
Θάνατοι παράλληλοι

Ο “καλός”, ο κακός

και η φουκαριάρα
Κυριακoύ – Ψωμιάδης

Πρελορέντζου

Ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν είναι ευχάριστο

γεγονός ακόμη κι αν είναι εχθρός σου (εἰ άν-
θρωπος εἶ ).
Αν ασχολούμαι στο παρόν σημείωμα με τον πα-

ράλληλο θάνατο τριών, άσχετων μεταξύ τους,

ανθρώπων, αντί με τους παράλληλους βίους

τους, όπως έκανε ο Πλούταρχος,

το κάνω αφενός γιατί δεν γνω-

ρίζω επακριβώς τη ζωή τους και

αφετέρου γιατί ενδιαφέρει κοινω-

νικά ο ταυτόχρονος σχεδόν θάνα-

τός τους και από την ίδια αιτία!

Ο θάνατος πλέον θεωρείται ως

διαδικασία βιο-γεωχημικού κύ-

κλου. Κι όταν ασχολούμαστε με

το θάνατο, αξία έχει να το κά-

νουμε, για να φιλοσοφούμε για τη ζωή. Πραγμα-

τική δε αξία αποκτά η φιλοσοφική σκέψη όταν

προσπαθούμε να την μετουσιώσουμε σε πράξη.

Προσωπικά θαυμάζω το θάνατο για την ισότητα

– την απόλυτη ισότητα αντιμετώπισης των έμ-

βιων όντων και μάλιστα των ανθρώπων, διαχρο-

νικά! Όταν κλείνεις τον βιολογικό σου κύκλο, δεν

παίρνεις ΤΙΠΟΤΑ μαζί σου από όσα ματαίως και

συχνά αδίκως, συσσώρευες εν ζωή! Τ’ ακούω

συχνά στις κηδείες, «ματαιότης, ματαιοτήτων...»
και μόλις φύγουμε απ’ το νεκροταφείο, τα ξε-

χνάμε.

Λοιπόν, ας επανέλθουμε στους τρεις παράλλη-

λους νεκρούς μας:

Ο Μίνωας Κυριακού, απεβίωσε την περασμένη

Κυριακή 2 Ιουλίου (με τον καύσωνα), σε ηλικία 75

χρονών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, στο

εξοχικό του, Συνέχεια στη σελ. 2

Ο κόσμος σκηνή, 
ο βίος πάροδος. 
Ήλθες, είδες, απήλθες.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.,  

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

«Βρετανικό δόλωμα ξανά
για να δεχθούμε την όποια

λύση στην Κύπρο»
Σελίδα 16

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η πρόταση ανάπλασης

της πλατείας Νυμφών 

στη Βουλιαγμένη

Σελίδα 12

Έλαμψε πάλι το χρυσό

κορίτσι του ΝΟΚΒ Σελίδα 22

Κορωπί: Αιτήματα
διαμαρτυρίας στο 

Υπ. Δημόσας τάξης
Σελίδα 7

Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στα 3Β

Τα αδιέξοδα της κυκλοφορίας στα 3Β: Ούτε δεξιά ούτε αριστερά στον ίδιο δρόμο! Κάθε νέα

Δημοτική αρχή, και μία κυκλοφοριακή μελέτη, που τελικά καταλήγει σε απόφραξη αρτηριών...

είτε από λάθος κρίσης του μελετητή είτε από εξυπηρετήσεις οικείων... Σελίδα 13

Πανελληνιο  Πρωτάθλημα
σκαφών optimist 

στο Δήμο Σαρωνικού
Σελίδα 22
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

O Δήμς 3Β  συνεδριάζει 

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 7 μ.μ.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Συνέχεια από τη σελ. 1

κι ενώ του παρασχέθηκαν, αμέσως, οι πρώτες βοή-

θειες ανάνηψης από τον προσωπικό του ιατρό, και

στη συνέχεια στο ελικόπτερό του, κατά τη διακομιδή

του, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, δεν κατέστη δυνατή

η ανάνηψη των ζωτικών του λειτουργιών και κατόπιν

τούτου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ήταν γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, ιδιότητα την

οποία διατήρησε και επεξέτεινε στον κύκλο των

μέσων επιρροής της κοινής γνώμης, και όχι μόνον,

(ΑΝΤ1 κ.λπ.).

Ο δεύτερος γάμος του ήταν με μια ηθοποιό κατά

πολύ νεώτερή του, η οποία κυρίως μέσω του ΑΝΤ1

ανεδείχθη σε συγγραφέα με τον πρωταγωνιστή της

«Μάικλ ο Φασολάκης» και η οποία, καθώς λέγεται

κληρονομεί 1,5 δις, μιας και δεν πρόλαβε «να βγει το

διαζύγιο»!

Ο Μίνωας λοιπόν, πέρασε καλά τη ζωή του, ανέδειξε

και πολλούς «αστέρες», που θρηνούν την απώλειά

του, προίκισε γυναίκες και απογόνους, αλλά δεν κα-

τάφερε ν’ αποφύγει το αναπόφευκτο και μάλιστα

πρόωρα, είναι αλήθεια.

Πάμε στον δεύτερο, στον Παύλο Ψωμιάδη: Απεβίωσε

την επομένη το πρωί της Δευτέρας 3 Ιουλίου, στις

φυλακές Κορυδαλλού, από ανακοπή καρδιάς κι

αυτός, σε ηλικία 78 ετών. Φυλακισμένος από το 2010

σε 22 χρόνια κάθειρξη για εξαπάτηση 37.000(!) Ελ-

λήνων πολιτών, από τους οποίους είχε «φάει» κάπου

250 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια,

στη γνωστή υπόθεση της Ασφαλιστικής εταιρείας

«Ασπίς Πρόνοια». Η «πρόνοια» ήταν για τον Ψω-

μιάδη, ο οποίος όμως δεν προνόησε για μια έντιμη και

ήρεμη ζωή, όπως και πολλοί άλλοι.

Κι έρχομαι στην «φουκαριάρα» την Ντανιέλα Πρελο-

ρέντζου. “Ποια είναι αυτή”, θα πειτε. Είναι από τους

αποκαλούμενους, όλως απερίσκεπτα, “ανώνυμους” ή

“κυρία Ντανιέλα”, ή “εξηντάχρονη”...

Η Ντανιέλα Πρελορέντζου, στην οποία με ιδιαίτερο

σεβασμό αναφέρομαι, απεβίωσε την Παρασκευή

προς Σάββατο 1η Ιουλίου, από ανακοπή καρδιάς σε

ηλικία 62 χρόνων, εν ώρα υπηρεσίας, εργαζόμενη ως

εργάτρια καθαριότητας στο Δήμο Ζωγράφου, δεύ-

τερη βάρδια εντός 24ώρου. Ήταν μητέρα τεσσάρων

παιδιών (το ένα ΑμεΑ). Έκλεισε βίαια, πολύ πρόωρα,

και αναπάντεχα τον βιολογικό της κύκλο. Ενα βιολο-

γικό κύκλο, έντονα αγωνιστικό για έντιμη επιβίωση.

Δεν άντεξε! 

«Της είχα πει να μην πάει (πάλι) στη δουλειά, αλλά
εκείνη δεν με άκουσε», είπε ο γιος της. Ένιωσε αδια-

θεσία πριν ανέβει στο απορριμματοφόρο και λιποθύ-

μησε. Τις πρώτες βοήθειες προσπάθησαν να τις

δώσουν οι συνάδελφοί της, μιας και δεν υπήρχε, βε-

βαίως, όχι «προσωπικός ιατρός», αλλά ούτε δημοτι-

κός ιατρός! Τα κανάλια δεν «έκλαψαν» ιδιαίτερα,

αλλά δεν πειράζει. Δεν άφησε δις ευρώ περιουσία,

ούτε εκατομμύρια ή χιλιάδες έστω. Πιθανότατα να

άφησε κάποια μικροχρέη...

Αυτή είναι η κοινωνία μας! Του «καλού» της «καλής»

οικογένειας, απόγονος του Υδραίου Δημ. Βούλγαρη

που διετέλεσε οκτώ φορές Πρωθυπουργός, του

Αλεξ. Κορυζή επίσης Πρωθυπουργού, μετά τον Με-

ταξά, ο οποίος αυτοκτόνησε...

Του κακού «εκσυγχρονισμένου» νεοέλληνα που πα-

τάει επί «κορόιδων» - πτωμάτων, για το «όνειρο»...

Και του αγωνιζόμενου λαού που του κόβουν πρόωρα

το νήμα της ζωής είτε με τις συνθήκες εργασίας είτε

με τη στέρηση της εργασίας, είτε με τα «μέτρα», τα

ξεσπιτώματα, τη στέρηση του δικαιώματος δημιουρ-

γίας οικογένειας και αναπαραγωγής, λόγω ανασφά-

λειας...

Θέλω να βρίσω, αλλά σέβομαι τους αναγνώστες μου.

Αλλά, αλλά και τα κοράκια πεθαίνουν.

Ας το διδαχθούν: για το Θάνατο, δεν υπήρχε βωμός

στην αρχαιότητα. Γιατί αυτός δεν δεχόταν θυσίες και

δώρα. Δεν λαδωνόταν! Ήταν και είναι ΙΣΟΣ προς

όλους. Δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Για το θάνατο θα ξαναγράψω... αν προλάβω!

Λεωφορείο για το αρχαίο θέατρο Επιδαύ-

ρου, ναυλώνει το Φεστιβάλ Σελ. 4

Η “επίσημη” διαβούλευση στα 3Β Σελ. 6

Δημοτικά δρομολόγια για θαλάσσια
μπάνια στο Κοροπί Σελ. 7

Ημερίδα: “Ο Αττικός Αμπελώνας” Σελ. 7

Πελάγιος ο αιρετικός  Γ. ΚορναράκηςΣελ. 8

Το μνημείο του Λυσικράτη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη

Βουλιαγμένη Σελ. 12

Πώς ιδρύονταν οι αποικίες στην αρ-
χαία Ελλάδα Π. Ιωαννίδη Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

Θα ανοίξουν οι πλαζ Βούλας;

Εφέτος η Βούλα δεν διαθέτει οργανωμένη ακτή κολύμ-

βησης. Κι αυτό γιατί η Α’ πλαζ, -στο κατακαλόκαιρο-

είναι ακόμη κλειστή! Χρωστάνε -λέει- οι επιχειρηματίες

που την έχουν μισθώσει σε νερά σε ρεύμα και δυσκο-

λεύονται... Είδες η ιδιωτική πρωτοβουλία!!

Στο Δήμο που απευθυνθήκαμε μας ενημέρωσε ότι γνω-

ρίζει πως ανοίγει και το ΣαββατοΚύριακο θα είναι ανοι-

κτή. Όσοι από τους δημότες διαθέτουν “κάρτα δημότη”

για τις ακτές θα ισχύσει και εφέτος.

Απ’ την άλλη η Β’ πλαζ που είναι βέβαια δεκαετίες κλει-

στή, παρά το ότι πέρασε στα χέρια του Δήμου 3Β παρα-

μένει κλειστή για τους πολίτες. Δεν προλαβαίνει να κάνει

διαγωνισμούς για ενοικίαση δράσεων και εστίασης, όπως

λέει ο Δήμος - αλλά θα μπορούσε να λειτουργεί έτσι

απλά με ανοιχτή την είσοδο και την επίβλεψη καθαριότη-

τας. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μίσθωσε ιδιωτική αστυνο-

μία για τις παραλίες και τις κρατάει κλειστές...

Θάνατοι παράλληλοι

Συναντήσεις στη ΓΑΔΑ

είχε ο Δήμαρχος των 3Β

Το διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,

Στρατηγό Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο, επισκέφθηκαν

(6/7/2017), ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος με τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαμι-

χαήλ. Ο Δήμαρχος εξέθεσε στον αστυνομικό Διευθυντή

εγγράφως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, κατά

Δημοτική Ενότητα, όπως η εγκληματικότητα, η παραβατικό-

τητα, κυκλοφοριακά θέματα, η παράνομη στάθμευση και

άλλα. Ζήτησε δε διαβεβαίωση ότι το νέο ενοποιημένο Αστυ-

νομικό τμήμα του Δήμου, θα είναι επαρκώς στελεχωμένο για

να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής, που

ιδιαίτερα  κατά τους θερινούς μήνες δέχεται δεκάδες χιλιά-

δες επισκέπτες και τα προβλήματα αυξάνονται κατακόρυφα.  

Ο Στρατηγός  δεσμεύτηκε να εντείνει τα μέτρα σε όλα τα

σημεία εντός των ορίων του Δήμου, αλλά και να αυξήσει

τη δύναμη των στοχευόμενων περιπολιών. 

Συνάντηση είχαν, Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος και με τον

Διοικητή της Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχο Δημήτρη

Στεργιόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του υποσχέθηκε

άμεση αντίδραση σε κάθε περιστατικό που θα αναφερθεί

στην υπηρεσία του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης.
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Η συνδρομή σας, για να μπορεί η ΕΒΔΟΜΗ 
να βρίσκεται κάθε Σάββατο κοντά σας είναι αναγκαία.

ΤΡΑΠΕΖEΣ: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193 GR 4601106560000065600144193

ALFA BANK GR4701402370237002101007538

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστοτέ-

λειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com

Η ομάδα Fokaia Robotics Team (FO.R.T.) 

με διεθνείς επιτυχίες

Επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της ομάδας FO.R.T. (Fokaia Robotics Team) του 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου Φώκαιας στο διεθνές πρωτάθλημα Open Championship, που διοργανώ-

θηκε στο Bath του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο.

Η ομάδα προτάθηκε για βραβείο στην κατηγορία Robot Design και ειδικότερα στο πεδίο

Strategy & Innovation, όπου διακρίθηκε για τις επιδόσεις της στους τομείς του Design

Process και Mission Strategy. Υψηλή βαθμολογία έλαβε επίσης στο πεδίο Gracious Profes-

sionalism της κατηγορίας Core Values, στο πεδίο Research της κατηγορίας Project, καθώς

και στο πεδίο Innovative Solution της κατηγορίας Team Solution.

Η ομάδα εξασφάλισε αυτή τη συμμετοχή της στο διεθνές πρωτάθλημα του Bath το Μάρτιο

του 2017, κατακτώντας την 4η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα First Lego League, που

διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης στήριξε έμπρακτα την

προσπάθεια των μαθητών, καλύπτοντας τις δαπάνες συμμετοχής των ίδιων και των συνο-

δών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας σχετικά: «Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά
και στους εκπαιδευτικούς, που εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας σε μια μεγάλη διεθνή
διοργάνωση. Προσπάθησαν, αγωνίστηκαν και κατάφεραν να ξεχωρίσουν, ανάμεσα σε ομά-
δες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους σε θέματα τεχνολογίας, αλλά και
για τη μεθοδικότητα, το ήθος και την ομαδικότητά τους».
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Με λεωφορείο στο αρχαίο

Θέατρο Επιδαύρου

Προσφορά για τους θεατές 

του Φεστιβάλ Επιδαύρου

Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ξεκινά αύριο, με παραστάσεις

στο Αρχαίο Θέατρο και στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας

Επιδαύρου. 

Το Φεστιβάλ Αθηνών προκειμένου να εξυπηρετήσει

τους θεατές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν λεωφο-

ρείο για τη μεταφορά τους από και προς τα θέατρα,

δίνει τη δυνατότητα χρήσης λεωφορείου στις παρα-

κάτω προνομιακές τιμές: 

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τις παραστάσεις

που αναγράφονται πιο κάτω, μπορούν να κλείσουν

θέση στο λεωφορείο με κόστος 15 ευρώ για τους ενή-

λικες και 2 ευρώ για παιδιά μέχρι 10 ετών. 

Οι θεατές μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια μετ’ επι-

στροφής από τα εκδοτήρια του Φεστιβάλ (Πανεπιστη-

μίου 39) και on line στο greekfestival.gr, 

πληκτρολογώντας το barcode του εισιτηρίου της παρά-

στασης που έχουν στην κατοχή τους. Τα εισιτήρια θα

είναι διαθέσιμα προς πώληση μέχρι τις 12:00 της ημε-

ρομηνίας της παράστασης.

Το λεωφορείο θα αναχωρεί στις 17:00 από το Σύν-

ταγμα (μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη), και 17:10 από

την Ομόνοια, για τις εξής παραστάσεις: 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Βάκχες                                                 14/7 & 15/7

Μήδεια                                                  4/8  & 5/8

«Εδώ είν’ αλώνι για χορό!...»             19/8

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης δρά-

σης του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου «Οι Οδύσσειες της Προ-
ϊστορίας», θα πραγματοποιηθεί

εκτάκτως την Κυριακή 16 Ιουλίου

και ώρα 12 π.μ. ο έκτος κατά σειρά

περίπατος με τίτλο: Η Οδύσσεια των
κοσμημάτων: το εμπόριο και η κα-
τεργασία εξωτικών υλών στον Μυ-
κηναϊκό κόσμο
Οι κυριακάτικοι περίπατοι με θέμα

τις Οδύσσειες της προϊστορίας προ-

σφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο

γνωριμίας με τις μόνιμες εκθέσεις

των προϊστορικών και αιγυπτιακών

αρχαιοτήτων μέσα από τις θεματι-

κές που αναδεικνύει η επετειακή πε-

ριοδική έκθεση «Οδύσσειες».

Για την παρακολούθηση της παρου-

σίασης είναι απαραίτητη η προμή-

θεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμε-

τοχής κατά την προσέλευση. Θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατη-

σίων 44, Αθήνα,  Τηλ: 213214 4889

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-

20:00, Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00

Email: eam@culture.gr

http://www.namuseum.gr

Πολιτιστική εκδήλωση 

στην Αρτέμιδα

Ο Σύλλογος Κρητών Αρτέμιδος θα πραγματοποιήσει την

ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

και ώρα 21:00, στον προαύλιο χώρο των 2ου & 6ου  Δη-

μοτικών σχολείων Αρτέμιδος (Αγ. Ιωάννου και Άνδρου

10, 8η - 9η στάση Λεωφ. Βραυρώνος, Αρτέμιδα Αττικής). 

Μια ξεχωριστή βραδιά στην οποία δημότες και επισκέπτες

θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά φαγητά

και εδέσματα φτιαγμένα με μεράκι από τα μέλη του Συλ-

λόγου, ενώ θα γλεντήσουν με κρητική μουσική από το

συγκρότημα των Φασουλά Γ. και Καλλέργη Κ. και θα χο-

ρέψουν τα συγκροτήματα του Συλλόγου. 

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε στα γραφεία

του Συλλόγου, Σάββατο πρωί (Τριαίνης & Υπαπαντής, Αρ-

τέμιδα, τηλέφωνο γραφείου 2294081101) ή στα τηλέ-

φωνα 6945497585 Παντελάκης Γιάννης, 6976635366

Βεϊσάκης Μιχάλης, 6972301103 Γαβριλάκης Λευτέρης

και στο email: sillogoskritonartemidos@gmail.com.

 Κύκλος Κυριακάτικων Περιπάτων στο Μουσείο 
Η Οδύσσεια των κοσμημάτων: το εμπόριο και 

η κατεργασία εξωτικών υλών στον Μυκηναϊκό κόσμο

"ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ 2017"

Mουσική βραδιά, με τίτλο: Φιλαρμόνια 2017 οργα-

νώνει ο Δημος Σαρωνικού και το νομικό του πρό-

σωπο “Αριστόδικος”, το Σάββατο 8 Ιουλίου, στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων,  για να συνταξιδέψουν

με τη Banda Del Sol,  σε εναν προορισμό γεμάτο

νότες και μελωδίες.  Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη

"Στις γειτονιές της Βούλας"

Η Εναλλακτική Δράση συνεχίζει το  πρόγραμμα προ-

βολών και συζητήσεων στις γειτονιές του Δήμου

Βάρης Βούλας-Βουλιαγμένης σχετικά με τους αρ-

χαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά μνημεία του.

Οι προβολές που ακολουθούν είναι  θα γίνουν

Δευτέρα 10 Ιουλίου 9μμ στην πλατεία Βουλιαγμένης 

Πέμπτη 13 Ιουλίου 9μμ στην πλατεία Ιμίων Βούλας

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη  

"H αυλή των
θαυμάτων"

Τη θεατρική παράσταση “Η αυλή
των Θαυμάτων” του Ιάκωβου Καμ-

πανέλλη σε σκηνοθεσία Ασπασίας

Τσιτζικάκη, ανεβάζει το νομικό

πρόσωπο του Δήμου Παλλήνης,

το Σάββατο και την Κυριακή 15

και 16 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.  Την

παράσταση παρουσιάζει η  ομάδα

Ενηλίκων από το θεατρικό Εργα-

στήρι του Γέρακα.

Παρουσίαση εκμάθησης

κολύμβησης

O Δήμος Παλλήνης παρουσιάζει

πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβη-

σης την Τετάρτη 12 Ιουλίου στις

7μ.μ. στο αθλητικό κέντρο Γέ-

ρακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:30

«Πανσέληνος», Μουσική Βραδιά

με το Σύλλογο «Πανόραμα Σαρωνί-

δας», στην  Πλατεία Πανοράματος Σα-

ρωνίδας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Αντάμωμα Μικρασιατικών Χορών με

τον Εξωραϊστικό Μορφωτικό Σύλλογο

«Η Αγία Ειρήνη», στο Θεατράκι Πα-

λαιάς Φώκαιας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

“Ταξίδι” στη Ροκ Μουσική
Ο Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος του Δήμου

Σαρωνικού & το Σύγχρονο Ωδείο Τέ-

χνης, παρουσιάζουν “ταξείδι στη ροκ

μουσική”, στο  Θεατράκι Παλαιάς Φώ-

καιας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00 &

«Δεσποινίς Ετών 39…», Θεατρική πα-

ράσταση του Αλέκου Σακελλάριου,

Χρήστου Γιαννακόπουλου, της Θεατρι-

κής Πορείας «Ανοιχτά Πανιά» και του

Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος Δήμου Σαρωνι-

κού, στο  1ο Δημοτικό Σχολείο Ανα-

βύσσου. 

Επίσης την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ,

21:00 στο θεατράκι Λαγονησίου στα

Καλύβια.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:30

Καραγκιόζης, Θέατρο Σκιών του Μι-

χάλη Ταυλάτου, στην Πλατεία Λαγο-

νησίου, Καλύβια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

6ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Κουβαρά στο Γήπεδο Μπάσκετ Πέτας

Κουβαρά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και

Χορωδιών με το Σύλλογο Μικρασια-

τών Αναβύσσου, στην  Πλατεία Μικρα-

σιατών Αναβύσσου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:00

Λάτιν Χορευτική Παράσταση με τον

Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο

Νέου Ολύμπου Λαγονησίου, στο Θεα-

τράκι Λαγονησίου, Καλύβια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

«Δεσποινίς Ετών 39…»,
στο Θεατράκι Παλαιάς Φώκαιας

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος

είναι ελεύθερη.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Δήμο Σαρωνικού
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«Κοίτα τους»

Στις 7, 8 & 9 Ιουλίου, ώρα 7μ.μ., θα

δοθεί η θεατρική παράσταση με τίτλο:

«Κοίτα τους», του Μ. Πόντικα από τη

θεατρική ομάδα του Δήμου 3Β, στο θέ-

ατρο της Βάρης, οδός Αττιδος 7.

To “Koίτα μας» είναι μία ανθολογία των

στερεότυπων της νεοελληνικής συμπε-

ριφοράς.

Είναι σας ένα καθρέφτης τοποθετημέ-

νος κατάφατσα στους θεατές, που

τολμά να τους παρουσιάσει αφτιασί-

δωτη την εικόνα τους.

Θα κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον

παραμορφωτικό καθρέφτη και μέσα

από το λυτρωτικό γέλιο, θα προβλημα-

τιστούμε για τη ζωή μας και τα αδιέ-

ξοδα που οι ίδιοι δημιουργούμε. 

Σκηνοθεσία Τάσος Αλατζάς.

Παίζουν οι εργασιτέχνες από τη θεα-

τρική ομάδα του Δήμου 3Β.

Θα ‘ρθω μια νύχτα 
με φεγγάρι”

Το Σάββατο 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ

στο θέατρο Βέμπο (παραλία Βούλας),

θα δοθεί η Συναυλία “Θα ‘ρθω μια
νύχτα με φεγγάρι”, με τον Γιώργο Κα-

τσαρό, που αναβλήθηκε λόγω της κα-

κοκαιρίας.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κορωπί Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στo Δήμο 3Β

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Άκτιος Οδηγός και το Θέατρο των Οδη-

γών σας καλωσορίζουν στις «Βραδιές
Πολιτισμού 2017».
Από την έναρξη λειτουργίας της Μονά-

δας Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος

Οδηγός, τον Μάρτιο του 2015, καθιε-

ρώθηκαν οι «Βραδιές Πολιτισμού» στο

υπαίθριο «Θέατρο των Οδηγών» που

βρίσκεται στη μονάδα. Παρουσιάζον-

τας θεατρικές παραστάσεις, μουσικές

εκδηλώσεις και χορευτικά συγκροτή-

ματα οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων Άκτιος φιλοδοξούν να

καταστήσουν ένα πολιτισμικό θεσμό

που θα συντροφεύει τις Καλοκαιρινές

Βραδιές.

Γιώργης Χριστοδούλου

Στις 17/7/2017 ο τραγουδοποιός Γιώρ-

γης Χριστοδούλου θα μας ταξιδέψει

μουσικά σε παλαιότερες δεκαετίες

μέσα από γνώστες και νοσταλγικές με-

λωδίες. 

Xoροί με τον Λαογραφικό
Σύλλογο Αναβύσσου

Τα πολιτισμικά δρώμενα συνεχίζονται

στις 24/7/2017 με την παρουσία του Χο-

ρευτικού Λαογραφικού Συλλόγου Ανα-

βύσσου στο Θέατρο Των Οδηγών.

H είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις

είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 20:00.

Άκτιος Οδηγός, Μονάδα Φροντίδας

Ηλικιωμένων, Λεωφόρος Βάρης, (πρώην

κτήριο ΣΕΟ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8971413

Για περισσότερες πληροφορίες για τις
επικείμενες και παλαιότερες εκδηλώσεις
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Άκτιου, www. aktios.gr ή να κάνετε
like στη σελίδα του Άκτιου στο facebook.

Βραδιές Πολιτισμού 

στο Θέατρο των Οδηγών

Μετά από τρία πετυχημένα φεστιβάλ και

έχοντας εξοπλιστεί με την εμπειρία που

απέκτησε ο Σύλλογος Α.Τ.ΟΜΑ σε αυτά,

στις 7, 8 και 9 Ιουλίου ο σύλλογος Α.Τ.ΟΜΑ

προσκαλεί στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό

ΜΑΡΚΟ, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας,

όπου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα

διεξαχθεί ένα Πολιτιστικό Φεστιβάλ, με ιδι-

αίτερο χρώμα, διαφοροποιημένο από τα συ-

νηθισμένα του είδους, που συνδυάζει

ποικίλα καλλιτεχνικά δρώμενα, με στόχο να

καλύψει διαφορετικά είδη τεχνών και να

ψυχαγωγήσει κάθε πιθανή ομάδα θεατών

και παρευρισκομένων.

Περιλαμβάνει:

• Live graffiti • Θεατρικά δρώμενα

• Χορευτικά δρώμενα

• Έκθεση ζωγραφικής λογοτεχνίας και φω-

τογραφίας. 

• Live stage με ποικίλα είδη μουσικής, με

κάθε ημέρα να έχει τον δικό της μουσικό

χαρακτήρα. 

Σάββατο 8 Ιουλίου
The Mighty N (alternative / grunge rock)
Hypnotic Nausea (post / stoner rock)
ΦΑΚΑ (rock, punk, hip-hop)
Train Beat

Κυριακή 9 Ιουλίου
Big Band φιλαρμονικη Μαρκόπουλου

Empty Frame (alternative rock)
LOUD

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΝΑΙ:
• Να προταθεί ένας εναλλακτικός τρόπος

διασκέδασης για την νεολαία του τόπου,

μία ανάγκη που θεωρούμε πως είναι υπαρ-

κτή και άμεση,

• Να δοθεί το έναυσμα στους νέους να εκ-

φραστούν μέσω πολιτιστικών και καλλιτε-

χνικών δραστηριοτήτων,

• Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, να προτείνουμε

έναν εναλλακτικό τρόπο συνύπαρξης και

δημιουργίας.

Στο Δήμο Μαρκοπούλου
4ο Πολιτιστικό Φεστιβάλστον Α.Σ. ΜΑΡΚΟ

«Τράβα λεβέντη μ’ το χορό, εγώ για σένα
τραγουδώ»

O Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας “Απόλλων” παρουσιάζει την ετήσια μουσι-

κοχορευτική του παράσταση, με τίτλο: «Τράβα λεβέντη μ’ το χορό, εγώ για σένα
τραγουδώ», την Τετάρτη 12 Ιουλίου στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του 2ου Δη-

μοτικού Σχολείου Κερατέας.

“Oλυμπιακή Φλόγα”

Τη σύγχρονη όπερα “Ολυμπιακή Φλόγα”

του Παν. Καρούσου βασισμένη στην τρα-

γωδία “Τραχίνιες” του Σοφοκλή θα παρου-

σιάσει ο Δήμος Μαρκοπούλου την

Τετάρτη 12 Ιουλίου στις 9μ.μ. στο θέατρο

Σάρας στο Μαρκόπουλο.

Είσοδος ελεύθερη

Κάλεσμα προσφοράς τροφίμων.

1o Φεστιβάλ Παραδοσιακών

χορών θα παρουσιαστεί το Σάββατο 15

Ιουλίου στις 9μ.μ. στο θέατρο Σάρας Μαρ-

κοπούλου με τη συμμετοχή πολλών συλ-

λόγων όμορων Δήμων.

Είσοδος ελεύθερη

Κάλεσμα προσφοράς τροφίμων.
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Μετά την ανοιχτή διαβούλευση του Δήμου 3Β στις 6

και 8 Ιουνίου, για συζήτηση έργων που προωθεί η δη-

μοτική αρχή, πραγματοποιήθηκε και η θεσμοθετημένη

Επιτροπή Διαβούλευσης που αποτελείται από ορισμέ-

νους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων και απλών

πολιτών, σύνολο 27 προσώπων.

Την πρώτη ημέρα της πρόσκλησης εμφανίστηκαν

μόλις 7 άτομα από την Επιτροπή και ένας απλός πο-

λίτης! Τη δεύτερη τα επτά έγιναν 13 (από τα 27) και

συνεδρίασε, αφού την πρώτη ημέρα χρειάζεται απαρ-

τία 50+1 ενώ τη δεύτερη όσοι παρευρίσκονται.

Η συζήτηση αφορούσε 9 θέματα. Τεχνικό πρόγραμμα

2018 και Προϋπολογισμός του Δήμου, Κυκλοφοριακή

Μελέτη του Δήμου, Αναπλάσεις πλατειών και στις

τρεις ενότητες, ανάπλαση χώρου του Ασκληπιείου.

Ενα είναι γεγονός, ότι ο τρόπος αυτός δεν αποδίδει.

Δεν είναι δυνατόν τόσο μεγάλα και σοβαρά θέματα

που θέλουν εβδομάδες για να μελετηθούν να συζη-

τιούνται τόσο συνοπτικά. Η ώρα έφτασε δωδεκάτη

νυχτερινή, είχε ξεκινήσει από τις 7 το απόγευμα και

είχαν συζητηθεί τα μισά θέματα.

H συζήτηση των θεμάτων που στάθηκε περισσότερο

ήταν η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών στη Βου-

λιαγμένη (γράφουμε αναλυτικά στη σελ.12), η κυκλο-

φοριακή μελέτη του Δήμου, που παρενέβη η Α.

Βενετσάνου ως εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Συλ-

λόγου “Ευρυάλη Βούλας”. Αυτά μέχρι την 12η νυ-

χτερινή.

Καμία παρέμβαση στην 

πλατεία Κρήτης και το ΤΡΑΜ

Η “Ευρυάλη” έχει καταθέσει έγγραφα με διαμαρτυ-

ρίες ζητώντας παρεμβάσεις κυκλοφοριακές στην

πλατεία Κρήτης, όπου περνάει το ΤΡΑΜ και βλέπουμε

το οξύμωρο και ίσως μοναδικό, η πλατεία να έχει αν-

τίστροφη κυκλοφορία και μια στενή λωρίδα κυκλο-

φορίας ανά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να δημιουρ-

γούνται καθημερινά μικροτρακαρίσματα και

προβλήματα στην τομή με την Πρ. Πέτρου, που είναι

πάρα πολύ στενό το σημείο για διπλή κυκλοφορία.

Επ’ αυτού ο μελετητής απάντησε ότι όλα λειτουρ-

γούν κανονικά εκεί και δεν έχει ακούσει ότι υπάρχει

πρόβλημα. Και αν δινόταν κανονικά το φανάρι να

μπαίνει από την παραλιακή στη δεξιά πλευρά της

πλατείας και να έχει κυκλική πορεία, θα έπρεπε να

καθυστερεί το φανάρι άλλα 12 δευτερόλεπτα,

πράγμα που δεν θα το δεχόταν το ΥΠΕΧΩΔΕ!!

Ακουσον, άκουσον. Να ταλαιπωρείται μία ολόκληρη

περιοχή για 12 δευτερόλεπτα καθυστέρησης!

Για την ανάπλαση του κόμβου στην είσοδο από πα-

ραλιακή προς Βασ. Παύλου, στο φανάρι, γίνεται πα-

ρέμβαση για να αποφεύγεται η παράνομη αριστερή

στροφή. Λεπτομέρειες στη σελ. 13. 

Aυξήθηκε σημαντικά η ανακύκλωση

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης κατά τη διάρκεια του πιλοτικού

προγράμματος ανακύκλωσης της Cy-

cleFi. Σύμφωνα με την ανάλυση των

στοιχείων που συνέλεξαν κατά τη

διάρκεια και μετά το τέλος του πιλοτι-

κού προγράμματος ανακύκλωσης, για

την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2017, το

πρόγραμμα κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχη-

μένο. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που

συνελέγησαν από το Κέντρο Διαλο-

γής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η

συνολική ποσότητα υλικών συσκευα-

σίας που στάλθηκαν στο χρονικό διά-

στημα των 12 καθορισμένων ημερών

απόρριψης, παρουσίασε ημερήσια αύ-

ξηση 1,42 τόνων. Το γεγονός αυτό, με-

ταφράζεται σε αύξηση του ποσοστού

ανακύκλωσηςπου εμφανίζει ο Δήμος

3Β, από 4,5% που είναι ο μέσος όρος

των τριών τελευταίων ετών, σε 6%

κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Cy-

clefi.

Βάσει των παραπάνω είναι φανερό

πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα πα-

ρουσιάζει σημαντική δυναμική και η δι-

ευρυμένη εφαρμογή του θεωρείται

πλέον επιβεβλημένη.

Ο Δήμαρχος  Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος εξέφρασε την ικανοποίηση του

για τα θετικά αποτελέσματα του προ-

γράμματος  και δεσμεύτηκε πως θα

συνεχίζει να στηρίζει την πρωτοβου-

λία, αλλά και όποια αντίστοιχη κινείται

στην αποτελεσματική και οριστική επί-

λυση του σοβαρού θέματος της διαχεί-

ρισης των αστικών απορριμμάτων.

Βέβαια ο δρόμος είναι μακρύς για τη

διαχείριση των απορριμμάτων και στο

Δήμο 3Β, αφού ακόμα δεν έχει εξευ-

ρεθεί ο χώρος για τα πράσινα σημεία.

Αποδίδει το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης CycleFi στα 3Β

Το Τοπικό Συμβούλιο της Ενότητας

Βούλας, είχε ανακοινώσει ότι συνε-

δριάζει την Τετάρτη 5 Ιουλίου στις 8 το

βράδυ με τα θέματα περίπου που είχε

και η Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η Επιτροπή όμως συνεδρίαζε την

Τρίτη 4 Ιουλίου.

Ετσι αποφάσισαν να κάνουν έκτακτη

συνεδρίαση την Τρίτη 4/7 το μεσημέρι

προκειμένου να έχουν πάρει απόφαση

(πάντα κατά την εισήγηση του δημάρ-

χου!) πριν τη συνεδρίαση της Επιτρο-

πής Διαβούλευσης. Βέβαια το έκτακτο

δεν το έμαθε κανείς.

Τα θέματα που είχαν προγραμματιστεί

για τη συνεδρίαση της 5/7 ήταν: 
1. ''Μελέτη Ανάπλασης περιοχής εισόδου

Νοσοκομείου Ασκληπιείου''.

2. Μελέτη αναστήριξης πρανών παραλια-

κής οδού.

3. Μελέτη ''Νέου Παιδικού Σταθμός Βού-

λας'' (Αλεξάνδρας και Ηρακλειδών).

4. ''Μελέτη εφαρμογής για την ανάπλαση

της Βασ.Παύλου και Πλατείας Ιμίων''.

5. Πρόταση υπαγωγής των οικοδομικών νη-

σίδων Κ1, Κ2 ,Κ4, Κ6 εκτός σχεδίου.

6. Καταγραφή και έλεγχος πεζοδρομίων –

βλάβες στον ασφαλτοτάπητα στη Βούλα.

7. Μελέτης εγκατάστασης φωτεινής σημα-

τοδότησης για τον κόμβο επί της οδού Κα-

λύμνου και Μεγ.Βασιλείου στη Βούλα.

8. Μετονομασία της Πλατείας Αλσους στο Πα-

νόραμα σε Πλατεία Δημάρχου Αγγελου Απο-

στολάτου.

9. Εισήγηση στην εκτελεστική Επιτροπή

για τις δράσεις και τα έργα που αναφέρον-

ται  για  το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

10. Ορισμός Συμβούλων Δημοτικών Κοινο-

τήτων Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Εξ’ αυτών συζητήθηκαν την Τρίτη τα 4

πρώτα ως έκτακτα και την Τετάρτη τα

επόμενα 6 θέματα! Όλα τα θέματα υπερ-

ψηφίστηκαν βάσει των εισηγήσεων.

Στο θέμα της ανάπλασης της εισόδου

του Νοσοκομείου που ρωτήσαμε,

γιατί εμείς πήγαμε κανονικά την Τε-

τάρτη, και η απόφαση είχε παρθεί την

Τρίτη, μας απάντησαν ότι την ψήφι-

σαν πλην του συμβούλου Μανώλη

Βαρδαβά.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” έχει καταθέσει δικές του

προτάσεις και ενστάσεις για την ανά-

πλαση του Ασκληπιείου, κάτι που δεν

φάνηκε πουθενά. 

Το Τοπικό Συμβούλιο θα έπρεπε να

έχει πιο ευήκοα ώτα στην τοπική κοι-

νωνία και όχι στην εξουσία.

Το Νοσοκομείο είναι σωτήριο για την

περιοχή και θα έπρεπε να φροντί-

ζουμε για την αναβάθμισή του και όχι

να το κυνηγάμε για να φτιάξουμε ένα

πάρκινγκ στην παραλιακή αφαιρών-

τας το πάρκινγκ του Νοσοκομείου!

Κοινή πρακτική του δημοσίου γενικό-

τερα, όταν θέλει κάτι να το αλλάξει ή

να το παραδώσει στην ιδιωτική πρω-

τοβουλία το απαξιώνει. Κάπως έτσι

έχει γίνει και με τον κοινόχρηστο

χώρο, στην παραλιακή κατά μήκος

του μαντρότοιχου του Ασκληπιείου

νοσοκομείου, που έχει υποβαθμιστεί

και μας το φέρνει ως κακό παρά-

δειγμα ο δήμαρχος. 

Είναι πλατεία ονομαζόμενη “πλατεία

Γεωργακοπούλου”*. Ποιος έχει ευ-

θύνη για τον εξωραϊσμό της αν όχι ο

Δήμος 3Β;  Θα έπρεπε και το Τοπικό

και ο Δήμος να φροντίσουν να εξω-

ραϊστεί όχι να καταργηθεί.

Η κεντρική πλατεία της Βούλας κάθε

τρεις και δύο αναπλάθεται...

* Υπ’ όψιν ότι η πλατεία ονομάζεται

“Γεωργακοπούλου”, προς τιμήν του

Διοικητή του Ε.Ε.Σ. που παραχώρησε

το χώρο για να γίνει πλατεία.Δρομολόγια για θαλάσσια

μπάνια στο Δήμο 3Β

Ξεκινούν από την Δευτέρα 3 Ιουλίου καθημερινά δρομο-

λόγια μεταφοράς των πολιτών στις παραλίες. Τα δρομο-

λόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από Δευτέρα

έως Παρασκευή ως εξής:

Βάρη: 

1ο δρομολόγιο: έναρξη 7.45 π.μ. – επιστροφή 09.45 

2ο δρομολόγιο: 09.55 π.μ. – επιστροφή 11.45 

Αθ. Διάκου (Πηγάδα) – Αιγαίου – Τριπόλεως – Μετανα-

στών – Δευτέρας Μεραρχίας – Μεγαλουπόλεως – Ρένας

Βλαχοπούλου – Αθηνάς (Jumbo) – Λ. Βάρης – 25ης Μαρ-

τίου (Χέρωμα) – Μαραθονομάχων – 28ης Οκτωβρίου –

Αθηνάς (Χέρωμα επιστροφή) – 25ης Μαρτίου – Βάρης

(Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου) – Βας. Κωνσταντίνου (Πλαζ) –

Αφροδίτης (Γεωργιάδη) – Βορέου (Πλ. Ζησιμοπούλου) –

Θησέως – Κυβέλης – Παραλία (Κανάρια – Πλαζ) 

Βουλιαγμένη: Έναρξη 09.30 π.μ. – επιστροφή 10.45 

Πανός –Ιάσονος – Αλ. Παναγούλη –  Μενελάου - Ξενο-

φώντος– Ηρακλέους – Αλ. Παναγούλη – Δήμητρας -

Αθηνάς (παραλία) – Πλαζ - Λίμνη.

Η διαβούλευση στα 3Β και η απόλυτη απουσία μελών και κατοίκων

Και τα παράδοξα του Τοπικού

Συμβουλίου Βούλας
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Συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

είχε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης –επι-

κεφαλής αντιπροσωπείας- με τον Γενικό Γραμματέα

Δημόσιας Τάξης, Δημήτριο Αναγνωστάκη (28/6/17) με

τη συμμετοχή του Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρα-

τήγου, Αριστείδη Ανδρικόπουλου, του Επιτελάρχη

της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη και

του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλά-

δας, Αντιστρατήγου Αντώνη Μπάκα με θέμα τα αιτή-

ματα του ψηφίσματος διαμαρτυρίας της 28ης Ιουνίου

2017, που αφορούν την προστασία του Δήμου από

την παραβατικότητα και την αύξηση της Αστυνομικής

δύναμης στην περιοχή.

Την αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας αποτελού-

σαν εκτός του Δημάρχου που ήταν επικεφαλής, η αρ-

χηγός της μείζονος μειοψηφίας, Αθηνά Κιούση και ο

εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κορω-

πίου, Γιάννης Δρόσος.

Ο Δήμαρχος και τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέ-

ρωσαν τον Γεν.Γραμματέα και τα ηγετικά στελέχη της

ΕΛΑΣ, για τα αιτήματα του Δήμου και τις χρόνιες εκ-

κλήσεις για  εφαρμογή οργανωμένου σχεδίου αντι-

μετώπισης της παραβατικότητας και

εγκληματικότητας σε περιοχές του Δήμου Κρωπίας.

Ο Γενικός Γραμματέας  Δημόσιας Τάξης και τα ηγε-

τικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ δεσμεύτηκαν να παρουσιά-

σουν εντός συγκεκριμένου χρόνου το οργανωμένο

επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ  το αίτημα για ενίσχυση

του Α.Τ. φαίνεται να μην ικανοποιείται άμεσα με τον

αριθμό που απαιτείται. Ο Δήμος Κρωπίας σε κάθε πε-

ρίπτωση αναμένει στοιχεία του επιχειρησιακού σχε-

δίου, επιμένει στην ικανοποίηση των δίκαιων

αιτημάτων του και οργανώνει νέες συναντήσεις αυτή

τη φορά με το Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

στην Παλαιά Φώκαια

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί τους δημότες να ενημερω-

θούν  στο σχεδιασμό για την ΣΜΠΕ του Γενικού Πολε-

οδομικού Σχεδίου (ΓΠΑ) Παλαιάς Φώκαιας. 

Πληροφορίες στα γραφεία Δημοτικής Κοινότητας Πα-

λαιάς Φώκαιας, Λ. Σουνίου και Αγ. Γεωργίου Π. Φώ-

καια, τηλ. 15325 και 22910 38809).

Λεπτομέρειες στις σελίδες 18 & 19

Νέες συμβάσεις εργαζομένων

στην καθαριότητα 

στο Δήμο Κορωπίου

Με τη μορφή του κατεπείγοντος συνεδρίασε ο Δήμος

Κρωπίας (6 Ιουλίου) προκειμένου να λάβει απόφαση

για σύναψη νέων συμβάσεων απασχόλησης προσωπι-

κού στην υπηρεσία καθαριότητας. Οι συμβάσεις των

εργαζομένων έληξαν στις 7 Ιουλίου.

Το ίδιο πράττουν όλοι οι Δήμοι της χώρας, αφού οι ερ-

γαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου

χρόνου και κάθε 8 μήνες, απολύονται και ξεκινούν

νέες συμβάσεις. 

Ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει, που λέει ο

σοφός λαός.

Δρομολόγια 

για θαλάσσια μπάνια

στο Δήμο Κρωπίας

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια για θαλάσσια μπάνια με

τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Κρωπίας, από

τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις

31 Αυγούστου (απογευματινά δρομολόγια) καθημε-

ρινά εκτός Κυριακής.

Κορωπί: 

1η & 3η Εβδομάδα κάθε μήνα

16:15 Κολοκοτρώνη (από Αγ. Πάντες)-Γ. Γεώργα –

Ζαλόγγου - Αδριανού (δεξιά)- Βασ. Κων/νου (δεξιά)

* επιστροφή από παραλία για Κορωπί 18:40 μ.μ.

2η & 4η Εβδομάδα κάθε μήνα

16:15 SuperMarket ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Δεξαμενή

(από Θάσου) - Ηρακλέους – Αναπαύσεως - Κολοκο-

τρώνη Γ. Γεώργα - Ζαλόγγου - Αδριανού (δεξιά) -

Βασ. Κων/νου (δεξιά)

* επιστροφή από παραλία για Κορωπί 18:40 μ.μ.

ΚΙΤΣΙ

17:00 Ταξιαρχών - Παπαγιαννοπούλου (μέχρι

Jumbo) - Αγάλου - Ηρακλέους – Κέας – Πειραιώς –

Λ. Αγ. Μαρίνας

* επιστροφή από παραλία για Κίτσι 19:30.

Ο Δήμος Κρωπίας καταθέτει τα αιτήματα

διαμαρτυρίας στο Υπ. Δημόσιας Τάξης

Ημερίδα με τίτλο «Ο Αττικός Αμπελώ-

νας», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6

Ιουλίου 2017, στο Ζάππειο Μέγαρο η

Περιφέρεια Αττικής και η Ελληνική Εται-

ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-

ρίου Α.Ε. (Enterprise Greece).

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Πρόκειται για εκδήλωση η οποία εντάσ-

σεται σε σειρά πρωτοβουλιών της Περι-

φέρειας Αττικής, με στόχο τη στήριξη

του πρωτογενούς τομέα δίνοντας, ειδι-

κότερα, έμφαση στην ενίσχυση της εξω-

στρέφειας του κλάδου του οίνου και

στην αύξηση των εξαγωγών.

Σκοπός της ημερίδας, μέσα από τη συ-

νέργεια των δύο φορέων, είναι η ανά-

πτυξη στρατηγικού σχεδίου για την

προώθηση των προϊόντων και την επί-

τευξη των καλύτερων δυνατών αποτε-

λεσμάτων με πολλαπλασιαστικά οφέλη

για τον κλάδο των οινοπαραγωγών Ατ-

τικής. Συζητήθηκαν δράσεις σχετικές με

τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, η

προτεραιότητα για την επίλυση προβλη-

μάτων που αφορούν σε θέματα διαδικα-

στικά, θεσμικά κ.ά., καθώς και η

χρηματοδοτική υποστήριξη της επιχει-

ρηματικής πρωτοβουλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκπρο-

σωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής ο

Βουλευτής Λάρισας, Νίκος Παπαδόπου-

λος, εκπροσωπώντας την Ένωση Κεν-

τρώων η Βουλευτής Β’ Πειραιά, Θεο-

δώρα Μεγαλοοικονόμου, καθώς και ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι-

κής, Πέτρος Φιλίππου.

Στην ομιλία της η Περιφερειάρχης τό-

νισε μεταξύ άλλων:

«Ο Αττικός Αμπελώνας μπορεί να απο-

κτήσει τη θέση που του αξίζει, μόνο αν

εμείς κάνουμε όσα δεν είχαν γίνει τις

τελευταίες δεκαετίες – αν δηλαδή καλύ-

ψουμε χωρίς χρονοτριβή το χαμένο έδα-

φος. Μαθαίνοντας δηλαδή μέθοδο και

τεχνογνωσία από εκείνες τις Περιφέ-

ρειες, εντός κι εκτός Ελλάδας, που δια-

θέτουν κορυφαία προϊόντα.

Και γι’ αυτό εμείς σήμερα εγγράφουμε

αυτή την προσπάθεια, και όχι απλά μία

εκδήλωση, ως έναν κρίκο της αλυσίδας

των τριών Ε: Ενημέρωσης, Επενδύσεων,

Εξαγωγών. Τα 3Ε μίας συλλογικής προ-

σπάθειας. Από την Περιφέρεια Αττικής,

το Enterprise Greece μαζί με όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς».

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο Αττικός Αμπε-

λώνας, αν και διαθέτει πολλές προϋπο-

θέσεις, δεν κατέχει την ανάλογη με τις

ιδιαίτερες ποικιλίες του και με τα τόσο

ξεχωριστά ποιοτικά και γευστικά χαρα-

κτηριστικά, θέση σε εθνικό επίπεδο. Κι

αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να δημι-

ουργήσουν ένα νέο μοντέλο βιώσιμης

ανάπτυξης, που παράγει αξιοπρεπείς θέ-

σεις εργασίας, με κοινωνικά συνεκτικό

τρόπο και με έμφαση στην εξωστρέφεια,

την καινοτομία, το νέο επιχειρείν.

«Στην κατεύθυνση αυτή, έχουμε επιλέ-

ξει μία νέα, τη μόνη, κατά τη γνώμη μου,

αποτελεσματική μέθοδο – αυτή των πο-

λύπλευρων και πολυεπίπεδων συνερ-

γειών μεταξύ φορέων της δημόσιας και

της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας για

να αναδείξουμε έναν τομέα, όπως ο

πρωτογενής τομέας της Αττικής, μέσα

από ένα εμβληματικό, όσο και ξεχωρι-

στό της προϊόν. Ένα προϊόν με ιστορικές

ρίζες, ποιοτικό παρόν και διασφαλι-

σμένο μέλλον. Τον Αττικό Αμπελώνα»,

τόνισε ακόμη.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Χρήστος

Στάικος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εται-

ρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμ-

πορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), 

«Αττικός Αμπελώνας: Ένα προϊόν με ιστορικές ρίζες, 

ποιοτικό παρόν και διασφαλισμένο μέλλον»

Στιγμιότυπο από δράση διαμαρτυρίας στο Κορωπί.
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Ο απόστολος Παύλος με το έργο του άφησε  βαθειά  και εν

λόγω ελληνικώ θεμελιωμένη  την  Εκκλησία του Χριστού.

Αιώνες μετά,  ο απόηχος του λόγου  του έρχεται σε  ερωτή-

ματα και αντιφάσεις  για να χαράξει   μια  παρέκκλιση σε μια

νέα  διδασκαλία, που αφήνει όλους τους πιστούς άναυδους

να προβληματίζονται για το ποιο επιτέλους είναι το σωστό,

όταν ακόμα  οι Συνοδικοί  και με το χέρι στον Σταυρό δεν

μπορούν επιτέλους έντιμα να αποφασίσουν.

Καινοτόμες θεολογικές θέσεις δονούν και ταλανίζουν

εκείνη την μετα -Παύλειο περίοδο οι οποίες  αρχίζουν να κα-

ταγράφονται  στον 4ο μ.Χ. αιώνα με τον  μοναχό Πελάγιο. 

Γύρω στον 4ο μ.Χ. αιώνα ο Πελάγιος  ένας αυστηρός  μονα-

χός, και εν πολλοίς λόγιος  ζει στη Μεγάλη Βρετανία. Η μόρ-

φωση του η ελληνική,  είναι σπουδαία και μεγάλη, αλλά εξ

ίσου σημαντική είναι και η  θεολογική του παιδεία την οποία

πήρε μαθητεύοντας  κοντά στο επίσκοπο Θεόδωρο Μομ-

ψουεστίας της σχολής της Αντιοχείας και εισηγητή των

ακραίων θέσεων του Νεστορίου.

Ο Πελάγιος ασκητεύοντας παράλληλα μοιράζεται και προς

την  μελέτη των  Επιστολών  του Παύλου, αναλύει διδαχές,

θέσεις και προτάσεις, και τελικά τις συμμαζεύει με τις δικές

του απόψεις. 

Το 410  μ.Χ.  βρίσκεται στη Ρώμη, όταν η αιωνία πόλη πο-

λιορκείται από τους Βησιγότθους. Λίγο πριν την άλωσή της,

για να σωθεί  την εγκαταλείπει μαζί με τον Σκωτσέζο οπαδό

του και νομομαθή Κελέστιο και καταφεύγει στη Βόρειο

Αφρική και μάλιστα στην Καρθαγένη.   

Από εκεί αρχίζει να προβάλλει τις βασικές αρχές του Πελα-

γιανισμού.  Στην Αφρική ο λόγος του  ακούγεται προσεκτικά

και έχει μεγάλη απήχηση. Επιτίθεται και αποδοκιμάζει τις

αρχές του ιερού  Αυγουστίνου, ο οποίος σέρνει από πίσω

του ολόκληρη τη δυτική Εκκλησία και φυσικά η αντίδραση

που δέχεται είναι άμεση. Η παπική Εκκλησία αρχικά αμφιτα-

λαντεύεται,  αλλά τελικά τον  βάζει στο στόχαστρο, τον διώ-

κει και τον  καταδικάζει με αφορισμό.  

Αξίζει όμως  να προχωρήσομε  κάπως πιο μεθοδικά και

πρώτα  πρώτα να μάθομε ποιες ήταν οι βασικές διαφορετικές

θέσεις τού Πελαγιανισμού. 

Βασική αρχή της διδασκαλίας του Πελάγιου ήταν η αντίθεσή

του προς την εννοιολογική ερμηνεία του Προπατορικού

αμαρτήματος.  Δίδασκε  ότι το Προπατορικό αμάρτημα ήταν

μια προσωπική επιλογή των πρωτοπλάστων και ότι οι ποινι-

κές συνέπειές του δεν μεταβιβάστηκαν στους απογόνους

του, όπως διατείνεται η δογματική  Εκκλησία. Ακόμη πως οι

πρωτόπλαστοι είχαν την ευκαιρία  μα  και την δυνατότητα

να διασωθούν αν το επιθυμούσαν, αλλά επέλεξαν το δι-

καίωμα της ελεύθερης βούλησης. Με άλλα λόγια δεν ήθε-

λαν να είναι υποτακτικοί σε κανένα θεό, οποιεσδήποτε

μάλιστα και αν ήταν  οι συνέπειες εξ αυτής τους της απεί-

θειας. Δια τούτο και από εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με τη

Βίβλο άρχισαν  όλοι οι άνθρωποι να πληρώνουν τα επίχειρα

της επιλογής τους. Ο Πελάγιος μάλιστα σπεύδει και  συμ-

πληρώνει, ότι η μόνη οδός για να επέλθει η εξιλέωση στον

άνθρωπο  είναι οι πράξεις του να γίνουν σύννομες προς το

θείο θέλημα και ως εκ τούτου συνεχίζει πως η παρέμβαση

του  Χριστού  με την ενανθρώπησή του υπήρξε  άσκοπη.  

Ο Κελέστιος προχωρώντας ακόμη πάρα πέρα εκήρυττε, ότι

ο Αδάμ ευθύς εξ αρχής πλάστηκε θνητός και ο θάνατός του

δεν επήλθε ως  συνέπεια του Προπατορικού αμαρτήματος.

Ακόμη συμφωνούσε  ότι το Προπατορικό αμάρτημα  δεν με-

ταβιβάζεται στους απογόνους και  ως εκ τούτου αν δεχ-

θούμε ότι με το Βάπτισμα ο πιστός καθαρίζεται και

απαλλάσσεται από  το Προπατορικό αμάρτημα, το  βρέφος

που δεν έχει κληρονομήσει αυτήν την προπατορική ποινή,

είναι  αθώο και   δεν έχει την ανάγκη εξαγνισμού και συγ-

χώρησης εξ ού  δεν χρειάζεται   να  βαπτίζεται. Δηλαδή

πως  ο νηπιοβαπτισμός δεν εκπληρώνει  κανένα θρησκευτικό

νόημα.  Και  τότε και  μόνο εγώ κατανόησα  γιατί οι ιερείς

μας οι Ορθόδοξοι  δεν κηδεύουν το αβάφτιστο βρέφος αφού

κατ’ αυτούς βαρύνεται με την προπατορική αμαρτία!   

Προχωρώντας ακόμα παρακάτω ο Πελάγιος  απέρριπτε και

την διδασκαλία του ιερού Αυγουστίνου.  Ο  Αυγουστίνος

λειτούργησε  στη Δύση ως ο ιστορικός αντίποδας της πατε-

ρικής σκέψης της ανατολικής Ορθοδοξίας δίνοντας μια ωφε-

λιμιστική διάσταση στον Καθολικισμό και εντάσσοντας τη

γνωσιολογία ως χρησιμοθηρική  στο χώρο της θρησκείας.

Το διαβάζομε άλλωστε και στο έργο  του «Περί ωφελιμότη-

τος του πιστεύειν» (De utilitande credendi) όπου το αλη-

θεύειν εντάσσεται στο δίκαιο της πλειοψηφίας,  η καλύτερα

του ισχυρού κατά τα  ήδη γνωστά Ευρωπαϊκά  πρότυπα. 

Πάντως η σύγκρουση μεταξύ των τότε δύο θεολογικών αν-

δρών υπήρξε αρκούντως σφοδρή,  και είχε εξελιχθεί σε όχι

μόνο λεκτικές διαστάσεις, εκ του μακρόθεν βέβαια αφού ει-

ρήσθω εν παρόδω  ποτέ ο ένας δεν είχε καταφέρει  να ιδω-

θεί με τον άλλον.

Το  ρήγμα που γεννήθηκε μεταξύ Δύσης  και Ανατολής

εκείνη την εποχή, μοιραία  ξέφευγε από τον πολιτικό χώρο

και γινόταν σε  καθαρά πνευματικό  θεολογικό υπόβαθρο.

Ηταν εν τοίς πράγμασι  μια διάσταση δυο ροπών υπάρξεως,

δηλαδή δυό τρόπων της εν Χριστώ ζωής ριζικώς διαφόρων,

που συνεκλόνιζε συθέμελα το δόγμα.

Και κυρίως τον  καθολικισμό που ταυτιζόταν με την Ευρώπη

ως υποκειμενισμός που δίνει την παγίδευση  στην δεσποτεία

των ατόμων. 

Αυτές  λοιπόν οι  θέσεις διδασκαλίας του Πελάγιου και του

Κελέστιου δεν μπορούσαν να μείνουν χωρίς απάντηση. Έτσι

με  επιτιμητικούς κανόνες και αποφάσεις,  Σύνοδοι της Καρ-

θαγένης  το 417 και 418 επέφεραν την καταδίκη του. Μετά

από αυτές τις Συνοδικές αποφάσεις ο Πελάγιος πιέζεται και

φεύγει προς Ιεροσόλυμα,  ενώ ο Κελέστιος  προς Έφεσο

όπου και χειροτονείται  πρεσβύτερος. Ταυτόχρονα  διασκορ-

πίζονται οι  οπαδοί τους  και  καταφεύγουν  σε άλλες Εκ-

κλησίες της Ανατολής όπου και δημιουργούν  θεολογική

διασάλευση προκαλώντας το  δογματικό εκκλησιαστικό κα-

τεστημένο. Ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων  Ιωάννης συμπα-

θεί  τον Πελάγιο, αλλά εκ των πραγμάτων και μετά από

καταγγελίες έγγραφες του Ισπανού πρεσβυτέρου Παύλου

Ορόσιου, αναγκάζεται να παρέμβει  εναντίον του δικαστικά.

Ο Πελάγιος  ανακρίνεται και  τελικά αθωώνεται, αλλά οι επί-

σκοποι Αρελάτης Έρωτα και Αιξ Λαζάρου επανέρχονται με

καινούργιες καταγγελίες. 

Συγκαλείται  άλλη  Σύνοδος  τώρα στη Λύδα (Διοσισόλα:

Δεκ. 415) και ο Πελάγιος πάλι αθωώνεται. Ο Πελάγιος κυ-

κλοφορεί το πόνημα του «Περί ελευθέρας βουλήσεως», (De

libero arbitrio) και προκαλεί την αγανάκτηση,  με συνέπεια

την καταδίκη του από  τις νέες Συνόδους  στην Καρθαγένη

και Μιλέβη της βόρειας Αφρικής, τις οποίες μάλιστα  απο-

δέχεται και επικυρώνει ο Πάπας της Ρώμης  Ιννοκέντιος

Α΄(401- 417). Αργότερα όμως   ο Έλληνας Πάπας της Ρώμης

Ζώσιμος (417 -419)  προβαίνει σε αναθεώρηση της απόφα-

σης, και  κηρύσσει αθώο τον Πελάγιο και δέχεται ως ορθό-

δοξη την ‘’ομολογία πίστεως’’ που του καταθέτει.  Πλην

αντιδρούν  και πάλι  οι επίσκοποι της βορείου Αφρικής  και

επιτυγχάνουν  την επαναφορά σε ισχύ των καταδικαστικών

αποφάσεων  των Συνόδων της Καρθαγένης·  ζητούν μάλιστα

από  τον αυτοκράτορα Ονώριο να επικυρώσει με διατάγματα

την ετυμηγορία , να τον καταδικάσει και αυτός και να εξορί-

σει τους ηγέτες και τους οπαδούς της αίρεσης. Τώρα και ο

Ζώσιμος, κάτω από την γενική κατακραυγή αναγκάζεται να

υπαναχωρήσει και να συναινέσει στην καταδίκη του Πελα-

γιανισμού. Εν τω μεταξύ όμως η διδασκαλία του Πελαγίου

είχε εξαπλωθεί σε νότια Ιταλία, Βρετανία, βόρειο Αφρική και

με πολλούς οπαδούς για πολλά χρόνια επέζησε.

Η όλη ιστορία με τον Πελάγιο, χωρίς να μπαίνω στο θεολο-

γικό ερώτημα καθότι μη αρμόδιος, εκείνο που μου άφησε μια

δυσάρεστη γεύση δεν ήταν το υπερβατικό και ανούσιο του

θέματος,  αλλά η αντιπαλότητα η γεμάτη εμπάθεια των Συ-

νοδικών που παλινωδούσαν σε μια ασυγχώρητη αστάθεια,

δίνοντας μια κακή και εξόχως κοσμική εντύπωση  στους πι-

στούς, μια  εικόνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ενίοτε

την βλέπομε. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Πελάγιος, 

ο αιρετικός στο λόγο

του Παύλου  

Η διεθνής λίστα κατάταξης Πανεπι-

στημίων Shanghai (Academic Ranking

of World Universities), μία από τις πιο

έγκυρες λίστες στον κόσμο, κατατάσ-

σει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών μεταξύ των κορυφαίων στα

επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. Η

λίστα φέτος κατέταξε περισσότερα

από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαί-

δευσης σε 52 επιστημονικά πεδία. 

Πιο συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται

στην «ελίτ» των Πανεπιστημίων στις

Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς βρί-

σκεται μεταξύ των θέσεων 151-200

παγκοσμίως στα επιστημονικά πεδία

των Οικονομικών, μαζί με άλλα Πανε-

πιστημιακά Ιδρύματα, όπως το Free

University του Βερολίνου, το Heidel-

berg University, το Queen Mary Univer-

sity London,  και των  Χρηματοοικονο-

μικών, μαζί με άλλα Πανεπιστημιακά

Ιδρύματα, όπως το Technical Univer-

sity of Munich, το University College

London, το University of Strathclyde

και το University of Vienna.    

Για τις παραπάνω κατατάξεις λαμβά-

νονται στοιχεία από τη βάση της Web

of Science, όπως ο αριθμός των δημο-

σιεύσεων,  των ετεροαναφορών (cita-

tions), των δημοσιεύσεων από

διεθνείς συνεργασίες, των δημοσιεύ-

σεων σε υψηλού κύρους επιστημο-

νικά περιοδικά, καθώς και ο αριθμός

του προσωπικού του Πανεπιστημίου

που παρέλαβε κάποιο σημαντικό επι-

στημονικό βραβείο.

Με αφορμή την παραπάνω διάκριση ο

Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ

Γιακουμάκης δήλωσε: «Η διεθνής ανα-

γνώριση που απολαμβάνει το Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για ακόμη

μία φορά είναι αποτέλεσμα πολυετούς

προσπάθειας των μελών του, συχνά σε

συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες. Η ανα-

γνώριση αυτή ενθαρρύνει όλους μας

στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Η διεθνής καλή φήμη των Ελληνικών

Πανεπιστημίων αποτελεί πνευματικό

κεφάλαιο για τη χώρα και εφαλτήριο

προόδου της.»
http://www.shanghairanking.com/Shang-

hairanking-Subject-Rankings/index.html 

Στην ελίτ των Πανεπιστημίων παγκοσμίως 

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Το μνημείο του Λυσικράτη βρίσκεται στον πιο παλιό δρόμο

της Αθήνας που λέγεται «οδός Τριπόδων»!   Είναι ένα από

τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία της αρχαίας Ελλάδας

και κατασκευάστηκε για να δώσει αιώνια δόξα στο όνομα

του Αθηναίου χορηγού Λυσικράτη!!

Είναι ένα πέτρινο κυλινδρικό κτίσμα, κομψότατο,  που είχε

προορισμό να στηρίξει και να αναδείξει έναν χάλκινο τρί-

ποδα, ο οποίος είχε δοθεί στον Λυσικράτη ως έπαθλο, για

τον ρόλο του χορηγού, δηλαδή του χρηματοδότη σε ένα

νικηφόρο  θεατρικό έργο στους τελευταίους δραματικούς

αγώνες της Αθήνας! Ο χάλκινος τρίποδας ήταν το πρώτο

βραβείο των θεατρικών αγώνων και το απένεμαν στον χο-

ρηγό του δραματικού έργου.  Τους τρίποδες, οι νικητές χο-

ρηγοί τους αφιέρωναν στο Ιερό του Θεού Διονύσου ή τους

τοποθετούσαν στην γειτονική οδό των Τριπόδων και όποιος

χορηγός ήθελε, μπορούσε να τους τοποθετήσει σε μια με-

γαλοπρεπή βάση, όπως έκανε ο Λυσικράτης!

Το μνημείο αποτελείται από ένα ψηλό κρηπίδωμα, κατα-

σκευασμένο από πωρόλιθο σε σχήμα τετραγώνου και έχει

ύψος τέσσερα μέτρα και πλάτος τρία. Επάνω του είναι κτι-

σμένο ένα έργο τέχνης που μοιάζει με  μικρό  κυκλικό  ναΐ-

δριο, από λευκό πεντελικό μάρμαρο, το οποίο περιβάλλεται

από έξι ημικίονες αττικοκορινθιακού ρυθμού με θολωτή

στέγη από σκούρο μάρμαρο του Υμηττού, ενώ τα ενδιά-

μεσα των κιονόκρανων,  κοσμούνται με περίτεχνα διακο-

σμητικά και με ανάγλυφους τρίποδες. Στο μπροστινό μέρος

του επιστύλιου υπάρχει η εξής επιγραφή:

«Λυσικράτης Λυσιθείδου Κικυνεύς εχορήγει
Ακαμαντίς παίδων ενίκα θέων ηύλει
Λυσιάδας Αθηναίος εδίδασκε  Ευαίνετος ήρχε»
Αναφέρει δηλαδή ότι τα παιδιά της Αθηναΐκής  Ακαμαντί-

δας φυλής νίκησαν κατά την 111η Ολυμπιάδα (335-334

π.Χ.) και επειδή χορηγός της θεατρικής εκδήλωσης ήταν ο

Λυσικράτης του Λυσιθείδη, εδικαιούτο σύμφωνα με τους

νόμους του Κλεισθένη να αναγείρει μνημείο για να θυμίζει

την ευγενική προσφορά της χορηγίας του προς την πα-

τρίδα!  

Το μνημείο του Λυσικράτη είναι γνωστό και ως «Φανάρι του

Διογένη» και βρίσκεται στην Πλάκα της Αθήνας, που είναι

η παλαιότερη συνοικία της Ευρώπης!!!

Όταν τελείωσε η τυραννία του Πεισίστρατου, το πολίτευμα

της Αθήνας το ανέλαβε ο Αθηναίος πολιτικός Κλεισθένης

(565-492 π.Χ.) γιος του Αλκμεωνίδου, ο οποίος έθεσε τις

βάσεις της δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της Αθήνας!!

Χώρισε την Αττική σε 3 δήμους (το άστυ, τα παράλια και τη

μεσογαία) και σε 10 φυλές, ενώ έδωσε όλη την εξουσία

στην Εκκλησία του δήμου, στην οποία έπαιρναν μέρος οι

άντρες και των 10 φυλών και εξέλεγαν τους δέκα στρατη-

γούς που διοικούσαν όχι μόνο το στρατό, αλλά και το ίδιο

το κράτος!   Την Βουλή των 400 που είχε θεσπίσει ο Σόλω-

νας, ο Κλεισθένης την μετέτρεψε σε Βουλή των 500 βου-

λευτών, οι οποίοι εκλέγονταν με κλήρο κάθε χρόνο και

αριθμούσαν 50 από κάθε φυλή. 

‘Ετσι όλοι οι πολίτες είχαν

την πιθανότητα να γίνουν

κάποτε βουλευτές, χωρίς να

διοικούν μόνο οι πλούσιοι

και οι ευγενείς, ενώ για να

προστατευτεί το νέο πολί-

τευμα καθιερώθηκε ο οστρα-

κισμός, κατά τον οποίο

έγραφαν πάνω σε ένα κομ-

μάτι από σπασμένο όστρακο

το όνομα κάποιου, που δεχό-

ταν μια ανώνυμη καταγγελία

και αν συγκεντρωνόταν σε

μυστική ψηφοφορία ο ικανός

αριθμός των οστράκων με το

όνομά του, -που έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 6.000-,  μπο-

ρούσαν να τον εξορίσουν, μέχρι 10 χρόνια, ακόμα και αν

ήταν προσωπικότητα!!!  Από τότε γεννήθηκε για πρώτη

φορά η δημοκρατία στην Αθήνα και κατ’ επέκταση  σ’ όλο

τον κόσμο και με αυτό το πολίτευμα μπορούσαν  όλοι οι

πολίτες να έχουν το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον, να

συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του κράτους και έπαψε η

συγγένεια και η καταγωγή,  να παίζουν ρόλο στην πολιτική

ζωή της Αθήνας!!!    

Με αυτό το τρόπο ο Κλεισθένης έδωσε την πολιτεία στον

λαό,  όπως έγραψε αργότερα ο Μεγάλος Αριστοτέλης!!!

Στις μεταρρυθμίσεις του ο Κλεισθένης συμπεριέλαβε και

τις χορηγίες, που γίνονταν από  πλούσιους Αθηναίους,  οι

οποίοι με το δέλεαρ της προσωπικής τους προβολής,  βοη-

θούσαν την πατρίδα και ένας απ’ αυτούς τους χορηγούς

ήταν και ο Λυσικράτης!!! Οι χορηγοί θεωρούνταν ιερά πρό-

σωπα  και η χορηγία ήταν μια από τις τέσσερις λειτουργίες,

μαζί με την εστίαση, την ιπποτροφία και την γυμνασιαρχία,

που αποτελούσαν έμμεσο τρόπο φορολογίας των πλου-

σίων Αθηναίων σε καιρό ειρήνης!!   Ο χορηγός ήταν υπεύ-

θυνος για τη σύσταση, την εκπαίδευση, την πληρωμή και

την ένδυση των 15 μελών του χορού σε μια τραγωδία, των

24 σε μια κωμωδία, των 50 σε ένα διθυραμβικό χορό ή  μιας

ομάδας χορευτών του πυρίχιου χορού!!!  Κάθε φορά, οι χο-

ρηγοί συναγωνίζονταν μεταξύ τους,  για να λάβουν την

πρώτη θέση στους εκάστοτε αγώνες!!!

Με την χορηγία οι εύποροι Αθηναίοι εξασφάλιζαν τη χά-

ραξη του ονόματός τους σε μαρμάρινες πλάκες,  αλλά στα-

διακά η χορηγία έγινε υποχρεωτική με νόμο για τους 120

πιο εύπορους πολίτες,  κάθε μίας από τις 10 φυλές της

Αθήνας.

Ο ρόλος των χορηγών, στη θρησκεία και στον πολιτισμό

ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, αφού οι τελετές και οι λειτουρ-

γίες διασφάλιζαν τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.  

Η χορηγία με διαφορετική μορφή, ανθεί και στις ημέρες

μας και ιδίως αποτελεί βοήθεια των αθλητών των Ολυμπια-

κών αγώνων,  όταν συνήθως το κράτος αδυνατεί να φανεί

αντάξιο των υποχρεώσεών του!!

Επειδή η ένδοξη Ελλάδα μετά την υποδούλωσή της από

τους Ρωμαίους  και αργότερα από  τους Οθωμανούς, έγινε

ξέφραγο αμπέλι για τον κάθε κερδοσκόπο. Το 1659 το

τάγμα των Καπουτσίνων μοναχών, αγόρασε από τους Οθω-

μανούς το Μνημείο του Λυσικράτη και τον γύρω χώρο και

ίδρυσε μια μονή, που την χρησιμοποιούσαν και σαν ξενο-

δοχείο και εκεί είχε μείνει  ο Λόρδος Βύρωνας,  όταν ήρθε

για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Μονή διαλύθηκε γύρω στα

μέσα του 18ου αιώνα και αφού δεν μπόρεσε να πάρει μαζί

της  το μνημείο το άφησε εκεί!! 

Οι αδηφάγες όμως επιθυμίες του Λόρδου ΄Ελγιν, που ήταν

διορισμένος πρεσβευτής από την Αγγλία στην Κωνσταντι-

νούπολη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, το 1799, αφού

κατάκλεψε τα πολιτιστικά στοιχεία του αθάνατου και μονα-

δικού ελληνικού μεγαλείου και τα μετέφερε στα Μουσεία

της πατρίδας του, η οποία έπαιρνε  δύναμη, πρόοδο και πο-

λιτισμό,  από τις αποικιοκρατίες της και από τις αρπαγές

των πολύτιμων έργων άλλων ιστορικών και πολιτισμένων

λαών, θέλησε να αρπάξει και το μνημείο του Λυσικράτη!!

Αλλά προτίμησε να πάρει ένα μεγάλο οικόπεδο στο Κολω-

νάκι  και έτσι,  ω!! του θαύματος, το μνημείο γλύτωσε και

σήμερα αποτελεί ένα αποδεικτικό πολιτιστικό στοιχείο, του

ελληνικού έθνους, το οποίο υπήρξε ο απόστολος του πο-

λιτισμού και της διαφώτισης των λαών του πλανήτη και σή-

μερα πληρώνει σαν τιμωρία «το αντίτιμο» για τη διάδοση

της γνώσης ανά τον κόσμο!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

To μνημείο του Λυσικράτη!

Επίσκεψη στα άστρα...

Τελικά αυτό το facebook και το twiter έχει “ξαβρακώ-

σει” πολύ κόσμο, διότι τα γραπτά μένουν και δη στο

υπερπέραν...

Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει χιούμορ ο

υπουργός Παύλος Πολάκης με την αφίσα που ανέ-

βασε στο διαδίκτυο, για την κατάκτηση του διαστή-

ματος!

Η Ελλάδα κατακτά το διάστημα με Καμμένο-Παππά!

«Οι θέσεις είναι κλεισμένες!!»

Περίμεναν οι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να ανοί-

ξουν οι λίστες των δικαιούχων προκειμένου να εγγράψουν

τα παδιά τους σε Παιδικό Σταθμό επιδοτούμενο από το

ΕΣΠΑ. Κι ενώ αναρτήθηκαν οι λίστες το βράδυ και περίμε-

ναν από τις 2 τα ξημερώματα, μόλις άνοιξαν οι Παιδικοί

Σταθμοί τους απάντησαν ότι οι θέσεις έχουν κλείσει!!! Αυτό

κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλ-

λήλων Ελλάδας Δημήτρης Καραγεωργόπουλος.

Και αναρωτιούνται οι γονείς: «Πως είναι δυνατόν οι ιδιο-
κτήτες να κρατούν «reserve» θέσεις, γονέων που δεν είχαν
κάποιο αποδεικτικό στα χέρια τους ότι ήταν δικαιούχοι… ή
μήπως γνώριζαν;»
Και μου θυμίζει εκείνες τις περιβόητες εκδρομές στα ΚΑΠΗ

των 3Β πού την πρώτη ημέρα εγγραφής, από τις 7 το πρωί

έχουν ήδη κλείσει οι θέσεις, όπως συχνά μας έχουν καταγ-

γείλει αναγνώστες.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του μοντέ-

λου υπολογισμού των εκπομπών αε-

ρίων ρύπων και ο αλγόριθμος

υπολογισμού της βέλτιστης διαδρομής

του πλοηγού GreenYourMove.

Το GreenYourMove (GYM) είναι ένα Ευ-

ρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, το

οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και το πράσινο τα-

μείο υπό τον άξονα για το περιβάλλον

- LIFE14 ENV/GR/000611. Πρόκειται

για συνεργασία συνολικά 6 εταίρων

από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λίας, AVMapGISA.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία

(CHAPSspol. s.r.o.) και την Ολλανδία

(Stichting Plannerstack) υπό το συντονι-

σμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον

Σεπτέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει

μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Στόχος του έργου GreenYourMove

είναι η ανάπτυξη ενός πλοηγού (για

υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τη-

λέφωνα) για τον σχεδιασμό βέλτιστης

διαδρομής με τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς στην Ελλάδα η οποία θα ελαχι-

στοποιεί τις εκπομπές των αερίων του

θερμοκηπίου. Τον Απρίλιο του 2016

μία πρώτη έκδοση του πλοηγού πα-

ρουσιάστηκε σε φορείς των Μέσων

Μαζικής Μεταφοράς ενώ ήδη από τον

Ιούνιο του 2016 έχει ολοκληρωθεί η

βάση δεδομένων της πλατφόρμας.

Στόχος του πλοηγού είναι η μείωση

των αερίων του θερμοκηπίου και του

περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην

Ευρώπη.  

Η καινοτομία του μοντέλου υπολογι-

σμού αερίων ρύπων βασίζεται στο ότι

χρησιμοποιεί δεδομένα από τα οχή-

ματα που χρησιμοποιούνται στο δί-

κτυο μεταφορών της Τσεχίας, της

Ελλάδας και της Ολλανδίας. Το μον-

τέλο περιλαμβάνει και περιπτώσεις

συν-τροπικών μεταφορών, ενώ κατά

τον υπολογισμό λαμβάνει υπόψη με-

τεωρολογικά δεδομένα, τη χρήση κλι-

ματισμού στα οχήματα, την

κατάσταση του οδικού δικτύου, το πο-

σοστό πληρότητας των οχημάτων και

την ταχύτητα του οχήματος. Το νέο

αυτό μοντέλο υπολογίζει τους αέρι-

ους ρύπους GHG και το ενεργειακό

αποτύπωμα των οχημάτων.

Περισσότερα στο GreenYourMove, στο

@GreeenYourMove.

“Έξυπνα” μηχανήματα 
τυπώνουν ιστορίες για τους
επιβάτες που περιμένουν…

“Έξυπνα” μηχανήματα αυτόματης πώλησης έχουν

τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στη Γαλλία που

αντί να προσφέρουν σνακ και αναψυκτικά προσφέ-

ρουν μικρές ιστορίες στους επιβάτες που περιμέ-

νουν τρένο, λεωφορείο ή αεροπλάνο! Με κομψή

σχεδίαση και με ελάχιστη προσπάθεια από τον χρή-

στη, κάθε μηχάνημα προσφέρει έναν ελκυστικό

τρόπο στους επιβάτες για να περάσουν ευχάριστα

τον χρόνο αναμονής.

Αρκεί να επιλέξει κάποιος τον επιθυμητό χρόνο

ανάγνωσης: 1 λεπτό, 3 λεπτά ή 5 λεπτά. Στη συνέ-

χεια, το μηχάνημα τυπώνει μια σύντομη ιστορία για

τον χρόνο αυτό. Για πρώτη φορά παρόμοιο μηχά-

νημα τοποθετήθηκε πέρυσι στο πολυσύχναστο αε-

ροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού. Από τότε,

τα δημοφιλή μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί σε

διάφορους δημόσιους χώρους σε ολόκληρη τη

χώρα και έχουν γίνει αγαπημένα σημεία για τους

επιβάτες.

Από το Λονδίνο στο Εδιμβούργο μέσα

σε οκτώ λεπτά; Το «Hyper Chariot»

υπόσχεται να κάνει το… όνειρο πραγ-

ματικότητα μέχρι το 2040, ισχυρίζεται

ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Matthew

Modine που προεδρεύει της εταιρείας

που θέλει να κατασκευάσει αυτό το

υπερσύγχρονο και ταχύτατο μέσο με-

ταφοράς. Το τρένο Hyper Chariot θα

διαθέτει κινητήρες με σχεδόν διπλά-

σια επιτάχυνση σε ένα Boeing 747,

ενώ η ταχύτητά του θα είναι 6.400

χλμ. / ώρα. Θα είναι αυτοκατευθυνό-

μενο και θα παρακολουθείται από ένα

κέντρο διοίκησης. 

Η φιλόδοξη φιλοσοφία του Hyper

Chariot έχει να κάνει με την εκτόξευση

καψουλών μεγέθους αυτοκινήτου

μέσω σωλήνων από αεροστεγές σκυ-

ρόδεμα πάνω σε ράγες και με ταχύ-

τητα πάνω από πέντε φορές από το

Hyperloop του Elon Musk.

Το σύστημα των υπερυψωμένων δημό-

σιων συγκοινωνιών, το οποίο φαίνεται

σαν να προέρχεται από ταινία επιστη-

μονικής φαντασίας, θα μπορούσε να

λειτουργήσει πλήρως μέχρι το 2040

και θα συνδέσει “πόλεις ακόμα και
χώρες με τρόπο που δεν ήταν ποτέ
δυνατόν πριν”, ισχυρίζεται η εταιρεία.

Εκπρόσωπος του Hyper Chariot δή-

λωσε ότι τα εισιτήρια για το 8λεπτο

ταξίδι θα είναι “εξαιρετικά ανταγωνι-
στικά”, με ναύλους από Λονδίνο προς

Εδιμβούργο στα 127 δολάρια.

Ο Matthew Modine θεωρεί: «η τεχνο-
λογία είναι πλέον διαθέσιμη για να
μας ταξιδέψει μέσα από σωλήνες στον
αέρα σε 6.400 χλμ. / ώρα. Θα είναι επί-
σης ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφο-
ράς». 

Λονδίνο-Εδιμβούργο 
με τρένο σε 8 λεπτά!

Μοντέλο υπολογισμού των εκπομπών αερίων ρύπων 

εφηύραν Ελληνες και από άλλες πέντε χώρες

3 Δώστε μου να δοκιμάσω αυτό το πράσινο ριγέ

μαγιό που είναι πάνω - πάνω στη βιτρίνα. 
Αυτό είναι η τέντα κύριε.

3 Έχεις μεγάλες αντοχές στο σεξ;

Μέχρι να πιαστεί το χέρι μου. 

3 Την είδα στην παραλία, ήταν κούκλα... 

Της πετούσα πετραδάκια, αλλά δεν έδινε σημασία...
Μετά της πέταξα μεγαλύτερες πέτρες... 
Αύριο έχουμε το δικαστήριο.

Αποστάγματα του FACEBOOK
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Οχι στο φαραωνικό 

τερατούργημα “Καμπά”

Η Τ.Ο. του Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης Παιανίας συμμετείχε στη

συνέλευση του Συλλόγου “Φιλοπρόοδος & Εξωραϊστικός

σύλλογος ΦΕΣ η ΚΑΝΤΖΑ” ανταποκρινόμενη στο επί-

σημο κάλεσμά του και τοποθετήθηκε στη συνέλευση των

μελών του, την Κυριακή 2/7/2017 στα γραφεία του. 

Ο συντονιστής Βαγγέλης Αλιφέρης πιστός στις θέσεις και

τις αρχές του Ε.ΠΑ.Μ. έκανε γνωστή προς κάθε κατεύ-

θυνση την αντίθεση τους στα σχέδια των φερόμενων ως

'ΕΠΕΝΔΥΤΏΝ" καταθέτοντας τα παρακάτω:

Τα μέλη και οι φίλοι του Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης Παιανίας δη-

λώνουν ξεκάθαρα την πλήρη αντίθεση τους, στη δόμηση

ενός φαραωνικού τερατουργήματος 90.000 τ.μ. που η

χρήση του σκοπεύει να υπηρετήσει αποκλειστικά δραστη-

ριότητες καταστημάτων εμπορίου, εστίασης, διασκέδα-

σης  τύπου MALL.

Το Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης Παιανίας θα σταθεί όπως πάντα

υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών και θα αν-

τισταθεί μέχρι τέλους στο ξεπούλημα της πατρίδας μας

και του Δήμου μας σε συνθήκες κατοχής.

Εμείς τα μέλη και οι φίλοι του Ε.ΠΑ.Μ. που επιλέξαμε κά-

ποτε να κατοικήσουμε στην Ανατολική Αττική δε θα επι-

τρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου μας, και

στέλνουμε μήνυμα προς τους αιρετούς (συνπολιτευομέ-

νους ή αντιπολιτευομένους) που θέλουν να μας πείσουν

ότι ο αγώνας μας είναι χαμένος.

Εμείς στο Ε.ΠΑ.Μ. δεν έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς

με πρωθυπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχες και αν-

τιπεριφερειάρχες που προκλητικά είναι απόντες στα με-

γάλα προβλήματα του Ελληνικού λαού και τώρα σας

εκθέτουν . 

Και επειδή εμείς δεν περιμένουμε την στήριξη κανενός άλλου

εκτός από τους Δημότες στις "αυτοδιοικητικές" εκλογές του

19 σας γνωρίζουμε "Όσο υπάρχει ΕΝΑΣ από εμάς, τούτη εδώ

η χώρα, τούτος εδώ ο τόπος δεν θα παραδοθεί"

Η Τ.Ο. του Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης-Παιανίας    

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;; 

Έχω πολλές ημέρες που σκέφτομαι πώς γίνεται να

ακούω συνέχεια από Έλληνες και Τροϊκανούς ότι γίνον-

ται τάχα μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση επενδύ-

σεων και εγώ να έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα

και ότι βρισκόμαστε εκεί που ξεκινήσαμε! 

Τελικά, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτά που ονομά-

ζουν «μεταρρυθμίσεις», όπως π.χ. οι αδειοδοτήσεις fast-

track, η μείωση των μισθών και συντάξεων κ.ά., είναι μεν

ευνοϊκά μέτρα, αλλά όχι καθοριστικά. Το καθοριστικό

πρόβλημα είναι νομικό και υπεύθυνος γι΄ αυτό είναι ο νο-

μικός κόσμος της χώρας, που λειτουργεί ακόμα δυστυ-

χώς με τη γραφειο-κρατική νοοτροπία του 19ου αιώνα! 

Δύο πράγματα ενδιαφέρουν πρωτίστως τον υποψήφιο

επενδυτή: 

1) Η σταθερότητα του νομικού πλαισίου της επένδυσής

του, ώστε να ξέρει τι τον περιμένει αύριο και να μη βρί-

σκεται ξαφνικά προ απροόπτου, που να ανατρέπει το

σχεδιασμό του.

2) Προδιαγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα για την εκδίκαση

από τη Δικαιοσύνη οποιασδήποτε διένεξης θα ανακύψει

για την επένδυσή του με το γραφειοκρατικό δημόσιο ή

με δικομανείς ακτιβιστές ή με κακούς γείτονες.

Η μεταρρύθμιση που θα άλλαζε άρδην το επενδυτικό

κλίμα περιλαμβάνει δύο σκέλη:

1) Την υποχρεωτική πρόβλεψη εγγυημένης χρονικής

διάρκειας σε κάθε νόμο που αφορά τη φορολογική, ερ-

γατική, συνδικαλιστική και περιβαλλοντική νομοθεσία,

ώστε να μη λαμβάνεται υπό άλλο νομικό καθεστώς η

απόφαση για την επένδυση και υπό άλλο να γίνεται η

υλοποίηση (εννοείται με ταυτόχρονη διαρκή και σαφή κω-

δικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας). 

2) Τη σύσταση ιδιαίτερου κλάδου Οικονομικής Δικαιοσύ-

νης τριών βαθμίδων, με ταχύρρυθμη δικονομία, στον

οποίο να εκδικάζονται εντός τακτής και απαράβατης προ-

θεσμίας όλες οι διενέξεις του επενδυτή και της επιχείρη-

σής του με το δημόσιο ή ανταγωνιστές ή ιδιώτες, για φο-

ρολογικές, εργατικές, συνδικαλιστικές, περιβαλλοντικές,

δασικές, αρχαιολογικές και υγειονομικές διαφορές.

Αν η λύση ήταν τα χαμηλά ημερομίσθια και συντάξεις

όπως διατείνονται οι στενοκέφαλοι τεχνοκράτες, τότε θα

έσφυζαν από ανάπτυξη οι τριτοκοσμικές χώρες (με τους

μισθούς πείνας) και όχι βέβαια οι δυτικοευρωπαϊκές και

σκανδιναβικές χώρες (με τις υψηλού επιπέδου αμοιβές

και κοινωνικές παροχές)! 

Είναι πρόδηλο, ότι το ζητούμενο για τους επενδυτές

είναι η πολιτική και νομική σταθερότητα και όχι η επιβολή

συνθηκών δουλεμπορίου στην αγορά. Και δυστυχώς, σε

αυτό, δεν έχει γίνει καμία απολύτως μεταρρύθμιση στην

Ελλάδα επί μια δεκαετία, αφότου ξέσπασε η παγκόσμια

οικονομική κρίση. Και ακόμα πιο δυστυχώς, δεν γίνεται

καν συζήτηση περί αυτού, παρά τη διαρκώς φθίνουσα και

επιδεινούμενη κατάσταση της οικονομίας!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

Με ποιο τρόπο ορισμένοι Δήμοι

παρέμειναν καθαροί; Πού πήγαν

τα σκουπίδια αφού ο ΧΥΤΑ ήταν

κλειστός;

Ενδιαφέρουσα επιστολή του Δημάρχου Ηλιούπολης

προς αιρετούς και συναδέλφους, που θέτει καυτά

ερωτήματα.  Δημοσιεύουμε περιληπτικά λόγω χώρου.

Με τις 11 ήμερες κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις υπη-

ρεσίες καθαριότητας των Δήμων η ελληνική κοινωνία δοκιμά-

στηκε για μια ακόμη φορά, καθώς αναδείχτηκαν έντονα οι

αντιθέσεις και οι συγκρούσεις αντιλήψεων και συμπεριφορών.

...Από τη μια οι Δήμαρχοι που βγήκαν ευθαρσώς και στήριξαν

το κίνημα των συμβασιούχων και τον δίκαιο αγώνα τους και

από την άλλοι οι ελάχιστοι «ικανοί» που βγήκαν στις κάμερες,

αξιοποιώντας τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, ποιώντας

την νήσσαν για την επίσημη τοποθέτηση της ΚΕΔΕ και εκθέ-

τοντας τους συναδέλφους τους, εισέπρατταν συγχαρητήρια.

Οι ελάχιστοι αυτοί συνάδελφοι, για τους οποίους η ΚΕΔΕ δεν

βρήκε ούτε λέξη να πει προκειμένου να στηρίξει τον αγώνα

και την συνέπεια της πλειοψηφίας των υπολοίπων, ενδεχομέ-

νως προέβησαν και σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που εκ-

θέτει ανεπανόρθωτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναιρεί όλη

την προσπάθεια για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των

Δήμων.

Οι Δήμαρχοι αυτοί είτε αρνούνται να πουν πού πήγαν και πέ-

ταξαν τα σκουπίδια τόνων και 11 ημερών, είτε εκτοξεύουν

διάφορες ανεδαφικές δικαιολογίες περί αόρατων – απομονω-

μένων χώρων προσωρινής εναπόθεσης. 

Πολύ δε περισσότερο βγήκαν στην κάμερα και αντί να πουν

την αλήθεια ότι η μη συσσώρευση σκουπιδιών στους Δήμους

τους πολύ απλά οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοί τους είναι

απεργοσπάστες, απέκρυψαν το γεγονός και παρουσιάστηκαν

ως δήμαρχοι ιδιαίτερων ικανοτήτων που αξίζουν επαίνων, σε

αντίθεση βέβαια με τους υπόλοιπους «άχρηστους» και «ανί-

κανους» που αφήνουν τους δημότες τους στο έλεος του θεού. 

[...] Oι κινητοποιήσεις των εργαζομένων είχαν ως μοναδική τε-

λικά επίπτωση, την στροφή της κοινής γνώμης εναντίον των

δημοτικών αρχών.  Ούτε η Κυβέρνηση θεωρήθηκε άμεσα υπεύ-

θυνη για το πρόβλημα, ούτε οι εργαζόμενοι που εντέλει υπε-

ρασπίζονται τα συμφέροντά τους. 

Συμπερασματικά υπεύθυνοι ήταν οι ανίκανοι δήμαρχοι που σε

αντίθεση με άλλους, στάθηκαν ανίκανοι να καθαρίσουν τις πό-

λεις τους. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες όμως η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση δεν μπορεί να έχει ούτε μέλλον, ούτε κύρος. 

Για μια φορά ακόμη, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κυ-

ρίαρχο το ένστικτο της ατομικής αυτοσυντήρησης, έσπευσαν

να την εκθέσουν σπάζοντας κάθε συλλογική ευθύνη. 

Όπως συνέβη και στο παρελθόν με την οικονομική διαχείριση,

με τις καταπατήσεις, με τις παράνομες χωματερές, με τις

απευθείας αναθέσεις και με όλες αυτές τις περιπτώσεις που

κηλίδωσαν ανεπανόρθωτα τον τίτλο του Δημάρχου και του αι-

ρετού.

Η μεγάλη ευθύνη ανήκει στα συλλογικά όργανα που σιώπησαν

και με μοναδικό γνώμονα τις πολιτικές ισορροπίες άφησαν

εκτεθειμένη τη μεγάλη πλειοψηφία των αιρετών που δίνουν

ιδρώτα και αίμα για την υπόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και του τόπου του ο καθένας, με συντριπτικό προσωπικό κό-

στος. Ένα τέτοιο «άδειασμα» δεν μπορεί παρά να οδηγήσει

στην αποσύνθεση της συλλογικότητας και στην απαξίωση του

θεσμού.

Καλώ λοιπόν τα συλλογικά όργανα και ειδικά την ΚΕΔΕ να πά-

ρουν θέση δημοσίως και να στηρίξουν όλους εκείνους του Δη-

μάρχους που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και με

συνέπεια στις αξίες που πρεσβεύει η Αυτοδιοίκηση, σήκω-

σαν το βάρος και το κόστος των κινητοποιήσεων.

Τους καλώ να βγουν και να πουν την αλήθεια. Με ποιο

τρόπο ορισμένοι Δήμοι παρέμειναν καθαροί; Που πήγαν τα

σκουπίδια τον καιρό που ο ΧΥΤΑ της Φυλής ήταν κλειστός

και αποκλεισμένος; 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης  

Βασίλης Βαλασόπουλος  
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Η πλατεία Νυμφών αν την κοιτάξει κανείς από αέρος είναι ένας πνεύμονας πρασίνου.

Το έδαφός της είναι χώμα και δεν διαθέτει μονοπάτια τσιμέντινα ή με πλάκες, κάτι

που για τη δημοτική αρχή κρίνεται αρνητικά. Υπάρχει μία γενική αρχή ιδιαίτερα από

τους δημάρχους να τσιμεντώνουν πλατείες, πάρκα, άλση, “πνίγοντας” τον υδροφόρο

ορίζοντα και πλημμυρίζοντας τους δρόμους από τα όμβρια.

Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στην λαϊκή διαβούλευση για τη συγκεκριμένη πλατεία

με προτάσεις αλλά και πολλές διαφωνίες.  Κάποιες από τις προτάσεις προσαρμόστη-

καν στη μελέτη, αυξάνοντας κατά τι το πράσινο, όπως ενημέρωσε ο μελετητής κατά

τη διαβούλευση της 4/7/17 στο Δημαρχείο στη Βούλα. Η πλατεία και γενικά ο χώρος

αλλάζει.

Τι προβλέπει η πλατεία: 

Οπως διαβάζουμε  από τη μελέτη:

Η οδός Ερμού μονοδρομείται σαν κάθοδος. Παύει να είναι είσοδος στην καρδιά της

Βουλιαγμένης. Το πλάτος της μειώνεται σε μία λωρίδα. Το πεζοδρόμιο διαπλατύνεται.

Ο οδός Παντελεήμονος στο τμήμα που εφάπτεται με την πλατεία καταργείται σαν

δρόμος και ενσωματώνεται με την πλατεία. Καταργούνται οι θέσεις στάθμευσης εκεί.

Ο σημερινός χώρος στάθμευσης επανασχεδιάζεται με τρόπο ώστε να καλύπτει στο

μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις σε θέσεις στάθμευσης και υποβαθμίζεται λίγο για να

μειωθεί η οπτική όχληση από την πλατεία προς τη θάλασσα.

Στο νότιο τμήμα της και αφού προχωρεί μετά την πλατεία διχοτομείται με κατεύθυνση

δεξιά μεν προς την οδό Ορφέως και αριστερά προς την πλατεία που αλλάζει κατεύ-

θυνση και γίνεται άνοδος.

Το φανάρι εισόδου της πόλης μετατίθεται στο επόμενο άνοιγμα της νησίδας, σύνδε-

σης με την οδό Πανός.

Τις δύο φωτογραφίες αντλήσαμε μέσα από τη μελέτη. Αριστερά η υφιστάμενη κατά-

σταση και δεξιά η πρόταση!

Πείτε μου την ημέρα του καύσωνα σε ποια από τις δύο πλατείες θα έβρισκε κάποιος

λίγη δροσιά; Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν μελετητές, που να αγαπούν

τη φύση και τον άνθρωπο για να σχεδιάζουν ανθρώπινες εικόνες. Γιατί η πρόταση δεν

είναι ανθρώπινη. Μπορεί να είναι εμπορική. 

Το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή θα γεμίσει τραπεζοκαθίσματα. Δείτε το παρά-

δειγμα της πλατείας της Βούλας. Οταν διαμορφώθηκε επιτρέπονταν ελάχιστα κατα-

στήματα εστίασης με κανονισμό που είχαν εγκρίνει στο Δ.Σ.  και με πολύ

περιορισμένο υπαίθριο χώρο. Σήμερα έχει γεμίσει φαγάδικα και έχει πλήρη κατάληψη

από τα τραπεζοκαθίσματα, που τους έδωσε η παρούσα Δημοτική Αρχή το δικαίωμα

να κλείνουν και τον υπαίθριο χώρο με τζαμαρίες.

Αννα Μπουζιάνη

H πρόταση ανάπλασης της πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη

Έργα που εγκρίθηκαν από

το Περιφερειακό Συμβούλιο

για το Δήμο 3Β

Νέα έργα συνολικού ύψους 14.363.360€ εντάχθηκαν στο

Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής στη συνε-

δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Ιου-

νίου. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά την προσκόμιση ώριμων

μελετών από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και

αφορούν:

- Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχών του

Δήμου ύψους 12.000.000€

- Νέος Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Βούλας ύψους 2.063.360€

- Διαμόρφωση Αύλιων Χώρων Σχολικών Μονάδων Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ύψους 300.000€

Το έργο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων αφορά την κατα-

σκευή, του πρώτου αντιπλημμυρικού έργου στο σύνολο

της Βουλιαγμένης ύψους 9.000.000€ βάσει σχετικής με-

λέτης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Παράλληλα στην ίδια εργολαβία θα κατασκευαστεί δίκτυο

αγωγών ομβρίων υδάτων στο Πανόραμα της Βούλας ύψους

1.800.000€ και επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου στη Βάρη

ύψους 1.200.000€.

Παιδικός Σταθμός στη Βούλα

Nέος παιδικός σταθμός εγκρίθηκε, από το Περιφερειακό

Συμβούλιο και θα ανεγερθεί στη Βούλα, στη συμβολή

των οδών Ηρακλειδών και Αλεξάνδρας.

Οπως ενημερωθήκαμε από τους μελετητές στη διαβού-

λευση, πρόκειται για ένα βιοκλιματικό κτίριο με πλήρη

ενεργειακή αυτονομία, μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα

και με συστήματα περισυλλογής, φιλτραρίσματος και κα-

τανάλωσης του βρόχινου νερού. Το συνολικό κόστος

ανέρχεται σε 2.063.360 ευρώ, ένα κονδύλι που μας φαί-

νεται ιδιαιτερα υψηλό για Παιδικό Σταθμό. 

Δεν καταλαβαίνουμε το φιλτράρισμα του βρόχινου

νερού. Θα πίνουν τα νήπια από αυτό το νερό; Εκφρά-

ζουμε απορία.

Η διαμόρφωση αύλιων χώρων  σε 8 σχολεία του Δήμου

εγκρίθηκε επίσης από την Περιφέρεια. Εργολαβία ύψους

300.000€, που αφορά διαμόρφωση και τοποθέτηση ειδι-

κής επίστρωσης στις σχολικές αυλές, η οποία εκτός από

την αισθητική αναβάθμισή τους φροντίζει και για την

ασφάλεια των παιδιών.

Ευεργετημένος ο Δήμος 3Β από την Περιφέρεια, αφού

έχει πάρει κονδύλι συνολικού ύψους 43.600.000€ στην

τρέχουσα θητεία· περισσότερα από κάθε άλλο Δήμο της

Αττικής, κάτι που είχε επισημάνει ο αντιπεριφερειάρχης

Πέτρος Φιλίππου στον απολογισμό του Δημάρχου Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλου.

Βέβαια για να γίνει αυτό ενήργησαν αμφότερες οι πλευ-

ρές. Γιατί η περιφερειάρχης Ρένας Δούρου κάλεσε τους

δημάρχους να υποβάλουν ώριμες μελέτες και ο δήμαρ-

χος των 3Β ανταποκρίθηκε. Τα έργα  αναμένεται να δη-

μοπρατηθούν εντός του 2017.

Ο δήμαρχος πάντως στη διαβούλευση αναφέρθηκε στα

κονδύλια αυτά και ευχαρίστησε δημοσίως την περιφερει-

άρχη Ρένα Δούρου.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                8  IOYΛIOY 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Παρουσιάστηκε η κυκλοφοριακή μελέτη όλου του Δήμου 3Β στη διαβούλευση

της 4ης Ιουλίου στο Δημαρχείο, ανάμεσα σε πολύ λίγο κόσμο.

Ο μελετητής μίλησε κυρίως για την πρώτη φάση, που αφορά τον τρόπο που επέ-

λεξαν να παρέμβουν σε κάθε σημείο, με μετρήσεις φόρτου κυκλοφορίας και ατυ-

χημάτων.

Oι παρεμβάσεις που γίνονται στο κομμάτι της παλιάς Βούλας, συνοικία Ευρυάλη,

ιδιαίτερα όσον αφορά τις μονοδρομήσεις θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.

Στην πλατεία Κρήτης που ο Σύλλογος έχει ζητήσει επιτακτικά να γίνει παρέμβαση

δεν αγγίζεται. Η μόνη παρέμβαση που γίνεται εκεί είναι η μετατόπιση του ανοίγ-

ματος της νησίδας για να μη διασχίζεται κάθετα η παραλιακή, αφού έτσι κι αλλιώς

απαγορεύεται.

Παρέμβαση γίνεται επίσης στο φανάρι της παραλιακής και τη δεύτερη είσοδο της

Βούλας στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο. Δεν θα αναφερθώ στην ανάπλαση που επι-

διώκει ο δήμαρχος να κάνει με εξασφάλιση γης από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, 

Κόμβος Λεωφ. Καραμανλή – Ασκληπιού
Για την αντιμετώπιση των συχνών παράνομων αναστροφών που παρατηρούνται στη

Λεωφ. Καραμανλή στον κόμβο με την Βασ. Παύλου, στο ρεύμα από Αθήνα, προτεί-

νεται η δημιουργία κόμβου στην οδό Ασκληπιού με το άνοιγμα της κεντρικής νησί-

δας, εξυπηρετώντας και τη λειτουργία της πεζοδιάβασης που λειτουργεί σήμερα

στην ίδια θέση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αποχώρηση από το χώρο στάθ-

μευσης στον τερματικό σταθμό Τραμ, με κατεύθυνση προς Αθήνα, με αριστερή

στροφή και αποκλειστική φάση σηματοδότησης, ακυρώνοντας την ανάγκη της πα-

ράνομης αναστροφής που σήμερα γίνεται κατά κόρον στο Ασκληπιείο. Ο νέος κόμ-

βος θα λειτουργεί σε συντονισμό με τον σηματοδοτούμενο κόμβο στην οδό Βασ.

Παύλου χωρίς να επηρεάζεται η ροή κυκλοφορία επί της παραλιακής.

Κόμβος Λεωφ. Καραμανλή – Ήρας

Η διέλευση πεζών κάθετα στη Λ.  Κ. Καραμανλή και Ήρας, από το Πάρκο στη θάλασσα

και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη παρά το ότι έχει γράμμωση πεζών, γιατί τα

οχήματα τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες αδιαφορώντας για τον πεζό. Εκεί προτείνε-

ται η λειτουργία σηματοδότησης στους δύο κόμβους με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση

πεζών.  Η τοποθέτηση πεζογέφυρας που προτείνει η μελέτη θεωρούμε ότι δεν θα λει-

τουργήσει εφόσον υπάρχει φανάρι. Αν δε είναι με σκάλες, δεν πρόκειται ποτέ να χρη-

σιμοποιηθεί και θα δημιουργήσει οπτικό ρύπο στους εκεί διαμένοντες.
Με την κυκλοφοριακή μελέτη θα επανέλθουμε και για άλλα σημεία του Δήμου και των

τριών ενοτήτων· Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 3Β

Oι εναλλακτικές προτάσεις μονοδρομήσεων για την περιοχή Ευρυάλη της Βούλας, όπως πα-
ρουσιάζεται στη μελέτη. Θεωρούμε ότι οι μονοδρομήσεις που προτείνουν: την Μεταξά άνοδο,

την Οδ. Ανδρούτσου κάθοδο και τη Λ. Κατσώνη επίσης κάθοδο θα δημιουργήσουν τεράστια
προβλήματα στους κατοίκους που θα γυρίζουν γύρω - γύρω για να πάνε στα σπίτια τους.
Επίσης και η Τζαβέλα μονοδρομείται από Πρ. Πέτρου προς Βούλα.

Παρέμβαση στη διασταύρωση των οδών Παπάγου - Σωκράτους με ανισόπεδα που ανακό-
πτουν την ταχύτητα των οχημάτων και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.
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«Κριτήριον εἶναι τῆς ἀληθείας οὐ τάς αἰσθήσεις ἀλλά
τόν Ὀρθόν Λόγον».
(Σέξτος ο Εμπειρικός,  160-210, “Προς Μαθηματικούς”, βιβλίο 7, 122, 3)

«ἅ δέ οὐκ ἔστι τοῖς πολλοῖς γνώριμα ταῦτ᾽ἐγώ ἐρῶ».
(= και όσα δεν είναι στους πολλούς γνωστά, εγώ αυτά θα

τα αποκαλύψω)

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα το αλίευσα από το δε-

κατετράτομο έργο του Κλαυδίου Αιλιανού, 175-235, “Ποι-
κίλη Ιστορία” (= Varia Historia) και μάλιστα από το κεφ.

19 “Περί της των Συβαριτών και Κολοφωνίων και Κοριν-
θίων τρυφής” (= ασωτείας, χλιδής, πολυτέλειας). Το επέ-

λεξα γιατί με εκφράζει απόλυτα και αυτό αποτελεί την

πυξίδα για τον προσανατολισμό και τον εντοπισμό (εύ-

ρεση) των γραφομένων μου.

Και στο 17ο κεφ. από την “Ποικίλη Ιστορία” του Αιλιανού

υπάρχει η παρακάτω αναφορά: «ὅτι ἡ φιλοσοφία οὐκ
ἀπολίτευτος, καί τίνες τῶν φιλοσόφων ἐπολιτεύσαντο».

ΣΧΟΛΙΟ: ἀπολίτευτος = αμέτοχος των πολιτικών· με τη

σημερινή έννοια ο απολιτικός ή απολίτικος σημαίνει αυτός

που δεν σχετίζεται με ή δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική

ζωή, τα κοινά.

Κάτι που το ζούμε κι εμείς έντονα στην εποχή μας με την

αδιαφορία και την παθητικότητά μας για τα πολιτικά τε-

κταινόμενα που μας αφορούν άμεσα αλλά μας είναι εν-

τελώς, αδιάφορα.

Τα υψηλά ποσοστά αποχής (60% και πλέον) στην διενέργεια

των πρόσφατων εκλογών στη Γαλλία και την Αλβανία και

πριν από δύο χρόνια στην Ελλάδα (25/01/15), πιστοποιούν

του λόγου του γραπτού το αληθές. Όσοι πολιτικάντηδες

ασχολούνται με την πολιτική, τρίβουν τα χέρια τους από την

χαρά τους, αφού με 35 - 36% σχηματίζουν κυβέρνηση πλει-

οψηφίας και δεν έχουν ανάγκη την πάνδημη συμμετοχή  του

εκλογικού σώματος, που δεν την θεωρούν εξάλλου και απα-

ραίτητη γι’ αυτό και δεν ενεργοποιούν τις ποινικές κυρώσεις

που προβλέπει το Σύνταγμα για την αδικαιολόγητη μη

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. 

Μάλιστα τώρα επεξεργαζόνται  νέο νομοσχέδιο επιβρά-
βευσης και χρηματοδότησης/ επιχορήγησης (ειδικό επί-
δομα - αντικαλπικό / αντιεκλογικό) όσων δεν θα
προσέρχονται στις κάλπες!!! 

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ

«Και Ἀναξίμανδρος δέ ἡγήσατο τῆς ἐς Ἀπολλωνίαν
ἐκ Μιλήτου ἀποικίας».

(Αιλιανός, 175-235, “Ποικίλη Ιστορία” Γ’, 17)

(= Ο Αναξίμανδρος ήταν επικεφαλής αποικίας που έστειλε

η Μίλητος στην Απολλωνία την Ποντική - του Ευξείνου

Πόντου ή της Μαύρης θάλασσας).

Σύμφωνα με τον Aιλιανό τον Κλαύδιο, τον επιλεγόμενο

“Σοφιστή”, (175-235) δάσκαλο της Ρητορικής, ακμάσαντα

επί Σεπτιμίου Σεβήρου (146-211), ο Αναξίμανδρος ηγή-

θηκε της αποστολής της Μιλήτου στην ίδρυση αποικίας

στην Απολλωνία του Ευξείνου Πόντου.

Ο Αιλιανός, Ρωμαίος συγγραφέας, έγραψε στην ελληνική

γλώσσα το έργο του “Varia Historia”, Ποικίλη Ιστορία, 14

βιβλία, που περιλαμβάνει μια ποικιλία ανέκδοτων ιστορι-

κών και βιογραφικών σχεδιασμάτων, καταλόγων, ρητών

και περιγραφών θαυμάτων της φύσης ή τοπικών εθίμων,

λόγω της τέλειας χρήσης της ελληνικής γλώσσας ονομα-

ζόταν Μελίγλωσσος ή Μελίφθογγος. Πληροφορίες για τη

ζωή του αντλούμε από το έργο του Φιλοστράτου (170-

250), “Βίοι Σοφιστών” Β’, 31.

Ο Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833, Σμυρνιός, συμπατριώ-

της και συνάδελφός μου, ένας από τους σημαντικότερους

εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και πρωτο-

πόρος στην έκδοση έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμ-

ματείας - που δεν έχει αποτολμήσει ακόμη, εδώ και 187

χρόνια από την απελευθέρωσή της να εκδώσει η ελλη-

νική πολιτεία (1830-2017) - εξέδωσε το έργο του Αιλιανού

στον “Πρόδρομο της ελληνικής Βιβλιοθήκης” (Παρίσι

1805).

Σημειωτέον ότι όλες οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέ-

ρουν πως ο Αναξίμανδρος δεν είχε αναμειχθεί ιδιαίτερα

με τα πολιτικά πράγματα της πόλης του, πως ήταν μόνο

θεωρητικός φιλόσοφος (απολιτίκ). Ο Αιλιανός διασώζει

την πληροφορία πως έκανε την πιο σπουδαία και γενναία

πολιτική πράξη για την πόλη. Διορίστηκε από την πόλη του

ως οικιστής της αποικίας Απολλωνίας της Ποντικής στη

Δυτική ακτή του Ευξείνου Πόντου την μετέπειτα Σωζό-

πολη. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν πολίτη.

Ο πρώτος που αποτόλμησε να συντάξει και να δημοσιεύσει

τον πρώτο οικουμενικό χάρτη, ο πατέρας της γεωγραφίας

(ο Αναξίμανδρος) ήταν αναμενόμενο πως θα αποπειράτο

να εφαρμόσει ό,τι συνέλαβε θεωρητικώς. Γι’ αυτό και ανέ-

λαβε ως επικεφαλής των Μιλησίων την αποστολή της ίδρυ-

σης της αποικίας Απολλωνίας στον Εύξεινο Πόντο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Oι αποικίες δεν ιδρύονταν μόνο από ηττημένους πολιτι-

κούς, λόγω ανεπάρκειας γης, λόγω υπερπληθυσμού λόγω

εμπορίου και λόγω πολέμων.

Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του Β’ ελληνικού αποικι-

σμού αρχές του 7ου προς 6ο αιώνα που πραγματοποιήθηκε

στον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη θάλασσα).

Ιδρύονταν και από εμπνευσμένους, πολιτικοποιημένους,

δραστήριους φιλοσόφους, όχι γραφειοκράτες, τεχνοκρά-

τες και θεωρητικολογούντες.

Η διαδικασία προετοιμασίας και αναχώρησης μιας αποικιακής

αποστολής είχε τελετουργικό χαρακτήρα. Η Μητρόπολη επέ-

λεγε τον επικεφαλής της αποίκησης που λεγόταν οικιστής

και ανήκε σε κάποιο αριστοκρατικό γένος της Μητρόπολης.

Μια τέτοια τιμητική αποστολή ανατέθηκε και στον Αναξίμαν-

δρο από την πολιτεία, την Μίλητο, να αποικήσει την Απολλω-

νία την Ποντική, στη Δυτική ακτή της Μαύρης θάλασσας.

Δεν γνωρίζω αν συμβουλεύτηκε το Μαντείο των Δελφών,

πριν επιχειρήσει την ίδρυση της αποικίας, όπως συνηθιζό-

ταν τότε ζητώντας τις συμβουλές του για τον τόπο εγκα-

τάστασης και για τον κατάλληλο χρόνο πραγμάτωσης της

αποστολής. Ούτε αν ίδρυσε σχολή φιλοσοφική.

Οι άποικοι μετέφεραν το ιερό πυρ (= άγιο φως) από το βωμό

της Μητρόπολης στο βωμό του νέου ναού στην αποικία, που

συμβόλιζε το δεσμό της αποικίας με την Μητρόπολη.

Δεν γνωρίζω αν “το πρώτο πράγμα που έκανε ο θεός είναι

το μακρινό ταξείδι” του Γ. Σεφέρη, όμως ξέρω πως οι πα-

λαιοί πρόγονοί μας πολύ το αγαπούσαν και δεν τρόμαζαν

από τις δυσκολίες και τους κινδύνους του. Τα ταξείδια γι’

αυτούς ήταν τρόπος ζωής.

Ας θυμηθούμε τα τρία μακρινά ταξείδια του Μεγάλου Αθη-

ναίου Φιλοσόφου Πλάτωνα στη Σικελία (389, 366, 361) όχι

μόνο «ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλήν θεωρίης εἵνεκεν
αλλά πράξεως εἵνεκεν». Του Ηροδότου μαζί με τον Πρω-

ταγόρα στους Θουρίους, αθηναϊκή αποικία της Κάτω Ιταλίας

το 444/3, όπου ίσως και πέθανε. Του Σόλωνα στις Σάρδεις,

στον Κροίσο, τον βασιλιά της Λυδίας. Αν ο χώρος το επέ-

τρεπε θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε τέτοια μακρινά

ταξείδια πολλών γνωστών προσώπων της αρχαιότητας.

ΜΙΛΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ

Η Μίλητος, η Μητρόπολη του Ελληνισμού της Ιωνίας με

τις περισσότερες αποικίες από κάθε άλλη ελληνική πόλη,

από τον 7ο αιώνα υπήρξε ένα αρκετά εύρωστο οικονομικό

και πολιτιστικό κέντρο. Οι περισσότερες νέες αποικίες

προς τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη θάλασσα) και όχι μόνο

ανήκουν στους Μιλησίους. Η εύρωστη οικονομία της συ-

νέβαλε ώστε να ανθίσει στις τάξεις της ο Έρως για τη

Γνώση και την Έρευνα και εκεί πρωτογεννήθηκε στην

παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας η ΕΠΙΣΤΗΜΗ και η

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Η “Αγία Τριάς” (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξι-

μένης) της Μιλήτου στην οποία σύμπασα η οικουμένη

χρωστά μεγάλη ευγνωμοσύνη έθεσε αυτή  για πρώτη

φορά, τα θεμέλια του παγκόσμιου πολιτισμού.

Επιτέλεσε “την Επανάσταση των Αιώνων”, που έμελλε να

αλλάξει τη μοίρα του ανθρώπου μια για πάντα. Τα Ανυπό-

τακτα, Ανοικτά και Φωτεινά Μυαλά κόντρα στο κατεστη-

μένο και στο ιερατείο και με κίνδυνο -φυσικά- της ζωής

τους έκοψαν τον ομφάλιο λώρο που συνέδεε τη θρησκεία

και τους θεούς με τη ζωή και τη φύση, και για πρώτη φορά

αποπειράθηκαν να ερμηνεύσουν την προέλευση του κό-

σμου και τη ζωή και τα διάφορα φυσικά φαινόμενα βάσει

των Νόμων της Φύσεως, της Γνώσεως και του Νου του αν-

θρώπου, που από τότε έχει εκτιμηθεί από πολλούς ως “ο

πραγματικός θεός” του σύμπαντος, κάτι βέβαια που δεν

πρέπει να μας ξενίζει και ξυνίζει, αν υπολογιστεί το τι πέ-

τυχε η ανθρωπότητα μέσα σε 2.600 χρόνια που χωρίζουν

το σήμερα από την εποχή που έζησαν οι πρωτοπόροι αυτοί

Ίωνες, οι Επαναστάτες αυτοί ΕΛΛΗΝΕΣ. 

Ο Στράβων ο Γεωγράφος (64-23 μ.Χ.) πιστεύει πως η Μαύρη

θάλασσα (Πόντος) ονομαζόταν αφιλόξενη (Άξεινος) προ

της ελληνικής αποικιοποίησης, γιατί ο διάπλους της ήταν

δύσκολος και γιατί οι ακτές της κατοικούνταν από βάρβαρες

φυλές, και πως το όνομά της άλλαξε σε φιλόξενη (Εύξει-

νος), αφού οι Μιλήσιοι αποίκησαν την περιοχή καθιστώντας

την κομμάτι του Ελληνικού Πολιτισμού. Η Μαύρη θάλασσα

αποικίστηκε σε τέτοιο εκτεταμένο βαθμό, από τη Μητρό-

πολη Μίλητο, ώστε ονομάστηκε “Θάλασσα των Μιλησίων”.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 

* = το να ‘ναι κανείς αναξιόχρεος, που δεν μπορεί να του έχει εμπι-

στοσύνη στις εμπορικές συναλλαγές, ο αναξιόπιστος, ο αφερέγγυος,

ο κακοπληρωτής.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξιµάνδρου,

ἄρχεσθαι &
Ἀναξιοχρεωλυσίου*,

παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«Και Ἀναξίμανδρος δέ ἡγήσατο
τῆς ἐς Ἀπολλωνίαν ἐκ Μιλή-
του ἀποικίας».

(Αιλιανός, 175-235, “Ποικίλη Ιστορία” Γ’, 17)

(= Ο Αναξίμανδρος ήταν επικεφαλής

αποικίας που έστειλε η Μίλητος στην

Απολλωνία την Ποντική - του Ευξείνου

Πόντου ή της Μαύρης θάλασσας).



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 8  IOYΛIOY 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

«Μύθι Μύθοι Παραμύθι» στη Βάρκιζα

To 4o παιδικό φεστιβάλ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε 17

και 24 Ιουνίου, στην παραλία της Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής  (ΟΑΠΠΑ) του

Δήμου διοργάνωσε και φέτος το φεστιβάλ με τίτλο «Μύθι Μύθοι Παραμύθι»
με παραμύθια, ηθοποιούς, βιβλιοπαρουσιάσεις από γνωστούς συγγραφείς,

εργαστήρια κατασκευών, διαδραστικά παιχνίδια, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους και

πολλές εκπλήξεις.

Στόχος του, η εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική

τους ευαισθητοποίηση και τη δημιουργική τους απασχόληση δίπλα στη θά-

λασσα.

Η Βάρκιζα γέμισε παιδιά, που έκαναν

κατασκευές με θαλασσινά θέματα,

πήραν μέρος σε μουσικοκινητικά παι-

χνίδια και παιχνίδια δράσης.

Στις 9 κάθε βράδυ οι προσερχόμενοι

απολάμβαναν ξεχωριστές θεατρικές

παραστάσεις.
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Ακούσαμε για ακόμη μια φορά (18.6.2017) το Λονδίνο να επα-

ναλαμβάνει, αυτή τη φορά μέσω του Βρετανού Πρέσβη στην

Άγκυρα,  με δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ,

το δόλωμά τους ότι θα μας επιστρέψουν έδαφος των βάσεων

αν δεχθούμε τη “λύση”! Για να μας πείσουν να δεχθούμε την

όποια λύση βρετανο-τουρκικής γένεσης δι-κοινοτικής, δι-ζω-

νικής ομοσπονδίας – που προσπαθεί το Φόρειν ΄Οφις  από

τον Αύγουστο του 1974 να μας επιβάλει.

Για όσους νομίζουν ότι είναι … μια γενναιόδωρη σημερινή

προσφορά των Βρετανών πρώην αποικιοκρατών πλανώνται.  Η

προσφορά αυτή έχει τη δική της ιστορία και έχω γράψει επα-

νειλημμένα γι΄αυτήν.

Συνοπτικά, η προσφορά αυτή εκδηλώθηκε  το 2003 – 2004 υπό

τον όρο ότι θα δεχόμασταν το σχέδιό τους ονόματι  “Ανάν” το

οποίο απορρίψαμε στις 24.4.2004. Επανήλθε το 2009 και

έγραψε  η “Ελευθερία” Λονδίνου στο τεύχος της 12.11.2009,

σελ. 1,3,13. 

Το 2009 ο τότε Βρετανός Εργατικός Πρωθυπουργός Gordon

Brown ανακοίνωση την προσφορά στη συνάντηση που είχε στο

Λονδίνο με τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δημήτρη Χριστόφια.  Το Φόρειν ΄Οφις εξέδωσε και ανακοί-

νωση ενημερώνοντας ότι είχαν ενημερώσει και τον ΟΗΕ. Η

προσφορά αποτελείτο από κάπου 45 τετραγωνικά μίλια και ότι

ο ΟΗΕ θα  περιλάμβανε την προσφορά στις μελλοντικές διευ-

θετήσεις των δύο ηγετών στο θέμα του εδαφικού. «Οι δύο ηγέ-

τες στη συνέχεια θα αποφασίσουν πως θα διανεμηθεί η γη

αυτή και θα ενσωματωθεί στην συνολική λύση» τόνιζε η ανα-

κοίνωση του Φόρειν ΄Οφις του Νοεμβρίου 2009.

Επανήλθε τον Οκτώβριο του 2016 (αφού προηγήθηκαν στο εν-

διάμεσο κατά καιρούς  διάφορες δηλώσεις βουλευτών σε ομι-

λίες και συναντήσεις επαναλαμβάνοντας την υπόσχεση) και

γράφτηκε πως η Βρετανία είναι «’Ετοιμη να παραχωρήσει έδα-

φος των βάσεων για τη λύση η Βρετανία».

Στην συνέχεια είχαμε και δήλωση στις 27.10.2016 στη Βουλή

των Κοινοτήτων (αναφορά στο άρθρο μου στην Σημερινή

5.11.2016 πιο κάτω).

Ξανά στο προσκήνιο  τον Ιανουάριο του 2017 για τη Γενεύη

για να γράψει η βρετανική Mail online 11.1.2017, προσέξετε

τον τίτλο: Britain will hand over HALF of its territory on Cyprus

as part of historic settlement deal between the island’s Greek and

Turkish communities

(Η Βρετανία θα επιστρέψει ΜΙΣΕΣ από τις περιοχές της στην

Κύπρο ως μέρος ιστορικής διευθέτησης μεταξύ των κοινοτή-

των της νήσου, Ελληνικής και Τουρκικής)

Στο δημοσίευμα της Mail online αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση

της Theresa May,  είναι δεσμευμένη με την υπόσχεση του Gor-

don Brown και με την σημαντική πρόσθεση της … ουράς (σύμ-

φωνα με δήλωση εκπροσώπου του Φόρειν ΄Οφις) ότι αυτό

μόνο αν φθάσουν σε μια συμφωνία και περάσει με δημοψηφί-

σματα από αμφότερες τις κοινότητες.

Επίσης το δημοσίευμα έλεγε ότι «η μεταβίβαση της γης αυτής

κυρίως χωριά και χωράφια των Ελληνοκυπρίων δεν θα επηρε-

άσει της βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Επανήλθαν και τώρα ενόψει της νέας Γενεύης (καθορισμένης

να ξεκινήσει  στις 28 Ιουνίου 2017) μέσω του Βρετανού πρέ-

σβη στην Άγκυρα κ. Richard  Moore στις οποίες πρόσθεσε και

τα δικά του ο συνάδελφός του ΄Υπ. Αρμοστής της Βρετανίας

στην Λευκωσία κ. Matthew Kidd.

Τα δύο άρθρα μου που δημοσιεύθηκαν στην ιστορική εφημε-

ρίδα “Σημερινή” (όταν ήταν ακόμα καθημερινή) και στα “Νέα

Λονδίνου” και “Ελευθερία Λονδίνου” και που αναρτήθηκαν και

σε πολλές ιστοσελίδες.   Το ένα 5.11.2016: «Να επιστραφεί η

βάση Δεκέλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από τη λύση

–Βάσεις: βρετανικό δόλωμα» και το δεύτερο 30.11.2016 με την

ευκαιρία της επίσκεψης στην Κύπρο του νέου υπ. Εξωτερικών

και Κοινοπολιτείας  Boris Johnson  και πάλιν με τίτλο «Να επι-

στραφεί η Δεκέλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν τη λύση».

Παραθέτουμε το πρώτο, λόγω στενότητος χώρου, για τις ιστο-

ρικές λεπτομέρειες.

Να επιστραφεί η Βάση Δεκέλειας στην

Κυπριακή Δημοκρατία πριν από τη

λύση.

Τη βάση Δεκέλειας οι Βρετανοί δεν τη χρειάζονται από πολύ

πριν από το 1974, όμως δεν τολμούν να την επιστρέψουν στην

ΚΔ, όπως υποχρεούνται και είναι δεσμευμένοι να κάνουν για

όσες περιοχές δεν χρειάζονται, γιατί είναι εγκλωβισμένοι στις

φιλοτουρκικές τους θέσεις.

«Πέραν του… άδωρου δώρου που μας προτείνουν, δεν μας

είπαν ποτέ από το 2004, ποιες είναι αυτές οι εκτάσεις των 50

τόσων τετραγωνικών μιλίων που θέλουν να επιστρέψουν».

Ακούσαμε στις ειδήσεις (3.11.2016) για τις δηλώσεις της Βα-

ρώνης Γκόλτι στη Βουλή των Κοινοτήτων (που έγιναν στις

27.10.2016), ότι η Βρετανία θα μας επιστρέψει μέρος των πε-

ριοχών των «κυρίαρχων» της βάσεων, αν δεχθούμε τη «λύση».

Δεν είναι η πρώτη φορά που από το 2004 οι Βρετανοί φανερά

προσπαθούν να μας ελκύσουν να δεχθούμε το τρικέφαλο δι-

ζωνικό δικοινοτικό ομόσπονδο τέρας που ονομάζουν «λύση»

του Κυπριακού, με το οποίο θα μετατραπούν ουσιαστικά σε…

σεΐχηδες οι Κύπριοι από τα πλούτη που θα επιφέρει αυτή η

διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προσφέροντάς μας ως δώρον άδωρον την παραχώρηση της

μισής σχεδόν έκτασης των βρετανικών «κυρίαρχων» περιοχών

των βάσεων, που πήραν από το 1960. Επικαλούμενοι τις σκό-

πιμες και επιτήδειες «μελέτες» του ξενοκίνητου ΠΡΙΟ Νορβη-

γίας, που εργολαβικά πληρώνεται για να κάνει πλύση

εγκεφάλου των Κυπρίων και κυρίως των νέων μας, να δεχθούν

τη διάλυση της πατρίδας τους.

Προσφορά με παρασκήνιο
Αυτή η… γενναία προσφορά εκ μέρους του Υπουργείου Εξω-

τερικών και Κοινοπολιτείας, όμως, έχει κάποιο παρασκήνιο.

Κατ’ αρχάς η σκέψη αυτή για επιστροφή εδαφών ξεκίνησε του-

λάχιστον από το τέλος της δεκαετίας του 1960, όταν κατάλα-

βαν πλέον ότι η βάση της Δεκέλειας δεν τους ήταν αναγκαία,

και ήδη είχαν αρχίσει από πιο νωρίς να επιστρέφουν στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία (σύμφωνα με τη δέσμευσή τους το 1960

να επιστρέφουν στην ΚΔ όσες περιοχές δεν θα χρειάζονταν)

διάφορες άλλες περιοχές που είχαν πάρει ως «retained sites»,

που δεν περιλαμβάνονταν στις «κυρίαρχές» τους περιοχές.

Μετά τις δύο τουρκικές εισβολές του 1974, και ενόσω η κυ-

πριακή κυβέρνηση από το 1973 είχε εντατικοποιήσει τις απαι-

τήσεις της για πληρωμή των οφειλών της Βρετανίας για τις

διευκολύνσεις που της παρέχει η Δημοκρατία και τις οποίες

είχε σταματήσει να πληρώνει (η Βρετανία) από το 1965, είχαν

αποφασίσει σε Αναθεώρηση των Αμυντικών τους Δαπανών να

εγκαταλείψουν ΠΛΗΡΩΣ τις «κυρίαρχες» βάσεις στην Κύπρο.

Όμως, κατόπιν πιέσεων από τον Αμερικανό Υπ. Εξωτερικών

Δρα Χένρι Κίσινγκερ, πείσθηκαν να τις κρατήσουν (Νοέμβριος-

Δεκέμβριος 1974) και βέβαια με το αζημίωτο εκ μέρους των

Αμερικανών, που ήθελαν να τις χρησιμοποιούν…

Τουρκικές απαιτήσεις

Ο λόγος που μετά το 1965 τερμάτισαν την οικονομική βοήθεια

προς την Κυπριακή Δημοκρατία, που είχαν συμφωνήσει να

πληρώνουν κάθε πέντε χρόνια, ήταν γιατί εκμεταλλεύθηκαν

τις τουρκικές απαιτήσεις. Που ζητούσαν οι Τουρκοκύπριοι σε

τέτοια περίπτωση να έπαιρναν το… μερίδιό τους, στους θυλά-

κους που είχαν μαζευτεί μετά το αποτυχημένο τουρκικό πρα-

ξικόπημα του 1964, για ανατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας

και αντικατάστασή της με δύο ομόσπονδα συνιστώντα κράτη.

Οι Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι προς το τέλος της δεκαετίας του

1960 ξεκίνησαν να προβάλλουν το αίτημα ότι, σε οποιαδήποτε

περίπτωση αποχώρησής τους από τη βάση Δεκέλειας, αυτή να

δοθεί σε αυτούς.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 με αρχές του 1980 στο

Υπουργείο Άμυνας έγιναν, ξανά, διάφορες βολιδοσκοπήσεις

για περιορισμό των Αμυντικών Δαπανών και στο πλαίσιο

εκείνο επανήλθε η πρόταση απαλλαγής αρκετών τετραγωνι-

κών μιλίων των «κυρίαρχων» βρετανικών περιοχών στην

Κύπρο. Όταν και σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν την επι-

στροφή των εδαφών αυτών για να μας ελκύσουν να δεχθούμε

τη «λύση» της τουρκικής διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

(που είχαν υιοθετήσει και οι ίδιοι ως ΛΥΣΗ του Κυπριακού από

τις 16 Αυγούστου 1974 και είχαν εξασφαλίσει και την υπο-

στήριξη προς αυτήν από τον Δρα Χ. Κίσινγκερ, σε συνάντησή

τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 27.8.1974).

Έγιναν κάποιες μελέτες και ένας αξιωματούχος στο Υπ. Άμυ-

νας έγραψε ο άνθρωπος ότι ουσιαστικά η σκέψη αυτή ήταν ει-

ρωνεία, εφόσον τα εδάφη που πρότειναν οι συνάδελφοί του

ως δόλωμα για μας, ήδη μας ανήκαν, ήσαν δικά μας!

Μεταμορφώσεις μιας ιδέας
Η σκέψη γι’ αυτό το δόλωμα, λοιπόν, για να δεχθούμε την

όποια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας βγήκε στην

επιφάνεια το 2004 με την εισαγωγή του δικού τους «Σχεδίου

Ανάν», που ετοιμάστηκε τότε και με συμμετοχή κάποιων δικών

μας. Το οποίο ήταν απότοκο των προηγούμενων σχεδίων τους

που πρωτοεμφανίστηκαν κατ’ αρχάς ως τάχατες «Αμερικανο-

Καναδο-Βρετανικό» σχέδιο και επί προεδρίας Γιώργου Βασι-

λείου ως «Ιδέες Γκάλι», αφού κατάφεραν τελικά να περάσουν

σε επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ με το ψήφισμα 649/90 τη Διζω-

νική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Την οποία απέτυχαν να εμπε-

δώσουν επί Προέδρου Σπύρου Κυπριανού, εξ ου και

αναζητούσαν έναν «ευέλικτο» αντικαταστάτη του, που να τη

δεχόταν. Και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Γιώργου Βασι-

λείου…

Έκτοτε, λοιπόν, από το 2004 κάθε τρεις και μία, μας το επανα-

λαμβάνουν, είτε στη Βουλή των Κοινοτήτων, είτε στη Βουλή

των Λόρδων, είτε σε άλλες δηλώσεις τους.

Δώρον άδωρον
Η πραγματικότητα είναι ότι τη βάση Δεκέλειας δεν τη χρει-

άζονται από πολύ πιο πίσω από το 1974, όμως δεν τολμούν να

την επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως υποχρε-

ούνται και είναι δεσμευμένοι να κάνουν για όσες περιοχές δεν

τις χρειάζονται. Έμειναν εγκλωβισμένοι στις δικές τους φιλο-

τουρκικές θέσεις και έκτοτε δεν την επιστρέφουν στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία. Και αυτό, όπως ο ίδιος ο τότε Υπ.

Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζέιμς Κάλαχαν είπε στη συ-

νεδρία στο Φόρεϊν Όφις στις 10 Σεπτεμβρίου 1974, όταν συ-

σκέπτονταν -αφού συνεργάστηκαν με τον Ετσεβίτ για τις δύο

τουρκικές εισβολές- για την αποσύνδεσή τους από το Κυ-

πριακό και κατά πόσο αυτό θα σήμαινε και εγκατάλειψη των

βάσεων.

Είπε ο Κάλαχαν: «Αν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε τη

Βάση Δεκέλειας, οι Τούρκοι θα απαιτούν αυτή να δοθεί σ’ αυ-

τούς». Αλλά, όπως πρόσθεσε επίσης ο Κάλαχαν, σύμφωνα με

τις υποχρεώσεις τους στις Συνθήκες, θα πρέπει να παραδώ-

σουν τις βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία…

Το δεσμευτικό έγγραφο του 1960 στο Σύνταγμα της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δε-

σμευμένο να επιστρέψει όσα εδάφη δεν χρειάζεται στην

Κυπριακή Δημοκρατία, ως: APPENDIX P –  FUTURE OF SOV-

EREIGN BASE AREAS.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος/συγγραφέας – Λονδίνο 18.6.2017

«Βρετανικό δόλωμα ξανά για να δεχθούμε
την όποια λύση» στην Κύπρο
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Μαζική, αποτελεσματική και δυναμική

ήταν η παρουσία του ΕΠΑΜ στο Ειρη-

νοδικείο της Αθήνας παρόντος του Γε-

νικού Γραμματέα Δημήτρη Καζάκη,

αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας,

που είχε ως αποτέλεσμα ειδικά στην

Αθήνα, την ματαίωση των 14 προγραμ-

ματισμένων πλειστηριασμών. 

Συνέπεια αυτού, να πάρουν μια βαθιά

ανάσα και εύλογο χρόνο για να οργα-

νώσουν την αντίδρασή τους, οι ιδιο-

κτήτες των οποίων οι περιουσίες τους

έβγαιναν στο σφυρί, “βορά” στα νύχια

αρπακτικών. 

Σε δηλώσεις του προς τους παρόντες

εκπροσώπους τηλεοπτικών σταθμών,

ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ ήταν

ξεκάθαρος ως προς την θέση του κόμ-

ματος στο ζήτημα των πλειστηρια-

σμών: “Ο αγώνας, θα συνεχιστεί και το
ΕΠΑΜ θα απαιτήσει να επιστραφούν
στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους όλα
τα ακίνητα που έχουν πλειστηριαστεί
στην περίοδο αυτή της κατοχής που
έχουν επιβάλλει στο λαό μας”. 
Ο K. Καζάκης, αναφέρθηκε μεταξύ

άλλων και στο ζήτημα των συμβολαι-

ογράφων, λέγοντας ότι “ένα μέρος

των συμβολαιογράφων τάχθηκε εναν-
τίον των Ελλήνων πολιτών με σκοπό
μόνο το κέρδος, αφού οι σύλλογοί
τους με δικά τους χρήματα αγόρασαν
την πλατφόρμα για τους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς”. 
Τέλος διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι

θα βρίσκεται ο ίδιος σ' αυτό τον αγώνα

κάθε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο της

Αθήνας. 

Να σημειωθεί ότι, εκτός της μαζικής

παρουσίας του ΕΠΑΜ, στο Ειρηνοδι-

κείο Αθήνας, παραβρέθηκαν μέλη του

Κινήματος “Δεν Πληρώνω” με την Ζωή

Κωνσταντοπούλου, μέλη της ΛΑΕ με

επικεφαλης τον Παναγιώτη Λαφα-

ζάνη.

Μάλιστα οι δύο επικεφαλής Δ. Καζά-

κης και Π. Λαφαζάνης, ΕΠΑΜ και ΛΑΕ

αντίστοιχα, είχαν και θερμή και σύν-

τομη συνομιλία, δηλωτικό του κλίμα-

τος που υπάρχει στους δύο πολιτικούς

χώρους.

K.B

Καζάκης: Ο αγώνας συνεχίζεται
μέχρι τη δικαίωση

Kλείνει το ΙΕΚ Βάρης;

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η συνέχιση λειτουργίας

του ΙΕΚ Βάρης, με αβέβαιο το μέλλον για το επό-

μενο σχολικό έτος. 

Ήδη από την περασμένη χρονιά έχουν αναστείλει

πολλές από τις ειδικότητες παρ’ ότι είχαν δηλώσει

ενδιαφέρον πάρα πολλά παιδιά γι’ αυτές και είχαν

καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Γενι-

κής Γραμματείας Δια βίου μάθησης Συγκεκριμένα 5

ειδικότητες με 35 άτομα ανά ειδικότητα η Γενική

Γραμματεία αποφάσισε να μην τα λειτουργήσει.

Να θυμίσουμε ότι το ΙΕΚ Βάρης λειτουργεί 23 χρό-

νια και έχει προσφέρει πολλά στην νεολαία της πε-

ριοχής.

Καλύπτει την ευρύτερη περιοχή Κορωπί, Σαρωνικό

αφού είναι το μοναδικό δημόσιο στην περιοχή.

Για το θέμα κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό

Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο

Γαβρόγλου, οι βουλευτές Εύη Χριστοφιλοπούλου

και Δημ. Κωνσταντόπουλος,  ρωτώντας ποιος είναι

ο σχεδιασμός του Υπουργείου αναφορικά με τη λει-

τουργία του Δημόσιου ΙΕΚ Βάρης και αν σκοπεύουν

να αναστείλουν τη λειτουργία του,  όπως έχει γίνει

ήδη γνωστό και αν ναι για ποιους λόγους; 

Το Κίνημα “Πολίτες κατά των πλειστηριασμών στα

Μεσόγεια” με επιστολή τους που απηύθυναν στο

Δήμο Κρωπίας και δη στον πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου, ζητούσαν να πάρε θέση για τους πλει-

στηριασμούς και να εγκρίνει ψήφισμα που επέδω-

σαν σχετικό σχέδιο.

Γράφουν οι “Πολίτες κατά των πλειστηριασμών

στα Μεσόγεια” στο αίτημά τους: 

Συμπληρώθηκαν ήδη  επτά μνημονιακά, μαρτυρικά,
κατοχικά χρόνια για την χώρα μας και την συντρι-
πτική πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας.
Το Σύνταγμα παραβιάζεται, το Κοινοβούλιο δεν
αποφασίζει για τίποτα αν δεν έχει την έγκριση των
δανειστών,  δημόσιος και ιδιωτικός πλούτος λεη-
λατούνται, η παραγωγική βάση καταστρέφεται, η
ανεργία και η φτωχοποίηση κυριαρχούν, οι υποδο-
μές, το κοινωνικό κράτος, ο κοινωνικός ιστός, δια-
λύονται.  Τις  συνέπειες αυτές τις συναντάμε
καθημερινά όλο και πιο έντονα και στην τοπική μας
κοινωνία.
Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, οι παρα-
κάτω υπογράφοντες κάτοικοι του Δήμου μας, ζη-
τούμε να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισμα που προτείνουμε.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Συμπληρώθηκαν ήδη  επτά μνημονιακά, μαρτυρικά,

κατοχικά χρόνια για την χώρα μας και την συντρι-

πτική πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας.

Το Σύνταγμα παραβιάζεται, το κοινοβούλιο δεν

αποφασίζει για τίποτα αν δεν έχει την έγκριση των

δανειστών,  δημόσιος και ιδιωτικός πλούτος λεη-

λατούνται, η παραγωγική βάση καταστρέφεται, η

ανεργία και η φτωχοποίηση κυριαρχούν, οι υποδο-

μές, το κοινωνικό κράτος, ο κοινωνικός ιστός, δια-

λύονται.  Τις  συνέπειες αυτές τις συναντάμε

καθημερινά όλο και πιο έντονα και στην τοπική μας

κοινωνία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Δήμαρχος & το

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν τα παρακάτω :

Να υποστηρίξουν τις τοπικές ομάδες, πρωτοβου-

λίες, κινήσεις Πολιτών, που δραστηριοποιούνται

στην κατεύθυνση ανατροπής των συνεπειών αυτής

της κατάστασης & ιδιαίτερα τα κινήματα κατά των

πλειστηριασμών της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ των Πολιτών

από τράπεζες & εφορία (κατοικίες, επαγγελματικοί

χώροι, κτήματα) παρέχοντας & νομική υποστήριξη

ό,που χρειάζεται.

Να μην προβούν σε κατασχέσεις & πλειστηρια-

σμούς χωρίς κοινωνικά κριτήρια.

Να μην συνεργαστούν με ιδιωτικές εισπρακτικές

εταιρείες.

Να ενημερώσουν τους Πολίτες για τους πλειστη-

ριασμούς αποστέλλοντας έντυπο μαζί με τους λο-

γαριασμούς της ύδρευσης, (όπως έχει πράξει ο

Δήμος Κορωπίου και έχει ήδη αποφασίσει να πρά-

ξει ο Δήμος Παιανίας – Γλ. Νερών), καλώντας

τους να συμμετέχουν στην παρεμπόδισή τους

κάθε Τετάρτη 15:30 – 17:00 στο Ειρηνοδικείο Κο-

ρωπίου.

Να προστατεύσουν τις πατροπαράδοτες καλλιέρ-

γειες και την ΓΗ των Πολιτών τους από την αρ-

παγή και την εισβολή των μεταλλαγμένων.

Να υπερασπιστούν το ΝΕΡΟ & την ΕΝΕΡΓΕΙΑ ως

Δημόσια Αγαθά και όχι ως εμπoρεύματα, αντιστε-

κόμενοι στην ιδιωτικοποίησή τους.

Ν΄αρνηθούν την συμμετοχή στην «Ελληνογερμα-

νική Συνέλευση» (συνεργασία;) των ΟΤΑ που θα

έχει σίγουρο και ζοφερό αποτέλεσμα την πλήρη

άλωσή τους.

Να σταθούν αλληλέγγυοι & υποστηρικτές των Πο-

λιτών στις δύσκολες ώρες που έρχονται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση με μια δια-

φοροποίηση του ψηφίσματος, πιο ...κομψή.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  ΣΤΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΑ
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ΑΔΑ: 9ΙΓΜΩ93-Ο68
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 03/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 19891

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-
ΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟ-
ΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ΔHMOY ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσσει
δημόσιο ανοικτός ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής για
την προμήθεια «Προμήθεια υλικού και
λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημά-
των, λογισμικού παρακολούθησης
συντήρησης και υλικού και λογισμικού
έκδοσης δελτίων κίνησης», συνολικής
προσυπολογιζόμενης αξίας 98.623,40
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% -
(CPV) : . 38112100-4 & 64212000-5 -
ΑΔΑΜ: 17REQ006079364 &
17REQ001593742, όπως αυτά προσ-

διορίζονται με την από 19/04/2017
μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού Οργάνωσης Πλη-
ροφορικής και Διαφάνειας Δήμου
Διονύσου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 05/07/2017
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 27/07/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλά-
χιστον για επτά (7) μήνες από την
επομένη της καταλυτικής ημερομη-
νίας υποβολής προσφορών. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Βορριά Μαρία (τηλ. 2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

Ένοχος για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελ-

ληνικού Δημοσίου κρίθηκε (23.6.17) από το Τριμελές

Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας ο νυν δήμαρχος

Ελαφονήσου και του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως 15

ετών, γλιτώνοντας – όπως του επισήμανε η Έδρα του

δικαστηρίου – τα ισόβια, καθώς του αναγνωρίσθηκε το

ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Για την πολύκροτη υπόθεση πώλησης δασικών εκτά-

σεων στην πανέμορφη περιοχή της Ελαφονήσου, στη

μοναδική παραλία του Σίμου, ένοχοι κρίθηκαν και ο συμ-

βολαιογράφος, όπως και άλλα 13 άτομα που ήταν κα-

τηγορούμενα.

Με ανακούφιση οι καταδικασθέντες άκουσαν το δικα-

στήριο να δίνει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους,

επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους, και να γλιτώνουν

έτσι τη φυλάκιση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε

δεύτερο βαθμό.

Αυτό, πάντως, που έχει ιδια

ίτερη σημασία, είναι ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση που

ολοκληρώθηκε χθες εξετάσθηκαν 17 επίδικα συμβόλαια,

ενώ εκκρεμούν κι άλλες δικογραφίες για οικοπεδοποί-

ηση στην Ελαφόνησο, οι οποίες αφορούν 135 συμβό-

λαια και πρόκειται να εκδικασθούν το επόμενο

διάστημα.

Ένοχοι

Η δίκη που είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες ολοκληρώθηκε

ύστερα από πολλές συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφε-

τείου Κακουργημάτων Καλαμάτας.  

Αθώος κρίθηκε μόνο ένας 83χρονος, για τον οποίο ο συ-

νήγορος υπεράσπισης, Χάρης Μάραντος, τόνισε σε δη-

λώσεις του πως δεν είχε εμπλοκή με την υπόθεση της

απάτης, καθώς κι άλλος ένας κατηγορούμενος που έχει

αποβιώσει.

Eλαφόνησος: 15 χρόνια φυλάκιση 

στο δήμαρχο για απάτη κατά του Δημοσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος,  03/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 19885

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ για την προμήθεια τροφίμων
για τη σίτιση των δικαιούχων του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Διονύσου και των νηπίων
των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ
«Η ΕΣΤΙΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό με κριτήριο αξιολόγησης α) την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά για τα είδη που
διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή
στο εμπόριο και β) το ποσοστό έκ-
πτωσης επί του τιμολογίου για τα
είδη που διαμορφώνονται με μέση
ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για
το σύνολο των ειδών, ή για το σύ-
νολο των ειδών κάθε ενότητας, ή για
το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτη-
της ομάδας κάθε ενότητας όπως
αυτά προσδιορίζονται με την  αριθμ.
5/2017 μελέτη του τμήματος Προμη-
θειών. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €234.055,04 συμπερι-
λαμβανομένου του αναλογούντος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 05/07/2017
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 27/07/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου του προϋπολο-
γισμού, χωρίς ΦΠΑ, των ειδών των
ενοτήτων Α & Β, δηλαδή ποσού τέσ-
σερις χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ
και τριάντα λεπτά (4.605,30). Καθώς
το αντικείμενο είναι διαιρετό το ύψος
της εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής μπορεί να διαμορφωθεί διαφορε-
τικά ανάλογα με τους πιθανούς
συνδυασμούς ενοτήτων και ομάδων.
Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον επτά (7) μήνες από
την επόμενη της καταλυτικής ημερο-
μηνίας υποβολής προσφορών. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς 
(email: milonas@dionysos.gr, 
τηλ. 2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 4/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 20027

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας- περιβάλλοντος (Απο-
κομιδή ογκωδών απορρριμμάτων με
φορτηγά αρπάγες –  εγκατάσταση
και μεταφορά μπαζών).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
με κριτήριο αξιολόγησης   όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπη-
ρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη
τιμή, σύμεωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 86 του Ν.4412/2016, όπως αυτές
προσδιορίζονται με την  αριθμ. 6/2017
μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλον-
τος. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €129.437,40 συμπερι-
λαμβανομένου του αναλογούντος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 07/07/2017. Καταλυτική
ημερομηνία  υποβολής προσφορών
29/07/2017 και ώρα 15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου του προϋπολο-
γισμού, χωρίς ΦΠΑ, των παρερχόμε-
νων υπηρεσιών, δηλαδή ποσού δύο
χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και
εβδομήντα λεπτών (2.087,70). Η
λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την
επόμενη της καταλυτικής ημερομη-
νίας υποβολής προσφορών. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr, τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος
& Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 22993 20300, 20345
Φαξ: 22990 48289, 48653
Καλύβια 27.6.2017
Αριθμ. Πρωτ. 9148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Δήμος Σαρωνικού (γραφεία Δημο-
τικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας,
Λ. Σουνίου και Αγ. Γεωργίου Π. Φώ-
καια, τηλ. 15325 και 22910 38809),
ως αρχή σχεδιασμού για την ΣΜΠΕ
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΓΠΑ) Παλαιάς Φώκαιας σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην κοινή υπουρ-
γική απόφαση με α.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.2006 (Β’ 1225):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο
και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περι-
φέρειας Αττικής, δαθέτουν τις απα-
ραίτητες πληροφορίες και στοιχεία
του φακέλου της Στρατηγικής Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκει-
μένου να ενημερωθεί το κοινό.
β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό
να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε
περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις
απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του
ΥΠΕΝ (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11,
Αθήνα Τ.Κ. 11473), μέσα σε προθε-
σμία σαράντα πέντε ημερών από τη
δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτη-
μένη στον διαδικτυακό τόπο της
αρχής σχεδιασμού στην ηλεκτρονική
δ/νση “saronikoscity.gr”.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

ΑΔΑ: ΩΙ70ΩΛΝ-3Φ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     3-7-2017
Αρ. Πρωτ.  10762 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια συστήματος υπόγειας
αποθήκευσης απορριμμάτων»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
133.920,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά, η «Προμήθεια συστήμα-
τος υπόγειας  αποθήκευσης απορ-
ριμμάτων» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 133920,00€ με
ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπι-
στεί από τον προϋπολογισμό του
Δήμου Μαρκοπούλου και προέρχεται
από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»
του Πράσινου Ταμείου/ΥΠΕΚΑ.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
5/2016 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα υποβολής προσφορών:
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα
22:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει με την πάροδο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσι-
μων ημερών μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-
σμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρε-
σία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφε-
ρόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται
όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν.
4412/2016 και της σχετικής διακήρυ-
ξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή
των ειδών είναι σαράντα (40) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρό-
σβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για
περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματο-
ποιείται μόνο μέσα από την ιστοσε-
λίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το
διαγωνισμό με α/α 43733 με τη
χρήση της ψηφιακής υπογραφής.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέου βρεφονη-
πιακού σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργη-
τού ΙΙ»
Αριθ. Πρωτ.:   26433
A.M.:  31 /2016
Προυπ:  2.000.000,00  € (με  Φ.Π.Α. 24 %)
ΚΑ:   64.7311.0001 
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ:
9733.05.019
Χρήση: 2017-2018-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1.  Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό,
με ανοικτή διαδικασία επιλογής ανα-
δόχου, με σφραγισμένες προσφορές
για την κατασκευή του έργου: «Κα-
τασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθ-
μού στο Ο.Τ. 770 Γαργητού ΙΙ» και με
βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά
ομάδα εργασιών, πάνω σε έντυπο
της υπηρεσίας.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των ερ-
γασιών του δημοπρατούμενου έργου
είναι  2.000.000,00 Ευρώ  (με ΦΠΑ
24%), με χρηματοδότηση από Ιδίους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής
(ΚΑΕ 9733.05.019), με σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ:
7ΚΓ77Λ7-258)      
2.  Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 2η
του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα

Τρίτη  και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών την 10.00  π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
του εντύπου οικονομικής προσφοράς
θα είναι δυνατή μέχρι και την 28η Ιου-
λίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή οικονομικής προσφοράς
εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές
ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα
Μ.Ε.Ε.Π. Δεύτερης (2ης) τάξης και
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
Άλφα Δύο  (Α2) τάξης και άνω για
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.    
5. Ως μέγιστος χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διά-
στημα 12 μηνών 
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη
δημοπρασία ορίζεται σε 32300 €
(2%) επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
το ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΣΜΕΔΕ,  συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο
και το Ν.4412/2016.
7. Tα τεύχη της μελέτης και τα σχέ-
δια είναι αναρτημένα στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr)
Οι ως άνω εγγυητικές θα  έχουν προθε-
σμία ισχύος μέχρι την 2α Μαΐου   2018. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα

βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για

τα παιδιά SOS 1056».

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλι-

κες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης

Παιδιών 116111».

ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μο-

νοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη

Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατό-

ριο, Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες

κλπ. Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκ-

παίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής

σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ξύλινο πατζουρι διαστάσεων περίπου

Υψος 1,20 και πλάτος 1,70 αμοιβή μεχρι 40€. 

Τηλ 6984734133 κα Μαρια 

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛEIΤΑΙ 
Σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή, ΕΠΙΠΛΟ ΚΟΥ-

ΚΕΤΑ με πλαϊνή σκάλα - αποθηκευτικό χώρο, γρα-

φείο και ράφια για παιδικό - εφηβικό δωμάτιο.

Πληροφορίες 6977429709

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Πωλούνται εργαλεία, όχι καινούργια επαγγελμα-

τικά, σε άριστη κατάσταση και πολύ φτηνή τιμή.

Επίσης πλακάκια διάφορα από 2 μέχρι 3.50 ευρώ το

μέτρο. Τηλ. σταθερό 2292022079

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμέ-

νος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με

γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙ-

ΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.  

ΤΗΛ. Σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις,

οι οποίες θα λήξουν την Πέμπτη, 31 Αυγούστου. Κατά

τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή

της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών

και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται

και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκ-

πτωσης.  

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από

το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει

να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε

οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο

ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν

διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προ-

ϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρε-

χόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).   

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελ-

λάδος αναφορικά με το θέμα των θερινών εκπτώσεων

ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι  16 Ιουλίου

ημέρα Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη

τη χώρα από 11πμ έως 8μμ.

730 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ημερησίως

σε τραπεζικούς Λογαριασμούς

οφειλετών κάνει η Εφορία!

Σε μπαράζ κατασχέσεων, πλειστηριασμών και ποινικών

διώξεων προχωρεί η Εφορία για ληξιπρόθεσμες οφει-

λές, καθώς σε ημερήσια βάση, οι ΔΟΥ πραγματοποιούν

730 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ο αριθμός

των κατασχέσεων αντιστοιχεί στο 57,42% των φορο-

λογουμένων. 

Σε καθημερινή βάση τα αρμόδια τμήματα των εφοριών

διενεργούν 730 κατασχέσεις μισθών και συντάξεων!

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τις αρχές τους έτους

έχουν πραγματοποιηθεί 91.104 κατασχέσεις, εκ των

οποίων οι 24.059 τον Μάιο. 

Οι κατασχέσεις που διενεργούνται είναι -κυρίως- απο-

τέλεσμα της υπερφολόγησης των νοικοκυριών και των

επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις

υποχρεώσεις τους. Και να σκεφθούμε ότι έρχονται οι

καλοκαιρινές αφαιμάξεις (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ),

που θα διογκώσουν ακόμη περισσότερο τα χρέη.

Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο ελληνικό Δημό-

σιο ανέρχονται σε 3.881.795.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 19010
Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος
& Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 22993/20300-20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653
Καλύβια 3/7/2017
Αρ. Πρωτ. 9543

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής,
έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17.7.1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Την Υ.Α. 93027/7188/1994 (Φ.Ε.Κ.
877Β/1994).
γ) Την από 11.4.1998 σύμβαση για
«Εκπόνηση μελέτης για την Πολεο-
δόμηση κτηματογράφηση - πολεοδο-
μική μελέτη επέκτασης - πράξη
εφαρμογής) των πολεοδομικών ενο-
τήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της κοινότη-
τας Παλαιάς Φώκαιας του Νομού
Αττικής».
δ) Την υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Σαρωνικού περί έγκρισης της 2ης ανάρ-
τησης της πολεοδομικής μελέτης (Β1
φάση) και της κτηματογράφησης.

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της
περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως
Α’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότη-
τας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου μας
(Πολεοδομικές Ενότητες 1 και 2) όπως
αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά σχε-
διάγραμματα κλίμακας 1/1000, να λά-
βουν γνώση της πολεοδομικής μελέτης
και να υποβάλλουν τις τυχόν παρατη-
ρήσεις ή ενστάσεις τους. 
Επίσης να λάβουν γνώση των κτημα-
τογραφικών διαγραμμμάτων και πινά-
κων της περιοχής αυτής και να
υποβάλλουν τις  τυχόν δηλώσεις ιδιο-
κτησίας ή ενστάσεις τους. Η δήλωση
ιδιοκτησίας υποβάλλεται σε ιδιαίτερο
έντυπο και συμπεριλαμβάνει όλα τα
στοιχεία του τίτλου ιδιοκτησίας όπως
περιγράφεται στο (β) σχετικό.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε δύο
τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημε-
ρήσιες των Αθηνών επί δύο συνεχείς
δημοσιεύσεις.
Η ανάρτηση θα διεξαχθεί στο δημοτικό
κατάστημα της Παλαιάς Φώκαιας. Η
προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων -
ενστάσεων - δηλώσεων ιδιοκτησίας
ορίζδεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
ΤΗΛ. 210 6624.420, 
FAX: 210 6022094
e-mail:kskorop@otenet.gr
Κορωπί 28.6.2017
Αρ. πρω. 119

ANAKOINΩΣΗ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορω-
πίου προκηρύσσει διαγωνισμός
συμφέρουσας προσφοράς για

την ασφάλεια των κυνηγών του,
που αριθμούν περίπου τους
2500 κατά την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2017-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τις προσφορές
τους έως και την Παρασκευή 14
Ιουλίου 2017 και ώρα 13.00 στα
γραφεία του Συλλόγου.

Πληροφορίες καθώς και τεχνι-
κές προδιαγραφές στα γραφεία
του Συλλόγου, οδός Χρήστου
Δημητρίου 18, Κορωπί.

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Θεοχάρης

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εχοντας υπόψιν τα άρθρα 11 και 17 του Καταστατικού που διέπει τη

λειτουργία του Α.Ο. Βουλιαγμένης και σύμφωνα με το 168/27.6.2017

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,  

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

όλα τα μέλη του Α.Ο. Βουλιαγμένης που έχουν εκπληρώσει τις Κα-

ταστατικές (ταμειακές) υποχρεώσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση

που θα γίνει στις 16.7.2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γρα-

φεία του Ομίλου, Αγίου Γεωργίου 2 Βουλιαγμένη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

2. Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων και συζήτηση επί αυτών.

3. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

ανάγνωση της Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση επί αυτών.

4. Ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοι-

κητικών Πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου διοικητικού

Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής τριών (3) μελών και δύο (2) ανα-

πληρωματικών.

6. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών  για την εκλογή: α) Μελών Διοικητικού

Συμβουλίου, εννέα (9) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών.

β) Εξελεγκτικής Επιτροπής, τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπλη-

ρωματικών.

γ) Πειθαρχικού Συμβουλίου τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπλη-

ρωματικών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή προβλέπεται από το καταστα-

τικό η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου

2017 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέ-

ματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρ-

τητα του αριθμού των παρόντων μελών.

Η Aντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

αναπλ. την πρόεδρο, Ζαχαρούλα Γραμματικάκη Χρυσούλη Φωτεινή
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

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

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
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Ψύξη, ρινίτιδα, κατάπτωση, πονοκέφαλο, βήχα 

μπορεί να προκαλέσει η κακή χρήση των κλιματιστικών
Η αδιάκοπη χρήση των κλιματιστικών ενέχει κινδύνους, για

την υγεία μας. Λοιμώξεις του αναπνευστικού, κρυολογή-

ματα, ψύξεις είναι μερικά από τα προβλήματα υγείας που

προκαλεί η χρήση των κλιματιστικών συστημάτων, όταν αυτά

δεν συντηρούνται τακτικά και δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Η κακή χρήση του κλιματιστικού ελλοχεύει κινδύνους, ειδικά

όταν κάποιος περνάει πολλές ώρες της ημέρας σε χώρο με

air condition, μπαινοβγαίνει στο κρύο και στη ζέστη, αλλά και

δεν καθαρίζει το φίλτρο και δεν αερίζει τους χώρους του

είναι ευάλωτος.  

Μπορεί να εμφανίσει ψύξη. Η ψύξη είναι συνηθισμένο φαι-

νόμενο από την κατάχρηση του κλιματιστικού, και προκαλεί-

ται από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. 

Πολύ πιθανόν να εμφανίσει ξήρανση στο δέρμα και στους

βλεννογόνους, και να κολλήσει κάποια μεταδοτική μολυσμα-

τική ασθένεια μέσω του κλιματιστικού. 

Επίσης, επικίνδυνοι είναι οι μύκητες και η σκόνη που επικά-

θονται και αναπτύσσονται στα συστήματα κλιματισμού που

ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλεργίες. 

Φαινόμενα ρινίτιδας και ερεθισμού του λαιμού είναι συνηθι-

σμένα όπως επίσης η επιπεφυκίτιδα και η  βλεφαρίτιδα

καθώς και τα προβλήματα σε χρήστες φακών επαφής. 

O μη επαρκής εξαερισμός σε κλειστά κτίρια ή αίθουσες μπο-

ρεί να προκαλέσει βλάβη στο ρινικό επιθήλιο και κατ’ επέ-

κταση να δυσχεράνει την αναπνοή. 

Επίσης έχει φανεί, πως η υπερβολική χρήση κλιματιστικών

μπορεί να καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό τον φυσιολογικό

μηχανισμό φίλτρου της ρινικής αναπνοής. Άλλες αιτίες για

την εμφάνιση αλλεργικής ρινίτιδας πλην της κακής χρήσης

των κλιματιστικών είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, το

άγχος και η κακή διατροφή.

Ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εγκυμονεί η ελλιπής συντήρηση

των υδρόψυκτων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού στους

μεγάλους χώρους, καθώς στις δεξαμενές νερού ενδέχεται

να αναπτυχθεί το μικρόβιο της λεγιωνέλας, που προκαλεί

μια επικίνδυνη ασθένεια, γνωστή ως «νόσο των λεγεωνα-

ρίων».

Η νόσος των λεγεωνάριων οφείλεται σε βακτήριο που προ-

σβάλει τους πνεύμονες προκαλώντας λοίμωξη ή πνευμονία.

Δεν είναι μεταδοτική και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άν-

θρωπο.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ της 2ης και 10ης ημέ-

ρας μετά την έκθεση στο βακτήριο. Η νόσος ξεκινά σαν μια

τυπική γρίπη με: 3 κατάπτωση, 3 υψηλό πυρετό, 3 πονο-

κέφαλο, 3 πόνο μυών και ξερό βήχα.

Όσο εξελίσσεται η πνευμονία, μπορεί να υποφέρει από  πό-

νους στο στήθος, δύσπνοια, εμετούς, διάρροια ακόμη και

ψευδαισθήσεις. 

Χρειάζεται μια κατάλληλη αγωγή με αντιβιοτικά. Το ρίσκο

όμως της μόλυνσης από την νόσο ελαχιστοποιείται με τη

σωστή συντήρηση των πιθανών πηγών μόλυνσης όπως είναι

τα συστήματα κλιματισμού.

Tα κλιματιστικά των αυτοκινήτων έχουν ενοχοποιηθεί για

οξείες παραρρινοκολπίτιδες (ιγμορίτιδα), κυρίως όταν το

ψυχρό ρεύμα έχει κατεύθυνση προς το πρόσωπο των επιβα-

τών.

Οι μικρές μονάδες που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας μπο-

ρεί να “ενοχλήσουν” το αναπνευστικό σύστημα από τη συσ-

σώρευση ξένων σωματιδίων ή και μικροβίων. Εφόσον τα

φίλτρα τους είναι καθαρά και γίνεται λελογισμένη χρήση,

δεν προκύπτουν κίνδυνοι. Μεγάλη σημασία, συνεπώς, έχει

ο τακτικός καθαρισμός τους.

Είναι ενδεικτικό ότι στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ρύπανση

της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη, τα φίλτρα των αιρ κον-

τίσιονς χρειάζονται πολύ συχνότερη συντήρηση, σχεδόν

δύο φορές συχνότερα σε σχέση με άλλες περιοχές. Ακόμη

όμως και με σωστή χρήση, άτομα με ευαισθησία στο ανώ-

τερο αναπνευστικό, αλλεργικές ρινίτιδες κ.λπ. μπορεί να πα-

ρουσιάσουν ενοχλήσεις και για το λόγο αυτό συνιστάται να

αποφεύγουν, κατά το δυνατόν, την παρατημένη έκθεση σε

τεχνητό κλιματισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεται

προσοχή στη ρύθμιση της θερμοκρασίας προκειμένου να μην

υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και του

εξωτερικού περιβάλλοντος. Σαν γενικός κανόνας, σύμφωνα

με τους ειδικούς, είναι να μην υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη

των πέντε έως έξι βαθμών Kελσίου. Δηλαδή, εάν το θερμό-

μετρο έξω δείχνει 38 βαθμούς Kελσίου, θα πρέπει το κλιμα-

τιστικό να ρυθμίζουμε περίπου στους 32–33 βαθμούς

Kελσίου.

Σε μεγάλους χώρους, όπως κτίρια επιχειρήσεων, ξενοδο-

χεία, νοσοκομεία, ο σωστός καθαρισμός συχνά δεν αποτελεί

πρώτη προτεραιότητα. H συνάθροιση πολλών ατόμων, το κά-

πνισμα και σε πολλές περιπτώσεις ο πεπαλαιωμένος κεντρι-

κός κλιματισμός των κτιρίων είναι παράγοντες, που

επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργούν προϋποθέ-

σεις για τη μετάδοση μικροβίων. Ειδικά στα μεγάλα κλιματι-

στικά συστήματα που χρησιμοποιούν το νερό για ψύξη, εάν

δεν γίνεται σωστός καθαρισμός και χλωρίωση μπορούν να

αναπτυχθούν μικρόβια με πιο επικίνδυνο από όλα το μικρό-

βιο της λεγιωνέλας. Ως σύνδρομο του νοσούντος κτιρίου

έχει περιγραφεί η κατάσταση που οφείλεται στην κακή ποι-

ότητα του αέρα σ’ ένα κτίριο μη αεριζόμενο με πλημμελή

λειτουργία του κεντρικού κλιματισμού. Τα συμπτώματα που

παρουσιάζουν οι ένοικοι είναι σημεία φλεγμονής (κοκκίνι-

σμα) στα μάτια, ρινική συμφόρηση, φαρυγγίτιδα και ευρή-

ματα στο δέρμα ή σε παραμελημένες καταστάσεις,

ενοχλήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (αδυναμία

συγκέντρωσης, αδιαθεσία, εκνευρισμός).

Παιδιά και κλιματιστικά μηχανήματα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και με τη χρήση των κλιματι-

στικών, καθώς το παιδιά συνήθως δεν αντιδρούν όταν «χτυ-

πάει» επάνω τους η ψύξη, παρ' ότι μπορεί να τα βλάψει.

Τα αποτελέσματα είναι συχνά δυσάρεστα, και η σοβαρότητά

τους εξαρτάται από την περίπτωση. Για παράδειγμα, τα

πράγματα είναι επικίνδυνα όταν το παιδί παίζει και ιδρώνει

και, εν αγνοία του, το κλιματιστικό μηχάνημα είναι στραμ-

μένο πάνω του. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να φροντίζετε να

χρησιμοποιείτε σωστά και με μεγάλη προσοχή τα κλιματι-

στικά και τους ανεμιστήρες, ώστε πραγματικά να ανακουφί-

ζουν το παιδί από τη ζέστη και να μην του προκαλούν

μεγαλύτερα προβλήματα.

Το κλιματιστικό του σπιτιού δεν πρέπει να μας δροσίζει μο-

νάχα, αλλά και να μας προφυλάσσει από όσα αναφέρθηκαν.

Αυτό προϋποθέτει τακτική και σωστή συντήρηση. 

Αλλάζετε τα φίλτρα συχνά, ανάλογα με την χρήση τους. 

Ρυθμίζετε την θερμοκρασία σε λογικές τιμές (όχι στους

18 βαθμούς Κελσίου), έτσι ώστε να μην ζεσταίνεστε, αλλά

ούτε και να κρυώνετε. 

l Αφήνετε πάντα ένα παράθυρο μισάνοιχτο στον χώρο που

κλιματίζεται, έτσι ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να μην

ξηραίνεται η ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα όταν κοιμάστε με ανοι-

κτό κλιματιστικό. 

l Αερίζετε συχνά τους χώρους του σπιτιού και ξεσκονίζετε

τακτικά έπιπλα και υφάσματα που μπορεί να πιάσουν σκόνη. 

l Το κλιματιστικό ανακυκλώνει την σκόνη που υπάρχει

στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης αλ-

λεργιών. 

l Mην κάθεστε εκεί που «χτυπάει» το κλιματιστικό για πολύ

ώρα. Το πιθανότερο είναι την επόμενη μέρα να υποφέρετε

από ψύξη, πονοκέφαλο ή μυϊκούς σπασμούς.

l Δοκιμάστε και τους ανεμιστήρες οροφής ή δαπέδου. Κα-

ταναλώνουν λιγότερο και επιπλέον σας δίνουν μια ξεχωρι-

στή ατμόσφαιρα, ενώ διώχνουν και τα κουνούπια.

Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr
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Μια νέα επαγγελματική ομάδα “γεννήθηκε” στην πο-

δηλασία. Πρόκειται για την

CUBE DEPENDsports με

έδρα την Αθήνα και έχει ως

στόχο να δώσει μια νέα διά-

σταση στον χώρο της ορει-

νής ποδηλασίας.

Οι αθλητές που επιλέχθη-

καν για να στελεχώσουν

την ομάδα στο πρώτα της

βήματα, είναι αθλητές μι-

κρής ηλικίας, αλλά με πολ-

λές και σημαντικές

διακρίσεις στο βιογραφικό

τους.

Την αγωνιστική ομάδα αποτελούν τρεις αθλητές οι:

Ορφέας Συρίγος: μέλος της Εθνικής Ομάδας Ορεινής

Ποδηλασίας

Δανάη Στρουμπούλη: μέλος της Προ-Ολυμπιακής

Ομάδας Ορεινής Ποδηλα-

σίας

Βασίλης Ζιάκας: μέλος

της Εθνικής Ομάδας Ορει-

νής Ποδηλασίας

Επίσης, Team Manager &

Coach είναι ο Γιώργος

Παττές, Assistant Manager

ο Γιάννης Παττές και 2nd

Assistant Manager η Νάν-

τια Φάκα. 

«Είμαστε μια νέα ομάδα

με νέα σε ηλικία παιδιά

που έχουν ήδη πετύχει

σημαντικές διακρίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα

έχουμε την επιθυμητή εξέλιξη και βήμα – βήμα να πε-

τύχουμε την καθιέρωσή μας.

Oρεινή ποδηλασία CUBE DEPENDsports 

Άννούλα  Νικολάου 

το χρυσό κορίτσι του ΝΟΚΒ

Συνεχίζει τις επιτυχίες του προσφέροντας στον

όμιλο μετάλλια, το χρυσό κορίτσι του ΝΟΚΒ. 

Τελευταία επιτυχία της Αννούλας Νικολάου το Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4,7 που έγινε στο Αίγιο

και έληξε 5/7/17.

Η Άννούλα  Νικολάου  θα συμμετέχει στο Πανευρω-

παϊκό του Βελγίου.  

Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα σκαφών Optimist

2017, που διοργανώθηκε στην Πα-

λαιά Φώκαια από τις 24 έως τις 28

Ιουνίου, από την Ελληνική Ιστιο-

πλοϊκή Ομοσπονδία, με την υπο-

στήριξη του Δήμου Σαρωνικού.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν συ-

νολικά 300 αθλητές από 66 Ομί-

λους από όλη την Ελλάδα, καθώς

και αντιπροσωπείες από το Ισ-

ραήλ και τη Μ. Βρετανία.

Η τελετή λήξης του πρωταθλήμα-

τος πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 28 Ιουνίου, στο Θεατράκι

της Παλαιάς Φώκαιας, παρουσία

των αθλητών, των συνοδών, αλλά

και πλήθους πολιτών.

Η εκδήλωση άρχισε με παραδο-

σιακούς χορούς από το συγκρό-

τημα του Εξωραϊστικού και

Μορφωτικού Συλλόγου Παλαιάς

Φώκαιας, «Αγία Ειρήνη» ενώ ακο-

λούθησαν χαιρετισμοί από τον

Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότη-

τας Παλαιάς Φώκαιας Νάσο Πα-

πουτσή, το Δήμαρχο Σαρωνικού

Γιώργο Σωφρόνη, τον Αντιπρό-

εδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής

Ομοσπονδίας Τέλη Αδαμόπουλο

και τον εκπρόσωπο της Κοινωνι-

κής μη Κερδοσκοπικής Πρωτοβου-

λίας «Safe Water Sports», Αντώνη

Γκίκα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν

οι απονομές των επάθλων στους

νικητές των αγώνων, καθώς και τι-

μητικών επαίνων σε χορηγούς και

υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού

του, ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γιώργος Σωφρόνης, ανέφερε με-

ταξύ άλλων: «Έχουμε αποδείξει
πλέον, ως Δήμος, αλλά και ως το-
πική κοινωνία, ότι μπορούμε να
φιλοξενήσουμε μεγάλες ναυτα-
θλητικές διοργανώσεις. Με ποι-
ότητα, με επιτυχία, και κυρίως με
θέρμη και ενθουσιασμό. Επιβεβαι-
ώσαμε ότι ο τόπος μας μπορεί να
γίνει ο ιδανικός προορισμός, για
όσους αγαπούν τη θάλασσα. Για
όσους την επιλέγουν ως χώρο
άθλησης, αλλά και ως τρόπο
ζωής.»
Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους

συντελεστές της διοργάνωσης,

αλλά και τους χορηγούς Αθανά-

σιο Μαρτίνο και Βίκτωρα Ρέστη, οι

οποίοι στηρίζουν σταθερά τις ναυ-

ταθλητικές διοργανώσεις που φι-

λοξενεί ο Δήμος Σαρωνικού.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκαφών

Optimist στο Δήμο Σαρωνικού
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Με μαζική συμμετοχή αγωνιζόμενων και θεατών, και σημαντική

παρουσία ανθρώπων του αθλητισμού και ειδικότερα του μπά-

σκετ, πραγματοποιήθηκε στο Χαϊδάρι, (3.7.17), η σημαντική

αθλητική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Τμήμα Φυσικής Αγω-

γής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και η ΚΝΕ, με αφορμή την

Παγκόσμια Hμέρα Κατά των Ναρκωτικών. Το κυρίως μέρος της

πρωτοβουλίας ήταν η διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ 3on3 με

πληθώρα συμμετοχών, για το οποίο η πλατεία Καραϊσκάκη

μπροστά στο δημαρχείο Χαϊδαρίου μετατράπηκε σε γήπεδο. 

Παράλληλα, έγινε και χώρος συνάντησης για ανθρώπους όλων

των ηλικιών και κυρίως της νεολαίας που, από νωρίς το από-

γευμα μέχρι που βράδιασε έμειναν εκεί, προκειμένου να πουν

το δικό τους «Οχι σε όλα τα ναρκωτικά», αλλά και να παλέ-

ψουν για μια «Ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις», όπως ανέφε-

ραν τα δύο κεντρικά μηνύματα της εκδήλωσης.

Εκ μέρους του δήμου Χαϊδαρίου, που φιλοξένησε την εκδή-

λωση, μίλησε στον «Ριζοσπάστη» ο αντιδήμαρχος Νίκος Κα-

ραγιάννης, ο οποίος στάθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση της

νεολαίας, που έδωσε μαζικό «παρών» στην πλατεία λέγοντας:

«Ζωή ολόκληρη και όχι ζωή με δόσεις. Ενα πολύ σημαντικό

ζήτημα, και γι' αυτό η πλατεία γέμισε, ο κόσμος ανταποκρί-

θηκε, η νεολαία είναι εδώ».

Από την πλευρά της η 17χρονη Χρύσα από το Περιστέρι, που

έπαιξε σε μία από τις ομάδες που έλαβαν μέρος στο τουρνουά,

τόνισε: «Μαζευτήκαμε εδώ οι νέοι από το Περιστέρι και από

άλλες περιοχές για να δείξουμε με τον δικό μας ξεχωριστό

τρόπο, μέσα από τον αθλητισμό, ότι εναντιωνόμαστε σε όλα

τα ναρκωτικά, να δείξουμε ένα υγιές πρόσωπο ζωής, όπως

είναι ο αθλητισμός, η ευγενής άμιλλα, και αυτό ήρθαμε να φω-

νάξουμε δυνατά με την παρουσία μας στην εκδήλωση».

Για τη σημασία του αθλητισμού στη μάχη κατά των ναρκωτι-

κών, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς σκοπούς της εκ-

δήλωσης, μίλησαν σημαντικοί άνθρωποι από το χώρο του

μπάσκετ, που έδωσαν το «παρών» στην πλατεία Χαϊδαρίου.

Ολοι συμφώνησαν στη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβου-

λίας και ειδικότερα στο γεγονός ότι πρόβαλε τη σύνδεση του

αθλητισμού με την πάλη ενάντια στα ναρκωτικά.

«Ο αθλητισμός βασικό όπλο κατά των ναρκωτικών»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ αν-

δρών, Κώστας Μίσσας, εστίασε στα οφέλη που έχει η χρησι-

μοποίηση του αθλητισμού στην αντιμετώπιση της μάστιγας

των ναρκωτικών. «Θεωρώ ότι για μια ακόμη φορά, από τέτοιου

είδους εκδηλώσεις, μέσα από το αγωνιστικό κομμάτι και της

διασκέδασης στο μπάσκετ, βγαίνει ένα σημαντικό μήνυμα

εναντίον των ναρκωτικών. Μιας μάστιγας που αλλάζει το

μυαλό, τη σκέψη και γενικότερα αποπροσανατολίζει ουσια-

στικά και πραγματικά την ολοκλήρωση των προσωπικοτήτων

των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων παιδιών. Ετσι πρέπει να

χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό, το μπάσκετ στην προκειμένη

περίπτωση, που μπορεί να τους εκτονώσει, να τους δώσει συ-

ναισθήματα, να τους δώσει χαρά, λύπη, ζωή γενικότερα, προ-

κειμένου να περάσουμε μηνύματα και στον τομέα της

αντιμετώπισης των ναρκωτικών, όπως κάνει η συγκεκριμένη

εκδήλωση».

Από την πλευρά του ο βοηθός προπονητή στην Εθνική μπά-

σκετ ανδρών, Θανάσης Σκουρτόπουλος, ανέφερε τον αθλητι-

σμό και τον πολιτισμό ως δύο τομείς που έχουν από τους

πλέον σημαντικούς ρόλους ενάντια στα ναρκωτικά. «Τέτοιου

είδους εκδηλώσεις θα πρέπει να στηρίζονται και από πολλούς

φορείς, δήμους, διάφορες οργανώσεις, σωματεία, ώστε τα παι-

διά να βρουν μια διέξοδο, πρώτα απ' όλα να ευχαριστιούνται

τη χαρά του αθλητισμού και στη συνέχεια να κρατιούνται από

προβλήματα και ουσίες».

Στις σημερινές αιτίες, που επιφέρουν έλλειψη διεξόδων στους

νέους, αυξάνοντας τους κινδύνους για εμπλοκή σε προβλή-

ματα όπως τα ναρκωτικά, αναφέρθηκε ο προπονητής μπάσκετ

Αργύρης Πεδουλάκης.

«...Εχουμε χτίσει πολιτείες που είναι απάνθρωπες, το εκπαι-

δευτικό σύστημα βιάζει τα

παιδιά, δεν τα αφήνει να εκτονωθούν, δεν τα αφήνει να αθλη-

θούν. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο όπλο έναντι στα ναρκωτικά,

άλλα και σημαντικός σε πολλούς άλλους τομείς. Στην κοινω-

νικοποίηση, στο να ωριμάζεις πολύ πιο γρήγορα, στο να προ-

σπαθείς πιο γρήγορα. Παίρνεις εφόδια περισσότερα στη ζωή

σου, για να μπορείς να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα».

Ως εν ενεργεία αθλητής αλλά και μελλοντικός γιατρός (σπου-

δάζει Ιατρική), ο παίκτης του Πανιώνιου Βαγγέλης Σακελλα-

ρίου μίλησε για τον διαφορετικό «εθισμό» σε σχέση με τα

ναρκωτικά, που προσφέρει ο αθλητισμός. «Ο αθλητισμός είναι

και τρόπος έκφρασης, αλλά και τρόπος διεξόδου, μακριά από

τα ναρκωτικά, τους εθισμούς. Αντίθετα, εθίζεσαι στο να νικάς,

εθίζεσαι να κερδίζεις τη ζωή, μαθαίνεις να παλεύεις, να βγαί-

νεις νικητής και μέσα από τις νίκες και από τις ήττες να γίνεσαι

καλύτερος».

Ιδιαίτερο σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η συμμετοχή σε

αυτό αθλητών του μπάσκετ με αμαξίδιο, που έδωσαν τον δικό

τους ξεχωριστό αγώνα. Σ’ αυτό συμμετείχαν μέλη της ομάδας

«Ατλαντας», που πρόσφατα αναδείχθηκε πρωταθλητής στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και της Ομοσπονδίας Σωματείων

Ελλήνων Καλοθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ). Οι προ-

σπάθειές τους έτυχαν θερμής υποδοχής και χειροκροτήματος

από όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 

«Εθισμός στον αθλητισμό, η καλύτερη απάντηση στα ναρκωτικά»

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Σπουδαίο ρεκόρ από Παπαστάμο
Από μια σπουδαία επίδοση του Απόστολου Παπαστάμου

στα 400μ σημαδεύτηκε από ελληνικής πλευράς το φινάλε

του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης εφήβων -

νεανίδων που έγινε στη Νετάνια.

Ο Απ. Παπαστάμος στον τελικό των 400μ. μεικτής ατομι-

κής «έσπασε» τα χρονόμετρα, σημειώνοντας χρόνο

4:21.89, ξεπερνώντας το 4:22.32, που κρατούσε από τις

5/7/2001 και το είχε ο Βασίλης Δεμέτης. Παράλληλα, η

επίδοση αποτελεί και ρεκόρ Παίδων, αφού ο αθλητής του

ΝΟ Χανίων είναι γεννημένος το 2001. Η σπουδαία επιτυ-

χία του Ελληνα κολυμβητή τον έφερε στην 4η θέση του

τελικού, η οποία αποτελεί και την καλύτερη για την ελλη-

νική αποστολή στους αγώνες. Το χρυσό μετάλλιο κατέ-

κτησε ο Ούγγρος Μπάλαζ Χόλο με 4:19.55, ενώ το

ασημένιο πήρε ο Τόμας Ντιν από τη Μεγάλη Βρετανία με

4:20.20. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μάρτσελ

Βαγκρόφσκι με 4:21.63.

Στην έτερη ελληνική συμμετοχή σε τελικό στο φινάλε των

αγώνων η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200μ μ.α. σημεί-

ωσε χρόνο 2:18.08, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Τα με-

τάλλια κρίθηκαν σε πολύ μεγάλους χρόνους. Στο πρώτο

σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Μάρτιν Στέενμπεργκ από την

Ολλανδία με 2:13.69, ενώ την ακολούθησαν η Ανια Κρέ-

βαρ από τη Σερβία με 2:14.13 και η Αλίσια Γουίλσον από

τη Μεγάλη Βρετανία με 2:14.60.  

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξύλο ... και των γονέων στον Βόλο

Από επεισόδια αμαυρώθηκε το φινάλε του Πανελλήνιου

Πρωταθλήματος μπάσκετ κορασίδων, που πραγματοποι-

ήθηκε στον Βόλο.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των απονομών,

μετά τον τελικό της διοργάνωσης μεταξύ Παναθηναϊκού

και Φάρου Κερατσινίου, όπου οι «πράσινες» επικράτησαν

με 49-43 και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας.

Τη στιγμή που οι διοργανωτές ετοιμάζονταν για την απο-

νομή των μεταλλίων και του τροπαίου, γονείς από τις δύο

ομάδες συνεπλάκησαν στις εξέδρες, μπροστά στα έκπλη-

κτα μάτια των νεαρών αθλητριών. Μετά από μερικά λεπτά

σύρραξης επενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι για να χωρίσουν

τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, την ώρα που τα κορί-

τσια βρίσκονταν στο παρκέ, παρακολουθώντας «παγω-

μένα» όσα γίνονταν λίγα μέτρα πιο μακριά. Κάποιες

κοπέλες μάλιστα έβαλαν τα κλάματα, βλέποντας τους γο-

νείς τους να έρχονται στα χέρια!

ΤΕΝΙΣ
Επιτυχία για Σάκκαρη

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκ-

καρη πήρε την πρόκριση για τον β' γύρο του τουρνουά

Γουίμπλεντον και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρο-

νιά. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Ρωσίδας Εκα-

τερίνα Σινιάκοβα, Νο39 στη γενική κατάταξη, με 2-0 σετ

(6-3, 6-4). Πλέον η Μαρία Σάκκαρη θα προσπαθήσει να

προκριθεί για πρώτη φορά στον τρίτο γύρο του Γουίμπλεν-

τον, αντιμετωπίζοντας την Κριστίνα Πλίσκοβα (Νο44), που

με τη σειρά της νίκησε την Ρομπέρτα Βίντσι με 7-6 (6), 6-

2. Θυμίζουμε πως φέτος προκρίθηκε στον 3ο γύρο του

Australian Open. 

ΣΤΙΒΟΣ
Η αποστολή για το Ευρωπαϊκό νέων

Με τον Γιάννη Κυριαζή στον ακοντισμό να αποτελεί το

βαρύ «χαρτί» στις προσδοκίες για χρυσό και αρκετές ελ-

πίδες διάκρισης από τους υπόλοιπους αθλητές, ανακοινώ-

θηκε από τον ΣΕΓΑΣ η αποστολή που θα λάβει μέρος στο

Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 που θα διεξαχθεί στο

Μπίντγκοζ της Πολωνίας το διάστημα 13 - 16 Ιουλίου. Η

αποστολή είναι 15μελής και σ' αυτήν περιλαμβάνεται και

ο Ζαχαρίας Τσαμουδάκης, παρά το αρχικό μπέρδεμα που

δημιουργήθηκε με τον εκπρόθεσμο έλεγχο ντόπινγκ που

πέρασε. Η Ομοσπονδία αποδέχτηκε τελικά τον εκπρόθε-

σμο κατά 24ωρες έλεγχο και δήλωσε τον Ζ. Τσαμουδάκη

στην αποστολή τον αθλητών των 20χλμ βάδην. Αναλυτικά

η αποοστολή: ΝΕΟΙ: 400μ. Κώστας Κουτσούκης, Μήκος:

Αντώνης Στυλιανίδης, Σφαιροβολία: Κυριάκος Ζώτος,

Τάσος Λατιφλάρι, Σφυροβολία: Ιβάν Μεγκλεμπέη, Νίκος

Γαβριηλίδης, Ακοντισμός Γιάννης Κυριαζής, 20χλμ. βάδην:

Ζαχαρίας Τσαμουδάκης.

ΝΕΕΣ: 400μ. Δέσποινα Μουρτά 1.500μ. Αναστασία Μαρι-

νάκου, 10.000μ. Ειρήνη Μιχαλά, Επί κοντώ: Ελένη Πόλακ,

Σφαιροβολία: Σταματία Σκαρβέλη, Σφυροβολία: Ηλιάνα Κορο-

σίδου, Σταματία Σκαρβέλη, Ακοντισμός Θοδώρα Αραμπατζή.




