
21ο €

“Δεν μπορεί η ισχυρή Ελλάδα με την μακραίωνη
ιστορία της, να φοβάται να κάνει ένα συμβιβασμό
με ένα μικρό κράτος, που δεν έχει βρει ακόμα την
ταυτότητά του, και να φοβάται να επιδείξει ευθύνη

στην περιοχή”, δήλωσε μεταξύ

άλλων παρομοίων ο Υπουργός

Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς αναφε-

ρόμενος στην κακοφορμίσασα

πληγή των Σκοπίων - και με δική μας

ευθύνη. Ευθύνη αδράνειας, υποχω-

ρητικότητας, ενδοτισμού, κακής

εκτίμησης των ιστορικών δεδομέ-

νων, ευπιστίας προς τους «συμμά-

χους και εταίρους» ορισμένων

προσδεδεμένων ΝΑΤΟιστών ή σφόδρα ευρωπαϊστών.

Έβαλε μάλιστα ο Υπουργός το “δίλημμα”: «...θέ-
λουμε από το βόρειο γείτονά μας, μια χώρα στα-
θερή ή μια χώρα που να αποτελεί κομμάτι της
δαγκάνας της Τουρκίας στην περιοχή...».

Το ερώτημα είναι ελλειπές: ή μήπως θέλουμε μια

σταθερή και ισχυρή «δαγκάνα» της Τουρκίας με θε-

σμικά ερείσματα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή

Ενωση, με στραμμένα τα μάτια στο γαλάζιο του Αι-

γαίου και το Θερμαϊκό κόλπο;

Τις «δαγκάνες» δεν τις σταθεροποιείς, τις ξεδοντιά-

ζεις: Αλλά γιατί μιλάω εγώ ο μηδαμινός αντιπαρα-

τιθέμενος μ’ έναν Υπουργό, όταν μάλιστα, ειρήσθω

εν παρόδω, κατά τα άλλα εκτιμώ. Αρκετές προστρι-

βές έχω με την κυβέρνηση κι αρκετούς φίλους

έκανα εχθρούς, μ’ εκδικητικές μάλιστα διαθέσεις!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η “ισχυρή” Ελλάς
κινδυνεύει από
το μικρό κράτος

των Σκοπίων;

Και νέο ΟΧΙ για
σύνδεση με Ψυττάλεια
στο Δήμο Σαρωνικού

Σελίδα 7

“Eνέργεια: Γεωπολιτική
και Διπλωματία”
Ημερίδα στο Δήμο 3Β

Σελίδα 2

Σένγκεν στα ευρωπαϊκά 

αεροδρόμια μόνο για Ελληνες
Σελίδα 17

Πρωταθλήτρια η Εθνική

ΠΟΛΟ γυναικών
Σελίδα 22

«Οὐ γάρ ἔσθ᾽ὅπως ἀπει-
πεῖν ἄν δοκῶ µοι τήµε-
ρον».
(= δισταγμοί και σιωπές δεν πρέπουν σή-

μερα).
Αριστοφάνης, “Ειρήνη”

Κωμωδιογράφος μέγας

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Παραγωγική Ανασυγκρότηση
στην Ανατολική Αττική

Περιφερειακό Συνέδριο στο Λαύριο

Για έναν «αποκεντρωμένο διά-
λογο με κοινωνικούς και παρα-
γωγικούς φορείς, στο πλαίσιο
της διαμόρφωσης της “Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής
2021”».
Οι 13 Δήμοι της Ανατολικής

“κατεβαίνουν” στο Συνέδριο με

μία φωνή.

Σελίδες 16 - 17

Φωτιά στη νήσο Υδρούσα!
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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.

Συνέχεια από τη σελ.1

Ας βάλω ν’ απαντήσει ένας πολύ ισχυρότερος

εμού, «επουράνιος» πλέον, αλλά αξιόπιστος και με

τη «βούλα» του Ιδρύματος και του αρχείου του

Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και μετά πείτε μου

εσείς, ποιον πρέπει να λάβω σοβαρότερα υπ’ όψη

μου, τον Νίκο Κοτζιά ή τον εκλιπόντα «σοφότερο
πολιτικό της Ευρώπης»1, Κωνσταντίνο Καραμανλή

σύμφωνα με την άποψη του πάλαι ποτέ Υπουργού

Εξωτερικών της Σοβιετικής Ενωσης, Α. Μπε-

σμέρντνιχ; (απαραίτητη διευκρίνιση: ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ψήφισα τον Κων/νο Καραμανλή, λόγω ιδεολογικής

διαφοράς).

Διαμηνύει λοιπόν ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας Κ. Καραμανλής, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

Αμερικής (ΗΠΑ), μέσω του πρεσβευτή τους, τον

οποίον κάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο: «Η Ελλάδα
έχει μόνιμο πρόβλημα ασφαλείας, το οποίο έγινε
οξύτερο τώρα που κατέρρευσε το διπολικό σύ-
στημα ασφαλείας στην Ευρώπη και επικρατεί σε
ολόκληρη την περιοχή μας αστάθεια και αβεβαι-
ότης.
»Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος ανέλυσε λεπτομε-
ρώς τα θέματα της μουσουλμανικής μειονότητος
στη Θράκη και την προσπάθεια δημιουργίας τε-
χνητού σλαβομακεδονικού Κράτους»1.

«...Βέβαια, αυτή τη στιγμή τα Σκόπια δεν μπορούν
μόνα τους να αποτελέσουν απειλή για την Ελλάδα.
«...Οι οδυνηρές όμως αναμνήσεις του ελληνικού
λαού είναι πρόσφατες. Και η Ελλάδα έχει καθήκον
να εμποδίσει τη δημιουργία, στα βόρεια σύνορά
της, συνθηκών που θα επέτρεπαν σε οποιονδήποτε
συνδυασμό δυνάμεων να απειλήσει και πάλι στο
μέλλον την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητά
της. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα που
η αστάθεια και η ανασφάλεια κυριαρχούν στον
κόσμο ολόκληρο και ιδιαίτερα στην περιοχή
μας»3, λέει σε δεύτερη επιστολή του προς τον

Ιταλό πρωθυπουργό Τζ. Αντρεόττι. Πράγμα που

επαναλαμβάνει ως νουθεσία προς τον Υπουργό

Εξωτερικών, τότε, της Ελλάδας, Αντ. Σαμαρά.

Ας δούμε όμως μόνο το τέλος του σημειώματος

“νουθεσίας”: «Τέλος, αν τα Σκόπια δεν αποτελούν
απειλή αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί  να προ-
βλέψει και να εγγυηθεί, ιδιαίτερα μέσα στις σημε-
ρινές συνθήκες ρευστότητος και αστάθειας, ποιοι
συνδυασμοί δυνάμεων θα προκύψουν στο εγγύς
ή στο απώτερο μέλλον, στα Βαλκάνια και στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Αν αυτές οι δυνάμεις θελήσουν
να χρησιμοποιήσουν και πάλι το “Μακεδονικό”,
όπως το έκαναν στο παρελθόν, γιατί η διεθνής κοι-
νότης θα πρέπει να τους έχει δώσει, εκ των προ-
τέρων, έναν τίτλο νομιμότητος για να το πράξουν;

»Τα Κράτη δεν ζουν μόνο με το σήμερα. Πρέπει να
θυμούντα και το χθες για να μην το ξαναζήσουν
αύριο»4.

Τώρα, μετά απ’ αυτά τα λίγα, τι λέτε;

Μήπως πρέπει να τα μελετήσει ενδελεχέστερα και

ο Υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς; Λέω, μήπως.

―――――――
1. Αρχείο Κων/νου Καραμανλή, τομ. 12ος, σελ. 566 (10/4/1991)

2. Ως άνω, σελ. 558

3. Ως άνω, σελ. 616

4. Ως άνω σελ. 618, και 625-626.

Σκαλώνουν έργα στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Αποφέρει καρπούς η “Οικογένεια” στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 7

21η Μαρτίου... επίσημα, η Άνοιξη
είναι εδώ;!
Γεώργιος Δρίτσας Σελ. 8

Πειράματα γεμάτα αντιγραφές και ψέ-
ματα!!! Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ερευνα: Από πολύ μικρά τα παιδιά
στο διαδίκτυο  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Νοσηρό” το νομοσχέδιο για τα κατοι-
κίδια ζώα ΠΦΠΟ Σελ. 11

Η συμφιλίωση και η ενότητα όλων των
Ελλήνων Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Περί Διαβήτεω” Σελ. 21

Πρωταθλήτρια Pre League 2018 η
“Θέτις” Βούλας Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Η “ισχυρή” Ελλάς 

Κινδυνεύει από το  

μικρό κράτος των Σκοπίων;

«Ενέργεια: Γεωπολιτική 
και Διπλωματία”

Ο Δήμος 3Β οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ενέρ-
γεια: Γεωπολιτική και Διπλωματία”, το Σάββατο 31

Μαρτίου από τις 10 το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο

“Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18, δίπλα από το Δημαρ-

χείο). Η εκδήλωση οργανώνεται με τη συμμετοχή

καθηγητών του Παν/μίου Πειραιώς και Αθηνών και

θα εξελιχθεί στη διάρκεια της ημέρας με πολλούς

ομιλητές.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ενημέρωση για τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα συζητούνται και

γράφονται πολλά για το ζήτημα των αδέσποτων στο Δήμο

μας:

Kαλούμε τους πολίτες του τόπου μας που ενδιαφέ-

ρονται να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στην Φι-

λοζωική ομάδα, σε συζήτηση την Παρασκευή 13

Απριλίου 2018 και ώρα 19:00 στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Κορωπίου
Τα τελευταία χρόνια στο Δήμο μας έγιναν μεγάλα βήματα

προόδου στο πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων

ζώων συντροφιάς, με συντονισμένες προσπάθειες και σε

συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, αλλά και εθελον-

τές.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παρακολού-

θησης του προγράμματος αδέσποτων με εντεταλμένο το

δημοτικό σύμβουλο, Κωνσταντίνο Κωνσταντάρα.

Ετήσια  συνάπτεται Σύμβαση με εξειδικευμένο φορέα για

στείρωση, εμβολιασμό, ηλεκτρονική σήμανση-«τσιπάρι-

σμα», αλλά και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συν-

τροφιάς του τόπου μας.  

Ο Δήμος προετοιμάζει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης των κατοίκων, καθώς και πρόγραμμα υιοθεσιών

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ των 3Β, περιμένουμε ακόμη

να υλοποιήσετε την εγκεκριμένη απόφαση και

από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, για τοποθέ-

τηση φαναριού στη διασταύρωση της παραλια-

κής στο ύψος του καφέ Νότος. Ενα ιδιαίτερα

επικίνδυνο σημείο, που περνούν καθημερινά

εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής για τη θά-

λασσα για την παιδική χαρά, για περπάτημα και

για καφέ. Να μη θρηνήσουμε θύματα... 

Eίναι απίστευτες οι ταχύτητες που τρέχουν τα

οχήματα και ο δρόμος (κατεύθυνση προς Βου-

λιαγμένη) κάνει καμπύλη και δεν έχει ορατό-

τητα. Από την άλλη κατεύθυνση, (προς

Γλυφάδα), τα θαμνώδη της νησίδας καλύπτουν

παντελώς την αριστερή λωρίδα. Κίνδυνος - θά-

νατος...

Θα πρέπει άμεσα να αναλάβουν όλοι τις ευθύ-

νες τους... Α.Μ.

Η καρμανιόλα της παραλιακής στη Βούλα

Φωτιά στη νήσο Υδρούσα

Τετάρτη 28 Μαρτίου πρωί (7 - 8 πμ.) εκδηλώθηκε φωτιά στη

νήσο Υδρούσα. Τα τηλέφωνα άρχισαν να πέφτουν βροχή

από αναγνώστες, που όπως μας ενημέρωναν έβλεπαν τρεις

εστίες.

Με το Δήμο 3Β που μιλήσαμε, και τον αντιδήμαρχο Παν.

Σωτηρόπουλο, μας ενημέρωσε ότι είχαν ειδοποιήσει οι επι-

χειρηματίες, που κάνουν έργα πάνω στο νησί(!!!), το Λιμε-

νικό και την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι θα κάψουν κάτι,

αλλά όπως έδειξαν τα πράγματα η φωτιά τους ξέφυγε...

Εδώ γεννιούνται τεράστια ερωτηματικά και ευθύνες.

Ποιος έδωσε την άδεια να ανάψει φωτιά πάνω σε έναν προ-

στατευόμενο περιβαλλοντικά χώρο, σε επιχειρηματία που

βρίσκεται σε αντιδικία με το Δήμο για την εγκατάσταση που

πάει να φτιάξει; Mία καθαρά εμπορική χρήση σε έναν περι-

βαλλοντικά προστατευόμενο χώρο. Σημειωτέον ότι κάτοι-

κοι μάς καταγγέλουν πως καθημερινά ένα όχημα κατεβάζει

αλλοδαπούς στην παραλία, που τους περνάνε με σκάφος

απέναντι και δουλεύουν ολημερίς.

Και αν έπρεπε να δώσουν άδεια, γιατί δεν παραβρέθηκε κά-

ποιος εκεί να δει τί και πώς θα το κάψει. Μην ξεχνάμε ότι

επάνω στο νησί υπάρχει πανίδα, που αυτή την περίοδο γεν-

νούν, έχουν φωλιές... Το "σενάριο" το παρακολουθούμε χρό-

νια και είναι πάντα το ίδιο.

Ο "Χ" επιχειρηματίας οργανώνει μία εγκατάσταση σε χώρο

δημόσιο ή δημοτικό και ό,τι δεν του αρέσει ή τον εμποδίζει

- τελείως συμπτωματικά - πιάνει φωτιά και καίγεται.

Εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες, επιτέλους!!!

Αννα Μπουζιάνη

“Επανάσταση” έφερε το Νομοσχέδιο του

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για

τα ζώα συντροφιάς στη μεγάλη πλειοψη-

φία των πολιτών, αλλά και των φιλοζωι-

κών οργανώσεων.

Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να

πληρώσουν τέλος σήμανσης

για να καταγραφεί το ζωάκι

που έχουν στην ευθύνη

τους. Το τέλος αυτό θα είναι

6 ευρώ και θα διατεθεί στους

δήμους για να χρηματοδοτη-

θούν οι νέες δομές προστασίας για τα

αδέσποτα.

Αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν στειρώσει το

ζωάκι του θα κληθεί να πληρώνει ετήσιο

χαράτσι ύψους 100 ευρώ.

Επ’ απειλή προστίμων,  ο ιδιοκτήτης του

κατοικίδιου θα πρέπει να έχει υποχρεω-

τικά μαζί του διαβατήριο (που θα πρέπει

να εκδόσει), το οποίο θα αντι-

καταστήσει το βιβλιάριο

υγείας του ζώου.  

Αυτά και άλλα πολλά με-

λανά σημεία καταγράφον-

ται μέσα στο Νομοσχέδιο,

το οποίο τελικά, κάτω από

την πίεση, αποσύρθηκε

«και θα επανεξετα- στούν
ζητήματα που αναδείχθηκαν από την ως
τώρα διαδικασία», όπως δήλωσε ο ο

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέ-

λης Αποστόλου, συμπληρώνοντας ότι το

σχέδιο νόμου θα επανέλθει όταν επανα-

διαμορφωθούν οι σχετικές διατάξεις.

Αποσύρθηκε το Νομοσχέδιο 

για τα κατοικίδια ζώα
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"Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ

ΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑ ΤΑΝΤΙ"
ΓΙΑΚΟΜΠ ΜΙΧΑΕΛ ΡΑΪΝΧΟΛΤ ΛΕΝΤΣ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια άγρια κωμωδία του ιδιοφυούς  Λεντς, σε μετάφραση

- σκηνοθεσία (και ρόλο -έκπληξη) της Σοφίας Φιλιππίδου,

ανεβαίνει στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Αθηνών.

Ο Λεντς μαζί με τον Γκαίτε, υπήρξε από τους κεντρικούς

δημιουργούς του κινήματος "Sturm und Drang" (Θύελλα

και Ορμή), των αρχών της δεκαετίας 1770. 
Ο επαναστάτης συγγραφέας και γιατρός Γκέορκ Μπύχνερ,

σε μια επιστολή στους γονείς του, τον Οκτώβριο του 1885,

γράφει: «Έχω συγκεντρώσει κάθε λογής ενδιαφέρουσες ση-

μειώσεις, γύρω από κάποιον φίλο του Γκαίτε, έναν κακότυχο

ποιητή Λεντς, που έζησε εδώ, την ίδια εποχή με κείνον και

που κατέληξε μισότρελος {…}. 

Ο Λοχαγός  Μπίντερλιγκ φιλοξενεί στο Νάουμπουργκ έναν

φίλο του με το όνομα  Ιππότης Χαμαιλέων. 

Οι δυο τους θέλουν να πραγματοποιήσουν ένα οικονομικό

πακέτο. Ο Χαμαιλέων κρύβεται, γιατί έχει πυροβολήσει έναν

άλλον Ιππότη. Ένας Καλμούκος Πρίγκιπας με το όνομα Τάντι

-κάνοντας τουρνέ στην Ευρώπη- σταματά στο Νάουμ-

πουργκ.

Ο Λοχαγός Μπίντερλιγκ ανακοινώνει- εκτός των άλλων -

στην γυναίκα του, πως έρχεται ένας παλιός του φίλος ο

Τσοπφ, που είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του γιου της... 

Πώς γίνεται παράσταση ένα- πρωτοποριακό για την εποχή

του- διαμελισμένο σε μικρές σκηνές έργο, όπου η δράση ορί-

ζεται από τον συγγραφέα «εδώ κι εκεί» και όπου οι διαρκείς

ανατροπές θυμίζουν μοντάζ αμερικανικής ταινίας θρίλερ; 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: Βουκουρεστίου 10.

ΤΗΛ: 21 0331 2343 

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ  21.30

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 ΜΑΪΟΥ 2018

«Μόνο Εσένα Βλέπω»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή, τη δραματική ταινία «Μόνο
Εσένα Βλέπω», ενώ συνεχίζεται για 2η εβδομάδα, η ταινία

κιν. σχεδίων «Σέρλοκ Ζούμπομπς», έως και την Τετάρτη,

4 Απριλίου 2018.

ΜΟΝΟ ΕΣΕΝΑ ΒΛΕΠΩ (All I See is You) – Α΄ προβολής

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

H Τζίνα (Μπλέικ Λάιβλι) και ο Τζέιμς (Τζέισον Κλαρκ) έχουν
έναν υπέροχο γάμο. Μετά από ένα ατύχημα που της κό-
στισε τους γονείς, αλλά και την όρασή της, η Τζίνα εξαρ-
τάται ολοκληρωτικά από τον άντρα της, κι αυτή η εξάρτηση,
φαίνεται πως κρατάει σταθερή την παθιασμένη σχέση τους. 
ΣΕΡΛΟΚ ΖΟΥΜΠΟΜΣ (μεταγλωτ.) (Sherlock Gnomes)

Ώρες προβολών: 5.30 μ.μ.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«Συγκρούσεις και οδοφράγματα στη
Δραπετσώνα, Δεκέμβρης 1944»

Το «Αρχείο Πολέμου» (Μηθυμνης 36 Πλ. Αμερικής, τηλ.

210 8676390), οργανώνει το   Σάββατο 14 Απριλίου 2018

και ώρα 19:30 εκδήλωση με θέμα «Συγκρούσεις και οδο-
φράγματα στη Δραπετσώνα, Δεκέμβρης 1944»,  με ειση-

γήτρια την Ελένη Κυραμαργιού.

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο συνοικισμό της Δρα-

πετσώνας την περίοδο ανάμεσα στον Οκτώβριο και το Δεκέμ-
βριο του 1944 αντικατοπτρίζουν την απόσταση που
διανύθηκε και σε εθνικό επίπεδο από την απελευθέρωση έως
τις οδομαχίες του Δεκέμβρη. Τον Οκτώβρη του 1944 κυριαρ-
χούσε ο ενθουσιασμός του πλήθους στην υποδοχή των βρε-

τανικών δυνάμεων στις προβλήτες του λιμανιού του Πειραιά -
λίγες μέρες μετά την μάχη της Ηλεκτρικής-
ενώ δύο μήνες αργότερα οι αγγλικές δυνάμεις προέλαυναν
γειτονιές του Πειραιά ανάμεσα στα χαλάσματα και σε σορούς
πτωμάτων που χάθηκαν στη σύγκρουση.
Στη Δραπετσώνα οι μάχες ήταν πολυήμερες, σκληρές και με
μεγάλες απώλειες, αντίστοιχες με το διακύβευμα· τον έλεγχο
της κεντρικής οδικής αρτηρίας, της οδού Αναπαύσεως που συ-
νέδεε τον όρμο του Αγίου Γεωργίου -όπου οι βρετανικές δυ-
νάμεις αγκυροβολούσαν- με το κέντρο του Πειραιά και την
Αθήνα. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ έδιναν μεγάλη βαρύτητα στις
συγκρούσεις της Δραπετσώνας... 

Εάν ενδιαφέρεστε να την παρακολουθήσετε κρατήστε

θέση  στο, 210-8676390, ή στο 69-98088220, η email

afreris@wararchivegr.org το μέχρι την 12-4-2018 καθώς ο

χωρος είναι περιορισμένος.

Johann Sebastian Bach

Τα κατά Ιωάννην

Πάθη, BWV 245

1 Απριλίου, 8.30μ.μ.

Ένα δραματικό ορατόριο

για τις τελευταίες μέρες

του Ιησού και το Θείο

Πάθος.
Τα Passio secundum Joan-

nem (ο αυθεντικός τίτλος)

παρουσιάστηκαν για πρώτη

φορά στις 7 Απριλίου 1724

και σήμερα αποτελούν μια

από τις σημαντικότερες πα-

ρακαταθήκες του παγκό-

σμιου πολιτισμού. 

Αφιέρωμα στον

Leonard Bernstein
4 Απριλίου 2018, 8.30μ.μ.

100 χρόνια από τη γέννηση

του Aμερικανού αρχιμουσι-

κού πιανίστα και συνθέτη. Ο

Leonard Bernstein, από τις

πιο πολύπλευρες προσωπι-

κότητες της μουσικής του

20ού αιώνα, εκτός από κο-

σμικά έργα, έγραψε και συν-

θέσεις θρησκευτικού και

μεταφυσικού περιεχομένου.

- Yoav Talmi: Ελεγεία για

ακορντεόν, τύμπανα και έγ-

χορδα, «Σκέψεις για το
Νταχάου»
- Leonard Bernstein: Ψαλμοί
του Τσίτσεστερ, για μεικτή

χορωδία, boy solo και ορχή-

στρα

- Leonard Bernstein: Συμφω-

νία αρ. 3, Kaddish [Αγια-
σμός], για ορχήστρα, μεικτή

χορωδία, παιδική χορωδία,

υψίφωνο και αφηγητή.

Mε ελληνικούς υπέρτιτλους 

Συμπαραγωγή

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Olivier Messiaen

Είκοσι βλέμματα
πάνω στο θείο Βρέφος
3 Απριλίου 2018, 8.30μ.μ.

Ένα από τα κορυφαία έργα

του πιανιστικού ρεπερτο-

ρίου του 20ού αιώνα, ένας

μουσικός στοχασμός για

την παιδική ηλικία του Χρι-

στού. 

Μέγαρο Μουσικής

Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, 

Tηλ 210 7282333

Επίσκεψη στο σπήλαιο 
Νυμφόληπτος

Η Περιπατητική Ομάδα Υμηττού Π.Ο.Υ. οργανώνει επί-

σκεψη και ξενάγηση στο σπήλαιο του Νυμφόληπτου η Αρ-

χέδιμου στη Βάρη, την Κυριακή, 15 Απριλίου. 

Η συνάντηση θα γίνει στο  πάρκινγκ του Κοιμητηρίου Βού-

λας στις 8.30 π.μ.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: Μάνος Κιτσελλης

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Δημήτρης Θεοδοσόπουλος

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ξεκινάνε όλοι από το πάρκινγκ του κοιμητη-

ρίου της Βούλας και θα κατευθυνθούν με μια διαδρομή 1,5

χλμ στο σπήλαιο του Αρχέδιμου. Εκεί με την βοήθεια και

τις οδηγίες του Δημήτρη Θεοδοσόπουλου, όσοι το επιθυ-

μούν και με δική τους ευθύνη,   θα κατέβουν και θα ξενα-

γηθούν στο σπήλαιο. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο

σημείο εκκίνησης.

Στην επίσκεψη θα συμμετέχει, όπως μας ενημέρωσε, και

η Ομάδα διατήρησης και αναβάθμισης του οικιστικού χα-

ρακτήρα της περιοχής των 3Β, σημειώνοντας ότι: «Αυτό

το Σπήλαιο είναι ένα από τα πιο σπουδαία Αρχαία Μνημεία

της Ελλάδας και όχι μόνο. Να είμαστε όλοι εκεί  να γνω-

ρίσουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό για τη Βάρη μας Αρ-

χαιολογικό Χώρο και να γνωριστούμε». Λεπτομέρειες 

www.facebook.com/events/181425875967611/?ti=cl

Adagio, Mουσικές για τις ημέρες του Πάσχα στο Μέγαρο Μουσικής
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Eoρταγορά 
στο Λαύριο

Η Πασχαλινή Εορταγορά του Κ.Α.Π.Η.

Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής ξεκί-

νησε την Δευτέρα 26 Μαρτίου και θα διαρ-

κέσει έως το  Σάββατο 31 Μαρτίου.

Στo πλαίσιo της ανταλλαγής επισκέψεων

μεταξύ των Κ.Α.Π.Η. και για τη σύσφιξη

των σχέσεων μεταξύ τους,  το Κ.Α.Π.Η.

της Κερατέας επισκέφθηκε την Πασχα-

λινή Εορταγορά της δομής του Λαυρίου.

Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο προσκα-

λεί τους μικρούς επισκέπτες να πάρουν

μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευ-

τικές του δράσεις για τις πασχαλινές δια-

κοπές. Με τις δράσεις αυτές, τα παιδιά θα

αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους,

ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και ανα-

πτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν:

Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πο-
τήρι, ποτηράκι μου… σε βρίσκω στο Μου-
σείο» συνοδευόμενο από εικαστικό

εργαστήρι.

Τα παιδιά θα μάθουν για τα αγγεία του

ποτού των αρχαίων και με την καθοδήγηση

αρχαιολόγου του Μουσείου, θα αναζητή-

σουν τα σχετικά εκθέματα στη Συλλογή Αγ-

γείων.  Θα συμμετάσχουν σε εικαστικό

εργαστήρι με την καθοδήγηση της ζωγρά-

φου του Μουσείου δημιουργώντας το δικό

τους χάρτινο αγγείο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλι-

κίας 6 έως 8 ετών.

Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου
Εκπαιδευτική περιήγηση με τίτλο «Πνέουν
άνεμοι… στο Μουσείο» και εικαστικό ερ-

γαστήρι. Τα παιδιά, με την καθοδήγηση αρ-

χαιολόγου, θα περιηγηθούν στις μόνιμες

Συλλογές και θα γνωρίσουν αντιπροσωπευ-

τικά εκθέματα. Επίσης, θα συμμετάσχουν

σε εικαστικό εργαστήρι δημιουργώντας τον

δικό τους Πήγασο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλι-

κίας 9 έως 12 ετών.

Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Η εκπαιδευτική δράση παρέχεται δωρεάν

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής,

Τηλ: 213214 4856/-4858

Έναρξη δηλώσεων: 27 Μαρτίου 2018

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44

Τηλ: 213214 4856/-4858/-4866/-4893 & 213

2144837

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00,

Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00

Email: eam@culture.gr, www.namuseum.gr

ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ενδιαφέρουσες δράσεις χωρίς εισιτήριο

“Λίγο Πριν το Πάσχα”, στη Βάρη

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης οργανώνει πασχαλινή εκδήλωση με τίτλο «Λίγο πριν το Πάσχα»,

το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 18.00, στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7), με ένα

πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα παιδιά. 

Μια «Μια ζαχαρένια Συνταγή» περιμένει τους μικρούς φίλους. Η νέα παράσταση της

παιδικής σκηνής του Θεάτρου “Φούρνος”, βασισμένη στο έργο της Φ. Κωνσταντο-

πούλου,  μιλάει για τη δύναμη της αγάπης και το πόσο σημαντικό είναι να την μοιρά-

ζεις απλόχερα, όπου μπορείς.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στον ουρανό. Σε μια πολυάσχολη συννεφούπολη  ζουν οι
ήρωες των γνωστών παραμυθιών αλλά  και ένας γλυκός και ευγενικός ζαχαροπλά-
στης ο Ρένος. Ο Ρένος κάθε μέρα ετοιμάζει καταπληκτικά γλυκά για να τα τρώνε και
να παίρνουν δύναμη οι ήρωες ώστε  να διηγούνται ωραίες ιστορίες στα παιδιά. Όταν
ο Ρένος μια μέρα αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι στη γη δεν είναι και τόσο ευτυχι-
σμένοι αποφασίζει να τους στείλει ένα σπουδαίο δώρο. Κάτι όμως που δεν είναι και
τόσο εύκολο.

Μια παράσταση με πολύ χιούμορ και μουσική που δημιούργησε ο Χρήστος Θηβαίος

ειδικά για  τη Ζαχαρένια Συνταγή. Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί, Ματίνα Δη-

μητροπούλου, Κόνυ Ζήκου, Ευγενία Μαραγκού και ο Γιώργος Τζαβάρας.

Μετά την παράσταση τρία ξεχωριστά εργαστήρια κατασκευών περιμένουν τα παιδιά.

Ελάτε να φτιάξουμε λαμπάδες, πασχαλινά καλάθια και φαναράκια, με την καθοδή-

γηση έμπειρων εμψυχωτών. Είσοδος Ελεύθερη

Tο Πάσχα... αλλιώς

Μουσικό πολυθέαμα με κατανυκτικούς ύμνους της

Μεγάλης Εβδομάδας, οργανώνει το Δίκτυο Σαρωνι-

κού, το Σάββατο 31-3-18, 7μμ,  στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου... στα Καλύβια.

Ένα ζωντανό μουσικό-οπτικό πολυθέαμα αφιερω-

μένο στο Πάσχα  και τους πρωταγωνιστές του!

ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

«Ω γλυκύ μου Έαρ»

Τη μουσική πασχαλική εκδήλωση “Ω γλυκύ μου Έαρ”,
οργανώνει ο  Δήμος Λαυρεωτικής με τα ΝΠΔΔ “Θο-

ρικό” , Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. και τη χορωδία, το Σάββατο 31

Μαρτίου στις 9.30 μ.μ. στον χώρο του ΕΠΑΛ Λαυρίου

(Τεχνικό Λύκειο).

Συμμετέχουν η Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου και η

Χορωδία Λαυρίου και Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου. 

Στην αφήγηση κειμένων η ηθοποιός Εύα Κοτανίδη. 

Μουσική Διεύθυνση Θεόδωρος Λεμπέσης. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. »ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής προσκαλεί στο

μουσικοθεατρικό δρώμενο «Ο δρόμος του μαρτυρίου» την Τρίτη

27 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου

Σαρωνικού και τη Μ.Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 21:30 στο

Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας με ελεύθερη είσοδο!

«Ο δρόμος του μαρτυρίου»

Πασχαλινή Συναυλία στην Αθήνα

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του

δήμου Αθηναίων παρουσιάζει, τη Μεγάλη Δευτέρα 2 Απρι-

λίου 2018 στις 20.30 στην Τεχνόπολη, τη Συμφωνική Ορ-

χήστρα και τη Χορωδία δήμου Αθηναίων στην πασχαλινή

συναυλία σ’ ένα μεγάλο θρησκευτικό έργο του Gioachino

Rossini (1792-1868) τη Μικρή Επίσημη Λειτουργία.

Συντελεστές:

Μαρία Κόκκα: υψίφωνος

Μαρισία Παπαλεξίου: μεσόφωνος

Αντώνης Κορωναίος: τενόρος

Δημήτρης Κασιούμης: βαθύφωνος

Χορωδία δήμου Αθηναίων

Διδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος Μπερής

Μουσική Διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες: τ. 210 92 43 760

ΕΠΙΤAΦΙΟΣ: Μαρία Φαραντούρη
Τετάρτη / 04 Απριλίου / 2018

Ο Επιτάφιος, το λογοτεχνικό ρέκβιεμ του Γιάννη Ρίτσου με

τη στιβαρή γραφή και το αλύγιστο πνεύμα, σε μουσική του

Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζεται από τη διεθνώς καταξιω-

μένη Ελληνίδα τραγουδίστρια, Μαρία Φαραντούρη και τον

διακεκριμένο βαθύφωνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Τάσο

Αποστόλου στο Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος, την Μ. Τε-

τάρτη 4/4/18, 8.30μ.μ.

Την πλαισιώνουν τρεις σπουδαίοι σολίστ, ο Αχιλλέας Γουά-

στωρ στο πιάνο, ο Ηρακλής Ζάκκα στο μπουζούκι και ο Αλέ-

ξανδρος Μποτίνης στο τσέλο.

Ο Επιτάφιος γίνεται μια συνταρακτική εξομολόγηση, η

οποία μέσα από την φωνή της Μαρίας Φαραντούρη και τη

μουσική του Μ. Θεοδωράκη παίρνει σάρκα και οστά και γί-

νεται μελωδία που αποχαιρετά νεκρούς και εμπνέει την αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια. Στο πρώτο μέρος της παράστασης

παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου το έργο Επιτάφιος, ενώ στο

δεύτερο μέρος η Μαρία Φαραντούρη αποδίδει μελοποι-

ημένη ποίηση μέσα από το πρίσμα σημαντικών Ελλήνων

συνθετών.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

Μετά την έναρξη, η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο στο διά-

λειμμα ή σε περίπτωση παύσης.
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Παρακολουθώντας τις δημοτικές συνεδριάσεις του Δήμου

3Β, καταγράφουμε τις αποφάσεις που παίρνονται, ή που

δεν παίρνονται και τις παρουσιάζουμε προς γνώση των ανα-

γνωστών. Στην πορεία του χρόνου άλλες υλοποιούνται και

άλλες ...εξαφανίζονται σε κάποια συρτάρια.

― Πάει καιρός που ενημερώθηκε το σώμα από το δήμαρχο

ότι  θα τοποθετηθεί φανάρι κυκλοφοριακής ρύθμισης στην

παραλιακή λεωφόρο και στους δύο κόμβους με ταυτόχρονη

εξυπηρέτηση πεζών, στο ύψος του καφέ “Νότος”, ένα ση-

μείο πάρα πολύ επικίνδυνο για τους πεζούς, αλλά ακόμη

δεν έχει γίνει τίποτα. 

Υπήρξε και πρόταση για πεζογέφυρα, αλλά ας δούμε πρώτα

το σηματοδότη και βλέπουμε.

― Το ρέμα στο Κόρμπι, το οποίο ανακοινώσαμε κι εμείς

“μετά βαΐων και κλάδων” ότι επιτέλους δημοπρατήθηκε,

κόλλησε για άλλη μια φορά στο γραφειοκρατικό γρανάζι. 

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος στη συνεδρίαση της

26/3/18 ενημέρωσε ότι προέκυψε κάποια απαλοτρίωση στην

κοίτη του ρέματος σε περιοχή εκτός σχεδίου. Θα πρέπει να

γίνει πράξη του Υπ. Συμβουλίου για κήρυξη απαλλοτρίωσης

και στη συνέχεια θα μπει ο εργολάβος, με την αισιόδοξη

χρονική περίοδο των δύο μηνών. Αρμόδια για την κατα-

σκευή είναι η Περιφέρεια Αττικής από την αρχή ως το

τέλος. Ο Δήμος το παρακολουθεί γιατί τον ενδιαφέρει να

προχωρήσει το έργο.

Ας το ελπίσουμε - λέμε εμείς - γιατί το παρακολουθούμε 15

χρόνια τώρα...

Δάνειο φωτισμού

Το Δάνειο που έλαβε ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων ανήλθε στα 1.450.000 ευρώ με επιτόκιο

2,45%, ενώ στο προσύμφωνο ήταν κατά 1% περίπου παρα-

πάνω. Καλύπτεται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.) και το 25% από δημόσιους φορείς. 

Το δάνειο αυτό ελήφθη για να αντικαταστήσει το δημοτικό

φωτισμό με “έξυπνο φωτισμό”.  Δεν γνωρίζω πόσο “έξυ-

πνος” είναι αλλά πιο φωτεινός είναι, αφού όπου έχει τοπο-

θετηθεί έχει φανεί η διαφορά.

Δεν θα λουλουδίσει η Βάρκιζα

Κατά πως φαίνεται, δεν θα γίνει ούτε φέτος η γιορτή λου-

λουδιών στη Βάρκιζα, όπως ακούστηκε στο δημοτικό συμ-

βούλιο, γιατί “είναι απρόθυμοι οι φυτωριούχοι”, όπως είπε

ο δήμαρχος. Η ερώτηση προήλθε από τον δημοτ. σύμβουλο

Δ. Κοντονή με τη φράση «δήμαρχε, παίρνεις τα λουλούδια
και πηγαίνεις τα σκουπίδια στη Βάρη».
Ο δήμαρχος απάντησε ότι την ίδια περίοδο γίνεται έκθεση

λουλουδιών στο Άλσος Περιστερίου και οι φυτωριούχοι

επέλεξαν να πάνε εκεί, παρ’ ότι «τους κάναμε όλα τα χα-
τήρια, οι ίδιοι δεν προσήλθαν», τόνισε.

Ο δημοτ. σύμβουλος Ελ. Αργυρουδάκης, που έχει οργανώ-

σει πολλές γιορτές λουλουδιών όταν ήταν αντιδήμαρχος

στη Βάρη, ζήτησε από το δήμαρχο να το αναλάβει προσω-

πικά, και να μιλήσει με τους φυτωριούχους, κάτι που απε-

δέχθη ο δήμαρχος.

Ναι στην υπερανάπτυξη, 
με προσοχή στο δημότη

Ο δημοτικός σύμβουλος Σπ. Βαλάτας, ως ειδικός στα οικο-

νομικά και τις επενδύσεις, του άρεσε ιδιαίτερα το σχέδιο

για τις παραλίες, όπως αναφέρθηκε στο Δ.Σ. Επεσήμανε

όμως στο δήμαρχο:  «θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή

να μην υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των κοινοτήτων του
Δήμου 3Β. Αυτό να μην αφορά μόνο τους κατοίκους της
Βούλας, αλλά και της Βουλιαγμένης και της Βάρης. Να κα-
τοχυρώσουμε ότι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στην παρα-
λία και ει δυνατόν να έχουν και κάποιες εκπτώσεις στη
χρήση των υπηρεσιών των συγκεκριμένων παραλιών. Αυτό
θα μπορούσε να καλυφθεί με ένα υψηλότερο εισιτήριο ή
μια δαπάνη για τους μη βουλιώτες!»
Οι κάτοικοι της περιοχής μας πληρώνουν πάρα πολλά δη-

μοτικά τέλη, πληρώνουν πολύ ακριβά ενοίκια για να μένουν

εδώ, και αυτό το πράγμα πρέπει να φαίνεται στον τρόπο

που αντιμετωπίζονται απέναντι στους κατοίκους της Αττι-

κής.

Οι επιχειρηματίες δεν είναι χαζοσκόποι, είναι κερδοσκόποι

και πρέπει να βγάζουν κέρδη. Απλά αυτό κάπως πρέπει να

περνάει και στην τοπική κοινωνία.

Δημιουργείται αποκλεισμός 

στον όρμο Ζώσκα στο Καβούρι

Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στον όρμο Ζώσκα με

απευθείας ανάθεση στον ενοικιαστή της συζητήθηκε και

αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

(26.3.18).

Ο όρμος δεν αποτελεί τουριστικό ακίνητο, είναι δημοτικός

και εμπίπτει στις αρχές αιγιαλού της κείμενης νομοθεσίας

η οποία με υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 007318/15/3/18)  δίνει

τη δυνατότητα στο Δήμο να παραχωρήσει έκταση 459 μέ-

τρων στην εταιρεία Ζόσκα Ε.Ε. που είναι ο εκμισθωτής της

καντίνας.

Το αντάλλαγμα της παραχώρησης 47€/τ.μ. ετησίως. Ένα

μέρος 

Ο δημ. σύμβουλος Δημ. Δαβάκης σημείωσε: Πολύπαθη η
ιστορία του όρμου Ζώσκα. Πολύπαθη για τον προηγούμενο
μισθωτή του ακινήτου, αφού έγινε αιτία να χαθεί ο  Γιώργος
Κουλουβάρης· τον στενοχώρησε πολύ αυτή η υπόθεση και
είναι γνωστό της πάσει.
Δόθηκε σε νέο μισθωτή, στην πορεία άλλαξε το σχήμα και
εμείς δεν ξέρουμε σήμερα ποιος έχει μισθώσει τον όρμο
Ζώσκα. Ποια είναι αυτή η εταιρεία Ζώσκα, ποιοι την έχουν,
δεν πρέπει να ξέρουμε;
Ο δήμαρχος απάντησε ότι η αλλαγή της ιδιοκτησίας είναι

των αδελφών Αγιοστρατίτη, και η εγγύηση έχει δοθεί από

το ξενοδοχείο Margi House. 

To ποσό που λαμβάνει ο Δήμος είναι 40.000 το μίσθωμα,

συν 21.000 € ομπρελοκαθίσματα και συν 10.000 ο κοινό-

χρηστος χώρος. Το 1/3 αυτών των εσόδων θα παίρνει το

Δημόσιο.

Για το θέμα αναπτύχθηκε ένας έντονος διάλογος για τα οι-

κονομικά μεταξύ Δαβάκη και δημάρχου, για την περίοδο

που ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών ο Δ. Δαβάκης, ο

οποιος ζήτησε το λόγο λέγοντας: «Να φέρετε για το 2011

τι όφειλε ο όρμος Ζώσκα στο Δήμο και  τί όφειλαν οι καν-

τίνες Καβουρίου. Και επίσης να φέρετε επί των ημερών σας

τί οφείλουν οι καντίνες Καβουρίου πριν κάνετε τη δημο-

πράτηση.

Εκβραχισμοί και επέκταση της ακτής 

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θάνος Ματόπουλος αναφέρθηκε

στο ακίνητο του όρμου Ζώσκα, έκανε βασικές παρατηρή-

σεις. 

Είχε ενημερώσει προ μηνών το δήμαρχο ότι οι νέοι μισθω-

τές: «είχαν προχωρήσει σε εκβραχισμό της παραλίας και
είχαν κόψει και πυρνάρια. Σήμερα το μεσημέρι εργάτες
“ίσιωναν” τις πεζούλες στην παραλία και μετέφεραν πέτρες
και χώματα για να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για
ομπρέλες.
Άρα εμείς το έχουμε δώσει το ελεύθερο να διαμορφώσει
την ακτή κατά το δοκούν  και να την μετατρέψει σε εμπο-
ρικό χώρο. Αυτό γίνεται με συνέργεια του Συμβουλίου, αν
του δώσει αυτό το χώρο.
Αν δεν έκανε αυτές τις παρεμβάσεις ο χώρος που θα
έπαιρνε μπροστά του δεν θα ήταν ούτε 150 τετραγωνικά
και τώρα θα του δώσουμε 500», κατέληξε ο Θ. Ματόπου-

λος.

«Νομίζω ότι τα νούμερα που βγάζετε είναι αυθαίρετα. Η έκ-
θεση που υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία και συνοδεύει
το εισηγητικό και η έκθεση που δύναται να καταλάβει είναι
κατά 20% λιγότερη», ήταν η απάντηση του δημάρχου.

Πικρές αλήθειες

Πικρή αλήθεια είναι ότι ο αείμνηστος Γιώργος Κουλουβά-

ρης, έφυγε “άκαιρα” από τη ζωή, πολύ πικραμένος γιατί

έχασε το στέκι του...

Πικρή αλήθεια είναι ότι ο δήμαρχος προφανώς δεν γνώριζε

πριν τον συγκεκριμένο κόλπο, για το πόσο και πως ήταν.

Βέβαια θα μπορούσε να ρωτήσει πολλούς Βουλιαγμενιώ-

τες, που παραμένουν πολλές ώρες καθημερινά στον κολπί-

σκο αυτό καθ΄ότι είναι λουόμενοι και οι ίδιοι περιποιούνται

την παραλία. Ούτε γόπα δεν έβρισκες.

Ο κολπίσκος ήταν μικρός με ογκώδεις πέτρες από τη δυτική

πλευρά, οι οποίες εξαφανίστηκαν. Η ανατολική του πλευρά

είχε πολλά πρανή με μαλακά χώματα και φραγκοσυκιές που

κι αυτές εξαφανίστηκαν. Δεύτερη ομπρέλα κάθετα δεν χω-

ρούσε.

Το έχω βιώσει γιατί πηγαίνω πολύ συχνά. Τα περί σκουπι-

διών, που αναφέρθηκε ο δήμαρχος, είναι η τακτική του δη-

μάρχου, να τα προβάλει, όταν θέλει να χαρακτηρίσει έναν

τόπο που έχει αποφασίσει να τον διαθέσει αλλιώς.

Η ανάπτυξη όταν είναι καταστροφική είναι και βλαπτική και

στο συγκεκριμένο κόλπο είναι και τα δύο. 

Εξωστρακίζεται” τελικά ο κάτοικος των 3Β από τις ακτές κο-

λύμβησης. Η λογική του δημάρχου είναι καθαρά εισπρα-

κτική και είναι κύριο μέλημά του να μισθώσει αιγιαλούς,

κοινόχρηστους χώρους και παραλίες, ξεχνώντας ότι υπάρ-

χει και ο δημότης - πολίτης που θέλει να απολαύσει μία φυ-

σική ακτή.

Η διαφορά μας είναι ότι, εμείς κυριε δήμαρχε, θέλουμε πα-

ραλίες φυσικές. Όχι γεμάτες με όμορφα πλαστικά τραπε-

ζοκαθίσματα που επιχειρείτε εσείς, ούτε βρώμικα πλαστικά

που τα ξεβράζει η θάλασσα και οι λουόμενοι τα μαζεύουν

συχνά - πυκνά.

Η εμπορική ανάπτυξη έχει όρια και δεν θα πρέπει να ξεπερ-

νιούνται. Το επεσήμανε άλλωστε και ο φανατικός των Χρη-

ματοοικονομικών και των επενδύσεων Σπ. Βαλάτας.

Αννα Μπουζιάνη

“Σκαλώνουν” έργα και αποφάσεις στο Δήμο 3Β
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Αποφέρει «καρπούς» το

πρόγραμμα Ενημέρωσης

και Στήριξης «Οικογένεια»

στο Δήμο Σαρωνικού

Το εθελοντικό πρόγραμμα 3-13 του Δήμου Σαρωνικού

σε συνεργασία με το Επιστημονικό Κέντρο «Οικογέ-

νεια» συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Η Τατιάνα Τσαραμιάδου – Οικογενειακή Σύμβουλος

και η επιστημονική ομάδα του προγράμματος «3-13

στο πλαίσιο της ενημέρωσης παρουσίασε την πορεία

του προγράμματος, όπου   σημείωσε παρουσίασε με-

γάλο ενδιαφέρον από γονείς και εκπαιδευτικούς, οι

οποίοι τηλεφωνούν, κάνουν ερωτήσεις και ζητούν

υποστήριξη για παιδιά στην τάξη και τα σχολεία.

Αυτήν την περίοδο διαπίστωσαν ότι οι μαθησιακές και

συναισθηματικές δυσκολίες, που παρουσιάζουν τα

παιδιά στο σχολείο, συνοδεύονται και με πολλά συ-

ναισθηματικά και  οικογενειακά ζητήματα. Τα ραντε-

βού κλείνονται κάθε Δευτέρα  από τις 2-4μ.μ. και η

συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Συγκεκριμένα τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και

Μάρτιο αξιολογήθηκαν 17 περιστατικά παιδιών και

εφήβων εκ των οποίων:

• Σε  2 περιστατικά δεν διαγνώστηκαν δυσκολίες 

• Σε 1 περιστατικό δόθηκε χρόνος αυτοβελτίωσης και

έγινε πρόταση για  επαναξιολόγηση  σε 6 μήνες λόγω

μικρής ηλικίας.

• 12 περιστατικά είχαν ευρήματα και παραπέμφθηκαν

από την κοινωνική μας υπηρεσία σε δημόσιους φορείς

(Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, Ασκληπιείο Βούλας, Παί-

δων κ.α.) και κατόπιν βοηθήσαμε τους γονείς τηλε-

φωνικά και προσωπικά.

• Για 1 παιδί που παρουσίαζε δυσκολίες συμπεριφο-

ράς στο σχολείο, μας ζητήθηκε συνεργασία από διεύ-

θυνση Δημοτικού σχολείου, για το οποίο

συνεργαστήκαμε, αξιολογήσαμε τις δυσκολίες, ενη-

μερώσαμε συμβουλευτικά τον γονέα  που όμως δεν

επιθυμούσε περαιτέρω ενέργειες.

• Για 2 παιδιά, μας έγινε παραπομπή από την κοινω-

νική υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού, με σκοπό ο γο-

νέας να δει Παιδοψυχίατρο του κέντρου μας. Το

κέντρο μας προσέφερε – εκτός του προγράμματος-

ΔΩΡΕΑΝ (εθελοντικά) συνεδρίες με τον παιδοψυχία-

τρο με στόχο παιδοψυχιατρική εκτίμηση.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κάθε αξιολόγησης,

ορίζουν νέα συνάντηση χωρίς την παρουσία του παι-

διού, για να δώσουν αποτελέσματα και να καθοδηγή-

σουν τους γονείς με τα ταμεία και τις υπηρεσίες του

ΕΟΠΥΥ. Το εθελοντικό έργο συνεχίζεται και μετά το

ραντεβού τους, καθώς παρέχουν κάθε δυνατή βοή-

θεια τηλεφωνικά ή προσωπικά. Tο πρόγραμμα θα επα-

ναλειτουργήσει από τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018. 

Το “σίριαλ” της αναζήτησης σύνδε-

σης με την Ψυττάλεια συνεχίζεται

για το Δήμο Σαρωνικού, μετά την

ανάκληση της απόφασης που είχε

λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο να δη-

μιουργήουν στα όρια του Δήμου

τους Κέντρο Επεξεργασίας Λύμά-

των.

Γράφαμε και στις 3/3/18 ότι σε

απάντηση επιστολών του Δήμου,

απάντησαν αρνητικά και η Περιφέ-

ρεια και η ΕΥΔΑΠ.

Ερχεται τώρα και νέο ΟΧΙ από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος για να

επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ο

δήμαρχος που είχε επιλέξει να προ-

χωρήσουν μόνοι τους, κερδίζοντας

έτσι το χαμένο χρόνο και αποφεύ-

γοντας τον κίνδυνο να αρχίσουν να

“τρώνε” πρόστιμα από την Ευρω-

παϊκή Ενωση.

Και νέο ΟΧΙ λοιπόν στη συνάντηση

που είχαν με τον αναπληρωτή

Υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φά-

μελλο στη συνάντηση που επεδίωξε

ο δήμαρχος και πραγματοποιήθηκε

με αντιπροσωπεία του Δήμου Σαρω-

νικού, αποτελούμενη από το Δή-

μαρχο Γ. Σωφρόνη, τους

Αντιδημάρχους  Σ. Γκέραλη και Μ.

Χαρίτο και τον Εντεταλμένο Δημο-

τικό Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών

Η. Μπουκουβάλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

μετά Δεν υπογράφει ο Υπουργός

την πρόταση για Ψυττάλεια

Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του

Υπουργού όλες τις πτυχές του ζη-

τήματος της αποχέτευσης, παρου-

σιάζοντάς του τόσο την πρόταση

για την κατασκευή τοπικού Κ.Ε.Λ.,

όσο και την πρόταση που υποστηρί-

ζεται για μεταφορά των λυμάτων

του Δήμου στο ΚΕΛ της Ψυττά-

λειας.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν

είναι δυνατόν να προχωρήσει η

πρόταση της Ψυττάλειας, γιατί ο

συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί

ήδη οριακά και δεν μπορεί να δεχθεί

επιπλέον λύματα κι από άλλες πε-

ριοχές.

Για την επίλυση του αποχετευτικού

του Δήμου Σαρωνικού πρόκρινε ως

καλύτερη λύση την πρόταση για κα-

τασκευή τοπικού ΚΕΛ, Πράσινου

Σημείου και Κέντρου Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης, το οποίο χαρα-

κτήρισε πρότυπο έργο. Ενώ

υποστήριξε ως πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Περιβάλλοντος την

εκτέλεση όλων των αντίστοιχων με-

γάλων έργων που προωθεί η

ΕΥΔΑΠ.

Δέχθηκε πρόταση να παραστεί σε

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου Σαρωνικού και να παρουσιάσει

επίσημα τις θέσεις του πάνω στο

ζήτημα της αποχέτευσης, ενώ επι-

σήμανε τον κίνδυνο αν δεν βρεθεί

σύντομα μια ρεαλιστική και βιώσιμη

λύση, θα ξεκινήσει ο καταλογισμός

προστίμων στο Δήμο.

Ναι στην ίδρυση

νέου Κοιμητηρίου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρό-

νης έθεσε στον Υπουργό και το

θέμα τη ίδρυσης νέου Κοιμητηρίου

στη θέση Χαράδρα, στην περιοχή

Γερακίνα της Παλαιάς Φώκαιας. Για

να γίνει όμως το κοιμητήριο στο

συγκεκριμένο χώρο, πρέπει το

Υπουργείο να άρει το χαρακτηρισμό

της περιοχής ως αναδασωτέας. 

Στο συγκεκριμένο θέμα ο Υπουργός

ήταν θετικός κι αναμένεται στο επό-

μενο διάστημα να υπάρξουν θετικές

εξελίξεις.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάν-

τησης ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης

δήλωσε: 

«Επισκέφθηκα μαζί με συνεργάτες
μου στη Διοίκηση του Δήμου, τον
αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλον-
τος, τον κ. Φάμελλο, στον οποίο
έθεσα τα δύο μεγάλα ζητήματα που
αφορούν το Δήμο Σαρωνικού και
άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
Ο κ. Υπουργός ήταν απολύτως ξε-
κάθαρος και αρνητικός με την πρό-
ταση της Ψυττάλειας για την
επίλυση του αποχετευτικού προ-
βλήματος του Δήμου μας, ενώ αντί-
θετα φάνηκε ιδιαίτερα θετικός στην
πρότασή μας να αρθεί ο χαρακτηρι-
σμός ως αναδασωτέας της περιο-
χής που σχεδιάζουμε να ιδρύσουμε
νέο κοιμητήριο.

Ζήτησα επίσης από τον Υπουργό να
υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση
του Δήμου Σαρωνικού όσον αφορά
την πολιτική του Υπουργείου του
στην επίλυση  του αποχετευτικού
προβλήματος.  Ξεκαθάρισα από τη
δική μας πλευρά ότι περιμένουμε να
αντιμετωπιστούμε ισότιμα με τους
άλλους Δήμους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον
στόχο μας που είναι η επίλυση των
προβλημάτων, τα οποία λόγω λαν-
θασμένων πολιτικών, έχουν μείνει
άλυτα τις τελευταίες δεκαετίες». 

Oχι στην σύνδεση με Ψυττάλεια

και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος  

πήρε ο Δήμος Σαρωνικού
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Άλλοι καλωσορίζουν την Άνοιξη όταν έρχεται ο Μάρτης,

έτσι όπως το μάθαμε στο σχολείο καθώς είναι θεωρητικά ο

πρώτος μήνας της νέας εποχής, μετά το τρίμηνο του Χει-

μώνα… Ενώ άλλοι, την καλωσορίζουν στις 21 Μαρτίου με

την επιστημονική θεώρηση της έλευσης της εαρινής ισημε-

ρίας.

Η «Άνοιξη» δεν σημαίνει για όλους το ίδιο... Δεν την καλω-

σορίζουν όλοι το ίδιο… Δεν την «βλέπουν», δεν την αισθά-

νονται όλοι το ίδιο… Γιατί, ίσως, δεν έρχεται στο κατώφλι

τους ή γιατί αδυνατούν να τη νιώσουν, ενώ για άλλους θα

αργήσει πολύ να εμφανιστεί στις ζωές τους. 

Η Άνοιξη είναι εδώ;… Ένα Ναυάγιο… έξω από το Αγαθο-

νήσι… 16 πρόσφυγες ή μετανάστες (τι σημασία έχει) νε-

κροί… μεταξύ αυτών, 9 ήταν παιδάκια από το Αφγανιστάν

και το Ιράκ… (τι σημασία έχει από πού ήταν)... Σημαίες…

τούρκικες σημαίες στη Συρία… στο Αφρίν… σε μια κατά-

ληψη Συριακού εδάφους με πρωτοφανή παραβίαση του

Διεθνούς Δικαίου… με πολλούς νεκρούς… άμαχους και

μη… «τρομοκράτες» όλοι(;)… 24 νεκρά παιδάκια στην

Ανατολική Γούτα (Συρία)… μετά από βομβαρδισμούς…

μόλις χτες…. Και η Άνοιξη είναι εδώ;  

Ήταν τέτοιες μέρες του 2011, όταν αρχές της Άνοιξης, τα

παιδιά στη Συρία μετέφεραν τα μηνύματα της πολυπόθητης

«Αραβικής Άνοιξης» (κυρίως από το Ιράκ) και

στη χώρα τους. Ήταν τέτοιες μέρες όταν

αυτά τα παιδιά φυλακίστηκαν και θανατωθή-

καν… Γιατί, η Άνοιξη στη ζωή, στην επικοινω-

νία, στην ελευθερία της έκφρασης και της

άποψης συγκρούεται πολλές φορές με τις

απόψεις πολιτικών ηγεσιών και των συμφε-

ρόντων τους, οι οποίες απασφαλίζουν μπρο-

στά στην ανασφάλειά τους και στον κίνδυνο

να χάσουν όσα με κάθε κόστος προσπαθούν

να διατηρούν, όπως την εξουσία, την επιρροή, τη δόξα και

το χρήμα τους και πόσο μάλλον όταν κλονίζονται  υπάρ-

χοντα καθεστώτα που έχουν εγκαθιδρυθεί. 

Τότε, είναι που αυτά τα καθεστώτα καταπατούν κάθε αν-

θρώπινο δικαίωμα, επιβάλλουν την λογοκρισία και συντη-

ρούν τον τρόμο και την απειλή, πίσω από δήθεν,

εξασφαλισμένες, απλές συνθήκες διαβίωσης (επιβίωσης),

πετυχαίνοντας να έχουν έναν «τυφλό» κ επιρρεπή λαό. 

Η «Αραβική Άνοιξη», ουσιαστικά, δεν «ήρθε» ποτέ στα αρα-

βικά κράτη και σε χώρες τις Αφρικής που την επιδίωξαν. Χύ-

θηκε πολύ αίμα, με συζητήσιμα τα αποτελέσματα αυτών

των θυσιών, οι οποίες απλά συνέβαλαν σε αλλαγές σε κα-

θεστώτα δηλαδή σε πολιτικές διαφοροποιήσεις, με ουδε-

μία, επί της ουσίας, αλλαγή στο βιοτικό επίπεδο των

ανθρώπων, στην ποιότητα της ζωής, στην κοινωνική συ-

νοχή, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αντιμετώπιση της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην ελευθερία της έκφρασης

και του λόγου αλλά και στην ίδια την ελευθερία ενός κοι-

νωνικού υποκειμένου. 

Ένα είναι το σίγουρο… Αυτή η «Άνοιξη» έγινε κόκκινη εξαι-

τίας των παρεμβάσεων πάντα τρίτων «παικτών», οι οποίοι

επιθυμούσαν (και θα επιθυμούν) τη δική τους «Άνοιξη», του

κέρδους και των συμφερόντων τους, επιδιώκοντας τις πο-

λιτικές αλλαγές όλων των καθεστώτων ή κυβερνήσεων που

στέκονταν εμπόδια στα δικά τους σχέδια.

Η «Άνοιξη» του ανθρώπου, η «Αραβική Άνοιξη» δεν ήρθε

ούτε στη Συρία με το θάνατο εκείνων των παιδιών, αλλά

ήρθε η βαρυχειμωνιά με την καταστροφή μιας ολόκληρης

χώρας με την έναρξη του πρώτου πολεμικού μετώπου, με-

ταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων της Συρίας (του Προ-

έδρου Άσαντ, ο όποιος δεν επιθυμούσε και ακόμα δεν

επιθυμεί να αφήσει την πολιτική εξουσία, την οποία ο ίδιος

κρατά με την οικογένεια του για πάνω από σαράντα χρόνια)

και των αντικαθεστωτικών, ανταρτών και λοιπών δυνάμεων,

δημιουργώντας τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα.

Η φρίκη που πηγάζει από την ίδια την έννοια του πολέμου

(όποιου είδους ή τύπου) είναι δεδομένη. Οι εικόνες τρομά-

ζουν, οργίζουν, συγκινούν… Τα παιδάκια που «έφυγαν»

άδικα… Οι υπόλοιποι άμαχοι… Άνθρωποι που δεν έφταιξαν

σε τίποτα… Οι χιλιάδες νεκροί και οι χιλιάδες πρόσφυγες!

Ένα απίστευτο διαρκές δράμα… Μια τραγωδία! Αφήνουν

ένα μεγάλο «ΓΙΑΤΙ;» στο νου και στη σκέψη όλων.   

Όλοι ελπίζουμε σε έναν πλανήτη με πραγματική Άνοιξη και

ειρήνη! Είναι όμως εφικτό, στα πλαίσια ενός κόσμου όπου

επικρατεί ο παραλογισμός, τα «κλειστά» μυαλά, η έλλειψη

γνώσης και μόρφωσης - αλλά κ όπου υφίσταται αυτή η μόρ-

φωση χρησιμοποιείται για τους αντίθετους λόγους-,οι πο-

λιτικές επιδιώξεις, τα οικονομικά συμφέροντα, οι σφαίρες

οικονομικής επιρροής τρίτων κρατών που εξασφαλίζουν

την  οικονομική συντήρησή τους ίσως κ ευμάρεια με τη

θυσία άλλων και μάλιστα σε κυρίαρχα εθνικά εδάφη, οι θρη-

σκευτικές αντιλήψεις όταν αυτές ταυτίζονται με το φανα-

τισμό και πολλά αλλά; Όλα αυτά, για κάποιους, είναι πάνω

από την αξία της ζωής, της ύπαρξης του οποιουδήποτε πο-

λιτισμού ή του αφανισμού αυτού, της κατάρρευσης κάθε

ανθρώπινου δικαιώματος και αξιοπρέπειας. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη σε έναν πόλεμο, σε μια ένοπλη σύγ-

κρουση δεν υπολογίζουν την αξία της ζωής, παρά μόνο την

αξία των συμφερόντων τους ή του δικού τους «δίκιου/ δί-

καιο», ενώ οι Διεθνείς Οργανισμοί και τα έτερα κράτη δεί-

χνουν να μην ενδιαφέρονται για τις ψυχές που χάνονται

εκτός των συνόρων τους ειδικότερα  όταν δεν έχουν εγγε-

νές συμφέρον αλλά και όταν το «γεγονός» συμβαίνει μα-

κριά από το «σπίτι» τους. Περιορίζονται στην έκφραση της

δυσαρέσκειας τους ή στην καλύτερη... της λύπης τους για

το «συμβάν» με αλληλεπικαλύψεις και χωρίς αντικειμενι-

κότητα. Περιορίζονται, ίσως, σε συνεντεύξεις τύπου και δη-

λώσεις, εκφράζοντας την ισχυρή αδυναμία τους να

επιβάλλουν το δίκαιο αλλά και να αιτιολογήσουν ουσια-

στικά το ρόλο ύπαρξης τους. 

Παράδοξος και παράλογος, χωρίς προηγούμενο, ο πόλεμος

στη Συρία. Σύμμαχοι και εχθροί στο ίδιο τραπέζι στήριξης,

ο ένας στον άλλο, και στο πεδίο της μάχης αντίθετοι. Δια-

φορετικά μέτωπα, διαφορετικά συμφέροντα. Μοναδικός

αυτός ο πόλεμος στην ιστορία για εγκλήματα πολέμου και

κατάφορη παραβίαση πλήθους κανόνων και ορισμών του

Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Οι λαοί, παρόλα αυτά, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά ολοκλή-

ρου του κόσμου, παρακολουθούν το συνεχές αυτό έγκλημα

απέναντι στην ίδια τη ζωή, αδυνατώντας να κατανοήσουν

τη στάση των πολιτικών κυβερνήσεών τους που είτε συμ-

μετέχουν, είτε εμπλέκονται έμμεσα είτε είναι υπόλογοι ή

απλά σφυρίζουν -εγκληματικά  - αδιάφορα. Και το ερώτημα

ένα… Θα γλυτώσουν πάλι οι πραγματικά «εγκληματίες

πρωταγωνιστές»;

Ένας πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε γιατί υποσχέθηκε την

ιδεολογική, πολιτική και βιοτική «Άνοιξη» αλλά συγκρού-

στηκε με τα πολιτικά συμφέροντα του καθεστώτος, το

οποίο δεν επιθυμούσε να αφήσει εξουσία και χρήμα και

οδήγησε στο χαρακτήρα του εμφύλιου. 

Με τη συμμετοχή τρίτων χώρων (Ρωσίας, Ιράν κ.α.) στο

πλευρό του Σύρου Προέδρου Άσαντ, με υποτιθέμενα κίνη-

τρα την προστασία των πόρων της Συρίας και τη διαφύλαξη

θρησκευτικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων, ο πόλεμος

παίρνει άλλη διάσταση. 

Ακολούθως, με σημαία τον πόλεμο εναντία στην τρομοκρα-

τία, οι Η.Π.Α. συμμετέχουν στον πόλεμο και στη συνεχεία

η Τουρκία και δημιουργούνται άλλα δυο πολεμικά μέτωπα.

Το πρώτο αφορά τον πόλεμο εναντία στο ισλαμικό κράτος

και τους τζιχαντιστές (βλ. σύγκρουση Η.Π.Α. - Ρωσίας για

τα συμφέροντα τους στην Μ. Ανατολή) και το δεύτερο τον

πόλεμο με την επέμβαση ξένης χώρας, της Τουρκίας, σε

συριακά εδάφη εναντίων των Κούρδων (πόλεμος εναντία

στους «τρομοκράτες» Κούρδους), στο καντόνι του Αφρίν,

παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου.

Πολλοί οι «παίκτες» στο παιχνίδι της ζωής και ταυτόχρονα

στο χορό του θανάτου... Συριακές δυνάμεις του Άσαντ, αν-

τάρτες τζιχαντιστές, αντάρτες Σύριοι Αντικαθεστωτικοί, Αν-

τάρτες Κούρδοι, Η.Π.Α., Ρωσία, Ιράν, Τουρκία, Αίγυπτος,

Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Κατάρ, «Ισλαμικό κράτος»

κ πολλοί άλλοι.

Ένα είναι το σίγουρο... Άλλοι είναι οι παίκτες, άλλοι είναι

τα πιόνια...όπως σε κάθε παιχνίδι. Έξαλλου, επτά (7) χρόνια

τώρα, η σύγκρουση είναι δια αντιπρόσωπων. Για να ακριβο-

λογούμε, είναι  ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Η.Π.Α., ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΡΩ-

ΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΡΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. Με αποτέλεσμα ένα

πρωτόγνωρο, διαρκές έγκλημα, με πάνω από μισό εκατομ-

μύριο νεκρούς, με ένα κυρίαρχο κράτος να έχει διαλυθεί,

με την ψυχική κατάρρευση ενός λαού, με χιλιάδες απώ-

λειες αμάχων και κυρίως παιδιών, με εσωτερικό εκτοπισμό

χιλιάδων ανθρώπων και αυξανόμενων προσφυγικών ροών,

με χιλιάδες τραυματισμούς, ακραίες συνθήκες διαβίωσης

και χωρίς την απαιτούμενη ανθρωπιστική βοήθεια και τη

διαχείριση άμαχων και ασθενών, καθώς ούτε σε αυτό τον

τομέα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν

ουσιαστικά.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

και της Ερυθράς Ημισελήνου, παρόλο, που

συνδράμει ανθρωπιστικά, είναι αδύνατον

να το πράττει στις λίγες ώρες της δήθεν

εκάστοτε εκεχειρίας «φάρσας», που επί

της ουσίας δεν  λειτουργεί, καθώς στα

πλαίσια της προσωρινής παύσης πυρός

υπάρχουν νεκροί άμαχοι και κυρίως παιδιά.

Η ανθρωπιστική βοήθεια για να επιδίδεται απαιτεί

χρόνο...να περάσει με ασφάλεια η αυτοκινητοπομπή, να

ελεγχθεί από τα προβλεπόμενα και υπαρκτά σημεία, να δια-

νύσει αποστάσεις, να ξεφορτωθεί και να διανεμηθεί, όπως

επίσης και να διεξαχθεί σωστά η διαχείριση ασθενών και

αμάχων.

Χιλιάδες άμαχοι εγκλωβισμένοι, ασθενείς σε πλήρη εγκα-

τάλειψη και αδυναμία, σφαγή με εκατοντάδες χιλιάδες νε-

κρούς μεταξύ αυτών άμαχοι και κυρίως παιδιά, εικονικές

«δήθεν» εκεχειρίες, ανθρωπιστική βοήθεια σε κούτες, πρω-

τοφανείς προσφυγικές ροές, ακραίες συνθήκες διαβίωσης,

ένας εμφύλιος επτά (7) ετών που έγινε μια σκακιέρα πολε-

μοχαρών «παικτών» με καλά σχεδιασμένα κ συμφωνηθέντα

τα συμφέροντα τους στα συριακά εδάφη.

Αδιάφορη η διεθνής κοινότητα και παγκόσμιοι οργανισμοί

σε «ανικανότητα» πράξεων, μια χώρα σε διάλυση και άλλη

μια χώρα σε επέμβαση εναντία στην εθνική κυριαρχία και

στην εδαφική ενότητα της Συρίας, καταστρατήγηση κάθε

έννοιας του ανθρωπισμού, εγκλήματα πολέμου χωρίς δικα-

στή κ δικαιοσύνη, κατάφορη κ αδιάλειπτη παραβίαση του

Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών, καταπάτηση

κάθε ανθρώπινου δικαιώματος και της αξίας της ζωής, σύμ-

μαχοι στο ΝΑΤΟ αλλά εχθροί στα εδάφη της Συρίας, αδιά-

λειπτος θάνατος και αίμα για πολιτικές φιλοδοξίες, σφαίρες

επιρροής, οικονομικά συμφέροντα, πολιτική δύναμη, ανα-

διανομή εδαφών, οικονομικοί πόροι και συμφέροντα. 

Όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό και διαμορφώνουν την ει-

κόνα, ίσως, του πιο παράδοξου και αντιφατικού πολέμου

στη σύγχρονη ιστορία, με καλά συνεννοημένους τους εμ-

πλεκόμενους «παίκτες» του παιχνιδιού της φρίκης και της

δημιουργίας των πιο έντονων μεταναστευτικών και προ-

σφυγικών ροών μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και σε όλα αυτά συμπάθειες, συμμαχίες, τα διεθνή (κατευ-

θυνόμενα) ΜΜΕ, οι γεωστρατηγικοι σχεδιασμοί των εμπλε-

κόμενων μερών και πολλά άλλα να καθορίζουν τους

κανόνες του θανατηφόρου παιχνιδιού.

Καλή Άνοιξη (πραγματική) σε όλους! Με αγάπη και ειρήνη
σε όλο τον κόσμο!

Γεώργιος Δρίτσας 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

21 ΜΑΡΤΙΟΥ…  ΕΠΙΣΗΜΑ, Η ΑΝΟΙΞΗ ΕΔΩ;!

Συρία, παιδάκια που «έφυγαν» 

και το ναυάγιο της «Ανοιξης»
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Οι Αμερικάνοι προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν την

ελληνική μυθολογία, στην οποία αναφέρονται οι υπάρξεις

μυστικών διαύλων, στους οποίους  έμπαινε ένα πλοίο και

σε λίγο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε κάποιο πολύ μα-

κρινό σημείο της Γης. Ένας τέτοιος δίαυλος απεικονίζεται

με την μορφή του “δράκου”,  ο οποίος μεταφέρει τον Ιά-

σονα στην Κολχίδα με την βοήθεια της Αθηνάς, σε έναν πί-

νακα  του Έλληνα ζωγράφου Δούριδος, γύρω στον 4ο αι.

π.Χ. και σήμερα βρίσκεται στο Βατικανό!!   

Επίσης τους εντυπωσίαζαν οι συχνές παρουσιάσεις και

εξαφανίσεις των Ελλήνων Θεών, όπως της Αθηνάς, που με-

ταμορφωμένη σε Μέντη, παρουσιάστηκε στον Τηλέμαχο

για να τον συμβουλεύσει, σχετικά με την τύχη του πατέρα

του και μετά το πέρας της επίσκεψής της  εξαφανίστηκε!!

Αλλά και τα  ανεξήγητα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν στη

μάχη του Μαραθώνα, με την παρουσία του γίγαντα Εχετ-

λαίου με την υπερβολική γενειάδα, την μεγάλη ασπίδα του

και με το υπερόπλο του, το οποίο έμοιαζε με λαβή αρότρου

(=εχέτλη). Μ’ αυτό τύφλωνε και σκότωνε σωρηδόν τους

Πέρσες,  προκαλώντας πανικό και διακοπή της μάχης, επι-

φέροντας την ένδοξη νίκη υπέρ των Ελλήνων και κατ’ επέ-

κταση υπέρ της ελευθερίας ολόκληρης της Ευρώπης από

τον Περσικό ζυγό. Αυτό προκαλούσε στους Αμερικάνους

το ενδιαφέρον και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον μύθο

και να ανακαλύψουν ποια πραγματικά περιστατικά κρύβον-

ταν μέσα σ’ αυτόν!!!  

Επίσης τα περίεργα συμβάντα στη ναυμαχία της Σαλαμίνας,

κατά την οποία παρουσιάστηκε μια ομίχλη σαν νέφος, που

κάλυψε τα ελληνικά πλοία και ίσως έπαιξε ρόλο στην νίκη

των Ελλήνων, τους έκαναν να προβούν σε διάφορα πειρά-

ματα!!                                                                                                                                                         

Με τις γνώσεις του Άλμπερτ  Αϊνστάιν, τις σχετικές με  τη

θεωρία  “των ενιαίων πεδίων”, κατά την οποία η βαρύτητα

συνδέεται με τον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό, ξεκίνησαν

ένα πείραμα με το όνομα Rainbow Project,  που σημαίνει

«Ουράνιο τόξο» και αφορούσε την εξαφάνιση του πολεμι-

κού τους πλοίου US Eldridge, μήκους  89 μέτρων,  από το

λιμάνι της Φιλαδέλφειας!!

Ο λόγος της διεξαγωγής αυτού του πειράματος, ήταν η επι-

θυμία του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, να βρει τρόπους,

που να κάνουν αόρατες τις στρατιωτικές δυνάμεις του από

τον εχθρό και να τον εξολοθρεύει χωρίς απώλειες!! 

Το πείραμα,  έγινε πριν τελειώσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-

μος, την 28η Οκτωβρίου του 1943 και έμεινε γνωστό σαν

το «πείραμα της Φιλαδέλφειας»!!!

Σύμφωνα με πληροφορίες και επίσημες ανακοινώσεις, το

πλοίο εξαφανίστηκε από το λιμάνι της Φιλαδέλφειας με την

χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μπροστά στα μάτια

αξιωματικών του στρατού και επισήμων, ενώ λίγα λεπτά αρ-

γότερα εμφανίστηκε στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια και σε 18

λεπτά ξαναεμφανίστηκε από το πουθενά, στο λιμάνι της Φι-

λαδέλφειας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων των ευρι-

σκομένων!!!! Κάθε τι όμως που αφορούσε το πλοίο, δεν

ήταν το ίδιο,  μετά την επιστροφή του!!!

Το πλοίο που έπαιξε το ρόλο του πειραματόζωου, επέ-

στρεψε με σημαντικές απώλειες και με το προσωπικό του

σε δραματικά άσχημη κατάσταση, ενώ μερικοί δεν επέστρε-

ψαν ποτέ και οι ειδικοί είπαν ότι δημιουργήθηκαν απώλειες

στη μεταφορά!!!

Όσοι ναύτες ή αξιωματικοί είχαν επιστρέψει, είχαν τρελα-

θεί ή είχαν χάσει την λαλιά τους ή είχαν αποτυπωθεί σαν

χαλκομανίες πάνω στα τοιχώματα του πλοίου!!! Τρομοκρα-

τημένος ο Αϊνστάιν, έσκισε τις σημειώσεις του και θεώρησε

το πείραμα σαν μη επιτυχημένο!!!

Κανείς δε γνώριζε τον τρόπο πραγματοποίησης του πειρά-

ματος και κανείς δεν μπόρεσε να αποφανθεί με βεβαιότητα

για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του αντιτορπιλικού πλοίου

καθώς και για την επανεμφάνισή του στο λιμάνι της Φιλα-

δέλφειας, ούτε υπήρχε η ικανότητα να ισχυριστεί κάποιος,

αν το πείραμα ήταν προϊόν οπτικής εξαφάνισης, ή  τηλεμε-

ταφοράς  ή χωροχρονικής μετακίνησης, ούτε όσα στη συ-

νέχεια λέγονταν σχετικά με το πείραμα, αν αποτελούσαν

πραγματικότητα ή φαντασίωση!!! 

Στις 15 -1-1951 στο πλαίσιο της αμερικανικής βοήθειας,  δό-

θηκαν σαν “δώρο” από την Αμερική στην Ελλάδα,  δύο

πλοία τα οποία οι Έλληνες τα ονόμασαν “Λέων” και

“Αετός”!!! 

Το ένα από τα δύο πλοία ήταν το πλοίο “πειραματόζωο” της

Φιλαδέλφειας και πιθανολογείται ότι ήταν το Λέων, αλλά

διίστανται οι απόψεις, γιατί κάποιοι ισχυρίζονταν ότι οι Αμε-

ρικάνοι είχαν αλλάξει τα ονόματα στα δύο πλοία. Όμως

μάλλον ήταν το Λέων, γιατί είχε κάποια διαμερίσματα που

ήταν κολλημένα με οξυγονοκόλληση και απαγορευόταν η

διέλευση του προσωπικού από εκείνα τα σημεία, ενώ πολ-

λοί που υπηρέτησαν στο πλοίο παρουσίασαν ψυχολογικά

προβλήματα ή πέθαναν από καρκίνο!!!

Φυσικά το Αμερικανικό Ναυτικό ουδέποτε παραδέχτηκε ότι

είχε γίνει τέτοιο πείραμα, γιατί αυτές οι δραστηριότητες

δεν λέγονται επισήμως και μάλιστα όταν εξυπηρετούν

στρατιωτικές υποθέσεις!!

Το θρυλικό πλοίο πάντα ήταν υπό την παρακολούθηση ανω-

τέρων αξιωματικών των ΗΠΑ και στο τέλος της δεκαετίας

του 1990 διαλύθηκε στο Ναύσταθμο της Σούδας στη Κρήτη

και πήρε μαζί το μυστικό του!!!

Το 1953 έως το 1990 στην περιοχή της Ν. Μάκρης, κοντά

στο Μαραθώνα, οι Αμερικανοί ίδρυσαν την μεγαλύτερη και

ισχυρότερη βάση τηλεπικοινωνιών, που μπορούσε να πα-

ρακολουθεί μέχρι και τις τηλεπικοινωνίες στη Μέση Ανα-

τολή, η οποία έκλεισε όταν αντικαταστάθηκε από

δορυφόρο του συστήματος HAARP!!!

Έχει λεχθεί από επίσημα χείλη ότι στο θαλάσσιο χώρο με-

ταξύ Ν. Μάκρης και Πεταλιών στον Ευβοϊκό κόλπο,  υπάρ-

χει  ένας μοναδικός μαγνητικός δίαυλος, ο οποίος προκαλεί

με  το συνδυασμό  και άλλων φαινομένων,  την παλίρροια

στον πορθμό του Ευρίπου και αυτός ο δίαυλος  τελειώνει

στο αντίθετο σημείο της Γης,  το οποίο βρίσκεται στη πολι-

τεία  Virginia των ΗΠΑ και μάλιστα στο Langley, που βρί-

σκεται η έδρα της CIA!!!! 

Στη Βιρτζίνια έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν έντονες μα-

γνητικές διαταραχές και ακόμα ένα αξιοπερίεργο, ότι δη-

λαδή οι πρώτες δοκιμές του ELF του Αμερικανικού

Πολεμικού Ναυτικού έγιναν στη Βόρεια Καρολίνα και στη

Βιρτζίνια!!!

Επίσης και στο Κάτω Σούλι στην περιοχή του Μαραθώνα

είχαν οι Αμερικάνοι βάση και εκεί είναι γνωστό ότι η πε-

διάδα του Μαραθώνα παρουσιάζει μοναδική ιδιομορφία

λόγω  των αποθηκευμένων υδάτων της και της γεωλογικής

μορφολογίας του εδάφους της και μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σαν μια γιγάντια κατοπτρική κεραία. Τα αεροπλάνα δε

όταν πετάνε από πάνω αντιμετωπίζουν ενίσχυση των τη-

λεπικοινωνιών τους!  

Ο Αριστοτέλης γνώριζε τη θεωρία των ενοποιημένων πε-

δίων· απλώς ο Αϊνστάιν την τελειοποίησε, κάτι που κάνουν

όλοι οι επιστήμονες από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα!!!

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός της δωρεάς του καινούργιου

πλοίου, που  είχαν χαρίσει οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα,

γιατί ήξεραν τις ιδιομορφίες των Ελληνικών περιοχών και

με την  συνεχή παρακολούθηση, μάθαιναν εκείνα που ήθε-

λαν να μάθουν!!! 

Τέτοια πειράματα γίνονται πάμπολλα, με πλήρη μυστικό-

τητα, σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από κράτη με οικο-

νομική ισχύ. Είναι επιβλαβή για τη φύση και εγκληματικά

για την ανθρωπότητα, προέρχονται από αντιγραφές γνώ-

σεων, που συντελούν στη γέννηση καινούργιων επιστημο-

νικών θεωριών και ανακαλύψεων, με τη χρήση ανώτατου

τεχνητού εξοπλισμού και καλύπτονται από ατελείωτα ψέ-

ματα!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αλλαξε ο Μανολιός...

Επτά χρόνια έχουμε τα αρπακτικά πάνω από το κεφάλι

μας και θα συνεχίσουμε να τα έχουμε δεκαετίες. Καθη-

μερινά ξεσπιτώνουν οικογένειες παίρνοντάς τους το

“κεραμίδι τους” βγάζοντάς τους στο και όλοι βαυκαλι-

ζόμαστε ότι όλα πάνε καλά.

Η νέα καραμέλα έρχεται τον ...Αύγουστο που τελει-

ώνουν τα μνημόνια!!!  Μόνο που τα μνημόνια θα είναι

εδώ για δεκαετίες. Απλά τους αλλάζουμε ονόματα.

Στην αρχή τα αρπακτικά των μνημονίων τα είπαν

τρόικα, μετά έγιναν θεσμοί και τώρα λέγονται ενι-

σχυμένη εποπτεία.

Όλα στο σφυρί...

Θυμάστε τον κ. Πιτσιόρλα που ήταν διευθύνων σύμ-

βουλος στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτικής Πε-

ριουσίας του Δημοσίου) στην προηγούμενη

κυβέρνηση; Τώρα ο Τσίπρας τον έχει κάνει υφυ-

πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μια που ξέρει τα

“κόλπα” για να προωθεί μεγάλες επενδύσεις... 

Το είπε ο ίδιος, άλλωστε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ

«καθιερώσαμε και ακολουθήσαμε διαδικασίες που
εξασφαλίζουν την καλύτερη προσαρμογή των μεγά-
λων επενδυτικών σχεδίων. Διαμορφώσαμε συνθήκες
πραγματικής ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές,
περιορίζοντας στο απολύτως αναγκαίο τις όποιες
αποκλίσεις και μηδενίζοντας τις πολιτικές παρεμβά-
σεις...». Και μετά ενοχλούνται όταν τους λένε ότι ξε-

πουλάνε την Ελλάδα.

E
αυτό κι αν είναι. Έστησαν διαδήλωση και φώ-

ναζαν συνθήματα, στον Υπουργό Οικονομικών

που πήγε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για

τα μνημόνια, όχι για τις περικοπές, όχι για τους πλει-

στηριασμούς και το ξεσπίτωμα, αλλά γιατί αυτός είναι

ΠΑΟΚ κι αυτοί Ολυμπιακοί!!!

Πειράματα γεμάτα αντιγραφές και ψέματα!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

H χρήση κοινωνικών δικτύων από τα Ελληνόπουλα από

πολύ μικρή, μη επιτρεπτή ηλικία επιβεβαιώνεται μέσα και

από τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που πραγ-

ματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

του ΙΤΕ, σε δείγμα 1100 χρηστών.  

Η πλειοψηφία των απαντήσεων προήλθε από γυναίκες σε πο-

σοστό 74,67%, ηλικίας 36-60 ετών, ανώτατου εκπαιδευτικού

επιπέδου που διαμένουν ως επί τω πλείστον σε αστικό ιστό

και ενημερώνονται για το πώς θα προστατέψουν τα παιδιά

τους στον ψηφιακό κόσμο, από το διαδίκτυο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι η πλειοψηφία των

γονιών έχει καθημερινή ενασχόληση με το διαδίκτυο με

τους νεότερους γονείς ηλικίας από 20-35 να κάνουν ακόμα

συχνότερη χρήση (ποσοστό καθημερινής χρήσης 71%) και

μάλιστα κυρίως οι γυναίκες (ποσοστό 59%) σε σχέση με

τους άντρες (ποσοστό 50%). 

Τις ίδιες διαδικτυακές συνήθειες παρουσιάζουν και τα παι-

διά. Οριακά μάλιστα,  προκύπτει από τα αποτελέσματα της

έρευνας, ότι σε μικρότερες κοινωνίες και όχι στα αστικά

κέντρα τα παιδιά ασχολούνται συχνότερα με το διαδίκτυο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι οι γονείς, ανώτε-

ρου εκπαιδευτικού επιπέδου, θεωρούν ότι επηρεάζεται/δια-

μορφώνεται ο χαρακτήρας του παιδιού τους από τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης και ότι σε συνθήκες άγχους αυξά-

νουν το χρόνο ενασχόλησής τους με αυτά.  

Αναδεικνύεται μέσα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις ότι

τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφο-

ρές εξάρτησης. Οι γυναίκες είναι εκείνες που θεωρούν πε-

ρισσότερο (58%) ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων από τα

παιδιά βελτιώνει τις δεξιότητές τους. Ένα ακόμα συμπέρα-

σμα που προκύπτει από την έρευνα είναι το γεγονός ότι τα

παιδιά δε στρέφονται στους γονείς τους για βοήθεια αν

προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στο διαδίκτυο.  Ένα πο-

σοστό γονιών της τάξης του 16% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν

το παιδί του προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα στο

διαδίκτυο και ένα 7% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν το παιδί του

έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Οι γονείς παραδέχονται ότι τα παιδιά τους, αν και δεν επι-

τρέπεται, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να

έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους.

Η πλειοψηφία των γονιών έχει καθημερινή ενασχόληση με τα

κοινωνικά δίκτυα, το ίδιο πράττουν και τα παιδιά. Οι νεότεροι

γονείς ηλικίας από 20-35 κάνουν συχνότερη χρήση (71%)

Δηλώνουν όμως ότι θα επιθυμούσαν η χρήση των κοι-

νωνικών δικτύων από τα παιδιά να ξεκινούσε από το 15ο

έτος της ηλικίας τους και άνω. Η πλειοψηφία των αν-

δρών μάλιστα επιλέγει τα 13 έτη ως όριο ηλικίας χρήσης

κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά σε σχέση με τις γυ-

ναίκες που εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές και προτι-

μούν η χρήση να γίνεται χωρίς γονική συναίνεση στα 15

έτη.

Τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα στα παιδιά είναι

πρώτο και με διαφορά το Viber, ακολουθεί το INSTA-

GRAM και στην Τρίτη θέση προτίμησης έρχεται το

FACEBOOK.

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κα-

νείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την

ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνι-

κών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να ενη-

μερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το

ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς και

εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περι-

λαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line

(διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του

ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολό-

γοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευ-

μένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική

ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό,

την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους

προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου,

του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνι-

διών.

Ανάσταση στην Ήπειρο

Στη βυζαντινή Άρτα

Μια όμορφη πασχαλινή (pesach, πεσάχ = έξοδος, στην

Άρτα, με τις βυζαντινές της εκκλησίες και τα μνημεία θα

σας αποζημιώσουν.

Αναβιώσεις εθίμων, χορωδιακούς ύμνους και ψαλμούς, πα-

ρουσιάσεις μαθημάτων αγιογραφίας και άλλα δρώμενα,

υπόσχεται ο Δήμος Αρτέων για όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα υπάρχει τρε-

νάκι που θα εκτελεί δωρεάν δρομολόγιο στα μνημεία της

πόλης, και σε όλη τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας ο βυζαν-

τινός ναός της Παναγίας Παρηγορήτισσας θα είναι ανοι-

κτός για το κοινό, από τις 8 πμ έως και τις 7 μμ. 

Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη θα γίνουν παρουσιάσεις και ξενα-

γήσεις σε βυζαντινού ναούς, από τον εικαστικό Ευάγγελο

Μπόμπορη και τον αγιογράφο Ηλία Λώλο.

Στις 9 μμ της Μ. Δευτέρας, ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας

από τη φιλαρμονική του συλλόγου «Σκουφάς», θα πλημμυ-

ρίσουν τον βυζαντινό ναό Παναγίας Παρηγορήτισσας .

Την Μ. Πέμπτη, στις 7μμ θα αναβιώσει το έθιμο, «κάψιμο

του Ιούδα», στον βυζαντινό ναό της Παναγίας Κορωνησίας.

Στις 10 μμ θα γίνει «το άναμμα της φωτιάς», στον προαύλιο

χώρο του βυζαντινού ναού Αγίας Θεοδώρας από τον σύλ-

λογο «Φίλοι ΙΝ Αγίας Θεοδώρας», ενώ θα ακολουθήσει το

στόλισμα του Επιτάφιου με τη συμμετοχή του Μουσικού

Σχολείου και της Φιλαρμονικής.

Την Μ. Παρασκευή, θα γίνει η περιφορά των Επιταφίων στο

κέντρο της πόλης.

Το Μ. Σάββατο το πρωί, στο ιστορικό δημαρχείο της πόλης

επί της οδού Σκουφά, θα πραγματοποιηθεί το έθιμο του

σπασίματος πιάτων και κανατών. Μετά το πέρας της Ακο-

λουθίας της Αναστάσεως, θα ακολουθήσει το έθιμο, «κά-

ψιμο του Ιούδα», στους βυζαντινούς ναούς Παναγίας

Παρηγορήτισσας και Αγ. Θεοδώρας.

Παιδιά στο διαδίκτυο από πολύ μικρές ηλικίες!!
Τί έδειξε έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ
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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 . . .

Η Πανελλήνια Φιλοζωική - Περιβαλ-

λοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο) μιλάει

για “νοσηρότητα” του νομοσχεδίου

και καταγγέλει:

«1. Σχεδόν στο σύνολό του το σχέδιο

νόμου βασίζεται στην νοσηρότητα, ότι οι

φιλοζωικοί οργανισμοί και οι φιλόζωοι πο-

λίτες εμπορεύονται και κερδοσκοπούν εις

βάρος των ζώων αντιστρέφοντας με

τρόπο αήθη την πραγματικότητα του κα-

θημερινού αγώνα τους στους δρόμους,

για να τα σώσουν από την θλιβερή ελλη-

νική πραγματικότητα, που είναι ο θάνατός

τους.

Αν και έχουμε πολλές φορές καλέσει δη-

μόσια τον κ. Τσιρώνη να παρουσιάσει απο-

δείξεις των όσων ισχυρίζεται,

κατασυκοφαντώντας ανερυθρίαστα την

φιλοζωική κοινότητα και τους πολίτες, δεν

απαντά καλυπτόμενος πίσω από την βου-

λευτική ασυλία των αξιόποινων πράξεών

του, δεν διστάζει δε με τρόπο επικίνδυνο

να κτίζει ένα νόμο βασιζόμενο στη νοσηρή

και άθλια κατασπίλωση του εθελοντισμού.

Περιφέρεται στα κανάλια και τα ρα-

διόφωνα ο κ. Τσιρώνης χωρίς αιδώ και

ανερυθρίαστα εμπορεύεται τις νοση-

ρές απόψεις του, που χρόνια τώρα εν-

σταλάζουν στις διάφορες αρχές οι

εγκληματικά αφιλόζωες κτηνιατρικές

υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, υπαίτιες σε

μεγάλο βαθμό για την πλημμυρίδα

των αδέσποτων στη χώρα μας και μια

θλιβερή και γραφική μερίδα 10-20

ατόμων ψευτοφιλόζωων, που καμία

σχέση έχουν με την φιλοζωία και που

ουδέποτε ασχολήθηκαν στην πράξη

με τα ζώα.

2. Ένα νομοσχέδιο πολέμιο του εθε-

λοντισμού, που ρίχνει στο πυρ το εξώ-

τερο χιλιάδες πολίτες και φιλοζωικές

οργανώσεις απαγορεύοντας τους να

κάνουν αυτό που η συνείδησή τους

και το αξιακό τους σύστημα τους επι-

βάλλει, την σωτηρία ανήμπορων εμ-

βίων .

3.Πολέμιο του εθελοντισμού εκατομ-

μυρίων Ευρωπαίων πολιτών που βοη-

θούν με κάθε τρόπο τα αδέσποτα της

Ελλάδας τους οποίους και χαρακτηρί-

ζει συλλήβδην εμπόρους ψυχών γιατί

κάποιοι κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

4. Φορτώνει τους Δήμους της χώρας

με επιπλέον αρμοδιότητες στις οποίες

δεν υπάρχει περίπτωση να ανταποκρι-

θούν. Είναι γνωστό σε όλους, ότι 15

χρόνια τώρα που οι Δήμοι έχουν εκ

του νόμου την αρμοδιότητα διαχείρι-

σης των αδέσποτων είτε δεν θέλουν

ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε

αυτές και τα αποτελέσματα τα βλέ-

πουμε καθημερινά στους δρόμους .

Τα εκατοντάδες χιλιάδες αδέσποτα,

αν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, θα

πολλαπλασιαστούν και θα πλημμυρί-

σουν τις πόλεις και τα χωριά αφού

βάζει ταφόπλακα στον εθελοντισμό

των πολιτών χάριν των οποίων όλα

αυτά τα χρόνια προστατεύονται από

την σκληρή ελληνική πραγματικό-

τητα της ζωής στους δρόμους και

υιοθετούνται».

Προς ΝεοΔημοκράτες

Αγαπητοί νεοδημοκράτες 

Στις 13 Μαΐου 2018 ορίστηκαν οι  εσωκομματικές εκλο-

γές  της ΝΔ για τις τοπικές οργανώσεις των ΔΗΜ.ΤΟ.

΄Εχοντας ήδη εκφράσει τις απόψεις μου τόσο στις συνε-

δριάσεις της ΔΗΜ.ΤΟ  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όσο

και δημόσια, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη το νέο κατα-

στατικό του κόμματός  μας όπου αναφέρεται ότι δεν μπο-

ρούν να είναι υποψήφιοι για Πρόεδροι της ΔΗΜ.ΤΟ  τα

μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα μονοπρόσωπα

όργανα των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού καθώς και τα μέλη του

κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστι-

κές αρμοδιότητες σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄και

β΄βαθμού. Επίσης οι ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της

ΟΝΝΕΔ, οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πο-

λιτικών γραφείων, οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων

του κόμματος και οι γραμματείς ή οι αναπληρωτές γραμ-

ματείς ή άλλα στελέχη του κόμματος που έχουν οριστεί

στα καθήκοντά τους με απόφαση του Προέδρου.  

Στα δύο χρόνια που συμμετείχα ως μέλος της ΔΗΜ.ΤΟ,

παρότι ο Πρόεδρος και τα περισσότερα μέλη προέρχον-

ταν από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη συνεργα-

στήκαμε άψογα. Αυτό δεν συνέβη όμως σε όλες τις

τοπικές οργανώσεις και θεωρώ ότι είναι και θέμα αρχής

ο Πρόεδρος της εκάστοτε ΔΗΜ.ΤΟ να μην έχει σχέση με

την τοπική αυτοδιοίκηση.  Στην δική μας ΔΗΜ.ΤΟ  τόσο ο

Πρόεδρος όσο και τα υπόλοιπα μέλη καταφέραμε να δρα-

στηριοποιήσουμε την συμμετοχή των μελών της Ν.Δ με

τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε  και πι-

στεύω ότι εισχωρήσαμε, όπως άλλωστε προβλέπεται και

στο καταστατικό, σε όλους φίλους και ψηφοφόρους

καθώς τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας μας. Αυτός

είναι και ο λόγος που θα είμαι υποψήφια Πρόεδρος για

την ΔΗΜ.ΤΟ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και όχι για

την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να συνεχιστεί το

έργο που ξεκινήσαμε. 

Με  δεδομένο δε,  ότι μπροστά μας έχουμε προεκλογική

χρονιά  πρέπει με κάθε τρόπο να προωθήσουμε τις ιδεο-

λογικές θέσεις του κόμματός μας και να προσελκύσουμε

νέα μέλη, αφού σκοπός μας πρέπει να είναι η αυτοδυνα-

μία της ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές. 

Ευχαριστώ

Κλεοπάτρα Σαραντάκου
Προϊσταμένη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβούλιου

Καθηγήτρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ  το απαράδεκτο 

νομοσχέδιο για τα Ζώα Συντροφιάς

Η άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου-εκτρώματος είναι η

μόνη ηθική και αποδεκτή λύση και η οικοδόμηση ενός

νέου αποτελεσματικού ως προς τον περιορισμό των αδέ-

σποτων έως την εξάλειψή τους πάντα με γνώμονα τον

σεβασμό προς τα ζώα, ρεαλιστικού, πολιτισμένου και

σύγχρονου, ευρωπαϊκής κατεύθυνσης αλλά και με σεβα-

σμό προς τους χιλιάδες εθελοντές Έλληνες πολίτες που

καθημερινά χρόνια τώρα δίνουν με πλήρη ανιδιοτέλεια

και αυταπάρνηση ένα αγώνα άνισο μεν στηριγμένο δε σε

αξίες και ιδανικά για τα ζώα και τον άνθρωπο.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ συντάσσεται ανεπιφύλακτα μαζί με

τις φιλοζωικές οργανώσεις και ζητά να αποσυρθεί το νο-

μοσχέδιο και να ξεκινήσει ο πραγματικός διάλογος που

δεν έγινε ποτέ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων

του Δήμου μας αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημένο και

δικαιωμένο μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 231/2018

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δια-

δικασία εργατικών διαφορών), αφού με αυτήν μετατρέ-

πονται οι συμβάσεις 8 (οκτώ) εργαζομένων του Δήμου

μας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ειδικά που τέ-

τοιες αποφάσεις στις μέρες μας σπανίζουν. Πρόκειται για

συναδέλφους (και πιο συγκεκριμένα για τους: 1. Χρήστο

Μαγγανά, 2. Ιωάννη Δρίτσα, 3. Παναγιώτη Ορφανό, 4.

Γεώργιο Γιάννη, 5. Βασίλειο Γιαννακόπουλο, 6. Βασίλειο

Σουλιώτη, 7. Χρήστο Τόνιο και 8. Ιωάννη Λαμανδρέα), οι

οποίοι εργάζονται ήδη από πολλά έτη στις Υπηρεσίες

Ύδρευσης, Καθαριότητας και Κήπων, οι οποίες και μαστί-

ζονται από έλλειψη προσωπικού. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας από την αρχή υπερασπίστηκε

το δίκαιο αίτημά τους και πέρα από την ηθική υποστήριξη

κάλυψε σε όλες τις φάσεις και τα δικαστικά έξοδα, προ-

κειμένου αυτοί να αποκτήσουν σταθερή εργασία. Επίσης

παραστήκαμε στη δίκη δια του Προέδρου του Συλλόγου

μας και καταθέσαμε ενόρκως για τον πάγιο και διαρκή

χαρακτήρα των αναγκών που καλύπτουν. 

Τους καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια των εργα-

ζομένων του Δήμου μας και τους ευχόμαστε καλή πο-

ρεία, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι όταν είμαστε

ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά! 

Μαρκόπουλο, 27 Μαρτίου 2018

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

“Νοσηρό” το Νομοσχέδιο για τα κατοικίδια ζώα

ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πλοιοκτητών

Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.) αναγνω-

ρίζει τις θετικές μέχρι τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις

του αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου αν-

ταγωνισμού, κυρίως από χώρες και σημαίες που δεν

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις

προσπάθειές του για τη διεύρυνση και το άνοιγμα

της αγοράς θαλάσσιου τουρισμού στα σκάφη ση-

μαίας κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολικού

μήκους άνω των 35 μέτρων, υπό τον απαράβατο

όρο της ίσης μεταχείρισης με τα αντίστοιχα ελλη-

νικά ή/και ευρωπαϊκά της Ε.Ε., αλλά της τήρησης

της εν γένει νομιμότητας.

Παράλληλα δε, το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΤ δηλώνει παρόν

στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής στο

θαλάσσιο τουρισμό, για την αντιμετώπιση του αθέμι-

του ανταγωνισμού, ώστε η Μεσόγειος θάλασσα να

αποτελέσει μία θάλασσα ειρήνης και ελεύθερης ναυ-

σιπλοΐας, με ενιαίους κανόνες, αλλά και θετικές επι-

πτώσεις στην τοπική οικονομία.

Κατ΄ αυτή την έννοια βρισκόμαστε αλληλέγγυοι

στις προσπάθειες του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής για την θεσμοθέτηση ενός ξε-

κάθαρου νομικού πλαισίου προς αυτή την

κατεύθυνση.
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος

η 25η Μαρτίου 1821, στους Δήμους της χώρας.

Η φετινή γιορτή είχε μία ιδιαίτερη συγκίνηση,

γιατί οι προκλήσεις στα εθνικά μας θέματα είναι

πολύ έντονες και η μνήμη και η τιμή σ᾽αυτούς

που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα είναι

χρέος βαρύ. 

Η Ελλάδα πρέπει να υψώσει το ανάστημά της.

Να δείξει την υπερηφάνεια που έχει για την ει-

ρήνη που πρεσβεύει, αλλά και τη μαχητικότητα

στο όνομα της ελευθερίας.

Σε όλους τους Δήμους παρέλασαν από τους

πολύ μικρούς μαθητές μέχρι τους μεγάλους και

ώριμους λυκειόπαιδες.

Εντυπωσιακή η παρουσία του πολιτιστικού Συλλόγου “Ευ-
ρυάλ Βούλας” στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη
Βούλα.  Το στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του Συλλόγου

Δημ. Ζησιμόπουλος, συμμετείχε στην παρέλαση το χορευ-
τικό τμήμα του Συλλόγου. Στη συνέχεια χόρεψαν παραδο-
σιακούς χορούς από την Ανατολική Ρωμυλία:

Τραμπανιστό Ζωναράδικο (μαυροθαλασσίτικη παραλαγή
του ζωναράδικου), Ζερβό, Σφαρλή, Συγκαθιστό (ελεύθε-
ρος μεικτός χορός από το Μοναστήρι Αν. Ρωμυλίας).

Με παραδοσιακές φορεσιές, χρώματα και χαρούμενα πρόσωπα γέμισαν οι δρόμοι, του Δήμου Μαρκοπούλου. Μεγάλη η συμμετοχή των κατοίκων στο Δήμο Διονύσου.

Στο Δήμο Λαυρεωτικής

Στο Δήμο Παλλήνης.

Στο Δήμο Παλλήνης.

25η Mαρτίου 1821

Hμέρα τιμής και μνήμης
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Η Ένωση Πολιτών Αττικής, ο Επιμορφω-

τικός και Εκδρομικός  Όμιλος Λαυρίου, η

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, πραγ-

ματοποίησαν την Κυριακή 18 Μαρτίου

2018 στο Παλαιό Μηχανουργείου Λαυ-

ρίου, εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του

σημαντικού αρχαιολόγου Ευάγγελου Κα-

καβογιάννη για την προσφορά του στον

τόπο και την αρχαιολογία, οργάνωσαν

και πραγματοποιήσαν η Ένωση Πολιτών

Αττικής, ο Επιμορφωτικός και Εκδρομι-

κός  Όμιλος Λαυρίου, η Εταιρεία Μελε-

τών Λαυρεωτικής, την Κυριακή 18

Μαρτίου 2018 στο Παλαιό Μηχανουρ-

γείου Λαυρίου.  Στη γη που υπηρέτησε,

στα χώματα που ο ίδιος ανέσκαψε αφιε-

ρώνοντας ολόκληρη τη ζωή του, στο

Λαύριο. 

Παρών και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δη-

μήτρης Λουκάς, εκπρόσωποι φορέων και

θεσμικών οργάνων.

Στην εκδήλωση μίλησαν για τον Ε. Κακα-

βογιάννη, ο Ομότιμος Καθηγητής του

Ε.Μ.Π. Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Θεοδό-

σης Τάσιος, η Επίτιμη Διευθύντρια Αρ-

χαιοτήτων Όλγα Κακαβογιάννη, ο

εκπρόσωπος της Επιστημονικής Εται-

ρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνο -

Ρήγας Χάρης Κωσταρέλλος,   η Δρ Αρ-

χαιολογίας, Διευθύντρια της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής Ελένη Ανδρί-

κου και ο Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συν-

δέσμου Λαυρεωτικής Σταύρος Ιατρού.

Ο Ευάγγελος Κακαβογιάννης γεννήθηκε

στο Λαύριο το 1938 και απεβίωσε το

2016. Εργαζόταν σπουδάζοντας παράλ-

ληλα και αναδείχθηκε σε διακεκριμένο

αρχαιολόγο ο οποίος εργάστηκε σε ανα-

σκαφές σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Από

το 2000 και ως τη συνταξιοδότησή του

διετέλεσε Διευθυντής Προϊστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου

Πολιτισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών του,

αφορά την Ανατολική Αττική, και ειδικά

τα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική όπως: 

● Μελέτη των αρχαίων μεταλλείων και

μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της

Λαυρεωτικής, με επιστέγασμα την από-

δοση στο ελληνικό και ξένο κοινό ενός

ολοκληρωμένου βιομηχανικού χώρου

όπως είναι το συγκρότημα των εργαστη-

ρίων καθαρισμού του μεταλλεύματος

που βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Σου-

νίου.

● Μελέτη και ανάδειξη του Δήμου του

Αρχαίου Μυρρινούντα στη Μερέντα

Μαρκοπούλου, όπου η αρχαιολογική

σκαπάνη έφερε στο φως το άγαλμα της

κόρης Φρασίκλειας και ενός κούρου, που

θάμπωσαν με την ομορφιά τους όχι μόνο

τον ανασκαφέα, αλλά αρχαιολόγους

Έλληνες και ξένους.

● Αναζήτησε και εντόπισε στη θέση Φού-

ρεσι Γλυκών Νερών, εκτεταμένο νεκρο-

ταφείο θαλαμωτών τάφων που

χρησιμοποιήθηκε από τον 14ο έως και

τον 12ο αιώνα π.Χ.

● Πρωτοστάτησε στην ίδρυση Εταιρείας

Μελετών Λαυρεωτικής (1985) και του

Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου

(1986)  καθώς και την οργάνωση και κα-

θιέρωση του θεσμού των Επιστημονικών

Συναντήσεων της Ν.Α Αττικής.

Ο Ευάγγελος Κακαβογιάννης αγωνί-

στηκε για τη διάσωση των αρχαιοτήτων,

διενήργησε εκατοντάδες σωστικές ανα-

σκαφές, έγραψε βιβλία και πολλά επι-

στημονικά άρθρα, μιλούσε απλά και κα-

τανοητά στον κόσμο για τα αρχαία και

προτιμούσε τη μελέτη από την προβολή

και δημοσιότητα.   

Eπίπεδο πλυντήριο εμπλουτισμού του αργυρομο-
λυβδούχου μεταλλεύματος δίπλα από το αρχαίο

θέατρο Θορικού (4ος αι. πΧ)

Ήταν παράδειγμα σεμνού, αυτοδημιούρ-

γητου και άοκνου αρχαιολόγου, που του

άρεσε η σκληρή δουλειά και δεν κυνή-

γησε αξιώματα, δάφνες και τίτλους εται-

ρειών, όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε

από τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με τη Μικτή

Χορωδία του Ε.Ε.Ο.Λ. τη Δημοτική Θεα-

τρική Ομάδα ‘’ΕΞΟΡΥΞΗ’’ και τον ποιητή

Νίκο Βουρλάκο.

Εκδήλωση μνήμης 

για τον αρχαιολόγο 

Ευάγγελο Κακαβογιάννη

Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy

για τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

«Οὐδένα γάρ ἄλλον ποτέ δυνήσεσθαι μείζω πρᾶξαι τού-
των· οὔτε γάρ ἐν τοῖς Ἕλλησι γενήσεσθαι τηλικοῦτον
ἔργον, ὅσον ἐστί τό πάντας ἡμᾶς ἐκ τοσούτων πολέμων ἐπί
τήν ὁμόνοιαν προαγαγεῖν, οὔτε τοῖς βαρβάροις εἰκός
ἐστι συστῆναι τηλικαύτην δύναµιν, ἤν τήν νῦν
ὑπάρχουσαν καταλύσῃς. Ὥστε τῶν µέν ἐπιγιγνο-
µένων οὐδ᾽ἤν τις τῶν ἄλλων διενέγκῃ τήν φύσιν,
οὐδέν ἕξει ποιῆσαι τοιοῦτον».

(Ισοκράτης, 436-338, “Φίλιππος”, 141)

(= Γιατί ποτέ κανείς άλλος δε θα μπορέσει να κάνει έργα

σπουδαιότερα από αυτά· γιατί ούτε μεταξύ των Ελλήνων

μπορεί να γίνει έργο τόσο σπουδαίο, όσο είναι το να μας

συμφιλιώσει κανείς όλους, ύστερα από τόσους εμφυλίους

πολέμους, ούτε οι βάρβαροι είναι φυσικό να συγκεντρώσουν

τόση μεγάλη δύναμη, αν καταστρέψεις αυτήν που έχουν

τώρα, ώστε από τους μεταγενεστέρους, ακόμη και αν δια-

φέρει κανείς πάρα πολύ από τους άλλους στα φυσικά προ-

σόντα, δεν θα έχει επιτύχει κάτι παρόμοιο).

ΣΧΟΛΙΟ: Η Πανελλήνια Ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση

που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.

από τον Σοφιστή Γοργία τον Λεοντίνο (485-380), σε λόγο του

στον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Κύριος εκφραστής αυτής της

πολιτικής ήταν ο Αθηναίος Ρητοροδιδάσκαλος Ισοκράτης.

Θεωρείται ο πνευματικός πατέρας του Ελληνικού Έθνους.

Είναι ο πρώτος που διατύπωσε την ανάγκη της διατήρησης

του Έθνους, ένας πραγματικός και γνήσιος Πατριώτης. Στον

“Πανηγυρικό” του λόγο (380 π.Χ.) διατυπώνει την άποψη ότι

τον κοινό αγώνα εναντίον των Περσών θα μπορούσε να ανα-

λάβει η Αθήνα με την ανασύσταση της ηγεμονίας της. Αργό-

τερα η αδυναμία της Αθήνας να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και

να επιβληθεί, τον έστρεψε στην ιδέα ότι ένας ισχυρός μο-

νάρχης θα ένωνε τους Έλληνες και θα τους οδηγούσε εναν-

τίον των Περσών. Απευθύνθηκε σε πολλές προσωπικότητες

της εποχής του που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν την πα-

νελλήνια ιδέα, όπως ήταν ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμί-

νας της Κύπρου, ο Ιάσων, τύραννος των Φερών της

Μαγνησίας, ο Διονύσιος Α’, τύραννος των Συρακουσών,

αλλά τελικά βρήκε αποδοχή στον Φίλιππο τον Β’, βασιλιά

της Μακεδονίας. Ο Σοφιστής Γοργίας είχε συνθέσει κατά τη

διάρκεια του Πελ/κού Πολέμου “Επιτάφιο” λόγο από τον

οποίο έχει διασωθεί εκτενές απόσπασμα. Η γνωστότερη και

διδακτικότερη φράση του κειμένου του είναι: «Τά µέν κατά
τῶν βαρβάρων τρόπαια ὕµνους ἀπαιτεῖ, τά δέ κατά
τῶν Ἑλλήνων θρήνους», ήτοι τα μνημεία νίκης κατά των

βαρβάρων απαιτούν ύμνους και πανηγυρισμούς, ενώ τα κατά

των Ελλήνων απαιτούν θρήνους, κλαυθμούς και οδυρμούς. 

Το αίτημα αυτό για συνένωση των Ελλήνων ήταν ο πυρήνας

του “Ολυμπικού” του λόγου. Απόσπασμα επίσης έχει σωθεί

από τον “Ολυμπιακό” (388 π.Χ.) λόγο του γνωστού Ρήτορα

Λυσία (459-377 π.Χ.). Ο Ισοκράτης στο λόγο του “Περί Ειρή-

νης” απευθύνει εκκλήσεις συνεργασίας των Ελλήνων και αν-

τιμετώπισης των Περσών και αργότερα στην επιστολή του

“Φίλιππος” προσκαλεί τον ισχυρό βασιλιά της Μακεδονίας να

ενώσει όλους τους Έλληνες ως “ευεργέτης” τους και να τους

οδηγήσει κατά των Περσών. Ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β’ για

πρώτη φορά ύστερα από τον Τρωικό πόλεμο ενώνει τους σπα-

ρασσόμενους από εμφύλιες συγκρούσεις Έλληνες σε μια

προσπάθεια κοινή να αποτινάξουν τα δεσμά της υποτέλειας

και της εξάρτησης, στα οποία τους είχε εξαναγκάσει η επο-

νείδιστη Ανταλκίδειος Ειρήνη (386 π.Χ.). Η Ανταλκίδειος Ει-

ρήνη δεν ήταν τίποτε λιγότερο από μια υπαγόρευση, ένα

Diktat, μια Direktiva (με σημερινή έννοια προαπαιτούμενα),

σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς των Περσών με οποιονδή-

ποτε τρόπο (ενν. με Περσικά χρήματα) μπορούσε να επιβάλλει

τη συμμόρφωση κάθε Ελληνικής Πόλης - Κράτους σ’ αυτή.

Όποια Ελληνική Πόλη δε συμμορφωνόταν με τους όρους της

Ανταλκιδείου Ειρήνης, οι Πέρσες θα την πολεμούσαν. Η Αν-

ταλκίδειος Ειρήνη είχε καταδικαστεί από τον Αθηναίο Ρήτορα

Ισοκράτη στον “Πανηγυρικό” του, ένα λόγο που συμπλήρωνε

και τελειποιούσε περισσότερο από (10) χρόνια προκειμένου

να τον απαγγείλει την 100ή Ολυμπιάδα (380 π.Χ.).

Η συνένωση, η ενοποίηση των δυνάμεων της Ελλάδας απο-

τελούσε πάντοτε το κρίσιμο σημείο στην ιστορία της. Αν

δηλ. θα μπορούσε μια ισχυρή δύναμη να συνενώσει όλες τις

πόλεις - κράτη, όλους τους Έλληνες“· όχι αν θα μπορούσαν

οι Έλληνες ενωμένοι να αντισταθούν και να νικήσουν τους

επιτιθέμενους βάρβαρους λαούς. Το ότι η Ελλάδα ενωμένη

δεν φοβόταν κανέναν αντίπαλο και θα μεγαλουργούσε, ήταν

απολύτως βέβαιο. Η ενοποιήση των αντιμαχόμενων δυνά-

μεών της ήταν το πρόβλημα. Ο Ισοκράτης θεωρούσε την

ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων ως το σημαντικότερο επί-

τευγμα, και γι’ αυτό έστειλε επιστολή στο βασιλιά Φίλιππο

Β’. Ο λόγος του “Φίλιππος” εκφωνήθηκε το 346 π.Χ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Ο Μέγας Κωμωδιογράφος της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας

και πατέρας της πολιτικής Σάτιρας Αριστοφάνης (445-386)

του Φιλίππου και της Τηνοδώρας έγραψε (44) έργα, από τα

οποία διασώθηκαν (11) κωμωδίες, στα υπόλοιπα γνωρίζουμε

μόνο τους τίτλους τους. Δύο έργα του οι “Αχαρνής” παί-

χτηκε το 425, όπου κέρδισε το Α’ βραβείο και η “Ειρήνη” το

421, όπου κέρδισε το Β’ βραβείο, αποτελούν τα σημαντικό-

τερα έργα της παγκόσμιας αντιπολεμικής λογοτεχνίας.

Όταν ο Αριστοφάνης έγραψε την “Ειρήνη” ήταν 24-25 χρό-

νων, πολύ νέος. Ήταν το 421 π.Χ. και ο Εμφύλιος που αργό-

τερα πήρε το όνομα “Πελοποννησιακός” μετρούσε ήδη 10

χρόνια βίας, καταστροφών και θανάτου. Τη χρονιά που παί-

χτηκε η “Ειρήνη” οι Αθηναίοι είχαν πιστέψει πως τελείωσε

το κακό, γιατί μόλις είχε υπογραφεί η περίφημη Νικίειος Ει-

ρήνη, που θα κρατούσε 50 χρόνια. Διαψεύστηκαν. Οι εχθρο-

πραξίες δε σταμάτησαν ποτέ και ο πόλεμος έφερε κάτι πολύ

χειρότερο στην ιστορία των ελληνικών πόλεων: η Περσία εκ-

μεταλλεύτηκε το διχασμό, για να ορίσει τα ελληνικά πράγ-

ματα, το κυριότερο όμως, ο θεσμός της πόλης - κράτους

άρχισε να καταρρέει παίρνοντας μαζί του την αισιόδοξη περη-

φάνεια του πολίτη πως μόνο η συμμετοχή του στα κοινά μπο-

ρούσε να αλλάξει τα πράγματα, πως η πολιτική οφείλει να

ασκείται από όλους και όλοι να έχουν μερίδιο ευθύνης στα τε-

κταινόμενα. Η λήξη του Πελ/κού Πολέμου ήταν η αρχή του τέ-

λους της έννοιας “πολίτης” και η επαναφορά της ανάθεσης.

Επίκαιροι οι προβληματισμοί από τη μελέτη της περιόδου και

σημαντικά τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να αντλήσει.

Αποσπάσματα από την κωμωδία “Ειρήνη”

«Δεῦρο πᾶς χώρει προθύµως εὐθύ τῆς σωτηρίας.
Ὦ Πανέλληνες βοηθήσωµεν, εἴπερ πώποτε, τάξεων
ἀπαλλαγέντες καί κακῶν φοινικικῶν· 

ἡµέρα γάρ ἐξέλαµψεν ἥδε µισολάµαχος.
Πρός τἀδ᾽ἡµῖν, εἴ τι χρή δρᾶν, φράζε κἀρχιτεκτόνει·
οὐ γάρ ἔσθ᾽ὅπως ἀπειπεῖν ἄν δοκῶ µοι τήµερον,
πρίν µοχλοῖς καί µηχαναῖσιν ἐς τό φῶς ἀνελκύσαι
τήν θεῶν πασῶν µεγίστην καί φιλαµπελωτάτην».

(Από την Πάροδο του Χορού, στ. 301-308)

(= Όλοι πρόθυμοι εδώ, γραμμή για τη σωτηρία! 

Να βοηθήσουμε ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ όσο ποτέ 

δίχως όπλα, παρατάξεις και αιματηρά κτυπήματα·

τούτη η μέρα έλαμψε αντιπολεμική.

Πες λοιπόν τι πρέπει και κάνε και οδήγα, 

δισταγμοί και σιωπές δεν πρέπουν σήμερα.

Με σχέδιο και μόχθο πρέπει να λάμψει, να τη σύρουμε  

στο φως η Θεά η τρισμέγιστη και φίλη του Βάκχου).

«Μά Δι᾽, ἀλλ᾽ἀπόφηνον ὅλην σαυτήν 
γενναιοπρεπῶς τοῖσιν ἐρασταῖς ἡµῖν, 
οἵ σου τρυχόµεθ᾽ἤδη τρία και δέκ᾽ἔτη,
λῦσον δε µάχας και κορκορυγάς, ἵνα Λυσιµάχην σε
καλῶµεν.
Παῦσον δ᾽ἡµῶν τάς ὑπονοίας τάς περικόµψους,
αἷς στωµυλλόµεθ᾽εἰς ἀλλήλους· 
µεῖξον δ᾽ἡµᾶς τούς Ἕλληνας πάλι ἐξ ἀρχῆς φιλίας 
χυλῷ καί συγγνώµῃ τινί πρᾳοτέρᾳ κέρασον τόν νοῦν.

(Από το Β’ επεισόδιο, στ. 987-998)

(= Μα το Δία, όχι, αλλά φανέρωσε τον εαυτό σου 

γενναιόδωρα σε μας που σ’ αγαπάμε, 

που βασανιζόμαστε από τον καημό σου ως τώρα χρόνια δεκατρία, 

λύσε τη μάχη και την αντάρα, για να σε λέμε Λυσιμάχη.

Σταμάτησε τις υποψίες μας τις περίτεχνες αυτές 

που κάνουν να ξεφωνίζουμε πολλά ο ένας για τον άλλον· 

ανακάτεψε τους Έλληνες όλους πάλι από την αρχή σε φι-

λίας χυλό, και το νου τους με πραότητα σμίξ’ τον και άφεση).

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτούς τους σπουδαίους, επίκαιρους και διαχρονι-

κούς για κάθε νοήμονα άνθρωπο στίχους, τους απευθύνει ο

πρωταγωνιστής του έργου Τρυγαίος, αμπελουργός δεξιός

(άξιος) Αθμονεύς (= Αμαρουσιώτης) στην Ειρήνη, η οποία

είναι φυλακισμένη σ’ ένα βάραθρο από τον Πόλεμο.

Η Ειρήνη αποτελεί ιδιωτική/ατομική υπόθεση του καθενός

από μας και όλου του λαού, όταν οι ηγέτες του είναι ανίκα-

νοι να του τη διασφαλίσουν και να την εδραιώσουν.

Ο Αριστοφάνης διά στόματος του Τρυγαίου, κάνει έκκληση

στην Ειρήνη, να ξαναπλάσει τον Έλληνα με την ελπίδα να

αλλάξει νοοτροπία και να ξεχάσει και να αποβάλλει τα εμ-

φυλιοπολεμικά σύνδρομα και τις παθογένειες που κουβαλάει

εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Η λέξη ΕΙΡΗΝΗ ετυμολογικά παράγεται από το ρήμα εἴρω =

ενώνω, συνδέω, συναρμολογώ, εξ ου και η λέξη συνειρμός.

Την παρίσταναν να κρατάει στα χέρια της τον Πλούτο και το

κέρας της Αμαλθείας. Η ΕΙΡΗΝΗ ήταν θυγατέρα του Δία και

της Θέμιδας μαζί με τις αδελφές της, τη Δίκη και την Ευνομία,

που αποτελούν τις Ώρες, αρμόδιες,  σύμφωνα με τον Ησίοδο,

να διαφυλάττουν τον ηθικό κόσμο της ανθρώπινης ζωής.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

Ἀλληλοπεριχώρησις: συνύπαρξη προσώπων, ιδεολογιών, απόψεων

χωρίς να χάνουν την ιδιοπροσωπία - ιδιαιτερότητά τους, χωρίς να αφο-

μοιώνεται ο ένας απ’ τον άλλον. Η σύνθεση του πώς οφείλουμε να

πράττουμε εμείς στους άλλους και οι άλλοι σε μας, μια αποδοχή σε

υπέρτατο βαθμό. Πολυσύνθετη λέξη, άγνωστη στους πολλούς, γνω-

στή στους λίγους αλλά τεράστιας σημασίας. Αν βιωθεί σωστά τότε η

κοινωνία μπορεί να ξεπεράσει πάρα πολλές εγγενείς αδυναμίες της

και παθογένειες, όπως ιδεοληψίες, προλήψεις, προκαταλήψιες. Αν η

Σύνθεση/η Ενότητα αποτελεί ένα καθολικό, πλανητικό ζητούμενο, για

τους Έλληνες συνιστά μια κυριολεκτική Υπαρξιακή Συνθήκη. Όποτε

πετυχαίνουμε την Αλληλοπεριχώρηση διάσπαρτων και αντιφατικών

στοιχείων, τότε μπορούμε να παράγουμε υψηλό πολιτισμό, ιδέες, πο-

λιτικό αποτέλεσμα. Σε όλες τις στιγμές εκείνες που τα “διαρραγέντα

μέλη” των Ελλήνων δεν κατορθώνουν να συντονιστούν, κυριαρχεί η

παρακμή, η ένδεια των ιδεών, ο καημός της Ρωμιοσύνης.

Αλληλοφθορία: αλληλοσφαγή, αλληλοκτονία, αλληλοφονία, αλληλοεξόν-

τωση, αλληλοσκοτωμός, αλληλοσπαραγμός, αμοιβαία φθορά. Αντίθετο

Αλληλοφιλία = η αμοιβαία φιλία αλληλεγγύη, αλληλοϋποστήριξη, αλ-

ληλοβοήθεια.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀλληλοπεριχωρήσεως*

ἄρχεσθαι
&

Ἀλληλοφθορίας*
παύεσθαι
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Tην Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στο 2ο

Γυμνάσιο Βούλας το γνωστό συγ-

κρότημα  ENCARDIA έδωσε μία

πολύ όμορφη συναυλία που ενθου-

σίασε τα παιδιά, τα οποία όχι μόνο

τραγούδησαν αλλά και χόρεψαν

στους ρυθμούς του πολύ

καλού αυτού μουσικού σχήμα-

τος. Στόχος της βιωματικής

αυτής παράστασης  ήταν να

φέρει τα παιδιά  σε επαφή με

τα τραγούδια, το χορό αλλά

και γενικά τον πολιτισμό και

την ζωντανή παράδοση των

Ελλήνων της Νότιας Ιταλίας.

Ακόμα να τους παρουσιάσει

τα μουσικά όργανα και να

τους γνωρίσει  την υπέροχη

γλώσσα των Ελληνοφώνων,

τα Grico, μια γλώσσα που στα-

διακά χάνεται  αφού λίγοι

ακόμα απέμειναν να τη μιλούν στις

περιοχές του Ιταλικού Νότου. Τα όρ-

γανα που έπαιξαν  οι μουσικοί ήταν

κιθάρα, κόντρα μπάσο, μαντολίνο,

βιολί, παραδοσιακά ταμπορέλλα,

καστανιέτες, κ.α.

Όμορφη στιγμή της εκδήλωσης ο

χορός  tarantella pizzica, τα βασικά

βήματα του οποίου έδειξε στα παι-

διά η χορεύτρια του συγκροτήμα-

τος. Ο χορός αυτός είναι

από τους αρχαιότερους

της Μεσογείου και “κέρ-

δισε’’  τα παιδιά, τα οποία

χόρεψαν με μεγάλο εν-

θουσιασμό. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε

από την πολύ όμορφη χο-

ρωδία του σχολείου που

είχε την ευκαιρία, με την

καθοδήγηση της καθηγή-

τριας  κ. Σιαφλά,  να ερμη-

νεύσει μαζί με τους

επαγγελματίες μουσικούς

κάποια πολύ αγαπημένα

τραγούδια των ελληνόφω-

νων χωριών της Κάτω Ιτα-

λίας.

Το συγκρότημα encardia

δημιουργεί και παρουσιά-

ζει μουσικές και τραγούδια μέσα

από την πλούσια μουσική παράδοση

της Κάτω Ιταλίας αλλά και της ευρύ-

τερης περιοχής της Μεσογείου.

Πάνω από δώδεκα χρόνια, οι encar-

dia  αναπνέουν τον αέρα της πεδιά-

δας του Σαλέντο, της Καλαβρίας και

της Σικελίας, από όπου πηγάζει

ατόφια η έμπνευση στη μέχρι τώρα

πορεία και δημιουργία τους. Το μου-

σικό αυτό σχήμα έχει αποτελέσει

και αντικείμενο  ντοκιμαντέρ με

τίτλο:  “Encardia: η πέτρα που χο-

ρεύει”, που απέσπασε το Βραβείο

Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντο-

κιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2012).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο

πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελ-

ληνικής Γλώσσας και της Μουσικής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σχολείο

φέτος υλοποιείται πολιτιστικό πρό-

γραμμα με τίτλο ‘’Ιστορία, Γλώσσα

και Παράδοση των ελληνόφωνων

περιοχών της Νοτίου Ιταλίας’’

“Encardia: η πέτρα που χορεύει”, στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας«Το Ελληνικό Θέατρο χθες,
σήμερα, αύριο»

Στο πλαίσιο των «Φιλολογικού Καφενείου», ο Πολιτιστικός

Οργανισμός “Arthina” συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα

Θεάτρου, με την ομιλία του εκλεκτού ηθοποιού, συγγρα-

φέα και σκηνοθέτη Στέφανου Ληναίου με θέμα: Το Ελλη-
νικό Θέατρο χθες, σήμερα, αύριο.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018,

στον Πολυχώρο “Artville”, Ιάσονος 5, Γλυφάδα.

Τον ομιλητή παρουσίασε ο πρόεδρος του “Arthina” Μιχαήλ

Αγγελάκης ο οποίος τόνισε την συναίσθηση της ευθύνης

απέναντι στην κοινωνία και την τέχνη που χαρακτηρίζει

τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου, καθώς και την

προσφορά τους στο Ελληνικό Θέατρο. Μια προσφορά ποι-

ότητας και κοινωνικού προβληματισμού, χωρίς τυμπανο-

κρουσίες και τερτίπια προβολής. Μαζί με τη σύζυγο του

τη γνωστή ηθοποιό Έλλη Φωτίου μας πρόσφεραν έργα

που σφράγισαν την ελληνική σκηνή. Στη συνέχεια τον

λόγο πήρε η γ. γραμματέας Μαρία Ματάλα και ευχαρί-

στησε τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους. 

O Στέφανος Ληναίος μίλησε για τις αξίες του θεάτρου, το

ήθος που πρέπει να διδάσκει. Το έργο, όπως έλεγε ο δά-

σκαλός του Ντάριο Φο, που χάθηκε πρόσφατα, πρέπει να

έχει έναν στόχο, να γράφεται για κάποιο σκοπό, να απευ-

θύνεται στον θεατή. 

Τρία είναι τα απαραίτητα στοιχεία μιας πετυχημένης πα-

ράστασης: Ο ηθοποιός, το έργο και ο θεατής. Εδώ ο Λη-

ναίος μίλησε για την αμφίδρομη σχέση ηθοποιού και

θεατή, τον διχασμό του θεατή

– που πολλές φορές συμπά-

σχει με τον ηθοποιό και προ-

σπαθεί κάποτε και να τον

βοηθήσει. Ένα καλό έργο λοι-

πόν, ο ηθοποιός και ο θεατής

είναι τα απαραίτητα στοιχεία.

... Εξήγησε την αγάπη του

θεατή για τον ηθοποιό. Είπε

χαρακτηριστικά πως ο θεατής

βλέπει ένα είδωλο. Αυτόν που

αγαπά ο θεατής είναι τον

ρόλο που υποδύεται ο ηθο-

ποιός, όχι τον ίδιο. Στο πρό-

σωπο της Έλλης Φωτίου,

παραδείγματος χάριν, βλέπει την Μαργαρίτα που τόσο

ωραία υποδύθηκε η Φωτίου. Το ιδεώδες είναι ο ηθοποιός

να είναι προσγειωμένος, αφού υποδυθεί  τον ρόλο του.

Ο Ληναίος μίλησε ακόμη για τους ηθοποιούς της γενιάς

του, μας είπε δικές του ιστορίες με αυτούς. Μίλησε για

τους δασκάλους του και την ομάδα των διανοητών της

εποχής του (Παπανούτσο, Λίνο Πολίτη κ.α.) που τον «κα-

κόμαθαν» ανεβάζοντας τον πήχη της σκέψης τους ψηλά. 

ασκείται καθημερινά πριν την παράσταση για να αντέξει.

Πρέπει να ασκεί την φωνή του και το σώμα του... 
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Το Συνέδριο αυτό είναι το 12ο που πραγματοποιείται

στον κύκλο των Περιφερειακών Συνεδρίων που έχουν

προγραμματιστεί, προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεν-

τρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς

φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Εθνικής

Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η σε βάθος διερεύνηση των

παραγωγικών δυνατοτήτων ώστε να τεθούν ποιοτικοί

και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική της

Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχε-

δίου περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Μέσω της διαβούλευσης, θα επιδιωχθεί η κατάρτιση

ενός οδικού χάρτη ενεργειών σε συνάρτηση αφενός με

τις προτεραιότητες της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατη-

γικής 2021», αφετέρου με τις πρωτοβουλίες και δράσεις

που έχουν ήδη αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί από την Περι-

φέρεια, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της περιοχής,

από την εποχή της κρίσης στην εποχή της Δίκαιης Ανά-

πτυξης.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου (Παρα-

σκευή 30/3), θα ξεκινήσουν με ομιλία του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, θα συνε-

χιστούν με δύο συνολικά συνεδρίες και θα κλείσουν με

μια Ειδική Θεματική Συνεδρία στην οποία ομιλητής θα

είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει άλλες

τέσσερις συνολικά συνεδρίες.

Οι συνεδρίες θα φιλοξενηθούν στο Τεχνολογικό – Πο-

λιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, την Παρασκευή 30/3/2018 και

το Σάββατο 31/3/2018, σύμφωνα με το συνημμένο Πρό-

γραμμα.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την κεντρική εκδήλωση

που θα γίνει το Σάββατο 31/3/2018 στις 6:45μμ, στην

οποία μετά τους χαιρετισμούς των Δημάρχων Λαυρεω-

τικής, Δημήτρη Λουκά και Παλλήνης, Αθανάσιου Ζού-

τσου, θα ακολουθήσει ομιλία της Περιφερειάρχη, Ρένας

Δούρου.

Η κεντρική εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του

Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Περιφερειακό Συνέδριο 

«Σκοπός κάθε αναπτυξιακού συνεδρίου

είναι η συνεννόηση των παραγωγικών

φορέων, των θεσμικών παραγόντων και

των θεσμών εκπροσώπησης κάθε πε-

ριοχής σε ένα εθνικό- σε πρώτη φάση-

σχεδιασμό ανασυγκρότησης της ελλη-

νικής οικονομίας που φυσικά προϋπάρ-

χει ή διαμορφώνεται σε πλαίσιο

δημόσιας διαβούλευσης που προηγείται

του συνεδρίου. 

Σε ένα συνέδριο με τέτοια σκοποθεσία

επιβάλλεται να γνωρίζουν όλοι οι συμ-

μετέχοντες ή να λαμβάνουν υπόψη

τους:

― τις δεσμεύσεις της Κεντρικής Κυβέρ-

νησης απέναντι στους δανειστές του

ελληνικού κράτους και τις νομοθετικές

ρυθμίσεις σχετικές με την «ανάπτυξη»

που εφαρμόζονται- οι οποίες έχουν ήδη

δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην αγορά

και στους τομείς της Ελληνικής Οικονο-

μίας- είτε αρνητικό είτε θετικό- και

άλλες που ακολουθούν.

Στο δικό μας αναπτυξιακό συνέδριο δεν

φαίνεται να προϋπάρχει ένα εθνικό σχέ-

διο παραγωγικής ανασυγκρότησης ή

συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και κανό-

νων βάσει των οποίων καλούμαστε να

προσαρμόσουμε αιτήματα και πολιτικές

προς πρακτική εφαρμογή. 

Υπάρχει βεβαίως μια προσπάθεια συλ-

λογής αιτημάτων από τους Ο.Τ.Α και

επιλεγμένους συλλογικούς φορείς

εντός του Μαρτίου 2018 από το Γραφείο

του Πρωθυπουργού και με τη συνδρομή

θεσμικών προσώπων της Τ.Α Β΄βαθμού

ή άλλων παραγόντων του Κυβερνώντος

κόμματος. Άρα εκ των ενόντων το πλαί-

σιο συνεννόησης των παραγωγικών φο-

ρέων, των πολιτικών θεσμών και άλλων

συλλογικών φορέων φαίνεται να γίνεται

σε αυτό το επίπεδο και προφανώς στο

Συνέδριο που ήδη διεξάγεται να εκφρα-

στεί ένα είδος forum αυτών των φορέων

που θα αξιοποιηθεί στη  συνέχεια μαζί

με άλλα συμπεράσματα των περιφερει-

ακών συνεδρίων. 

Εμείς οι Ο.Τ.Α Α΄βαθμού Ανατολικής Ατ-

τικής επιθυμούμε, έστω και υπό αυτές

τις συνθήκες και σε αυτό το πολιτικό

πλαίσιο διαλόγου, να βοηθήσουμε σε

μια εθνική συνεννόηση, σε ένα εθνικό

σχέδιο για την επανεκκίνηση της Ελλη-

νικής Οικονομία το οποίο: 

- θα έχει συνέχεια στις Κρατικές και Ευ-

ρωπαϊκές Πολιτικές μας, 

- θα το σεβαστούν οι εκάστοτε εθνικές

κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι

Διεθνείς Οργανισμοί

- θα αποκαταστήσει την κανονικότητα

στην Ελληνική Οικονομία, σε συνθήκες

υγιούς επιχειρηματικού πεδίου με τους

πολίτες (ανέργους, υποαπασχόμενους,

εργαζομένους, Έλληνες μετανάστες

γενιάς Μνημονίων κ.α) σε καλύτερη

θέση, με αξιοπρεπείς μισθούς, με πλήρη

κοινωνικά δικαιώματα όπως το Ελληνικό

Σύνταγμα και ο ιδρυτικός νόμος  της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης  προβλέπει. 

Για να είναι επιτυχημένο το Αναπτυ-

ξιακό Συνέδριο πρέπει στο τέλος του να

καταλήξει σε ένα Οδικό Χάρτη Υλοποί-

ησης των συμπερασμάτων του. 

Κάθε κρατικός και τοπικός φορέας θα

καταγράφεται στον Χάρτη με τις συναρ-

μοδιότητες και τις αρμοδιότητές του και

με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στο

βαθμό φυσικά που πρέπει να προηγη-

θούν νομοθετικές ρυθμίσεις –που προ-

τείνουμε και θα αξιολογηθούν- να είναι

και αυτές μέσα στον Χάρτη. 

Δεν μπορεί η εκάστοτε Ελληνική Κυβέρ-

νηση να φαίνεται ότι ακολουθεί κατά

γράμμα και με βάσει Οδικό Χάρτη Με-

ταρρυθμίσεων και ανάλογων δόσεων

δανείων και μέτρων αποκλιμάκωσης…

τα Μνημόνια και στην εσωτερική διαδι-

κασία υλοποίησης να μην έχει την ίδια

αφοσίωση και αγωνία για τις δικές της

διαδικασίες μεταρρυθμίσεων και υλο-

ποίησης πολιτικών με αναπτυξιακό χα-

ρακτήρα.

Εμείς οι 13 Δήμοι της Ανατολικής Αττι-

κής συντονιζόμαστε από κοινού για την

ανάδειξη της κύριας διαχρονικής αιτίας

αδυναμίας χάραξης μακροπρόθεσμης

βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής:

την έλλειψη βασικών υποδομών των πό-

λεων μας που σχετίζεται φυσικά με την

μονοδιάστατη αντίληψη ανάδειξης του

Λεκανοπεδίου της Αθήνας-Πειραιά και τη

μεταφορά προβλημάτων του στην περιφέ-

ρεια της Αττικής χωρίς να υπάρχουν οι

αντίστοιχες προβλέψεις υποδομών.

Λύνουμε  ζητήματα βασικών υποδομών

τώρα για να μπορούμε  να σχεδιάζουμε

την επανεκκίνηση της τοπικής οικονο-

μίας στον νευραλγικό γεωγραφικό χώρο

της Αν.Αττικής και την επαναθεμελίωση

της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα σή-

μερα που οι απειλές από την Τουρκία

είναι περισσότερο από ποτέ ξεκάθαρες

χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και

άμεσες ενέργειες στις θεματικές της

Ανάπτυξης. Είναι όρος για να ενισχύ-

σουμε την Εθνική μας Κυριαρχία σε μια

Ευρώπη που οφείλει υπερασπιστεί τις

αρχές και της αξίες της.

Δεν μπορούμε όμως και να προγραμμα-

τίζουμε την «ανάπτυξη» σε πήλινα

πόδια. Δεν μπορεί π.χ. ένα εργαλείο

ανάπτυξης όπως οι Οργανωμένες Χωρι-

κές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε) να μην αξιοποι-

είται και να αποκλειόμαστε ως

Ανατολική Αττική λόγω πληθυσμιακών

κριτηρίων με υποψία πολιτικής σκοπιμό-

τητας…

Λύνουμε τέλος ζητήματα Θεσμικά,  Οι-

κονομικά, Μόνιμου Προσωπικού της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης που δεν μπόρεσε

το πρόγραμμα «Καλλικράτης» να αντι-

μετωπίσει. Έτσι ώστε να μπορέσουν οι

Δήμοι να γίνουν πρωταγωνιστές της

Ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της

Ελληνικής Οικονομίας με τους πολίτες

«όρθιους» και τους παραγωγικούς κλά-

δους τις μεγάλες και μικρομεσαίες και

μικρές επιχειρήσεις σε διάταξη μάχης

και αντοχής. Ο εκλογικός νόμος δεν

ήταν ποτέ το πρώτο και βασικό πρό-

βλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συνέχεια στη σελ. 18

“Φιλοσοφία” και προτάσεις των 13 Δημάρχων στο Αναπτυξιακό Συνέδριο
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι οι 13 Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής συναντή-

θηκαν και συναποφάσισαν να παρουσιαστούν ως μία  “γροθιά” με ενιαία γραμμή για τα

προβλήματα της Ανατολικής Αττικής στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική

Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Αττικής που γίνεται στο Λαύριο. Για το λόγο αυτό πραγ-

ματοποίησαν δύο συναντήσεις.

Στη δεύτερη συνάντηση (28/3/18) οριστικοποίησαν τις κοινές τους θέσεις, οι οποίες θα

παρουσιαστούν στο συνέδριο από το Δήμαρχο Παλλήνης Θανάση Ζούτσο. 

Ενδεικτικά συζητήθηκαν ζητήματα ανάπτυξης (λιμένες, πρόσβαση, τουρισμός), υποδομών

(ύδρευση, αποχέτευση, σχέδια πόλης), θεσμικά κ.α. 

Η συνεργασία των Δήμων της Ανατολικής Αττικής και η διαμόρφωση κοινών θέσεων για

τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής αποτελεί ένα ελπιδοφόρο βήμα προς τη διεκδίκηση και

επίλυσή τους, αλλά και ένα βήκα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Στη συνάντηση παρέστησαν οι δήμαρχοι: Δημήτρης Κιούσης Κορωπίου,  Δημήτρης Λου-

κάς Λαυρεωτικής,  Ηλίας Ψινάκης Μαραθώνα,  Σωτήρης Μεθενίτης Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας,  Σπύρος Στάμου Παιανίας,  Θανάσης Ζούτσος Παλλήνης,  Βαγγέλης Μπουρνούς

Ραφήνας Πικερμίου, Θωμάς Ρούσσης Ωρωπού. Οι Δήμοι Αχαρνών, Αρτέμιδας – Σπάτων

και Σαρωνικού εκπροσωπήθηκαν από τους Γενικούς Γραμματείς τους, Θανάση Κατσι-

γιάννη, Γιώργο Σμέρο και Λευτέρη Μπούλια αντίστοιχα.

Ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, μας ενεχείρισε κάποια από τα στοιχεία που θα

παρουσιαστούν στο συνέδριο και αναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά.
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Τελικά η Κομισιόν με μια απαράδε-

κτη και εν πολλοίς προβληματική

και αβάσιμη Απάντηση η οποία κλεί-

νει τα μάτια στο τι πράγματι συμβαί-

νει νομιμοποιεί την εφαρμογή της

Γερμανικής και Βελγικής καραντί-

νας σε επιβάτες πτήσεων που ανα-

χωρούν από Ελλάδα και μάλιστα

ενόψει Πάσχα.

Και αυτό γιατί η Γερμανική και Βελ-

γική καραντίνα αποτελούν πλέον

συστηματική διοικητική πρακτική

στα γερμανικά και βελγικά αεροδρό-

μια συνιστώντας έτσι μέτρα που

έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με

συνοριακούς ελέγχους κατά παρά-

βαση του άρθρου 23 του κώδικα συ-

νόρων Σένγκεν. Μάλιστα είναι

χαρακτηριστικό ότι αυτές τις μέρες

εκτελούνται έργα στο αεροδρόμιο

Βρυξελλών για δημιουργία υποδο-

μών διενέργειας διαβατηριακών

ελέγχων και στο χώρο του τμήμα-

τος Α του αεροδρομίου που κατά τα

λοιπά λειτουργεί ως χώρος αφί-

ξεων-αναχωρήσεων πτήσεων για

χώρες Σένγκεν.

Έτσι οι Έλληνες πολίτες αντιμετω-

πίζονται ως πολίτες δεύτερης κα-

τηγορίας στα γερμανικά κυρίως

αεροδρόμια και αυτό το συνειδητο-

ποίησε προ μηνών στη Φρανκ-

φούρτη ακόμη και ο Αρχηγός της

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριά-

κος Μητσοτάκης.

Μάλιστα με τρίμηνη περίπου καθυ-

στέρηση η Κομισιόν σε Απάντηση

(1.3.18),  μετά από σχετική Κατεπεί-

γουσα Γραπτή Ερώτηση του Ευρω-

βουλή Νότη Μαριά (6.12.2017),

προβαίνει σε νομιμοποίηση των πα-

ράνομων διαβατηριακών ελέγχων

στους οποίους υποβάλλονται οι  Έλ-

ληνες επιβάτες κατά την άφιξή τους

στις Βρυξέλλες, από τις Βέλγικες

Αρχές. Επιπροσθέτως νομιμοποιεί

και τους αντίστοιχους ελέγχους

των Ελλήνων στα γερμανικά αερο-

δρόμια μια και επισημαίνει ότι

«κάθε κράτος μέλος μπορεί να διε-
νεργεί αστυνομικούς ελέγχους»
καθώς και ότι οι εν λόγω έλεγχοι

δήθεν επιτρέπονται βάσει των κανό-

νων της Συνθήκης Σένγκεν.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή «ενθαρρύ-
νει τη χρήση αναλογικών αστυνομι-
κών ελέγχων και αστυνομικής
συνεργασίας στον χώρο Σένγκεν».
Τη στιγμή λοιπόν που οι Έλληνες

επιβάτες αεροπορικών πτήσεων

από Ελλάδα υποβάλλονται σε πα-

ράνομους ελέγχους στα γερμανικά

και βέλγικα αεροδρόμια, η Γερμανία,

το Βέλγιο, η Γαλλία και η Αυστρία

δεν εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγ-

κεν και τελικά αυτή εφαρμόζεται

από την Ελλάδα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Πα-

τρίδα μας να έχει μετατραπεί σε μα-

γνήτη για τους χιλιάδες πρόσφυγες

και παράνομους μετανάστες οι

οποίοι καταφτάνουν στην Ελλάδα

προκειμένου να εφοδιαστούν τε-

λικά με έγγραφα τύπου Σένγκεν. 

Ενόψει όλων αυτών, η Ελλάδα οφεί-

λει εδώ και τώρα να αποχωρήσει

από τη Σένγκεν.

Oι Έλληνες το κάνουμε

γαργάρα;

Ο ίδιος ο Δημ. Αβραμόπουλος εξ

ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(1 Μαρτίου 2018), απαντά ότι το Βέλ-

γιο, όπως και κάθε άλλο κράτος

μέλος, μπορεί να διενεργεί αστυνομι-

κούς ελέγχους επίσης και στις μεθό-

ριες περιοχές (συμπεριλαμβανομένης

της πύλης σε αερολιμένες). 

Βάσει των κανόνων του Σένγκεν, οι

εν λόγω έλεγχοι επιτρέπονται, εφό-

σον δεν συνιστούν μέτρα που έχουν

ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συ-

νοριακούς ελέγχους (άρθρο 23 του

κώδικα συνόρων του Σένγκεν). Ως εκ

τούτου, οι αναφερόμενοι έλεγχοι επι-

βατών που προέρχονταν από την Ελ-

λάδα δεν απαγορεύονται εκ

προοιμίου από τον κώδικα συνόρων

του Σένγκεν.

Η Κομισιόν νομιμοποιεί τη Γερμανική 

και Βελγική καραντίνα για τους Ελληνες 

Αποχώρηση από τη Σένγκεν εδώ και τώρα!
Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά

Έργα που εκτελούνται στο αεροδρόμιο Βρυξελλών για την μονιμοποίηση
της βελγικής καραντίνας!!!

Δήλωση σε δημοσιεύματα 

«Δεν πρότεινα, ούτε στήριξα την ανταλλαγή των δύο Ελλή-
νων στρατιωτικών με τους οκτώ Τούρκους. Τέτοιες πράξεις
και ενέργειες δεν νοούνται σε ένα κράτος δικαίου και ως εκ
τούτου δεν θα μπορούσα να τις υιοθετήσω. 
Η απάντησή μου ήταν υποθετικό σενάριο, σε μία υποθε-
τική ερώτηση».

Kωνσταντίνος Κατσίκης
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των ΑΝ.ΕΛ.

Ντροπή. Η Alpha Bank μεταβίβασε

σε fund, καταναλωτικό δάνειο 

που είναι στο νόμο Κατσέλη, 400 €!!!

Έγινε και αυτό. Η Alpha Bank έστειλε σε δανειολήπτη,

επιστολή όπου γνωστοποιεί ότι μεταβιβάζει τα προσω-

πικά του δεδομένα και το δάνειο του σε fund. Πρόκειται

για καταναλωτικό δάνειο από πιστωτική κάρτα και είναι

του υπερβολικού ποσού των 400 ευρώ. Το πιο ενδιαφέρον

είναι ότι ο δανειολήπτης έχει υπαχθεί στην προστασία

του νόμου Κατσέλη (άνεργη, μονογονεϊκή οικογένεια

κλπ), για το σύνολο των δανείων του που είναι κατανα-

λωτικά και με μεγαλύτερα ποσά σε άλλη συστημική τρά-

πεζα (τα στοιχεία είναι στην διάθεσή μας).
Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μεταβιβάσεις δα-

νείων σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, funds. 

Συγκεκριμένα στις επιστολές τους, οι τράπεζες αναφέρουν:

“Με την παρούσα επιστολή, σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά

σας δεδομένα που τηρούνται από την τράπεζα και συνδέονται

με τις απαιτήσεις της τράπεζας, θα διαβιβασθούν στην Αποκτή-

σασα Εταιρεία και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως. Στο ίδιο πλαί-

σιο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως, ενδέχεται να διαβιβάσει

περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε εταιρείες

ενημερώσεως οφειλετών του Ν.3758/2009, σε δικηγόρους και

σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και δικαστικούς επιμελητές και

σε συμβολαιογράφους”.

Οι Ενωσεις Προστασίας Καταναλωτών, συστήνουν:
– Ασκούμε άμεσα το δικαίωμα της αντίρρησης, απαντώντας με

εξώδικη δήλωση, στην τράπεζα δηλώνοντας ότι, δεν δεχόμαστε

την διαβίβαση και την τήρηση των προσωπικών μας δεδομένων,

ούτε από την Εταιρεία Απόκτησης του χρέους μας, ούτε από την

Εταιρεία διαχείρισης αυτού

– Ενημερώνουμε κάποιον από του Φορείς Υποστήριξης κατανα-

λωτών, για καθοδήγηση και Προστασία.

Όπως προβλέπει ο νόμος 4354/2015, τα “κόκκινα” δάνεια θα

μπορούν να πωλούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης

και ο εγγυητής έχουν προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση από

την τράπεζα, 12 μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας πώ-

λησης, για να διακανονίσουν τις οφειλές με βάση γραπτή πρό-

ταση με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα με τον

Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αρι. 3428/2016 απόφασή του

επισημαίνει ότι ο όρος που αναφέρεται στην έντυπη αίτηση χο-

ρήγησης δανείου ή πιστωτικής κάρτας για μεταβίβαση των οικο-

νομικών και άλλων δεδομένων του, δεν σημαίνει ότι παρέχει

στην Τράπεζα «τη ρητή συγκατάθεσή του για τη μεταβίβαση»
προσωπικών του σε εισπρακτική εταιρεία. Για να γίνει η μεταβί-

βαση, πρέπει πρώτα η Τράπεζα να ενημερώσει για την πρόθεσή

της αυτή το δανειολήπτη ή τον κάτοχο κάρτας και αυτός να συ-

ναινέσει για τη μεταβίβαση. Στη συνέχεια η εισπρακτική εταιρεία

οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το δανειολήπτη ότι προτίθεται

να κάνει χρήση των δεδομένων του και για το σκοπό που θα τα

χρησιμοποιήσει.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, medlabnews.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσ-
σει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγω-
νισμού για την ανάδειξη προμηθευτών
– χορηγητών προμήθειας ειδών καθα-
ριότητας και ευπρεπισμού για την κά-
λυψη των αναγκών του Δήμου
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑ-
ΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεω-
τικής, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
για το σύνολο των ειδών της κάθε
ομάδας, στις τιμές της υπ’ αριθμ.
6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμ-
βασης ανέρχεται σε 59.889,09 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ 24% (14.373,38 ευρώ),
ήτοι 74.262,47 ευρώ και θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους. Η σύμβαση υποδι-
αιρείται σε τρεις (3) ομάδες:
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ 2: ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’
ΟΜΑΔΑ 3: ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’
CPV: 39224300-1, 39830000-9,
19640000-4, 24452000-7, 18424300-0,
31440000-2, 33741100-7, 24311900-6
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φο-
ρείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλ-
λουν προσφορά είτε για μία ομάδα
είτε για περισσότερες ομάδες είτε για
το σύνολο της προμήθειας, αλλά για
το σύνολο των ζητούμενων ποσοτή-
των κάθε ομάδας.
Χρονική διάρκεια σύμβασης: ένα (1)
έτος από την έναρξή της ή έως εξαντ-
λήσεως του ποσού της σύμβασης
(όποιο από δύο συμβεί πρώτο). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην
έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουν-
τουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου), στις  10
Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέρ-
γειας του διαγωνισμού & έναρξη απο-
σφράγισης προσφορών), ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών είναι η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή
10.04.2018 και ώρα 12:00.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα
εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της διακήρυξης παρέ-
χονται από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια
υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax:
2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2018
Αρ. Πρωτ. 1108
Ημ/νία: 28/03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής σύμφωνα με την απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμέ-
νες προσφορές), για την επιλογή ανα-
δόχου για την «Προμήθεια υλικών
ύδρευσης και ειδικών τεμαχίων για
τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για το
έτος 2018», πενήντα εννέα χιλιάδες
επτακόσια ΕΥΡΩ (59.700,00 €) πλέον
Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή), βάσει των διατάξεων του άρ-
θρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεωτικής
(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής την 12η Απριλίου 2018 με
ώρα έναρξης υποβολής προσφορών
09:30 και λήξη 10:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ανα-
φέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και
στα λοιπά συμβατικά τεύχη και εφό-
σον δε συντρέχουν λόγοι αποκλει-
σμού τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης στην ιστοσε-
λίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (www.dey-
athl.gr) ή / και να τα παραλάβουν από
τα γραφεία του τμήματος προμηθειών
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός Ερμού 28 και
Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο), το

αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Η παραλαβή και συμ-
πλήρωση του Πρωτότυπου εντύπου
Προϋπολογισμού Προσφοράς είναι
υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά
με τους όρους του διαγωνισμού μπο-
ρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22920-
22109 (Αρμόδιος Υπάλληλος
Δρούμπουλα Αθηνά).
Οι προσφορές συντάσσονται και υπο-
βάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δη-
μοσιεύεται, τουλάχιστον δώδεκα (12)
ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγω-
νισμού.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων στα κεντρικά γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως επίσης και στο
διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Λουκάς Δημήτριος
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Συνέχεια από τη σελ. 16

Η κυβερνησιμότητα στους Δήμους πρέπει να

εξασφαλίζεται πάση θυσία σε μια περίοδο

που τα οξυμμένα οικονομικά και κοινωνικά

ζητήματα των πολιτών μας μαζί με την γεω-

πολιτική αστάθεια δεν ευνοούν  νέους πειρα-

ματισμούς.

Το Α και το Ω κάθε αναπτυξιακού σχεδιασμού

είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Οι Δήμοι της

Αν.Αττικής ζητάνε την τροποποίησή του

Ν.4277/14 καθότι πολλές από τις προτάσεις

τους δεν συμπεριλήφθηκαν στο Ν/σ ενώ σε

πολλές των περιπτώσεων αγνοήθηκαν ή έγινε

αποσπασματική αναφορά χωρίς πρακτικές συ-

νέπειες.  

Θέλουμε να ενσωματωθούν βελτιώσεις για

τις γενικότερες κατευθύνσεις σε θέματα :

Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Χρήσεων Γης,

Δασικά κλπ

Εντοπίζονται προβλήματα στην ανυπαρξία

διαταγμάτων εφαρμογής εναρμονισμένα με

το υπάρχον Ρ/Σ ήτοι:

-Να χωροθετηθούν νέες εμπορικές και επαγ-

γελματικές δραστηριότητες που δεν περιλαμ-

βάνουν τα υφιστάμενα Προεδρικά Διατάγματα

-Να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν οι χει-

μάζουσες πολεοδομικές μελέτες και πράξεις

εφαρμογής που καθυστερούν από πλευράς

Περιφέρειας και ΥΠΕΝ

-Να προωθηθούν παράλληλα οι διαδικασίες

ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και Δασο-

λογίου.

Χωροθέτηση νέων οδικών Αξόνων και κυκλο-

φοριακών έργων

Απαιτείται να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο της

Αττικής και συμπληρωθεί  το δίκτυο οδικών

αξόνων με νέους άξονες:

-Προέκταση περιφερειακής Λεωφόρου προς

Ραφήνα 

-Παρακάμψεις των πόλεων για την γρήγορη

μετακίνηση ατόμων-εμπορευμάτων

-Αναβάθμιση υφιστάμενων οδικών αξόνων

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : 

- Κατασκευή παρακαμπτηρίου πόλης Κορωπίου

- Κατασκευή περιαστικών οδών στην περιφέρεια

που εξυπηρετούν επιχειρήσεις και κατοικίες.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

-Επέκταση Προαστικού Τραίνου προς Ρα-

φήνα-Λαύριο και βελτίωση υπαρχόντων

-Ανασχεδιασμός Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : 

- Κατασκευή στεγάστρων - αντιανεμικών στον

προαστιακό - μετρό.

Λιμενικές Υποδομές

-Άμεση αναβάθμιση των Λιμένων Ραφήνας και

Λαυρίου με τις αντίστοιχες προβλέψεις κάλυ-

ψης των αναγκών λειτουργίας τους ανάλογα

με τις ανάγκες που εξυπηρετούν

-Ανάπτυξη Μαρινών σε περιοχές του Ευβοϊ-

κού και του Σαρωνικού

Υποδομές Υγείας

-Άμεση κατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Ανα-

τολικής Αττικής στη βάση των προτάσεων

Δήμου Κρωπίας και αποφάσεων Δ.Σ άλλων

Δήμων της Αν.Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : 

- Πρόταση αξιοποίησης του υπάρχοντος Ερασί-

νειου Ογκολογικού Νοσοκομείου στη Βάρης -

Κορωπίου που δεν λειτούργησε ποτέ.

-Αναβάθμιση λειτουργία των Κέντρων Υγείας

και εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέσων για

την Πρόληψη υγείας (Υγειονομικός Χάρτης,

Οικογενειακός ιατρός, Δομές Πρόληψης της

Υγείας κλπ) 

Κοινωνικές Υποδομές & Υποδομές Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ :  ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Ο.Τ 341 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.7 Περιβαλλοντικές Πολιτικές

-Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από

τη λειτουργία υπερτοπικών εγκαταστάσεων

Αεροδρομίου -και οδικών αξόνων με ταυτό-

χρονα αντισταθμιστικά από τη λειτουργία Διε-

θνούς Αεροδρομίου.

-Μηχανισμός προστασίας των θαλάσσιων και

παραθαλάσσιων οικοσυστημάτων

- Λειτουργία του Δασαρχείου Υμηττού

- Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού

Δρυμού Πάρνηθας και Δασαρχείου Πεντέλης

- Περιβαλλοντικό τέλος σε υπερτοπικές εγκα-

ταστάσεις όπως το Δ.Α.Α

- Ορθολογικός Χωροταξικός Ενεργειακός

Σχεδιασμός κατανομής όλων των χαρακτηρι-

σμένων ως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Θέσπιση ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων εκ-

πομπής αερίων ρύπων.

1.8 Πολιτιστικές Υποδομές – Διαδρομές- Του-

ρισμός

-Επανεξέταση των πολιτιστικών  υποδομών

κράτους-Τ.Α και των Διαδρομών ανάδειξης

ύστερα από τις ανακαλύψεις νέων αρχαιολο-

γικών ευρημάτων.

2. ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡ-

ΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Επίλυση των εκκρεμοτήτων αποχέτευσης

ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Αν.Αττικής

Σαρωνικού-Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : 

Ο Δήμος περιμένει απάντηση για τη σύνδεση

του παραλιακού του μετώπου στο ΚΕΛ Κορω-

πίου-Παιανίας. 

3. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

- Κάλυψη της υδροδότησης όλων των οικι-

σμών

4. ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Άμεση ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών

έργων και σχεδιασμός νέων έργων (μικρών

και μεγάλων στη βάση των νέων δεδομένων

(κλιματικών αλλαγών, μικροκλίματος κ.α)

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : 

Διευθέτηση του ρέματος Αγ. Κων/νου προς

Ερασείνο και ρέμα Ντούσια - Κιτσίου - Σούρι-

ζας με το ρέμα Κόρμπι Βάρης.

5. ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΜΕΤΩΠΑ

Ιδιοκτησιακά δικαιώματα Δήμων και αναπλά-

σεις/αναδείξεις περιοχών και προστασία των

θαλάσσιων και παραθαλάσσιων οικοσυστη-

μάτων 

6. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αντιμετώπιση του ζητήματος στη βάση της

κάλυψης των ΟΕΥ των αντίστοιχων μονάδων

Ασφάλειας  του Πολίτη

Επιστροφή στελεχών στις φυσικές τους θέ-

σεις και όχι σε φύλαξη προσώπων και πολι-

τικών βάση και των συνδικαλιστικών

απόψεων των σωμάτων ασφαλείας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη,Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”
Ημ/νια: 28.03.2018
Αρ. Πρωτ. 1107

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρε-
ωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσε-
ται συνοπτικός διαγωνισμός για τη
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ».
Προϋπολογισμός: 58.000,00€
Φ.Π.Α   24 % : 13.920,00 €

Σύνολο: 71.920,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γρα-

φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
στις 13/04/2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επι-
τροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ-
νεργασίες αυτών), με στελέχωση με
το απαραίτητο προσωπικό.

Συγκεκριμένα απαιτείται:
1. Η διάθεση ενός (1) υδραυλικού (ερ-
γάτη) και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb – εκσκαφέα φορτωτή
σφυρί) με δύο (2) χειριστές.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην
δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νό-
μιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε
περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε
μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς
παρίσταται και επιδίδει την προσφορά
νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περί-
πτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορι-
σμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που

θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι
ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επι-
τροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το
Φ.Π.Α, 1.160,00 € και η οποία απευθύ-
νεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρ-
μανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη
δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920
26570 (αρμόδια υπάλληλος, κα.
Δρούμπουλα), στις εργάσιμες μέρες
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής μέχρι
τη Πέμπτη 12 / 04 / 2018, καταβάλλον-
τας το ποσό των δέκα (10) ευρώ,
εναλλακτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr), στην
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του
ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Λουκάς Δημήτριος

Προτάσεις των Δημάρχων στο Αναπτυξιακό συνέδριο 
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20 
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΗ

20 χρόνια 

αδιάκοπη, 

παρουσία 

στα περίπτερα, 

στα καφέ, 

σε φούρνους,

σε Δήμους

Ευχαριστούμε

για την 

προτίμησή σας.

Εορταστικό Ωράριο 

λειτουργίας καταστημάτων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλη-

σης Ελλάδος  ανακοινώνει αναλυτικά το ωράριο

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων των

επιχειρήσεων –μελών του για τη περίοδο των

εορτών Πάσχα 2018 σε όλη την επικράτεια, το

οποίο θα έχει ως εξής:

Κυριακή 01.04.2018 11:00-20:00

Μ. Δευτέρα 02.04.2018  έως και  

Μ. Πέμπτη 05.04.2018 09:00 – 21:00

Μ. Παρασκευή 06.04.2018 13:00 – 21:00

Μ. Σαββάτο 07.04.2018 09:00 – 20:00

Τη Δευτέρα 09.04.2018 τα καταστήματα θα παραμεί-

νουν κλειστά. 

Ημέρα Πληροφόρησης 

Επιχειρηματιών για 

ελαιόλαδο & γαλακτοκομικά

«Θεματική Ημερίδα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για το
ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα», εστιασμένη

στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των προϊόντων αυτών

διοργανώνουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών,  την Τρίτη 3 Απρι-

λίου 2018 στις 10:00 π.μ., στο κτίριο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν για τις

αγορές του ελαιολάδου και των γαλακτοκομικών προϊόν-

των σε Καναδά, σε Σαουδική Αραβία, σε Ουγγαρία  και σε

Βέλγιο.Μετά το πέρας της συζήτησης προβλέπεται χρόνος

για δικτύωση (networking). Τηλ. : 210 3382342, 210 3382466 

Hλεκτρονικά Δελτίο Συμμετοχής στο

forms/d/1qyFvbKqBVP9z5JVDf61mrtVUxaLDLC8rYS-

BxRD4u7_0/viewform?edit_requested=true.

ΕΦΚΑ: Δεν επηρεάζει τις πληρωμές

εισφορών η διατραπεζική αργία

Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε ότι, λόγω της ειδικής αργίας των δια-

τραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι πληρωμές εισφορών και

δόσεων ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημε-

ρομηνίες αυτές, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.  Οι εντολές

άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντο-

λές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ψιλιλών ειδών, εξοπλι-

σμένο, στη Βούλα. Επιχείρηση πολλών χρόνων.

Τηλ. 210 8955.620

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο, σε καλή κατάσταση,

για μητέρα δύο παιδιών και τιμή από 1000 έως

4000 ευρώ. Τηλ. 210 8994.116.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία

όχι κατάκοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτε-

ρική εργασία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Εθνική 

Τηλεφωνική

Γραμμή 

για τα παιδιά

SOS 1056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ                                                                                            
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Ταχ.  Κων/νου Καραμανλή  18                                                                                               
Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019924
Fax:  210 8950421
Βούλα,  27/03/2018                                        
Αρ. Πρωτ.  20                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού κυ-
λικείου του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  & ΓΕΛ
ΒΑΡΗΣ)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση του σχολικού κυλικείου του
1ου Γυμνασίου & Λυκείου Βάρης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 27
Απριλίου 2018, ημέρα  Παρασκευή
και ώρα  10:30           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις
αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχολι-
κής Επιτροπής μέχρι και την 26η
Απριλίου 2018 και ώρα 14:00
Τους όρους της διακήρυξης θα παρα-
λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις ερ-
γάσιμες ημέρες από το Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης (τηλ. 213-2019924)
10:00 – 14:00, καθώς και από τα γρα-
φεία του 1ου Γυμνασίου & του Λυ-
κείου Βάρης  (τηλ. 210-8970503 &
2108973251) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ                    

Η “Υπατία” απέκτησε 
Διοικητικό Συμβούλιο

Ο νεοιδρυθείς Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας “Υπατία”,

πραγματοποίησε την πρώτη του Γενική Συνέλευση με αρ-

χαιρεσίες ανάδειξης των οργάνων του, την Παρασκευή

23/03/2018.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:

ΣΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, πρόεδρος, ΔΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ Αντι-

πρόεδρος, ΜΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Γραμματέας, ΧΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕ-

ΝΕΙΑ Ταμίας, ΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ έφορος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΛΟΥΚΑΔΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ – ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΤ43ΩΛ6-473
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Κορωπί 29.3.2018
Αρ. Πρωτ. 5070

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προκηρύσ-
σει τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δι-
κτύου ύδρευσης Π.Ε.1 Αγίας Μαρίνας
(περιοχή εντός σχεδίου πόλης)».
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προσφο-
ράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι οι απαιτούμενες εργασίες
για την αντικατάσταση και επέκταση
του δικτύου ύδρευσης της εντός σχε-
δίου πόλης περιοχής της Πολεοδομι-
κής Ενότητας ΠΕ.1 της Αγίας
Μαρίνας.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45240000-1
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Μέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των
δέκα οκτώ (18) μηνών από την επο-
μένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

Τελευταίες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρα, 16
Απριλίου 2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Δευτέρα 2 Απριλίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και ώρα
15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη
24 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 30 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική) ορί-
ζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 2.177.419,36 € και αναλύε-
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 1.481.907,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 266.743,26 Ευρώ
Απρόβλεπτα i (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 266.743,26 Ευρώ, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Απολογιστικά 141.077,59 Ευρώ
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών εργασιών
25.393,97 Ευρώ
(Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. 24%
βάσει του Νόμου 4281/14 άρθρο 1
παρ. 10 βαρύνει τον λήπτη του τιμο-
λογίου, ήτοι ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ)
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από Π.Ε.Π. Αττική
2014-2020 στα πλαίσια της Πράξης:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π.Ε.1 ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ-

ΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ
5002391.  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγο-
ρία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων ή ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι σαράντα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οχτώ
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών
43.548,39, πρέπει να απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 7 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώ-
πιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ



20 ΣΕΛΙΔΑ - 31  MAΡΤΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

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  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

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

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 τα-

λαιπωρείστε.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Δυστυχώς τα κακά νέα για το σύστημα υγείας συνεχίζουν

να έρχονται κάθε εβδομάδα. Λόγω της εφαρμογής των

μνημονιακών δεσμεύσεων προβλέπεται να μείνουν χωρίς

ιατρούς τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα ΤΟΜΥ (τοπι-

κές μονάδες υγείας) ακόμα και η ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ. Απο-

κλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτό το χάλι είναι οι υπουργοί

υγείας της κυβέρνησης, οι οποίοι  φαίνεται να είναι οι πι-

στότεροι υπάλληλοι των  ‘’θεσμών’’. Παγώνουν όλες οι

προσλήψεις ιατρών στις δημόσιες δομές υγείας. Πλέον οι

τεράστιες ελλείψεις θα καλύπτονται από υποχρεωτικές με-

τακινήσεις των λίγων ιατρών που απομένουν. Πρόκειται για

ιατρούς διορισμένους  κάποιες δεκαετίες, χωρίς όρεξη να

προσφέρουν μετά τις αλλεπάληλες περικοπές των μισθών

τους και την κόπωση τόσων ετών καλύπτοντας θέσεις

άλλων  ιατρών, πολλές φορές δωρεάν ή με αμοιβές που

έχουν παγώσει

Τα περισσότερα κέντρα υγείας έχουν απογυμνωθεί από

ιατρικό προσωπικό, ενώ το παραϊατρικό προσωπικό δου-

λεύει μόνο στο πρωινό ωράριο αφήνοντας απογευματινή

και  βραδινή  βάρδια να την καλύπτει και νοσηλευτικά ο

εφημερεύων ιατρός. Ήδη το μοναδικό κέντρο υγείας στην

Μυτιλήνη θα λειτουργεί μόνο πρωινό ωράριο.

Η ανικανότητά τους να στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ, πολλές

από τις οποίες δεν έχουν ακόμα κτίριο για ναστεγαστούν,

έχει οδηγήσει την απέλπιδα προσπάθειά  τους  να  βρουν

στέλέχη σε αναγκαστική μετακίνηση ιατρών. Τα κέντρα

υγείας που έχουν έλλειψη ιατρών αποδυναμώνονται για

ταΤΟΜΥ. Οι συμβάσεις των ιατρών των ΤΟΜΥ είναι δου-

λείας και μάλιστα χωρίς βεβαιότητα, αφού είναι για 2 έτη

και πιθανώς θα ανανεωθούν για άλλα δύο, εφόσον υπάρξει

κονδύλιο ΕΣΠΑ. 

Τα νοσοκομεία είναι και  αυτά σε τραγική κατάσταση.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν γίνονται. Οι επικου-

ρικοί ετοιμάζονται να πάρουν πόδι. Πλεόν των 6000 ιατρών

είναι  οι ανάγκες.  Από την άλλη ο θεσμός του οικογενει-

ακού ιατρού μας τελείωσε πριν καν αρχίσει. Με συμβάσεις

απαράδεκτων  αμοιβών και υποχρεώσεων  δουλείας οι ια-

τροί τους γύρισαν την πλάτη.

Όταν μαλιστα  λειτουργήσουν οι ΤΟΜΥ πλήρως(;), έστω

και με επιταγμένο από το ΕΣΥ και  τα κεντρα υγείας  προ-

σωπικό, οι ασφαλισμένοι θα χάσουν την πρόσβαση  στους

ειδικούς ιατρούς.  Για να επισκεφθεί μέσω του ταμείου του

ο ασφαλισμένος κάποιον ειδικό για την υγεία  του ιατρό,

όπως καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ΩΡΛ,νευρολόγο, ορθο-

πεδικό θα πρέπει να πάρει την άδεια του οικογενειακού

ιατρού. Και το όλο συστημα παραπομπής σε ειδικούς  Ια-

τρούς   θα είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Όλα για να κερδίσουν

τα χρήματα που θα πήγαιναν στους ειδικούς ιατρούς και

να τα διοχετεύσουνε στους δανειστές. Σκεφτείτε το άτυχο

καρδιοπαθή που θα χρειάζεται να περιμένει στην ουρά του

οικογενειακού ιατρού κάποιες ώρες για να πάρει το έντυπο

παραπομπής σε καρδιολόγο.

Ο προγραμματισμός μάλιστα λέει ότι όταν οι ΤΟΜΥ λει-

τουργήσουν, σύμφωνα με την μνημονιακή δέσμευση σε κα-

νένα ιδιώτη ιατρό δεν θα μπορούν να πανε οι

ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ  με την ασφάλειά τους.... Αλ-

λιώς ιδιωτικά!

Καλούμε τους συναδέλφους, να μην υποκύψουν στις απειλές

του υπουργείου. Μην τους κάνετε την χάρη να βλάψουν τον

Ελληνικό λαό. Μην υπογράψετε συμβάσεις δουλείας και με

αβέβαιο μέλλον  στις ΤΟΜΥ και στην ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ.

Ιατροί του Ελληνισμού (παράταξη ιατρών του Ι.Σ.Αθήνας)

Επικεφαλής  Π. Κελεπούρης

Η ΥΓΕΙΑ ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟ 2018



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                31  MAΡΤΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

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

«Περί Διαβήτεω»

Παραθέτουμε παρακάτω την εργασία μίας ομάδας

γιατρών, με αναφορά στο διαβήτη όταν πρωτοανα-

καλύφθηκε από τον Αρεταίο Καππαδόκη.

Μας εντυπωσίασε πόσο ακριβή και κατανοητά είναι

τα συμπτώματα όπως τα παραθέτει, που ο ανυπο-

ψίαστος πολίτης μπορεί να πάρει τα “μηνύματα” του

σώματός του, ότι ενδέχεται να πάσχει από διαβήτη.

Λόγω του περιορισμένου χώρου δεν θα δημοσιεύ-

σουμε όλη την εργασία ή μη μόνο τη συμπτωματο-

λογία.

Η περιγραφή του σακχαρώδη διαβήτη, «Περί Διαβή-

τεω», από τον Αρεταίο τον Καππαδόκη (π. 1ος μ.Χ.)

αποτελεί την πρώτη γραπτή αναφορά περί διαβήτου

στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Αρεταίο «ο διαβήτης
είναι φοβερή ασθένεια, όχι αρκετά συνηθισμένη ανά-
μεσα στους ανθρώπους, αφού αποτελεί τη φθορά της
σάρκας και των μελών του σώματος, που μετατρέ-
πονται σε ούρα».
Σχετικά με την ονομασία της νόσου, αναφέρει: «γι’
αυτόν τον λόγο νομίζω πως ονομάστηκε διαβήτης η
πάθηση, επειδή μοιάζει με διαβήτη, αφού τα υγρά δεν
παραμένουν στο σώμα, παρά χρησιμοποιούν το αν-
θρώπινο σώμα ως διαβάθρη (σκάλα) μέσω της οποίας
εξέρχονται». Πίστευε ότι «αιτία της ασθένειας αυτής
αποτελεί η ύπαρξη μιας ψυχρής και υγρής κατάστα-
σης, όπως στην περίπτωση της υδρωπικίας». Θεω-

ρούσε ακόμη ότι υπάρχουν και άλλοι αιτιολογικοί

παράγοντες, όπως διάφορα οξέα νοσήματα (λοι-

μώδη;), που άφηναν κρυμμένα στον οργανισμό κά-

ποια κακοήθη (αυτοαντισώματα;) ή ακόμη και

δηλητηριώδη στοιχεία. Θεωρούσε ότι ο διαβήτης

αποτελούσε μια μορφή της υδρωπικίας και ως προς

την αιτία και την κατάσταση, διαφέροντας από αυτήν

μόνο ως προς το μέρος, όπου τρέχει το υγρό, γιατί

στην υδρωπικία το υγρό (το ασκητικό) «ρέει» και συγ-

κεντρώνεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα, ενώ στην

περίπτωση του διαβήτη η εκροή του υγρού γίνεται

από τους νεφρούς και την ουροδόχο κύστη.

Συμπτώματα

Όταν η πάθηση ήταν στην έναρξη της, σύμφωνα με

την περιγραφή του, «οι ασθενείς έχουν στεγνό
στόμα, λευκό σίελο και αφρώδες, που μοιάζει να
προέρχεται από δίψα, ενώ δεν υπάρχει ακόμη αί-

σθημα δίψας, και βάρος στην περιοχή των υποχον-
δρίων. Αίσθημα ζέστης ή κρύου από τον στόμαχο
στο έντερο αποτελεί δείγμα της επερχόμενης
νόσου». Στη συνέχεια,  όταν η νόσος επιδεινωνόταν,

«η αίσθηση θερμότητας είναι ελαφρά αλλά ενοχλη-
τική και εδράζεται στα έντερα. Το επιγάστριο ρυτιδώ-
νεται, οι φλέβες διογκώνονται, παρατηρείται γενική
αδυναμία του σώματος, οπότε και η ποσότητα των
ούρων και η δίψα τώρα πια αυξάνονται», ενώ όταν

αυτή ελάμβανε την οριστική μορφή της, γινόταν έν-

τονα δηλωτική, «η ζωή είναι αηδιαστική και επώδυνη.
Η δίψα είναι ακατάσχετη, η υπερβολική πόση νερού
δυσανάλογη με την αθρόα αποβολή ούρων, διότι τα
ούρα είναι περισσότερα. Κανείς δεν μπορεί να τους
σταματήσει να πίνουν υγρά και να έχουν ούρα. Ή, αν
σταματήσουν να πίνουν υγρά για λίγο διάστημα, το
στόμα τους στεγνώνει και όλο το σώμα ξεραίνεται,
ενώ τα εσωτερικά τους όργανα μοιάζουν να καίγον-
ται. Πάσχουν από ναυτία και ανησυχία και σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα πεθαίνουν. Έχουν τρομερή
δίψα σαν να καίγονται. Αλλά ποια αγωγή θα μπο-
ρούσε να σταματήσει την ούρηση; Ακόμη κι αν στα-
ματήσουν τα ούρα για λίγο χρόνο, συσσωρεύονται
στο κατώτερο μέρος της κοιλιάς, στους όρχεις και
στα ισχία. Αν χαλαρώσουν, αποβάλλουν τα συγκεν-
τρωμένα ούρα και το οίδημα υποχωρεί, διότι η αθρόα
ποσότητα υγρών αποβάλλεται από την ουροδόχο
κύστη».
[...]

Ο Αρεταίος, γνωστός για τις ζωντανές περιγραφές

των ασθενειών, κατάφερε να περιγράψει το σακχα-

ρώδη  διαβήτη και να προτείνει ένα διατροφικό μον-

τέλο για την αντιμετώπιση του.

Γ. Τσουκαλάς (Ιστορία της Ιατρικής, Εργαστήριο Ανατομίας,

Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης), Θ.

Παπαϊωάννου (Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Α΄ Καρ-

διολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), Σ. Γιάτσιου (Περι-

φερικό Ιατρείο Νέας Αγχιάλου, Κέντρο Υγείας Αλμυρού, 5η

ΔΥΠΕ Θεσσαλίας), Α.-Μ. Αξιώτη (Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

«Άγιος Παντελεήμων»), Γ. Αποστολάκης (Ιατρική Σχολή

ΕΚΠΑ), Μ. Καραμάνου (Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή

Πανεπιστημίου Κρήτης).

Η παραπάνω εργασία, προέρχεται από ομιλιτές στο 16η πανελλή-

νια ημερίδα ιστορίας της ιατρικής και δη της ενδοκρινολογίας. 

πηγή: www.armonia-zoi.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων &

Φίλων Ατόμων με Αυτισμό

Προσφυγή στο ΣτΕ

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνι-

κής κυβέρνησης, όπως θεσπίστηκαν και ισχύουν από

την 1/1/18, τα άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού δέχον-

ται άλλο ένα καίριο πλήγμα καθώς:

Το ποσοστό αναπηρίας που είχε καθιερωθεί στο 67%

μειώνεται στο 50% για τα άτομα που κρίνονται ως

υψηλής λειτουργικότητας και με ήπια νοητική υστέ-

ρηση ή κανονική κατανομή στο δείκτη νοημοσύνης. Η

απόφαση αυτή καταγγέλλεται ως ιδιαιτέρως βλαπτική,

εφόσον η μείωση του ποσοστού:

1. Συμπαρασύρει μια σειρά από παροχές ζωτικής ση-

μασίας, όπως το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, την

ελεύθερη μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

και τη φορολογική ελάφρυνση των γονέων.

2. Θέτει τη μελλοντική τους επιβίωση σε σοβαρό κίν-

δυνο, καθώς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η

μεταβίβαση της σύνταξης του θανόντα γονέα ισχύει

μόνο για τα ποσοστά αναπηρίας του 67% και άνω και

με το χαρακτηρισμό, «ανίκανος για βιοποριστική ερ-

γασία». Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με ΔΑΦ χάνουν το

μοναδικό πόρο επιβίωσης που υπήρχε μέχρι πρό-

σφατα, σε περίπτωση απώλειας της γονικής προστα-

σίας λόγω θανάτου.

3. Στην Ελλάδα δεν υφίσταται κοινωνικό κράτος που

να εγγυάται ασφάλιση και εργασία με βάση τις ποσο-

στιαίες προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

φορείς παροχής επαγγελματικής κατάρτισης συνδε-

δεμένους με την αγορά εργασίας ή στέγες υποστηρι-

ζόμενης διαβίωσης. Ως αποτέλεσμα, ένα άτομο με

ΔΑΦ που λαμβάνει διάγνωση με ποσοστό 50%, χάνει

το μοναδικό πόρο επιβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων &

Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου προχώρησε στην

προσφυγή στο ΣτΕ με κύριο στόχο την προάσπιση των

δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό όπως αυτά κα-

τοχυρώνονται από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώ-

ματα των ατόμων με αναπηρία η οποία κυρώθηκε στη

χώρα μας το 2012 και εξειδικεύτηκε το 2017.

Το Δ. Σ.

Κλάδου Ειρήνη (Πρόεδρος)

Μελισσινός Παύλος (Αντιπρόεδρος)

Καρασούλη Καλλιόπη ( Γραμματέας)
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Nέες αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

στην Παλλήνη

Η ανακατασκευή του ελεύθερου χώρου, μεταξύ του

γηπέδου ποδοσφαίρου και του κλειστού γηπέδου

μπάσκετ ξεκινά εντός του Απριλίου.

Το έργο, γίνεται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Αττικής, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ,. Προβλέπει

διαδρομές για τρέξιμο, οργανωμένους χώρους στάθ-

μευσης (ελεγχόμενους), υπαίθρια όργανα άθλησης,

χώρους περιπάτου και αναψυχής, με ελεύθερη πρό-

σβαση για όλους. 

Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται οι ανάγκες των

πολιτών, όσο και των σωματείων, χωρίς να δημιουρ-

γούνται προβλήματα εκατέρωθεν.

“Η αξιοποίηση του χώρου θα διευκολύνει τόσο τις

ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο όσο και τους

πολίτες που θέλουν να αθληθούν, να περπατήσουν,

να ξεκουραστούν”, δηλώνει ο Δήμαρχος Παλλήνης

Θανάσης Ζούτσος. “Το έργο αναβαθμίζει ουσιαστικά
το χώρο με τον καλύτερο τρόπο και δίνει τη δυνατό-
τητα σε πολλούς συμπολίτες μας να έρθουν σε
επαφή με τον αθλητισμό”, καταλήγει ο Δήμαρχος

Παλλήνης. 

Eπιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η Εθνική γυναι-

κών κατέκτησε το Europa Cup, επικρατώντας της

Ρωσίας με 9-8 στον τελικό, που έγινε στην Ποντε-

βέρντα της Ισπανίας, και πρόσθεσε έτσι ακόμη μια

διεθνή επιτυχία στο ελληνικό πόλο. Η Ελλάδα

έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη χώρα που κα-

τακτά το τρόπαιο στη νεοσύστατη αυτή διοργάνωση

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης (LEN),

ενώ παράλληλα επέστρεψε στις διακρίσεις μετά από

6 χρόνια, ανεβάζοντας τις προσδοκίες για τη συνέ-

χεια.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Μορφέσης χα-

ρακτήρισε την επιτυχία σημαντική για την ψυχολογία

της ομάδας αλλά και μια επιβεβαίωση των δυνατο-

τήτων και της ποιότητάς της. Πρόσθεσε ότι η Εθνική

καθαρά από θέμα τύχης στερήθηκε τα τελευταία δύο

χρόνια αντίστοιχες επιτυχίες στις διεθνείς διοργα-

νώσεις όπου συμμετείχε, ενώ για τη συνέχεια τόνισε

πως ο πήχης μπαίνει ακόμη ψηλότερα.

Στον τελικό η Ελλάδα ξεκίνησε νωθρά και βρέθηκε

πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει

σε 2-2 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στην επανάληψη

οι Ελληνίδες παίκτριες ανέβασαν ρυθμούς, κυριάρ-

χησαν επιθετικά και αμυντικά και ολοκλήρωσαν το

3ο οκτάλεπτο προηγούμενες με 6-3. Στο 4ο και τε-

λευταίο οκτάλεπτο η Εθνική χαλάρωσε, δίνοντας το

δικαίωμα στις Ρωσίδες να μειώσουν σε 9-8, 43'' πριν

το τέλος. Χάρη στην ψυχραιμία τους στα τελευταία

δευτερόλεπτα, όμως, οι παίκτριες της Εθνικής δια-

τήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη και

στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
Τα οκτάλεπτα: 0-1, 2-1, 4-1, 3-5.

Οι σκόρερ: 

Ελλάδα: Ξενάκη 2, Καλάργυρου 1, Τσουκαλά 1, Β. Διαμαν-

τοπούλου 2, Ελευθεριάδου 2, Χυδηριώτη 1.

Ρωσία: Γκορμπούνοβα 1, Ιβάνοβα 2, Προκόφιεβα 1, Σιμά-

νοβιτς 1, Τιμοφέεβα 1, Μπορίσοβα 1, Καρίμοβα 1.

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης η Εθνική είχε επικρα-

τήσει της Ολλανδίας με 8-6 και η Ρωσία της Ισπανίας

με 9-8.

Ένα ακόμη όμορφο ταξίδι φτάνει στον προορισμό

του, για τις γυναίκες της ΑΣΠΕ Θέτις,  βρίσκοντάς

τες πρωταθλήτριες Pre League 2018, ενώ την επό-

μενη σεζόν θα αγωνίζονται στην Α1 Εθνική Κατηγο-

ρία (Volley League).

Το Δ.Σ., το προπονητικό τιμ και οι αθλήτριες καλούν

να παρευρεθείτε την Κυριακή 1η Απριλίου στο κλει-

στό γήπεδο Βούλας «Γ. Γεννηματάς» για να μοιρα-

στείτε την μεγάλη χαρά της ολοκλήρωσης μιας

επιτυχημένης αθλητικής χρονιάς.

16.00: Έναρξη αγώνα ΘΕΤΙΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Μετά την λήξη του αγώνα θα πραγματοποιηθεί η τελετή

– εκδήλωση απονομής του κυπέλλου από τον πρόεδρο

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Φιέστα τίτλου Θέτις Βούλας
Πρωταθλήτρια Pre League 2018

Η Εθνική γυναικών ΠΟΛΟ κατέκτησε το Europa Cup
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE 

Και επίσημα ξανά στη σέντρα...

Αφού οι επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου άνοιξαν το δρόμο

στο προχτεσινό ΔΣ της Super League, ήρθε και η επίσημη

απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλει-

άδη για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αυτό το Σαβ-

βατοκύριακο (31/3 - 1/4) αναμένεται να διεξαχθεί η 26η

αγωνιστική, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το διή-

μερο 17 - 18 Μάρτη, πριν αποφασιστεί η αναβολή, ενώ με-

σολάβησε και η προγραμματισμένη διακοπή για τους

φιλικούς αγώνες της Εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με τη σχε-

τική ανακοίνωση από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αθλη-

τισμού, ο υφυπουργός έλαβε υπόψη «την ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ της Super League για αποδοχή των δε-
σμεύσεων που είχαν ζητηθεί, σχετικά με την τροποποίηση
πειθαρχικών κανόνων», προκειμένου να άρει την προηγού-

μενη απόφαση για διακοπή.

Από την άλλη, είναι προφανές ότι σημαντικό ρόλο στην πε-

ρίφημη ομόφωνη αποδοχή των δεσμεύσεων από πλευράς

επιχειρηματιών - ιδιοκτητών των ΠΑΕ έπαιξαν τα όσα δια-

κυβεύονται για τα κέρδη τους με βάση τις τελευταίες εξε-

λίξεις. Οι απειλές από FIFA - UEFA για αποκλεισμό των

ελληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

όπως και από το συνδρομητικό κανάλι για ενεργοποίηση

της ρήτρας αποζημίωσης, συν τους κινδύνους που εγκυμο-

νεί η γενικότερη απαξίωση του «προϊόντος», αποτέλεσαν

τους βασικούς άξονες ώστε τουλάχιστον να παραμερι-

στούν οι εσωτερικές ίντριγκες, τουλάχιστον στο συγκεκρι-

μένο θέμα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του υφυπουργού, από πλευράς

Super League ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 26ης αγω-

νιστικής, στο οποίο δεσπόζουν τα δύο ντέρμπι, στο Περι-

στέρι ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΠΑΟΚ (Σάββατο 19.30) και

στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (Κυριακή

19.30). Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα -

Απόλλωνα Σμύρνης, που εκκρεμεί για την 25η αγωνιστική,

θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Απρίλη.

Στη «σκιά» των εκκρεμών υποθέσεων

Την ίδια στιγμή που το πρωτάθλημα ετοιμάζεται να ξεκινή-

σει και πάλι, ανοιχτές παραμένουν μια σειρά αποφάσεις

των πειθαρχικών οργάνων του ποδοσφαίρου, καμία από τις

οποίες δεν ξεκαθαρίστηκε κατά τη 15ήμερη διακοπή. Ηδη

εκκρεμούσαν η πρωτόδικη απόφαση για τα γεγονότα της

Τούμπας στον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, καθώς και η προσφυγή

του ΠΑΟΚ στο διαιτητικό δικαστήριο (3ος βαθμός εξέτα-

σης) για επιστροφή των 3 βαθμών από την τιμωρία του για

τα γεγονότα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Χτες (27/3)

προστέθηκε νέα υπόθεση, καθώς στο διαιτητικό δικαστήριο

προσέφυγε και ο Ολυμπιακός, μετά την απόρριψη της έφε-

σής του για επιστροφή των 3 βαθμών από την τιμωρία του

για τα επεισόδια στον αγώνα με την ΑΕΚ. Παραμένει έτσι

ρευστή η κατάσταση στη μάχη για τον τίτλο, ενώ παράλ-

ληλα συντηρείται η ένταση στην ήδη οξυμένη κόντρα συμ-

φερόντων στο φετινό πρωτάθλημα.

Βαριές «καμπάνες» για τον ΠΑΟΚ

Βαρύς ήταν ο «πέλεκυς» της Πειθαρχικής Επιτροπής της

Super League για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τα γεγονότα που

οδήγησαν στη διακοπή του ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την εί-

σοδο στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας του

ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη - και μάλιστα οπλοφορών-

τας - και του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ Λιούμπος Μίχελ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, που ανακοινώ-

θηκε μόλις χθες, με πολυήμερη καθυστέρηση, ο αγώνας

κατακυρώνεται υπέρ της ΑΕΚ με 3-0, ενώ από τον ΠΑΟΚ

αφαιρούνται επιπλέον 3 βαθμοί στο φετινό πρωτάθλημα και

άλλοι 2 από τη νέα σεζόν. Στον «Δικέφαλο του Βορρά» επι-

βάλλονται επίσης τιμωρία της έδρας του για 3 αγωνιστικές

και πρόστιμο 63.000 ευρώ. Ακόμα, ο Ι. Σαββίδης τιμωρήθηκε

με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 3 χρόνια, και ο

Μίχελ με απαγόρευση εισόδου για 90 ημερολογιακές ημέ-

ρες και με πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι οι δύο παράγοντες του ΠΑΟΚ εισέβαλαν

στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας μετά την απόφαση του

διαιτητή Κομίνη να ακυρώσει ως οφσάιντ το γκολ του Βα-

ρέλα για τους γηπεδούχους, το οποίο αργότερα μέτρησε

στα αποδυτήρια, κλείνοντας το Φύλλο Αγώνα.

Με τα νέα δεδομένα, η βαθμολογία στην κορυφή διαμορ-

φώνεται ως εξής: ΑΕΚ 57, Ολυμπιακός 50, ΠΑΟΚ 49, Ατρό-

μητος 47. Εκκρεμεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου

για την προσφυγή του Ολυμπιακού, που ζητά την επι-

στροφή των 3 βαθμών που του αφαιρέθηκαν ως ποινή για

τα επεισόδια στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Εφεση από τον ΠΑΟΚ

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ, που σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «σκληρή
ποινή, αποτέλεσμα και της στοχευμένης και σκληρής επι-
κοινωνιακής καταιγίδας που υπήρξε κατά της ομάδας το
προηγούμενο διάστημα». Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να καταθέ-

σει άμεσα έφεση, με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες

θα ζητείται να πέσει εξ ολοκλήρου η ποινή, να κατοχυρωθεί

ο αγώνας υπέρ του (βάσει του 1-0 του Φύλλου Αγώνα) και

να τιμωρηθεί η ΑΕΚ ως υπαίτια της διακοπής με το σκεπτικό

ότι δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο ώστε να συνεχι-

στεί ο αγώνας.

Εισήγηση για Grexit 

από τους υπεύθυνους της FIFA

Αντιμέτωπο με ποινή αποκλεισμού από τις διεθνείς διοργα-

νώσεις είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού όπως ενημέ-

ρωσε η ΕΠΟ, τέτοια θα είναι η εισήγηση του αρμόδιου

κλιμακίου των FIFA - UEFA, και μάλιστα χωρίς καν ανα-

στολή. Ο επικεφαλής του κλιμακίου, Αυστριακός Χέρμπερτ

Χούμπελ, δεν έδειξε να πείθεται ούτε με τις τελευταίες

εξελίξεις και τη συμφωνία κυβέρνησης - επιχειρηματιών

ιδιοκτητών των ΠΑΕ για αυστηροποίηση των ποινών και

επανέναρξη του πρωταθλήματος, ούτε και από τις διήμερες

συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Β. Γραμμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χούμπελ θεωρεί «αγκάθια»

μια σειρά σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί,

όπως η καθυστέρηση στις αποφάσεις των πειθαρχικών ορ-

γάνων και συστάσεις προς την ΕΠΟ που δεν υλοποιήθηκαν.

Η εισήγηση του Χούμπελ θα συζητηθεί στην Επιτροπή Ομο-

σπονδιών - μελών της FIFA στα τέλη Μάη ή στις αρχές

Ιούνη, όταν και θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την

τύχη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν επικυρωθεί η ποινή,

θα αποβληθούν από τη FIFA η ΕΠΟ και από τις πανευρω-

παϊκές και διεθνείς διοργανώσεις οι ελληνικοί σύλλογοι και

οι Εθνικές ομάδες.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Βήμα τετράδας ψάχνει η ΑΕΚ

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο φάιναλ 4 του FIBA

Champions League θέλει να κάνει η ΑΕΚ, υποδεχόμενη στο

ΟΑΚΑ τη γαλλική Στρασμπούρ, στον πρώτο αγώνα των δύο

ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Κόντρα στην ομάδα από την οποία ηττήθηκε δύο φορές στη

φάση των ομίλων, η «Ενωση» επιδιώκει τη νίκη με διαφορά

στο σκορ που θα της επιτρέψει να ταξιδέψει με μεγαλύτερη

άνεση στη Γαλλία για τη ρεβάνς. Με ανεβασμένη ψυχολο-

γία μετά τη νίκη επί του Λαυρίου και την άνοδο στην 3η

θέση του πρωταθλήματος, και με αισιόδοξα μηνύματα σε

σχέση με την παρουσία του κόσμου, στην ΑΕΚ θεωρούν ότι

μπορούν από σήμερα να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης.

Παρά τη βαρύτητα που έχει η διαφορά στο σκορ σε τέτοιου

είδους αγώνες, για τον τεχνικό της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα

εκείνο που προέχει στην αναμέτρηση αυτή είναι η νίκη.

Αναφερόμενος στους δύο προηγούμενους αγώνες κόντρα

στη Στρασμπούρ, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην πολύ

καλή περιφέρεια της γαλλικής ομάδας, που όπως είπε της

δίνει πλεονέκτημα στο γρήγορο παιχνίδι και τη μεταφορά

μπάλας, σημεία πάνω στα οποία ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή.

Στα αγωνιστικά ζητήματα, για την ΑΕΚ επιστρέφει ο Ντού-

σαν Σάκοτα, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

«Οχι» της FIBA στην Ευρωλίγκα

Oπως αναμενόταν, η FIBA απέρριψε τις τελευταίες προτά-

σεις της Ευρωλίγκας για το μέλλον των ευρωπαϊκών διορ-

γανώσεων, σε σχέση με τα λεγόμενα «παράθυρα» των

Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυ-

πέλλου 2019, αλλά και τις απόψεις της Λίγκας για τα εθνικά

πρωταθλήματα. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της FIBA

Europe στο Ρέικιαβικ αποφασίστηκε ομόφωνα η απόρριψη

των προτάσεων της Ευρωλίγκας, με το σκεπτικό ότι βλά-

πτουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στον Βόλο το Ευρωμπάσκετ εφήβων 2019

Μια ακόμη διεθνή διοργάνωση σε επίπεδο μικρών Εθνικών

ομάδων θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, με τη FIBA να ανακοι-

νώνει πως ο Βόλος θα είναι η διοργανώτρια πόλη του Ευ-

ρωμπάσκετ 2019 U18. Είναι η δεύτερη φορά που θα

διεξαχθεί η συγκεκριμένη διοργάνωση στην πρωτεύουσα

της Μαγνησίας μετά το 2015, όταν η τότε Εθνική εφήβων

κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με προπονητή τον Ηλία Πα-

παθεοδώρου.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




