πλάτωνα ανάποδα,
τον ανακηρύσσουν ως στυλοβάτη και διαπρύσιο κήρυκα
της τυραννίας! Τα συμπεράσματα δικά σας! Ένας λαός,
όπως ο ελληνικός, που γέννησε και λάτρεψε την ελευθερία, που αγωνίστηκε και έδωσε ποταμούς αίματος γι’
αυτήν διδάσκοντας και τους άλλους λαούς πώς οι δούλοι
γίνονται ελεύθεροι, δεν μπορεί να αποδέχεται κανενός
είδους τυραννία. Κοντά στο νου και η γνώση!

«Ἐν παντί ἄρα τῷ βίῳ ζῶσι φίλοι μέν οὐδέποτε οὐδενί,
ἀεί δέ του δεσπόζοντες ἤ δουλεύοντες ἄλλῳ, ἐλευθερίας δέ καί φιλίας ἀληθοῦς τυραννική φύσις ἀεί
ἄγευστος»
(Πλάτων, 427-347, “Πολιτεία” βιβλίο 8ο, 576α)

( = Σ’ όλη τους τη ζωή λοιπόν ζουν χωρίς να ‘ναι πραγματικοί φίλοι με κανέναν, αλλά πάντοτε ή θα καταδυναστεύουν άλλους ή αυτοί θα ‘ναι δούλοι άλλου· ο
τυραννικός χαρακτήρας ποτέ του δεν θα νιώσει τη χαρά
της ελευθερίας και της αληθινής φιλίας).
――――――

«Βασιλεύς γάρ καί τύραννος ἅπας ἐχθρός ἐλευθερίᾳ καί
νόμους ἐναντίος».
(Δημοσθένης, 384-322, «Φιλιππικός Β’», 25,3)

* μετακόσμηση = μεταποίηση, μετασχηματισμός, μετάπλαση.
** Αμφιάραος = μάντης σωφρονέστατος και πολύ δυνατός.
*** (= Γιατί απογυμνώνει από τη μισή του αξία, ο βροντολάλος
Δίας τον άνθρωπο, σκλαβιά σαν τον πλακώσει).

(= Γιατί κάθε βασιλιάς και κάθε τύραννος είναι εχθρός της
ελευθερίας και αντίπαλος των νόμων).

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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Πασαρέλα «καλλίγραμμων» οχημάτων στη Γλυφάδα
3 Τα κλασικά οχήματα της ΕΟΟΕ
σε κοινή εορταστική εκδήλωση
του Δήμου για την Πρωτομαγιά

του Βασίλη Κασιμάτη

Ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με την EOOE
(Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής) γιόρτασε
τη φετινή Πρωτομαγιά πραγματοποιώντας με μεγάλη
επιτυχία την περασμένη Δευτέρα, στο κέντρο της
Γλυφάδας, μουσειακή έκθεση με αντίκες και κλασικά
οχήματα διαφόρων κατηγοριών.

Από νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς η κεντρική
λεωφόρος Ιωάννου Μεταξά γέμισε από κλασικά
αυτοκίνητα, παλαιές μοτοσικλέτες και άλλα ιστορικά
οχήματα, που κατέφθασαν για να παραταχθούν και
να στολίσουν με τη παρουσία τους τη Γλυφάδα,
προσφέροντας χαρά, αλλά και αναμνήσεις στο
μεγάλο πλήθος των επισκεπτών που παρευρέθηκε
στην πρωτότυπη αυτή εορταστική εκδήλωση.
Έλαβαν μέρος περισσότερα από 110 παλαιά
αυτοκίνητα & αντίκες και πολλές παλαιές
μοτοσικλέτες, ηλικίας 30-90 ετών.
Ο ηλιόλουστος καιρός σύμμαχος της εκδήλωσης
(θερμ. +30’C) και η ευχάριστη διάθεση έδωσαν την
ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να απολαύσει τα

οχήματα εκείνης της εποχής με τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα τους και την παλαιά τεχνολογία,
συλλεκτικά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Και ο πολύχρωμος «μεταλλικός μπαξές» είχε απ’όλα.
Από τα παλαίφατα Mini Cooper, τα τερατώδη
Αμερικάνικα Transam και τα υπερ-δύναμα βρετανικά
κάμπριο εποχής, έως τις κλασικές «αντίκ» κυρίες της
MG. Τρίκυκλα και δίκυκλα για όλα τα γούστα.
Ξεχωριστή παρουσία, ένα πυροσβεστικό όχημα Mercedes της Χιτλερικής Γερμανίας από το 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο (έτος κατασκευής 1936) όπου
όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισμός βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία, λόγω της μεγάλης φροντίδας και
αγάπης για το «κλασικό» του ιδιοκτήτη Δημήτρη
Ζουγανέλη, ο οποίος είναι ένα από τα 19 παιδιά της
γνωστής
Γλυφαδιώτικης
υπερ-πολύτεκνης
οικογένειας. (Η οικογένεια του Σταύρου και της
Βασιλικής Ζουγανέλη κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ
πολυτεκνίας στο βιβλίο Γκίνες!)

Επίσης αξιόλογες συμμετοχές σημείωσαν και άλλες
«γηραιές κυρίες», τα παλαιά λεωφορεία και πούλμαν
που «ταξίδεψαν» με την παρουσία τους, όλους τους
μεσήλικες & ηλικιωμένους επισκέπτες που
θυμήθηκαν την εποχή ως επιβάτες… που ήταν ακόμα
παιδιά!

«Ήταν η πρώτη φετινή εκδήλωση της ομοσπονδίας
μας εντός των Αθηναϊκών ορίων. Θα ακολουθήσουν
και άλλες σε παράλληλη δράση με εκείνες που διοργανώνουμε και στην επαρχία. Επόμενος στόχος μας
μετά τη Γλυφάδα, είναι ο Δήμος 3Β (Βούλα, Βάρη,
Βουλιαγμένη), όπου ευελπιστούμε να γίνει αποδεκτή
από τη δημοτική αρχή για τις αρχές καλοκαιριού, μια

εκδήλωσή μας στη παραλιακή ίσως της Βάρκιζας»,
ανέφερε στην «Ε» ο πρόεδρος ΕΟΟΕ Αντώνης
Θεοχάρης.
Ως οικοδεσπότης και διοργανωτής ο Δήμαρχος
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου περιηγήθηκε σε
όλα τα σημεία της εκδήλωσης και συνομίλησε σχεδόν
με όλους τους ιδιοκτήτες, συγχαίροντάς τους για την
πραγματική αγάπη με την οποία περιβάλουν το
ευγενές αυτό χόμπι τους.
Μιλώντας στην εφημερίδα μας ο κ. Παπανικολάου
ανέφερε:
«Τα 2,5 χρόνια της θητείας μας έχουμε φροντίσει ως
δημοτική αρχή να παρουσιάζονται πάρα πολλές εκδηλώσεις για τους δημότες, υλοποιώντας αν θέλετε
και το όραμα που είχαμε εξ αρχής σχετικά με τα προγράμματα εκδηλώσεων. Πιστεύουμε ότι και με την σημερινή εκδήλωση των κλασικών αυτοκινήτων στο
περιθώριο των εορταστικών μας εκδηλώσεων για την
Πρωτομαγιά, μπαίνουμε για τα καλά στην καλοκαιρινή τροχιά, δίνοντας μια πρώτη γεύση για το τι θα
ακολουθήσει όλο το καλοκαίρι. Ευκαιρίας δοθήσεις
να συγχαρώ την ΕΟΟΕ για τη παρουσία της και τέλος

να δώσω και ένα μεγάλο μπράβο, τόσο στη δημοτική
μας Αστυνομία όσο και στη Τροχαία Γλυφάδας για
αρωγή τους».
Ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο, ο Δήμος Γλυφάδας
και πάντα τα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων
για την Πρωτομαγιά, οργάνωσε και μουσική
συναυλία, συμπληρώνοντας την ψυχαγωγία των
χιλιάδων επισκεπτών.
Και ποιος θα ήταν καταλληλότερος ερμηνευτής για
να πλαισιώσει μια τέτοια εκδήλωση κλασικών
οχημάτων και να ταιριάζει γάντι στο event; Μα
φυσικά, ο Πασχάλης!! Ο αγαπημένος τραγουδιστής
όλων των ηλικιών, ερμήνευσε κλασικές επιτυχίες του,
συμπληρώνοντας την ημέρα … που μας ταξίδεψε
μαγικά, πίσω στο χρόνο!
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Οι Περιφέρειες κρίσιμος
παράγοντας για την ανάταση
της εθνικής οικονομίας
«Σήμερα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου αναγνώρισε τον ρόλο που
μπορεί να έχει ο δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένας, ουσιαστικά, κρίσιμος παράγοντας
για το μεγάλο στοίχημα της ανάτασης
της εθνικής οικονομίας.
Επισημάνθηκε ότι το
ελληνικό κράτος, η
κεντρική Κυβέρνηση,
καθυστερημένα, και
ουσιαστικά για πρώτη
φορά, αντιλαμβάνεται
ότι χρειαζόμαστε μία
σύζευξη μεταξύ της
κεντρικής Κυβέρνησης
και των Περιφερειών μέσω του επιτελικού συντονιστικού ρόλου που παίζουν, καθώς λόγω της θέσης
τους, γνωρίζουν καλά την κοινωνική πραγματικότητα, διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και
βάζουν στόχους αναπτυξιακούς για την τοπική κοινωνία.
Βεβαίως αυτή η σύζευξη δεν θα οδηγήσει πουθενά
εάν, εν τω μεταξύ, δεν προχωρήσουμε στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και στην αναθεώρηση του Συντάγματος, έτσι ώστε να δοθεί στις Περιφέρειες και
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εκείνος ο ρόλος που θα
είναι επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών, των Ελλήνων και των Ελληνίδων που δοκιμάζονται και από
την κρίση χρέους και από την κρίση πολιτικής», δήλωσε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.

Διαχείριση Αθλητισμού στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών
και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος
2017-18 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της σύγχρονης εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με την διαζώσης εκπαίδευση.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας το διάστημα
12.04.2017 - 30.05.2017 στη http://pmssm.uop.gr/.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 –14:00, τηλέφωνο:
27310-89670, Φαξ: 27310-89656 και email: akourtes@uop.gr.
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13 Περιφερειάρχες ζητούν μετεξέλιξη της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση
Με τον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα
συναντήθηκαν 3.5.17 οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας, παρουσία
των Υπουργών Εσωτερικών Πάνου
Σκουρλέτη και Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου, του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση και
του Υφυπουργού Στ. Πιτσιόρλα.
Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός προέβη στην εξής
δήλωση:
«Όλη η Ελλάδα ήταν σήμερα εδώ.
Για τρεις ώρες οι Περιφερειάρχες
θέσαμε στον Πρωθυπουργό όλα τα
θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
Τονίσαμε ότι μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι και πρέπει να επιλέξουμε: Ή το δρόμο της αναδιανομής
της φτώχειας και της ανέχειας ή
ένα νέα δρόμο παραγωγικής επανάστασης, ρηξικέλευθο, αποτελεσματικό, συνεργατικό, ο οποίος
χρειάζεται τόλμη.
Για να γίνει πράξη αυτή η παραγωγική επανάσταση πρέπει να προχωρήσουμε
σε
μείωση
των
ασφαλιστικών εισφορών και της
φορολογίας που είναι άδικη για
τους συνεπείς φορολογούμενους,
γρήγορη απονομή δικαιοσύνης,
ανοικτές τράπεζες με χρηματοδοτήσεις σε υγιείς κι εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις, μείωση των
τιμών των παραγωγικών συντελεστών.
Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το
μήνυμα είναι κοινό: η κοινωνία ζητά
μεροκάματα, γιατί το μεροκάματο
είναι αξιοπρέπεια.

Γι' αυτό είναι αναγκαία η παραγωγική επανάσταση, για να δημιουργηθούν νέες σταθερές θέσεις
εργασίας.
Επισημάναμε και κάτι άλλο: πρέπει
οι υπηρεσίες του κράτους σε όλα τα
επίπεδα να συνεργάζονται με ειλικρίνεια και ταχύτητα και να αντιλαμβάνονται
την
αξία
των
αποφάσεών τους γιατί αυτό επιτάσ-

δια που να καλύπτουν τις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών.
Γι' αυτό και ήρθε η ώρα για μια ιστορική θεσμική τομή: τη μετεξέλιξη
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση
ώστε να γίνει η προσωπική ευθύνη
του καθενός συνολική εθνική ευθύνη.
Ισχυρές και αυτοδύναμες θεσμικά,

σει το εθνικό καθήκον.
Πιστεύω ότι σήμερα εκπέμπουμε το
μήνυμα της τόλμης. Να τολμήσουμε να φύγουμε πλέον οριστικά
από τη μετρολογία των μνημονίων
και να ασχοληθούμε με την πραγματική οικονομία, τις πραγματικές
ανάγκες και το εθνικό παραγωγικό
μοντέλο της χώρας μας.
Εκπέμπουμε παράλληλα κι ένα
άλλο μήνυμα:
Οι Περιφέρειες είναι ο βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας διότι
μπορούν με αποτελεσματικότητα
να προωθήσουν αναπτυξιακά σχέ-

οικονομικά και λειτουργικά, Περιφέρειες με πρωταγωνιστικό ρόλο
στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την
παραγωγή, στα πρότυπα των ώριμων δημοκρατιών του πλανήτη:
αυτός είναι ο πιο γρήγορος και πιο
ασφαλής δρόμος για να περάσει η
πατρίδα μας σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης και κυρίως να τους διατηρήσει.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σ' αυτή
τη μεγάλη προσπάθεια και βέβαια
στο μεσοδιάστημα απαιτούνται
άμεσες αποφάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και της
πραγματικής οικονομίας».

ΜΑΔΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συνέχεια από τη σλε. 17

Αυτό δείχνει το πόσο δυναμικός και αυθόρμητος είναι
ο σημερινός επί κεφαλής των ενόπλων μας δυνάμεων.
Ο οποίος ως φαίνεται βρίσκεται υπό την επιρροή της
γοητείας του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή του εγκεφάλου
για την επιβολή του Μαδουρισμού στην χώρα μας.
Το γεγονός αυτό με οδηγεί στη σκέψη ότι αρχίσαμε
να παίζουμε με τη φωτιά. Και είμαι εγώ ο ίδιος, που με
πλήρη ευθύνη επισημαίνω τον καινούργιο μεγάλο
εθνικό κίνδυνο, όπως από τον Μάρτιο του 1967 προ-

σπάθησα να προφυλάξω την πατρίδα μου από τον
επερχόμενο κίνδυνο της Δικτατορίας. Τότε δεν με
άκουσαν ούτε οι Αριστεροί αλλά ούτε και οι Κεντρώοι
και οι Δεξιοί. Οι σύντροφοί μου μάλιστα φρόντισαν να
με απομονώσουν δυο βδομάδες πριν την Χούντα.
Όλοι όμως οι ηγέτες εκείνου του καιρού πιάστηκαν με
τις πιτζάμες. Ενώ εγώ που ήξερα τον κίνδυνο, διέφυγα, κρύφτηκα και μετά από δύο εβδομάδες είχα την
τιμή μαζί με λιγοστούς συναγωνιστές να ιδρύσουμε
την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πατριωτικό
Μέτωπο. Ποιος άραγε ή ποιοι θα έχουν την τιμή να
οργανώσουν το νέο Πατριωτικό Μέτωπο;
Μίκης Θεοδωράκης
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ΜΑΔΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Μίκη Θεοδωράκη
Ο Μαδουρισμός είναι η καινούργια έμπρακτη τακτική
για την διαιώνιση της κυβερνητικής εξουσίας με «νόμιμα» μέσα. Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται αυτή τη
στιγμή στη Βενεζουέλα, όπου η λαϊκή αντιπολίτευση
βρίσκεται μαχητικά στους δρόμους αντιμέτωπη με τον
κατασταλτικό μηχανισμό μιας άλλοτε προοδευτικής κυβέρνησης που έχει χάσει την πλειοψηφία μέσα στον
λαό και μέσα στη Βουλή. Ενώ ο ελληνικός μαδουρισμός
έχει χάσει μεν την πλειοψηφία μέσα στον λαό, όμως ο
λαός δεν είναι μαχητικά στους δρόμους όπως στο Καράκας, τουναντίον φαίνεται εντελώς εξουδετερωμένος, ενώ η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία μέσα στο
ελληνικό κοινοβούλιο.
Οπότε οι συνθήκες για την εφαρμογή του μαδουρισμού
δηλαδή την παράνομη διαιώνιση της εξουσίας με δήθεν
συνταγματικά μέτρα είναι ευνοϊκότερες για το παρόν
και το μέλλον εις το διηνεκές της ουσιαστικά μειοψηφικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με την πλαστή πλειοψηφία στη Βουλή.
Η εισβολή του εκ Ρωσίας Ιβάν Σαββίδη με τη σαφή καταδίκη-πρόβλεψη για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πρέπει να αναλυθεί κάτω από το πρίσμα

Τι είναι «φυσιολογικό»;
Τα παραδείγματα που η ίδια η φυσική πραγματικότητα μάς
προσφέρει απλόχερα και η ετυμολογία της λέξης, θα βοηθήσουν να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, όσο γίνεται
πιο σωστά. Επίσης ταυτίζεται αυτή η έννοια με το «υγιές»
και έχει αντικειμενική και διαχρονική υπόσταση;
Ένας σπόρος όταν είναι γόνιμος, αυτονόητα είναι και φυσιολογικός και υγιής. Για κάθε καρποφόρο δέντρο όμως,
είναι απολύτως φυσιολογικό, ένα μικρό ποσοστό των καρπών του να μην είναι ούτε γόνιμοι άρα ούτε και φυσιολογικοί. Αυτό το δεδομένο αποτελεί ένα από τα απαράβατα
αξιώματα της φύσης. Αντίστοιχα οι φυσιολογικές καιρικές
συνθήκες, για κάθε εποχή του χρόνου, πάντοτε και συνήθως απρόβλεπτα, περιλαμβάνουν έκτακτα και μη φυσιολογικά, έως και ακραία καιρικά φαινόμενα. Η έννοια
του φυσιολογικού είναι υποκειμενική. Αποκτά διαφορετική υπόσταση ανάλογα με το συναρτώμενο σύστημα
αναφοράς. Ο άγονος καρπός είναι μη φυσιολογικός ως
προς τον ίδιον και τους άλλους, όχι όμως ως προς το
καρποφόρο δένδρο. Αντίθετα μάλιστα, αποτελεί ψηφίδα και συνθέτει την ευρύτερη φυσιολογικότητα και
πολυμορφία της φυσικής πραγματικότητας. Πόσο φυσιολογικό θα ήταν, αν υποθετικά, όλα τα καρποφόρα
δέντρα και φυτά γεννούσαν καρπούς μόνο φυσιολογικούς, γόνιμους και τέλεια πανομοιότυπους; Το φυσιολογικό δεν οριοθετείται, ούτε επάνω σε κάποιο σημείο,
ούτε σε κάποια γραμμή, αλλά σε περιοχή, η οποία έχει
πάντα κάποιο εύρος. Όπως για παράδειγμα οι περιοχές
έκτασης των φυσιολογικών τιμών στις εξετάσεις αίματος.
Οι τιμές που κυμαίνονται κάτω από την ανώτερη και πάνω
από την κατώτερη, είναι φυσιολογικές. Ο δείκτης νοημοσύνης (περίπου 100 συν, πλην 15 μονάδες) όπως προσδορίζεται με αντικειμενικά και επιστημονικά δεδομένα και
μεθόδους, δίνει ένα εύρος φυσιολογικών τιμών. Η νοητική
καθυστέρηση (διαβαθμιζόμενη ως ελαφριά, μέτρια, βαριά
και βαθιά, ανάλογα με την απόκλισή της από τις κατώτερες
τιμές), είναι τόσο μη φυσιολογική όσο αντιστοίχως και η
εξέχουσα ευφυία ή η υπερευφυία! Ο θάνατος είναι φυσιολογική εξέλιξη της θνησιγενούς ολοκλήρωσης κάθε κύκλου
ζωής και ταυτόχρονα μη φυσιολογική, όταν αυτός ο κύκλος
δεν έχει ολοκληρωθεί. Για τη φυσική όμως πραγματικότητα
κάθε παραπάνω εκδοχή είναι απολύτως φυσιολογική. Στοιχείο που αλλοιώνει την αντίληψή μας ως προς το φυσιολογικό και μη, μετατοπίζοντας ή ακόμα και ακυρώνοντας

του πνεύματος του Μαδουρισμού, δεδομένου ότι εκφράζει δημοσίως αυτό που πολλοί πλέον γνωρίζουν, ότι
δηλαδή από τη στιγμή που ένας αριστερός μεταβάλλεται σε έναν αμοραλιστή εξουσιομανή δεν υπάρχουν
ηθικά εμπόδια προκειμένου να διατηρήσει επ’ αόριστον
τα προνόμια της εξουσίας του.
Αυτός λοιπόν ο Ιβάν ο τρομερός με τον κομπασμό του
πάμπλουτου και τον κυνισμό του νεοφώτιστου στην
αρένα της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, γνωρίζει ως φαίνεται καλά, από πρώτο χέρι ότι στην Ελλάδα του κοντινού μέλλοντος δεν θα υπάρξουν πλέον
αξιωματικές αντιπολιτεύσεις και άλλες δημοκρατικές
αστειότητες.
Είναι σαν να λέει στον κύριο Τσίπρα «Ήρθα για να
ενώσω τη γροθιά μου με τη δική σου για να απαλλαγούμε μια για πάντα από τους “εχθρούς του λαού” και

διαχρονικά και ανά εποχές τα όριά του, είναι η Ηθική, οι
εξωτερικές συνθήκες και οι ανθρώπινες ανάγκες (που είναι
και το θέμα του επόμενου άρθρου). Σε κάθε περίπτωση φυσιολογικό, είναι το σύνηθες, η μεσότητα που επιβιώνει και
εξελίσσεται, η μετριότητα, η πλειοψηφική και επικρατούσα
δύναμη, που αποκτά νόημα, συγκριτική υπόσταση, αξία,
συχνά και μεγαλοπρέπεια, λόγω των οριακών και μη φυσιολογικών του εκφάνσεων. Στο ρου της ιστορίας, το μη φυσιολογικό, άλλοτε φόβιζε και άλλοτε γοήτευε τον
άνθρωπο. Και συχνά, όταν και ότι ο φυσιολογικός άνθρωπος φοβάται ή θαυμάζει, το δαιμονοποιεί, το χλευάζει, το
απομονώνει, το πολεμάει.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

Δεν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να μπορεί να πετάει
στον ουρανό, να κολυμπάει στα βάθη των ωκεανών ή να ταξιδεύει στο σύμπαν. Η ανεπάρκεια όπως και το ταλέντο
αποτελούν οριακές εκφάνσεις του μη φυσιολογικού. Ένας
φυσιολογικός άνθρωπος, όταν δει στον ύπνο του ένα τρελό
ή δυσάρεστο όνειρο, θα ξυπνήσει και θα συνέλθει ξεχνώντας το. Ένας πνευματικά προικισμένος, μη φυσιολογικός,
θα το κάνει ιδέα, βιβλίο, πίνακα, ταινία, μουσική, εφεύρεση,
δημιουργία. Έτσι εφευρέθηκαν και ανακαλύφθηκαν οι τέχνες και οι επιστήμες. Η αχαλίνωτη και μη φυσιολογική
αναζήτηση των ορίων του ανθρώπινου πνεύματος, με σύμμαχο τη φαντασία, έξω από τους περιορισμούς του εφικτού
και της ανθρώπινης φυσιολογικής μετριότητας, γέννησαν
και γεννούν κάθε αξιοθαύμαστη πρωτοπορία. Όλοι αυτοί οι
άνθρωποι (οραματιστές, ερευνητές, εφευρέτες, φιλόσοφοι,
καλλιτέχνες, επιστήμονες, λογοτέχνες και τόσοι άλλοι,
άσημοι και διάσημοι) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ. Μάλιστα,

να χτίσουμε την καινούργια εξουσία με εκείνα τα “νόμιμα μέσα” που θα την μεταβάλουν σε διαρκή και αμετάβλητη». Κάπου εδώ μπαίνει και ο Πούτιν, που κυβερνά
μεν σχεδόν δύο δεκαετίες, στηρίζεται όμως στη μεγάλη
πλειοψηφία του ρωσικού λαού. Μπορεί ίσως να πιστεύει
ο κύριος Σαββίδης ότι ο εξουδετερωμένος σήμερα ελληνικός λαός είναι δυνατόν να κάνει τον Τσίπρα Πούτιν,
ότι είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε οπαδό των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και Τσίπρα με τη βοήθεια της πλύσης εγκεφάλου
που ευελπιστεί να κάνει ο ίδιος εφ’ όσον πάρει στα
χέρια του την τηλεόραση.
Πάντως δηλώνω ότι είμαι βέβαιος ότι με Ιβάν ή χωρίς
Ιβάν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αρχίσει να κινείται
στα βήματα του Μαδουρισμού. Οι δεκάδες χιλιάδες διορισμοί αποβλέπουν στον πλήρη έλεγχο του Κράτους.
Το σχέδιο Παππά απέτυχε στην επιδίωξη του ελέγχου
των ΜΜΕ. Όμως τώρα με τον Ιβάν, φαίνεται ότι θα επιχειρηθεί και νέα επέλαση για τον έλεγχο της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.
Τέλος, ομολογώ ότι ανησυχώ για τις ένοπλες δυνάμεις.
Στην εποχή της πάλης κατά των Μνημονίων, ο Πάνος Καμένος με επισκέφθηκε για να μου πει «Μίκη, κάλεσέ μας
όλους (εννοώντας τούς επί κεφαλής των αντιμνημονιακών
σχηματισμών), κλείσε μας μέσα και μη μας αφήσεις να φύΣυνέχεια στη σελ. 16
γουμε πριν συμφωνήσουμε».

η πλειοψηφική φυσιολογική μετριότητα, τους βαφτίζει
συχνά ως «τρελούς» επιστήμονες και καλλιτέχνες, απόμακρους, αντικοινωνικούς, παράξενους και ό,τι άλλο. Πάσχουν από αποκλίνουσα υπεροχή, ως προς την εκάστοτε
ικανότητα. Η συντεταγμένη ατομική και κοινωνική εχθρότητα της φυσιολογικής μετριότητας προς την ιδιοφυία, επιβεβαιώνεται στις αναδρομές ζωής και απομνημονεύματα
των ταλαντούχων αυτών ανθρώπων, όπου ο καθένας τους
περιγράφει πόσο προσπάθησε και αγωνίστηκε, στα πρώτα
του βήματα, να πείσει κάθε φυσιολογικό και κοντόφθαλμο
νου, για την αναδρομικά εγνωσμένη του αξία. Ο κοινωνικός
και ατομικός φόβος, της μη φυσιολογικής ταλαντούχου
απόκλισης, κάνει τους μέτριους, να πασχίζουν να προσδώσουν, ως τάχα θετικό στοιχείο, στους προικισμένους
νόες, κοινά χαρακτηριστικά. Λέει π.χ. ο δημοσιογράφος,
για τον διεθνούς φήμης μουσουργό:
- Εκείνο όμως που θαύμασα πιο πολύ, είναι η απλότητά
του. Είναι ένας απλός και καθημερινός άνθρωπος!! Άνθρωπος της διπλανής πόρτας!! Δηλαδή (μεταφράζω
εγώ) πόσο πολύ μοιάζουμε! Πόσο ίδιοι είμαστε! Και
αφού μοιάζουμε τόσο, ας νοιώσουμε καλύτερα και δεν
έχει και το πλειοψηφικό φυσιολογικό κοπάδι διαρροές!
Ε λοιπόν όχι. Δε μοιάζουμε καθόλου με όλους αυτούς.
Αυτοί δεν είναι φυσιολογικοί. Εμείς είμαστε. Μπορεί να
ανασαίνουν, να τρώνε, να κοιμούνται και να αρρωσταίνουν όπως κι εμείς, αλλά όσοι εξ’αυτών δε νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές και δεν αυτοκτονούν, ζουν
σε έναν άλλο κόσμο, ταραχώδη, εξέχουσας και ταυτόχρονα αυτοκαταστροφικής πνευματικής ευρηματικότητας,
αναζήτησης και δημιουργίας. Εμείς απλώς κερδίζουμε από
το έργο και την ακούσια θυσία τους.
Τόσο η υπολειμματική λειτουργικότητα (αναπηρία), όσο και
η εκτός μέτρου και μέσου όρου, πνευματική ή σωματική
εγρήγορση, υπεροχή, χαρακτηριστικά, ικανότητες και ταλέντο, είναι, μη φυσιολογικές εκφράσεις, της φυσιολογικής φυσικής πραγματικότητας και των άγνωστων σε μας
βουλών της. Δεν είναι ούτε ωφέλιμο, ούτε λογικό, ούτε και
αξιοπρεπές να τις δικάζουμε και να τις κρίνουμε κατά το
δοκούν και συμφέρον κάθε φορά. Μπορούμε απλά να τις
προσλαμβάνουμε, να τις διαχειριζόμαστε με εντιμότητα και
ρεαλισμό και τελικά να τις αποδεχόμαστε άκριτα, γιατί
πολύ απλά, δε μας πέφτει λόγος! Όπως λέει ο μη φυσιολογικός ποιητής, που και αυτός χάθηκε πρόωρα: take it easy
babe, take it as it comes (Jim Morrison).
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ΕΒΔΟΜΗ

Τελικά, ποια είναι
η Ευρώπη που θέλουμε;
Του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου *
Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών
δίνει τροφή για σκέψη και σηματοδοτεί μία
σειρά από εξελίξεις, που αναμένεται βέβαια
να επηρεάσουν την γενικότερη οικονομική
και πολιτική κατάσταση στη Γηραιά Ήπειρο,
άρα και στην Ελλάδα.
Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι
αν όντως η ήπειρος μας παραμένει η «Ευρώπη των λαών». Γιατί σύμφωνα με το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και
προσθέτοντας τα ποσοστά όσων αμφισβητούν το ευρωπαϊκό όραμα και θέτουν ως
προτεραιότητα τα εθνικά θέματα, προκύπτει
ότι αυξάνονται δραματικά όσοι θεωρούν ότι
η ενότητα των λαών της Ευρώπης είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστη.
Γιατί όμως να αυξάνεται ραγδαία ο ευρωσκεπτικισμός και μαζί του οι ακραίες φωνές,
ειδικά από την άκρα δεξιά; Η απάντηση
είναι απλή και αφορά άμεσα και τη χώρα
μας. Η στάση των βορειοευρωπαίων, κυρίως
σε θέματα οικονομικής πολιτικής, προκαλεί
έντονους τριγμούς στους λαούς των χωρών
της νότιας Ευρώπης. Η αλληλεγγύη είναι
μία έννοια που μένει στα χαρτιά και όλα γίνονται με απώτερο στόχο το κέρδος των
ολίγων. Δυστυχώς τα πάντα κινούνται στο
ρυθμό που θέλει το Βερολίνο και οι διάφοροι «δορυφόροι» του, με αποτέλεσμα την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ.: 2132023842-844
Χαλάνδρι 3/5/2017
Αρ. Πρωτ. 13976
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 5
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο 3-5-2017
Αρ. Πρωτ. : 5968
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ pροκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Καλεί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία

αύξηση των ανισοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επισήμως,
βλέπουμε μία Ευρώπη «δύο ταχυτήτων». Ο
πλούσιος βορράς και ο φτωχός νότος. Και
το τραγικότερο για οικονομίες σαν τη δική
μας είναι ότι όχι μόνο συνεχίζεται αυτή η
πολιτική, αλλά τείνει να παγιωθεί ως δεδομένο ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
Την ώρα που οι λαοί της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, βλέπουν το βοιωτικό τους επίπεδο να
κατρακυλά κάθε μέρα όλο και περισσότερο,
οι λαοί της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της
Αυστρίας, των σκανδιναβικών χωρών, συνεχίζουν να προοδεύουν. Ακόμα και σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι διαφορές είναι
τεράστιες. Οι μεγάλες εταιρείες του βορρά
κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά, υποχρεώνοντας σε μαρασμό
όλες τις υπόλοιπες. Αυτές καθορίζουν το
«παιχνίδι» και επιβάλουν τους δικούς τους
όρους, συχνά και με αθέμιτες μεθόδους,
όπως το σκάνδαλο με την Siemens. Πανάκριβα προϊόντα που απευθύνονται σε όλο
και πιο φτωχούς καταναλωτές. Τεράστια
περιθώρια κέρδους για τους λίγους και «δυνατούς», εξαφάνιση για τους «μικρούς».
Κάπως έτσι καταστρέφεται η μεσαία τάξη

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
25.000,00€ (Α.Μ. 3/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα: 4/5/2017
και ώρα 08:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο

σύστημα: 30/5/2017 και ώρα 15:00
μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στις
6/6/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
:403,23€ (20.161,29χ2%)
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr.
(Πληροφορίες
στα
τηλέφωνα: 213-2023842-4).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δηλαδή έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου
2017, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη.
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος
προσωρινής εναπόθεσης και μεταφόρτωσης κλαδεμάτων στο Μαρκόπουλο.
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ζώνης
Γ2 (με πρόσωπο ελάχιστου μήκους
8,00μ σε διαμορφωμένο δημοτικό
δρόμο και να δύναται να οικοδομηθεί (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) σύμφωνα με τους ισχύοντες

όρους και περιορισμούς δόμησης
(αρ.2 παρ. V.II & αρ.3 παρ. 10 Π.Δ.
20.3/6.3.2003 - ΦΕΚ 199Δ΄/2003).
(βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ πρωτ
5967/3-5-2017)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα
των
προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και
η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται
από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή η κατηγορία
των πολιτών που εξασφάλιζε την κοινωνική
ισορροπία και στεκόταν ως ανάχωμα σε
ακραίες απόψεις που προέρχονταν είτε από
τη μία, είτε από την άλλη πλευρά.
Άρα για ποια ενωμένη Ευρώπη μιλάμε; Για
ποια αλληλεγγύη, όταν στο βωμό του κέρδους «στραγγαλίζονται» οικονομίες χωρών
σαν τη δική μας; Υποτίθεται ότι θα βιώναμε
την εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών της
Ευρώπης. Αντ΄ αυτού βιώνουμε την εποχή
της μέγιστης ανισότητας. Το δόγμα των
εταίρων για την περίφημη ευρωπαϊκή ενότητα φαίνεται ξεκάθαρα στην ελληνική περίπτωση. Από την ελληνική κρίση, κάποιοι
συνεχίζουν να έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά κέρδη. Η πολιτική αλά καρτ που εφαρμόζεται, είναι πλέον αντιληπτή από όλους.
Όταν αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα η
πολιτεία της Καλιφόρνια, κανείς δεν σκέφθηκε βεβαίως να αφεθεί στη μοίρα της.
Στο θέμα της Ελλάδας όμως, μίας χώρας
της ΕΕ, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η
ισότητα ήταν μόνο στα χαρτιά. Η λύση που
έπρεπε να εφαρμοστεί θα έπρεπε και να
«τιμωρήσει» τους «αυθάδεις» Έλληνες
αλλά και να «παραδειγματίσει» άλλους
λαούς με ανάλογα προβλήματα. Οπότε δεν

πρέπει να μας προκαλούν εντύπωση οι
ακραίες φωνές που πλέον υιοθετούνε όλο
και περισσότερο από απελπισμένους πολίτες.
Φοβάμαι ότι όποιο και αν είναι το τελικό
αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, η τάση
για απόσχιση από την ενωμένη Ευρώπη θα
παγιώνεται και μπορεί πολύ γρήγορα να
δούμε την Ευρώπη που ξέραμε, να διαλύεται σε κομμάτια. Μοναδική ελπίδα όλων
μας, να αντιληφθούν έγκαιρα οι ηγέτες της
ηπείρου μας το αδιέξοδο που ξεπροβάλει
μπροστά μας και αλλάξουν μείγμα πολιτικής, υιοθετώντας αναπτυξιακά μέτρα και
σταματώντας την πολιτική της λιτότητας.
Για να συμβεί βέβαια αυτό, είναι απαραίτητο
να καμφθεί κυρίως ο γερμανικός προτεσταντισμός και να υπάρξει επιστροφή στις
βασικές αρχές της Ευρώπης των λαών.
Είναι άραγε εφικτό κάτι τέτοιο; Θεωρώ πως
ναι. Αρκεί όμως να γίνει έγκαιρα, πριν επικρατήσουν ολοκληρωτικά οι διάφορες εθνικιστικές τάσεις που αναδύονται σε πάρα
πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
* Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι πρόεδρος του ΕΕΑ (Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών).

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής /
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 28-4-2017 / Aρ. Πρωτ.: 15834
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και της με
α/α 11/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 219.999,98€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 7/2017 , την με αρ. Πρωτ. 13686/11-4-2017.
σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 29-5-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες
ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τετάρτη 3-5-2017
Παρασκευή 5-5-2017
Δευτέρα 29-5-2017 και ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 41376.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ
cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΜ.ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ
220.000,00 €
44613700-7
2017
30-7135.064
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
220.000,00 €
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.548.39 €
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.3015.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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Μικρά - Μικρά
ΜΕ ΝΕΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ,
ΑΛΛΑ ΜΕ ΙΔΙΑ
ΕΣΟΔΑ Ο ΕΝΦΙΑ

του φόρου, ενώ πολύ πιθανό το 2018 να καταργηθούν αρκετές από τις
απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ.

Το 2018 θα αναπροσαρμοστούν τελικά οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και
κατ’ επέκταση ο ενιαίος
φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων.
Ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα υπολογιστεί με βάση τις νέες
τιμές, ωστόσο το αποτέλεσμα για τα ταμεία του Δημοσίου θα είναι ακριβώς το
ίδιο και συγκεκριμένα θα
πρέπει να εισπραχθούν 2,65
δισ. ευρώ.
Ωστόσο, οι αλλαγές των αντικειμενικών αξιών θα επιφέρουν αλλαγές στους
συντελεστές που ισχύουν
σήμερα για τον υπολογισμό

ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΓΣΕΒΕΕ
ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ
ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 3-5-2017
Αρ. Πρωτ. 6026
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Ενδεικτικού
προϋπολογισμού
67994,40€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 67994,40€ με
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 5/2017 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 3-5-2017
Αρ. Πρωτ. 6023
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ενδεικτικού
προϋπολογισμού
45.361,10€ πλέον ΦΠΑ 24%
10886,66€ σύνολο 56247,76€
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 56247,76€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/2017
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν.
4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτι-

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!

Καταγγέλλοντας ότι η επαναφορά του ζητήματος της
λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές είναι
πρωτοβουλία συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων του εσωτερικού,
με τους δανειστές να διαμεσολαβούν το αίτημα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων,
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 22η Μαΐου
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09:30 – 10:00 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης ελεύθερα από την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου
δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από το αρμόδιο γραφείο του
Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09:00 – 14:00 στο τηλ 2299020155.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

κές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 22η Μαΐου
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
08:30 – 09:00 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης ελεύθερα από την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου
δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από το αρμόδιο γραφείο του
Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09:00 – 14:00 στο τηλ 2299020155.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

αλυσίδων, εμπορικών κέντρων και malls, έμποροι, βιοτέχνες
και
εμποροϋπάλληλοι προειδοποιούν
με νέα προσφυγή στο ΣτΕ,
απεργίες και ασφαλιστικά
μέτρα εάν το μέτρο περάσει. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ,
κ. Κορκίδης, χαρακτήρισε
την προωθούμενη ρύθμιση
“συνταγματιτικό ατόπημα”, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
εξώφθαλμα φωτογραφική
διάταξη, που έχει ως στόχο
να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές
δεν εξυπηρετεί τις τουριστικές ανάγκες, αλλά συγκεκριμένα
εγχώρια
συμφέροντα, υπερθεμάτισε
ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ.
Καββαθάς.

Ημέρες Υιοθεσίας Γάτας
Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 Μαϊου από τις 10 το πρωί
μέχρι και τις 8 το βράδυ, σας περιμένουν στις Ημέρες
Υιοθεσίας Γάτας που διοργανώνει η Ζωοφιλική Ένωση
Ηλιούπολης με την ευγενική χορηγία της Equilibrio στο
Helexpo Maroussi, Λεωφόρος Κηφισίας 39 στο Μαρούσι, στο Β’ επίπεδο, στο περίπτερο 11. Οι υπέροχες
γατούλες, σας περιμένουν να τις γνωρίσετε και να τις
αγαπήσετε.

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ
άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής
συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.
E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία
σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Τηλ.
ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκατοικία τηλ. 6979776467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πολυκατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα,
σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα κατασκευής.
Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευκολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμένος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με
γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο. ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

Για κάθε γατα που υιοθετείτε από τη ΖΕΗ μπαίνετε στο
πρόγραμμα υιοθεσίας Equilibrio. Ενημερωθείτε σχετικά

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056

στο παρακάτω λινκ:
https://www.facebook.com/353427217151/photos/a.440403
292151.225929.353427217151/10153925751572152/?type
=3&theater

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα
βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για
τα παιδιά SOS 1056».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ “Ο ΡΟΒΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό (υπ’ αριθ.
693/17/ΔΔΠ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ», (ως αναλυτικά περιγράφεται στα Τεύχη
του Διαγωνισμού).
➢ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Οροφής: €147.360,00, πλέον
Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη.
➢ Ημερομηνία Λήξης υποβολής Προσφορών: Τρίτη 06/06/2017
και ώρα 12:00.
➢ Διανομή τευχών: Έως και την Παρασκευή 26/05/2017 δωρεάν
είτε σε ψηφιακή μορφή από την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.desfa.gr (Ανακοινώσεις - Τεύχη Διαγωνισμών) είτε σε έντυπη μορφή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:30 π.μ. 12:30 μ.μ., στη Διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359,
Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι, Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών (κ.
Αγγελοπούλου Ε., τηλ. επικοινωνίας: 210 - 65 01 815).
➢ Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού, ως ανωτέρω.

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο Ρόβας” καλεί
στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το αρ. 15 του καταστατικού του, που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Μικράς
Ασίας 3 Βούλα, την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα 11.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς
άλλη ειδοποίηση την επόμενη Κυριακή 14 Μαΐου την ίδια ώρα
και στον ίδιο χώρο.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 ώρα 11.00
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2. Λογοδοσία Διοικητικού συμβουλίου
3. Οικονομικός απολογισμός
4. Απαλλαγή του Δ.Σ.
5. Εκλογή Δ.Σ. και εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Ανακοινώσεις διαφόρων θεμάτων
Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική συνέλευση έχουν τα τακτικά
μέλη που έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν τις δρυνδρομές
τους έως την έναρξη της συνέλευσης.
Πληροφορίες
τηλ. 6942449544
Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος
η Γραμματέας
Πέτρος Θανόπουλος
Κων/να Σαρπακη

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

Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD
Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

email: tsakoniatism@gmail.com

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

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, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ο Δήμος Παλλήνης ως μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ) και σε
συνεργασία με το σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «οι Άγιοι Ανάργυροι» παρέχει την δυνατότητα σε
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες να κάνουν δωρεάν
εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας.
Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και
αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για όλους λόγω
της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Παλλήνης εξασφάλισε ένα
ακόμη ραντεβού για γυναίκες άπορες και ανασφάλιστες
στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ηλικίας
40 έως 69 ετών και δεν πάσχουν ήδη από καρκίνο μαστού.
Για ραντεβού απευθύνεστε στα:
1. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
του Δήμου (Φειδιππίδου 25Α ) Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης. Τηλ.: 2132031604, 2132031605
2. Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης Υψηλάντου 3 τηλ. 2106668888 (ώρες 8:30 έως 14:00).

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Στραμπούληγμα αστραγάλου ή διάστρεμμα ποδοκνημικής, τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
Το διάστρεμμα αστραγάλου είναι η συχνότερη μορφή τραυματισμού αθλητών. Το στραμπούληγμα του αστραγάλου
είναι η συχνότερη μορφή τραυματισμού αυτών που αθλούνται.
Όταν τρέχουμε, πηδάμε, αλλάζουμε κατεύθυνση ή κάνουμε περιστροφικές κινήσεις, ο αστράγαλος απορροφά
σημαντικό μέρος των τρανταγμάτων. Μια ξαφνική κίνηση,
ένα στραβοπάτημα, μια πτώση, μια αδέξια στροφή, μια σύγκρουση του ποδιού, μπορεί να μεταφέρει ένα ασυνήθιστα
μεγάλο βάρος στον αστράγαλο. Σε μια ατυχή στιγμή (αναπάντεχο σκαλοπάτι, λακκούβα, ξαφνική ολισθηρότητα
κ.λπ.), το πόδι μας μπορεί να γυρίσει απότομα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι πλάγιοι σύνδεσμοι της ποδοκνημικής.
Διάστρεμμα λοιπόν ορίζεται η τραυματική ρήξη (διατομή)
διαφόρων συνδέσμων της άρθρωσης, αλλά χωρίς κάταγμα
στα οστά. Η λέξη διάστρεμμα είναι αρχαία ελληνική προερχόμενη από την λέξη διαστρέφω (δια + στρέφω = το διαστρεβλώνω,
παραμορφώνω).
Στην
νεοελληνική
καθομιλουμένη το διάστρεμμα αποκαλείται στραμπούληγμα (ιταλικής ετυμολογίας από το strambare και strangulare)και λανθασμένα μεταφράζεται στα λεξικά ως
εξάρθρωση (βγάλσιμο).
Ποδοκνημική είναι η άρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ
της κνήμης και του αστραγάλου. Τα οστά συνδέονται μεταξύ τους και σταθεροποιούνται με ταινίες συνδετικού
ιστού, οι οποίες αποκαλούνται σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι καθοδηγούν τις κινήσεις των αρθρώσεων και δεν επιτρέπει
μεγάλη απομάκρυνση των οστών μεταξύ τους. Οι σύνδεσμοι φυσιολογικά έχουν μεγάλη ελαστικότητα και όταν
διαταθούν επανέρχονται στο φυσιολογικό τους μήκος,
χωρίς προβλήματα. Όταν όμως λόγω μιας βίαιης κίνησης
τα οστά απομακρυνθούν σημαντικά μεταξύ τους τότε οι
σύνδεσμοι διατείνονται σημαντικά και είναι δυνατόν να κοπούν.
Η άρθρωση που παθαίνει πιο συχνά διάστρεμμα είναι ο
αστράγαλος, από στραβοπάτημα με το έξω μέρος του πέλματος, που μπορεί να τεντώσει ή να σκίσει τους συνδέσμους που συγκρατούν την άρθρωση του αστραγάλου.
Μπορεί επίσης να πειραχτεί ο θύλακος που περιβάλλει την
άρθρωση. Το διάστρεμμα προκαλεί επώδυνο πρήξιμο στην
άρθρωση, που γίνεται πιο επώδυνο με την κίνηση. Ένα
βαρύ διάστρεμμα μπορεί να μην ξεχωρίζει από ένα κάταγμα. Αν αμφιβάλλετε, αντιμετωπίστε το σαν κάταγμα.
Το αυξημένο σωματικό βάρος, η απουσία σωματικής άσκησης, ορισμένα σπορ όπως για παράδειγμα το ποδόσφαιρο
ή η καλαθόσφαιρα, συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για
στραμπούληγμα του αστραγάλου. Επίσης η κακή επιλογή
παπουτσιών είναι ακόμη ένας παράγοντας που συμβάλλει
στην πρόκληση διαστρέμματος. Ορισμένα άτομα λόγω του
ότι έχουν αδυναμία των μυών ή χαλαρούς συνδέσμους, παρουσιάζουν προδιάθεση στα διαστρέμματα του αστραγάλου.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων θα εξαρτηθεί από το
βαθμό βλάβης που έχουν υποστεί οι σύνδεσμοι της άρθρωσης όπως επίσης οι μυς και τα οστά της.
Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Πόνο • Οίδημα (πρήξιμο) • Αιμάτωμα • Εκχύμωση • Δυσκαμψία • Χωλότητα (ο ασθενής δεν μπορεί να βαδίσει εύκολα).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Οι βασικές αρχές της αντιμετώπισης του στραμπουλήγματος του αστραγάλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Βοηθήστε τον τραυματία να καθίσει σε άνετη θέση και
βάλτε στην άρθρωση κρύες κομπρέσες επί 30 λεπτά.
2. Τοποθέτηση πιεστικού επιδέσμου στον αστράγαλο και
ακινητοποίηση της άρθρωσης. Φέρτε τον επίδεσμο από
πάνω και γύρω από τον αστράγαλο. Συνεχίστε το δέσιμο
με επίδεσμο σε σχήμα 8, με κάθε στροφή επιδέσμου να επικαλύπτει την προηγούμενη κατά τα 3/4 του πλάτους της.
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ο γιατρός θα
αποφασίσει εάν ένας επίδεσμος είναι αρκετός ή εάν χρειάζεται γύψος, νάρθηκας ή χειρουργική αποκατάσταση.
3. Ανύψωση του ποδιού.
4. Ξεκούραση της άρθρωσης και ανάπαυση του ασθενούς.
5. Σταδιακά και προσεκτικά κατά την εξέλιξη της πάθησης,
γίνονται ασκήσεις για την αύξηση της δύναμης και της κινητικότητας.
Προσοχή: κατά τις πρώτες 24 ώρες αποφύγετε τα ζεστά
μπάνια, τις θερμαντικές αλοιφές και το οινόπνευμα επειδή
είναι δυνατόν να προκαλέσουν αύξηση του οιδήματος.
Αν το οίδημα είναι έντονο και το πόδι πονάει όταν στέκεται
ο τραυματίας όρθιος (ιδιαίτερα στο εσωτερικό του αστραγάλου) ή αν δυσκολεύεται να βαδίσει, είναι απαραίτητη η
ακτινογραφία, γιατί μπορεί να πρόκειται για κάταγμα.
Η κατάλληλη αντιμετώπιση του διαστρέμματος του αστραγάλου, οδηγεί στη μείωση του πόνου, υποχώρηση της
φλεγμονής και του οιδήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιτυγχάνεται ίαση μετά από παρέλευση χρονικού
διαστήματος 3 έως 8 εβδομάδων.
Στο κλασσικό διάστρεμμα, η ρήξη των έξω συνδέσμων, αν-

τιμετωπίζεται διεθνώς από τους ορθοπεδικούς με ένα διάστημα ακινητοποίησης και αποφόρτισης στην αρχή μετά
από το οποίο ο ασθενής αρχίζει να πατάει σταδιακά το πόδι
κάτω, ενώ η ακινητοποίηση (συνήθως με γυψονάρθηκα)
δίνει τη θέση της στη σταθεροποίηση με κάποιο λειτουργικό νάρθηκα (π.χ. τύπου Aircast).
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα στην ίδια άρθρωση. Στις περιπτώσεις
αυτές, μπορεί να προκληθεί χρόνια αστάθεια της άρθρωσης
και προβλήματα στο περπάτημα ή κατά την άθληση. Στους
ασθενείς αυτούς πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί μόνιμα
προβλήματα στους συνδέσμους και να είναι αναγκαίο να
υποβληθούν σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις
για σταθεροποίηση των συνδέσμων και κατά συνέπεια της
άρθρωσης.
Η πρόληψη του στραμπουλήγματος του αστραγάλου είναι
σημαντική δεδομένου ότι ο τραυματισμός αυτός είναι από
τους συχνότερους τόσο σε αυτούς που κάνουν σπορ όσο
και στους υπόλοιπους.
• Η ορθή επιλογή των παπουτσιών,
• η προθέρμανση πριν από την άσκηση ή το σπορ,
• η εφαρμογή στηρικτικών επιδέσμων στον αστράγαλο,
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη.
Παράλληλα όταν κάποιος τρέχει ή ασκείται σε ανώμαλο ή
βρεγμένο έδαφος, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.
Το κρύωμα μετά από την άσκηση είναι καλό να συνοδεύεται με σειρά από παρατεταμένες, αργές κινήσεις τεντώματος.
Συνοπτικά θα τονίσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός των διαστρεμμάτων του αστραγάλου που είναι η συνηθέστερη
μορφή τραυματισμού κατά την άθληση, είναι δυνατόν να
προληφθούν. Η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μετά από
τον αποκλεισμό της πιθανότητας κατάγματος, επιτρέπει
στις πλείστες περιπτώσεις, πλήρη αποκατάσταση.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Aνοσορύθμιση και Ανοσοενίσχυση
κατά του καρκίνου,
με τη βοήθεια
της ομοτοξικολογίας
Ανοιχτή ενημέρωση - συζήτηση προγραμματίζει ο
γιατρός Χρήστος Σκαρλάτος στο ιατρείο του, Αγγ.
Μεταξά 11 Γλυφάδα, την ΠΕΜΠΤΗ 11 Μαΐου, ώρα
6.μ.μ.
Δηλώστε συμμετοχή στο 2111838.124 (10-14) καθημερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.
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Χρυσό για το 2ο Λύκειο Βούλας
από τον Ιάσονα Κορδούτη
Πρώτη Πανελλήνια νίκη στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πιγκ-πογκ) πέτυχε ο μαθητής του 2ου Λυκείου
Βούλας Ιάσονας Κορδούτης, στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που έγινε στην Βέροια.

Ο Ιάσονας συνέχισε την παράδοση της οικογενείας
του (οι γονείς του Γιάννης Κορδούτης και Διάνα Ζέρδιλα είναι παλιοί πρωταθλητές Ελλάδας), αλλά και
του σχολείου, αφού στο παρελθόν έχουν κατακτήσει
μετάλλια και τα αδέλφια του, Θάλεια και Δημήτρης.
Ο Ιάσονας προπονείται καθημερινά στην αίθουσα του
Άρη Βούλας, κάτω από της οδηγίες του πατέρα του,
μέσα σε έναν χώρο που κάθε απόγευμα γεμίζει με
παιδιά που μαθαίνουν αλλά και διακρίνονται.

ΕΒΔΟΜΗ

2ο Rally Sprint Regularity Βούλας «Κρεμασμένος Λαγός»
Με πάρα πολλές συμμετοχές διεξήχθη το 2ο Rally
Sprint Regularity Βούλας «Κρεμασμένος Λαγός» την περασμένη Κυριακή 23 Απριλίου στο Πανόραμα της Βούλας.
Μετά την περυσινή επιτυχία της αναβίωσης του θρυλικού «Κρεμασμένου Λαγού», ο Σύλλογος Ιδιοκτητών
Σπορ Αυτοκινήτων με την υποστήριξη του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης αποφάσισε να επαναλάβει το εγχείρημα, όχι με τη μορφή αγώνα ταχύτητας, αλλά ως
αγώνα ακρίβειας και δεξιοτεχνίας, με απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον και την οδική ασφάλεια.
Έτσι στις αφετηρία της διαδρομής συγκεντρώθηκαν 105
ετοιμοπόλεμα, καλοδιατηρημένα ιστορικά αυτοκίνητα
και λίγο μετά τις 10 δόθηκε η εκκίνηση. Παρόλο που ο
τρόπος χρονομέτρησης δυσκόλεψε αρκετά τα πληρώματα, αυτά το διασκέδασαν με την ψυχή τους και πρόσφεραν μοναδικό θέαμα στους θεατές που είχαν στηθεί
στις θρυλικές φουρκέτες του “Κρεμασμένου Λαγού”.
Φέτος μετατέθηκε ο χώρος στάθμευσης των συμμετεχόντων από την πλατεία Άλσους στην οδό Ζακύνθου,
επιλογή που διευκόλυνε ώστε να αποφευχθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση αγωνιζομένων, περιοίκων και περαστικών οδηγών.
Το Rally Sprint Regularity είναι αγώνας ακριβείας που
εκτελείται σε μία κυκλική διαδρομή τρείς φορές και δεν
νικά ο ταχύτερος, αλλά αυτός που θα εκτελέσει τις ει-

δικές διαδρομές με τη μεγαλύτερη ακρίβεια χρόνου.
Για την ιστορία οι νικητές είναι:
1. Ριζόπουλος Δημήτρης - Παπανδρέου Αλέξανδρος με
Toyota Starlet
2. Κατσαούνης Γιάννης - Μανσόλας Μαθιός με VW Golf GTi
3. Τρίκαρδος Δημήτρης - Χατζής Χρήστος με Porsche 944

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εκτός από τη
συνδρομή τουστη διοργάνωση του αγώνα, είχε και “ζωντανή” συμμετοχή με οδηγό τον Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο
Ζυγούρη και συνοδηγό το Αντιδήμαρχο Φιλάρετο Χατχηστεφάνου.

Εντυπωσιακό το XTERRA Greece Championship στη Βουλιαγμένη
Tο διεθνή αγώνα Off Road Triathlon, που
φέτος συμπληρώνει τον πέμπτο χρόνο
διεξαγωγής στη χώρα μας, φιλοξένησε
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
την Κυριακή 30 Απριλίου.
Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 400
σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα,
αθλητές από 24 χώρες του κόσμου, 28
επαγγελματίες αθλητές και αθλήτριες
και οι περισσότεροι Έλληνες τριαθλητές
που έχουν πάρει ποτέ μέρος στη διοργάνωση, βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής
στη γραμμή εκκίνησης στη ακτή της Βουλιαγμένης, στην ίδια τοποθεσία όπου το
καλοκαίρι του 2004 είχε φιλοξενηθεί το
αγώνισμα του Ολυμπιακού τριάθλου.
Ο Ελληνικός αγώνας που συνδιοργανώνεται από την XTERRA Greece και τον
Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), αποτελεί
μέρος του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος XTERRA με διοργανώσεις σε περισσότερες από 32 χώρες στα
πιο ξεχωριστά σημεία του πλανήτη και
πάνω από 40 χιλιάδες συμμετέχοντες
όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων.
Oι αγώνες προσφέρουν στους νικητές
των ηλικιακών κατηγοριών, την δυνατότητα να προκριθούν και να αγωνιστούν
στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος XTERRA που πραγματοποιείται
τέλος Οκτωβρίου στο Maui της Χαβάης.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε:
«...Πιστεύω πως οι πολλές συμμετοχές
φέτος, οι οποίες ξεπέρασαν κάθε προσ-

δοκία τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αθλητές κάθε επιπέδου, αλλά και
οι εκατοντάδες επισκέπτες, ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής διοργάνωσης σε
συνδυασμό με τη μοναδική ομορφιά που
προσφέρει η πόλη μας ως προορισμός.
Μέσω της διοργάνωσης, η οποία πλέον
αποτελεί για εμάς θεσμό, μεταφέρονται

Στην ποδηλασία και το τρέξιμο, οι αθλητές, κινήθηκαν στους δασικούς δρόμους
και μονοπάτια του ξεχωριστού ανάγλυφου της περιοχής. Η ομορφιά του αθλήματος και ο έντονος συναγωνισμός
χάρισαν αξέχαστες στιγμές στους θεατές του αγώνα, που βρέθηκαν στην
Πλαζ Βουλιαγμένης, και άλλα σημεία.

σε όλο τον κόσμο εντυπώσεις, εμπειρίες
και εικόνες της περιοχής διαφημίζοντας
έτσι με την πόλη μας».
Με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, ο
αγώνας ξεκίνησε με την κολύμβηση το
πρωί της Κυριακής 30/4. Μετά την πραγματοποίηση των 2 στροφών συνολικής
απόστασης 1500 μέτρων στο νερό, οι
αθλητές πήραν τα ποδήλατά τους από
την ζώνη αλλαγής και συνέχισαν με τα
δύσκολα 30 χιλιόμετρα ποδηλασίας, για
να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους με 10
χιλιόμετρα ορεινό τρέξιμο.

To νήμα έκοψε, στην κατηγορία ανδρών
ο Ισπανός Ruben Ruzafa, τρεις φορές
παγκόσμιος πρωταθλητής του XTERRA
και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του ITU cross triathlon, αφήνοντας
2ο τον περυσινό νικητή της διοργάνωσης, Roger Serrano. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Γερμανός Jens Roth.
Στις γυναίκες, επαναλήφθηκαν νικήτριες
οι περυσινές αθλήτριες: η Τσέχα Helena
Erbenova, πρώτη, δεύτερη η Brigitta Poor
από την Ουγγαρία και τρίτη η Ισπανίδα
Miriam Casillas.
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ΕΒΔΟΜΗ

Με ρεκόρ συμμετοχής και πολλές υποσχέσεις,
ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Juniors 2017
Δυνατές μονομαχίες, πολύ καλό τένις και την ευκαιρία
να δουν τα ταλέντα της Ελληνικής Αντισφαίρισης είχαν
όσοι βρέθηκαν στον Μαραθώνα, για το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Juniors 2017(18-21.5) στις τέσσερις κατηγορίες, κάτω των 10, 12, 14 και 16 ετών. Η κατηγορία
κάτω των 18 ετών θα διεξαχθεί μετά τις Πανελλήνιες
εξετάσεις.

Εντυπωσιακή η συμμετοχή, που έφθασε τους 950 αθλητές και αθλήτριες, από 145 ομίλους όλης της χώρας, σε
μια διοργάνωση που έγινε στις εγκαταστάσεις του Σωματείου «Αλέξανδρος Β», σε 12 γήπεδα και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά αγωνίστηκαν σε
αγώνες μονού, διπλού και μεικτού διπλού, σύμφωνα με
τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας και το Ολυμπιακό πρόγραμμα.
Στα αγόρια ο Κων/νος Καρπούζας (κατ. 10 ετών), ο Χρήστος Σπύρου (12 ετών), ο Θεόδ. Μητσάκος (14 ετών) και
ο Αριστ. Θάνος (16 ετών), ήταν οι 4 αθλητές που πήραν
την πρώτη θέση στα Μονά και αναδείχθηκαν πρωταθλητές 2017. Μάλιστα ο Σπύρου (ΑΟ Μέγας Αλέξανδρος)
και ο Θάνου (ΑΟΑ Ηλιούπολης) κατέκτησαν το Πρωτά-

θλημα και στα διπλά των
κατηγοριών τους.
Στα κορίτσια η Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου (κατηγορία 10 ετών), η
Μιχαέλα
Λάκη
(12
ετών), η Μαγδαληνή Αδαμοπούλου (14 ετών) και η Σεμέλη-Ευγενία-Ελισάβετ Δημητρακοπούλου (16 ετών),
ήταν οι 4 αθλήτριες που πήραν την πρώτη θέση στα
Μονά και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες 2017.
Η Αδαμοπούλου (ΟΑ Πετρούπολης) ήταν νικήτρια και
στα διπλά της κατηγορίας της, ενώ η Μιχαέλα Λάκη (ΟΑ
Φοίβος Λάρισας) κέρδισε και το διπλό και το μεικτό και
ήταν η μόνη που πέτυχε να κατακτήσει τρεις πρωτιές.

3ο Διασχολικό πρωτάθλημα Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Xρυσή, η Ειρήνη Καραθανάση
Μετά από δύο μέρες και 9 αγωνιστικές ολοκληρώθηκαν τα ατομικά πρωταθλήματα Μαθητών/τριων για
το 2017.
Η ολοκλήρωση των Πανελληνίων Σχολικών Πρωταθλημάτων στο Σκάκι,
βρήκε με το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο
της Πανελλήνιας Πρωταθλήτριας στην δυσκολότατη κατηγορία
«Λύκεια» την σκακίστρια του Σκακιστικού
Συλλόγου Κρωπίας, Ειρήνη Καραθανάση.
Η Ειρήνη έχει σπουδαία αποτελέσματα και
κατά το παρελθόν με πρώτες θέσεις σε Πανελλήνια
Πρωταθλήματα και Πρωταθλήματα Αττικής.

ουρνουά ακαδημιών διοργανώνει η ΑΣΠΕ
ΘΕΤΙΣ Βούλας με τη συμμετοχή των συλλόγων Ηλιούπολης, Βάρης και του Α.Σ.Πέρα το
Σαββατοκύριακο (6&7/5) και ώρες 09:00-12:00.

Τ

ον προτελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος
δίνει το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 η ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμέ-

Τ

νης.
Στο γήπεδο του Καβουρίου και στο πλαίσιο της 33ης
και προτελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ ο ΑΟΒ υποδέχεται τον
ΠΑΟ Καλυβίων στις 4.30 μ.μ.
Αυτή τη στιγμή ο ΑΟΒ βρίσκεται στην 4η θέση του
βαθμολογικού πίνακα με 64 βαθμούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 3ο Διασχολικό
πρωτάθλημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με συμμετοχή
1.140 μαθητών από τα Δημοτικά
και Γυμνάσια του Δήμου. Οι
αγώνες ξεκίνησαν με ποδόσφαιρο Γυμνασίων στις 26 και
27 Απριλίου όπου νικητές ήταν
οι:
1ο :1o Γυμνάσιο Βάρης
2ο : 2ο Γυμνάσιο Βάρης
3η : 2ο Γυμνάσιο Βούλας
4ο : 1o Γυμνάσιο Βούλας
Στις 28 Απριλίου συνεχίστηκε με
το πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας
γυμνασίων με νικητές:
1ο : Εκπαιδευτήρια Γείτονα
2ο : 1o Γυμνάσιο Βούλας
3ο : 1o Γυμνάσιο Βάρης
Το διασχολικό πρωτάθλημα συ-

νεχίζεται με τα αθλήματα:
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, Τετάρτη 10 Μαΐου και ώρα 09:00 στο

κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Μηλαδέζας στη Βάρη με συμμετοχή 6 ομάδων κοριτσιών και 2 ομάδων αγοριών.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 11,12
και 13 Μαΐου αντίστοιχα, με ώρα
προσέλευσης 09:00 στο δημοτικό
στάδιο Βάρης, Κων/νος Μπαγλατζής
με συμμετοχή 24 ομάδων από 13
Δημοτικά Σχολεία με ομάδες τάξεων Γ & Δ και Ε & ΣΤ.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ με
προκριματικούς αγώνες την Τετάρτη,
Πέμπτη και Παρασκευή στις 17, 18 και
19 Μαΐου αντίστοιχα με ώρα προσέλευσης 09:00 και τελική το Σάββατο 20
Μαΐου με τη συμμετοχή 20 ομάδων από
11 Δημοτικά Σχολεία με ομάδες τάξεων
Γ & Δ και Ε & ΣΤ.

Μαριάννα Γενεράλη - Άρτεμις Ραυτογιάννη
πρωταθλήτριες στην επιτραπέζια αντισφαίριση
Την Κυριακή 30/4 ολοκληρώθηκαν, στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου, οι αγώνες των ανοικτών πρωταθλημάτων
επιτραπέζιας αντισφαίρισης για την χρονιά 2016-2017, με
τα καθιερωμένα Τερζάκεια. Εκατόν εβδομήντα έξι παιδιά
από διάφορα σημεία της χώρας συναγωνίστηκαν στο 13ο
ραντεβού και με δυνατές αναμετρήσεις σε καλές συνθήκες είπαν «αντίο» στα όπεν της περιόδου 2016-2017.
Η Βούλα πέτυχε δύο σημαντικές διακρίσεις με τις αθλήτριες
Μαριάννα Γενεράλη και Άρτεμις Ραυτογιάννη. Η Μαριάννα
Γενεράλη στις κορασίδες κατέλαβε την δεύτερη θέση και
το ασημένιο μετάλλιο, αφού σ’ έναν συναρπαστικό τελικό,
λύγισε με 3-1 αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για μία
συνεχιζόμενη εντυπωσιακή πορεία αυτή την αθλητική χρονιά. Η Άρτεμις Ραυτογιάννη στο πρώτο της όπεν και στην
κατηγορία των μίνι παγκορασίδων κατάφερε να πάρει την
Τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, αφήνοντας πολλές ελπίδες για την συνέχεια της πορείας της στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
O Aρης Βούλας ευχαρίστησε τους προπονητές των παιδιών που με επικεφαλής τον Γιώργο Λιλή κατάφεραν να

τα στηρίξουν στη δύσκολή προσπάθεια τους, που θα τα
φέρει στις πρώτες θέσεις των ηλικιακών κατηγοριών.

