
21ο €

1029

77

«Οι Λαοί που δεν διδάχθηκαν από την Ιστορία είναι
καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν».
«Η Ιστορία, από το παρελθόν διδάσκει το μέλλον»!

Ερντογάν προς Γαλλία: «Ποιοί είστε εσείς που μι-
λάτε για μεσολάβηση ανάμεσα
στην Τουρκία και μια τρομοκρατική
οργάνωση»; Είπε ο Ερντογάν

απευθυνόμενος προς τον Εμμα-

νουέλ Μακρόν, σε ιδιαίτερα αυ-

στηρό και επιτιμητικό ύφος μετά

την υποδοχή στα Ιλίσια εκπροσώ-

πων των Κούρδων της Συρίας

(PYD).

«Ποιός σου ανέθεσε αυτό το καθή-
κον; Ποιός σου είπε ν’ ανακατεύε-

σαι σ’ αυτά τα πράγματα που είναι μεγαλύτερα από
το μπόι σου», όπως επισημαίνουν τα πρωτοσέλιδα

των μεγάλων τουρκικών εφημερίδων, στις ηλεκτρο-

νικές τους εκδόσεις, σύμφωνα με όσα αναγράφει το

«Zougla online – kosmos”, και άλλα μέσα ενημέρω-

σης.                                             Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η Ευρώπη «χάζεψε» 

ή αγνοεί την ιστορία

και θέλει να ξαναζήσει 

«τί εστί οθωμανικό χαστούκι»

Πρωταθλήτρια η Θέτις Βούλας
Σελίδα 22

Βραβεύσεις αιμοδοτών 

στην Παλλήνη Σελίδα 15

Δίχρονη υποχρεωτική

εκπαίδευση στα νήπια 

προωθεί το Υπ. Παιδείας
Σελίδα 7

Σημαντικές εξαγγελίες έργων
στο Περιφερειακό Συνέδριο Ανατ. Αττικής

Αξιοποίηση λιμανιών

Ραφήνας και Λαυρίου

Μέσα μεταφοράς, 

Σχέδια πόλης,

Ανάδειξη 

αρχαιολογικών χώρων
Σελίδες 12-13

Τι τον κοιτάτε, ρε;
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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

«Όσοι φιλοξενούν στο υψηλότερο επίπεδο τα μέλη μιας
τρομοκρατικής οργάνωσης... θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από έκφραση εχθρότητας
απέναντι στην Τουρκία» είπε ο Ερντογάν, (διευκρίνιση:

«Τρομοκρατική Οργάνωση» για τον Ερντογάν είναι η

εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση ΡΥD του Κουρδικού

λαού  της Συρίας, που επιθυμεί την αυτοδιάθεση και την

ανεξαρτησία του, όπως και το ΡΚΚ για τους Κούρδους

της Τουρκίας. Οπως δηλαδή ήταν «τρομοκρατική Οργά-

νωση» πριν 200 χρόνια η «φιλική εταιρία» των επανα-

στατημένων Ελλήνων, επί σουλτάνου Μαχμούτ του Β’

Εξίσου επιθετικός ήταν και ο τόνος του αναπληρωτή

πρωθυπουργού Μπεκίρ Μποζντάγ, ο οποίος «εξήγησε»

στον Εμμανουέλ Μακρόν ότι με αυτό τον τρόπο στηρίζει

και νομιμοποιεί τρομοκρατικές οργανώσεις. 

«Αυτοί που είτε συνεργάζονται ή δείχνουν την αλληλεγ-
γύη τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις που επιτίθενται
στην Τουρκία θα αποτελέσουν και οι ίδιοι στόχο της
Τουρκίας, ακριβώς όπως οι τρομοκράτες», έγραψε στο

twitter, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η «Γαλλία δεν θα

προχωρήσει σε μια τόσο παράλογη ενέργεια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που «ξεσπαθώνει» ο Τούρκος

Σουλτάν (sultan= εξουσία, δύναμη) Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν.

Θυμηθείτε πριν ένα χρόνο, τις γερμανικές και Ολλανδι-

κές απαγορεύσεις συγκεντρώσεων Τούρκων μετανα-

στών για το τουρκικό δημοψήφισμα, και τι μύδρους είχε

εξαπολύσει κατά των χωρών αυτών και πως ήθελε να

επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ολλανδία

και Γερμανία, μέσω των εκατομμυρίων Τούρκων μετανα-

στών.

Ο Ερντογάν δεν παύει ν’ ανασκαλεύει την ιστορία όπου

τον συμφέρει. Κατηγόρησε πέρυσι τέτοιο καιρό την Ολ-

λανδία για την εμπλοκή της στη σφαγή της Σρεμπρένι-

τσα (1995), στη διάρκεια του πολέμου για τη διάλυση

της πρώην Γιουγκοσλαβίας. «Ξέρουμε την Ολλανδία και
τους Ολλανδούς από τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα. Ξέ-
ρουμε πόσο η ηθική τους(...) έχει υποστεί πλήγμα από
τους 8.000 Βόσνιους που σφαγιάστηκαν», δήλωσε ο

Ερντογάν.

Όποιος δεν τον “προσκυνάει”, “καταχεριάζεται”, λεκτι-

κώς όσο δεν μπορεί ακόμη, ή δεν βλέπει κατάλληλη τη

στιγμή να το διαπράξει κυριολεκτικά, ώστε να νιώσει

καλά ο επιπληττόμενος «τί εστί οθωμανικό χαστούκι».

Ο Σουλτάν, συγγνώμην, ο «Μεγάλος Πρόεδρος», ήθελα

να πω, αλλά η απόλυτη εξουσία δεν έχει μεγάλη σημα-

σία πως ονομάζεται.

Ο τίτλος του «μεγάλου» Προέδρου απενεμήθη στον

Ερντογάν, στην πρόσφατη Σύνοδο της Ε.Ε. με την Τουρ-

κία, που έλαβε χώρα στη Βάρνα, υπό τη βουλγαρική προ-

εδρία, χάριν διπλωματικής φιλοφροσύνης προφανώς,

από τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ – κάτι σαν Πατισάχ, δη-

λαδή (βασιλεύς, βασιλέων), αλλά δεν έπιασε. Κλείνω

την παρένθεση.

“Οθωμανικά χαστούκια”

Ο Ερντογάν λοιπόν δείχνει να μη λογαριάζει κανέναν.

― Καταρρίπτει ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος, πριν

δυο χρόνια περίπου και σκοτώνει δύο Ρώσους αεροπό-

ρους... και τώρα όλα μια χαρά· “μέλι – γάλα” με τον Πού-

τιν. Και ρώσικους πυραύλους S 400 θ’ αρχίσει να

παραλαμβάνει από το προσεχές έτος, παρ’ όλες τις αρ-

νητικές αμερικανικές προειδοποιήσεις, και πυρηνικό

σταθμό ενέργειας εγκαινίασε απέναντί από την Κύπρο,

παρουσία του Πούτιν, και τους ίδιους τους Αμερικανούς

“απειλεί” με «οθωμανικά χαστούκια» και όλοι τον χαϊ-

δεύουν και τον θεωρούν στρατηγικό “Σύμμαχο” και

“εταίρο” και θέλει να γίνει και... «μόνιμο μέλος» του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών(!) ως μεγάλη

δύναμη!!!

Κι επειδή δεν ομιλώ και πολύ περισσότερο, δεν γράφω

στον αέρα, αλιεύω ή σταχυολογώ δυο – τρεις πρόσφα-

τες αποδείξεις:

«Όσοι πιστεύουν ότι εξαπατούν την Τουρκία λέγοντας
ότι θα πάρουν πίσω τα όπλα που έχουν δώσει στην τρο-
μοκρατική ομάδα PΥG θα καταλάβουν ότι έκαναν ένα
μεγάλο λάθος τελικά, αλλά αυτοί θα ζημιωθούν» δή-

λωσε ο Ερντογάν, αναφερόμενος σε σχετικές διαβεβαι-

ώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ.

«Θα προσκομίσουμε το τιμολόγιο για κάθε σταγόνα αί-
ματος που θα χυθεί από αυτά τα όπλα στους πραγματι-
κούς ιδιοκτήτες αυτών των όπλων. Δεν θα επιτρέψουμε
ένα τρομοκρατικό κράτος στη βόρεια Συρία να εγκατα-
σταθεί στα σύνορά μας», δήλωσε ο πρόεδρος, σημει-

ώνοντας ότι ο τουρκικός στρατός «θα συνεχίσει να

κάνει ό, τι είναι απαραίτητο στη Συρία».

«Όπως τόνισα στην τελευταία σύνοδο στις Βρυξέλλες

θα απαντούμε σε κάθε τρομοκρατική επίθεση από τη

Συρία ή το Ιράκ στην Τουρκία στα δικά τους εδάφη» προ-

ειδοποίησε ο Ερντογάν. Απευθυνόμενος στους εταίρους

του στο ΝΑΤΟ είπε ότι «από τη μια πλευρά να είμαστε
μαζί στο ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη πλευρά να ενεργείτε
μαζί με τρομοκρατικές οργανώσεις. Τότε το ΝΑΤΟ θα
πρέπει να επανεξετασθεί. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι
εναντίον του ΝΑΤΟ». (athina 984.gr και αλλού 26.6.17

Κοσμος 12.30).

Σημ.Συντάκτη: Ν’ αρπάξουμε την ευκαιρία. Ότι το ΝΑΤΟ

“πρέπει να επανεξεταστεί”, πρέπει να το θέσουμε

ΕΜΕΙΣ. Τι σόι συμμαχία είναι αυτή, που όταν τη χρειαζό-

μαστε “γλυστράει” (“κοιτάξτε να τα βρείτε”) και ο μόνος

ουσιαστικά εχθρός μας, που μας απειλεί και μας απα-

σχολεί μονίμως και μας αφυδατώνει οικονομικά με τους

εξοπλισμούς, ο μόνος εχθρός είναι η “σύμμαχος” γειτο-

νική Τουρκία! 

“Μύδροι Ερντογάν εναντίον ΗΠΑ 

και Ισραήλ για Ιερουσαλήμ”

«Από εδώ και στο εξής, αποκλείεται οι μεροληπτικές
ΗΠΑ να διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή», δήλωσε ο

Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση

της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον

Ντόναλντ Τραμπ προδίδει «σιωνιστική νοοτροπία» και

επιτέθηκε εναντίον του Ισραήλ. Τόσο στην εναρκτήρια

ομιλία του όσο και στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος

της συνόδου, ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε και εξαπέ-

λυσε μύδρους εναντίον του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για

«κράτος- τρομοκράτη», «χώρα που πίνει αίμα» και «δύ-
ναμη κατοχής».
Κι άλλο πιο φρέσκο, κατά των ΗΠΑ, με αφορμή πάλι τη

Συρία: «Μία χώρα την οποία αποκαλούμε σύμμαχο επι-
μένει να συγκροτήσει έναν τρομοκρατικό στρατό στα
σύνορά μας. Τι άλλο μπορεί να στοχεύει αυτός ο τρο-
μοκρατικός στρατός εκτός από την Τουρκία; Αποστολή
μας είναι να τον στραγγαλίσουμε πριν καν δει το φως
της μέρας». (tanea.gr/news).

Κι όταν λέει κάτι ο Σουλτάνος το εννοεί. Μετ’ ολίγον ει-

σέβαλε σε μια ξένη χώρα – μέλος του ΟΗΕ, τη Συρία

και η διεθνής κοινότητα, όπως και οι λαοί – που δεν είναι

ποτέ “αθώοι” – έκαναν πως δεν κατάλαβαν τίποτα· σαν

να μη συνέβη τίποτα έναν ολόκληρο μήνα, μέχρι να κα-

ταλάβουν οι Τούρκοι το Αφρίν. Οι Γερμανοί πούλαγαν

τανκς, οι Ρώσοι ετοιμάζουν να παραδώσουν εγκαίρως

τους S400 και το πυρηνικό εργοστάσιο (δηλαδή εκτός

των κινδύνων ατυχήματος για όλη τη γύρω περιοχή, να

καταστήσουν και την Τουρκία πυρηνική δύναμη, αφού θ’

αποκτήσει την τεχνογνωσία). Οι Αμερικανοί ξύνουν πλη-

γές (Ιερουσαλήμ – Παλαιστινιακό, «δημοκρατική αντιπο-

λίτευση»                                         Συνέχεια στη σελ. 7

Ανανεωμένη ιστοσελίδα στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 6

Νέα αντιδήμαρχος στο Δήμο Σαρω-
νικού, για το περιβάλλον Σελ. 6

Μαρτυρίαι περί Ιησού Χριστού και
της τύχης των Σταυρωτών
Επιμέλεια Μανιός Θεόδωρος Σελ. 8

Η Ανάσταση του Χριστού
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Η άρνηση του Κ.Α.Σ. γελοιοποιεί τη
χώρα διεθνώς” Γ. Πάντζας Σελ. 11

Μεγάλοι οραματιστές της Ολυμπιακής
Ιδέας  Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η ελληνική επίδειξη αδυναμίας, θερι-
εύει την Τουρκία που κλιμακώνει την
ένταση, και είναι έτοιμη να επιτεθεί 
Δημήτρης Κυπριώτης Σελ. 17

Πρωτιές στο Σκάκι στο Κορωπί Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Tι τον κοιτάτε, ρε;
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

Οργή και αγανάκτηση έχει ξεχειλίσει τους πολίτες

της περιοχής, για τις φόλες που γέμισαν τον Υμηττό

ασυνείδητοι, άθλιοι και κακόβλοι πολίτες.

Ήδη οι φόλες έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχι-

στον 12 ζώων, αλεπούδων, σκύλων και άλλων. 

Όπως προκύπτει από τον χάρτη που έχει εκδώσει η

εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας Νότιου Υμηττού,

η έκταση στην οποία εντοπίστηκαν νεκρά ζώα και δη-

λητηριασμένα δολώματα εκτείνεται από την Αιξωνή

έως τα νότια του Κορωπίου (γύρω από την κορυφή

Κακοβούλα, περιοχή Πευκώνα, πάνω από τα Εκπαι-

δευτήρια Καίσαρη) και από τους δασικούς δρόμους

πάνω από το νεκροταφείο Βούλας έως βόρεια της κο-

ρυφής Σταυραετός.

Ήδη έχουν ασκηθεί μηνύσεις στο Α.Τ. Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και στο Α.Τ. Κορωπίου και έχει παραγ-

γελθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από

τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη-

νών, Ηλία Ζαγοραίο. Παράλληλα, νεκρά ζώα και δείγ-

ματα των δολωμάτων έχουν σταλεί για τις

απαραίτητες κτηνιατρικές και τοξικολογικές εξετά-

σεις.

Πολλά από τα δολώματα έχουν περισυλλέγει από την

φιλοζωική ομάδα Βούλας και άλλες εθελοντικές ορ-

γανώσεις. Παράλληλα ανακοίνωσαν αφισούλες που

ενημέρωναν τους πολίτες για τα δηλητηριώδη δολώ-

ματα.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δηλώνει ότι

θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια των αστυνο-

μικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων για

τον εντοπισμό και την απομάκρυνση όσων δολωμά-

των έχουν απομείνει στην περιοχή καθώς και για τη

σύλληψη του δράστη και την απονομή δικαιοσύνης.

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

Επειδή το τελευταίο

χρονικό διάστημα συζη-

τούνται και γράφονται

πολλά για το ζήτημα των

αδέσποτων στο Δήμο

μας:

Kαλούμε τους πολίτες

του τόπου μας που ενδια-

φέρονται να βοηθήσουν

και να συμμετέχουν στην

Φιλοζωική ομάδα, σε συ-

ζήτηση την Παρασκευή

13 Απριλίου 2018 και

ώρα 19:00 στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κορωπίου

Τα τελευταία χρόνια στο

Δήμο μας έγιναν μεγάλα

βήματα προόδου στο

πρόβλημα της διαχείρι-

σης των αδέσποτων

ζώων συντροφιάς, με

συντονισμένες προσπά-

θειες και σε συνεργασία

με εξειδικευμένους φο-

ρείς, αλλά και εθελοντές.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί

Δημοτική Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης του προ-

γράμματος αδέσποτων

με εντεταλμένο το δη-

μοτικό σύμβουλο, Κων-

σταντίνο Κωνσταντάρα.

Ετήσια  συνάπτεται Σύμ-

βαση με εξειδικευμένο

φορέα για στείρωση, εμ-

βολιασμό, ηλεκτρονική

σήμανση-«τσιπάρισμα»,

αλλά και την περίθαλψη

των αδέσποτων ζώων

συντροφιάς του τόπου

μας.  

Ο Δήμος προετοιμάζει

δράσεις ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης των

κατοίκων, καθώς και

πρόγραμμα υιοθεσιών

αδέσποτων ζώων συν-

τροφιάς.

Δηλητηριάζουν τα ζώα στον Υμηττό!!!

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ  “ΑΝΟΙΞΗ”

Το διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας,
εύχεται στα μελή του και σε όλους τους φί-
λους του   καλή  ΑΝΑΣΤΑΣΗ και  καλό
ΠΑΣΧΑ  με υγεία και ΑΓΑΠΗ για όλους.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Β. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
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«Πίτερ Ράμπιτ»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει τον σκανταλιάρη, αλλά αξιαγάπητο «ΠΙΤΕΡ

ΡΑΜΠΙΤ» (μεταγλωττισμένο),  έως και την Τετάρτη του

Πάσχα, 11 Απριλίου 2018.

Τη Μ. Παρασκευή δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές.

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ (μεταγλ.) - (PETER RABBIT)

Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Will Gluck

Ιστορία και σενάριο: Rob Lieber and Will Gluck

Βασισμένη στους χαρακτήρες και τις ιστορίες «Peter Rab-

bit» της Beatrix Potter. Οι πρώτες του ιστορίες χρονολο-

γούνται από το 1902, και μέχρι το 1912, οι περιπέτειές του

φιλοξενήθηκαν σε πέντε βιβλία αφιερωμένα στις σκαντα-

λιές του.

Σε αυτή την πρώτη κινηματογραφική ταινία, ο Πίτερ Ράμπιτ,
σκανταλιάρης και τολμηρός ήρωας όπως πάντα, τα βάζει
με τον κύριο McGregor (Domhnall Gleeson) και η διαμάχη
τους γίνεται χειρότερη από ποτέ. Η αιτία; Και οι δύο τους
θέλουν να κερδίσουν την καρδιά της γλυκύτατης, φιλόζωης
γειτόνισσας τους (Rose Byrne). 

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

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

“ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ” 
Γεωργίου Βιζυηνού

Δραματουργία – Σκηνοθεσία 

Δήμος Αβδελιώδης

στον Πολυχώρο VAULT για 14 παραστάσεις

έναρξη 16 Απριλίου κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15,

έως την Τρίτη 29 Μαίου

Το Αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βιζυη-

νού, η παράσταση του Δήμου Αβδελιώδη με τον

Θεμιστοκλή Καρποδίνη και την Αγάπη Μανουρά,

επιστρέφει στην Αθήνα, για 14 παραστάσεις στον

Πολυχώρο VAULT. 

«To Aμάρτημα της Μητρός μου»  αποκαλύπτει ο

ίδιος ο Βιζυηνός την πιο βαθιά του πληγή, όταν σε

πολύ μικρή ηλικία ακούει μια νύχτα τη Μητέρα του,

να παρακαλεί μέσα στην εκκλησία το θεό να πάρει

εκείνον, στη θέση της βαριά ασθενούς αδελφής

του.

Ο πρωταγωνιστές του έργου (ο Βιζυηνός με την

Μητέρα του), έχουν όλα τα στοιχεία των αρχετυπι-

κών ηρώων που εμπλέκονται σε ένα τραγικό συμ-

βάν από τη Μοίρα.                   

Έτσι η αφήγηση αποκτά τη δομή ενός αρχαίου δρά-

ματος, εμπλουτισμένου με τα πρώιμα ψυχαναλυτικά

στοιχεία που αφομοίωσε ο Συγγραφέας κατά τη

διάρκεια των σπουδών του στη Γοτίγγη της Γερμα-

νίας και ενσωμάτωσε δημιουργικά στο έργο του .

Το αυτοβιογραφικό αυτό έργο ξεκινάει με τον μικρό

Γιωργή να παρακολουθεί με αγωνία τις απεγνωσμέ-

νες και στο τέλος μάταιες προσπάθειες της Μητέ-

ρας του, να σώσει από το θάνατο το άρρωστο

δεκάχρονό της κορίτσι. Ακολούθως το βάρος της

απώλειας της Ανιώς ωθεί τη Μητέρα σε δυο αλλε-

πάλληλες υιοθεσίες κοριτσιών, που γίνονται  η αιτία

να παραμεληθούν τα άλλα τρία ορφανά από πατέρα

αγόρια της, και να στερηθούν των φροντίδων της.

Ύστερα από χρόνια, επιστρέφοντας από τις σπου-

δές του στη Γερμανία ο μεσαίος της γιός, ο ίδιος ο

συγγραφέας, μαθαίνει έκπληκτος από τη μητέρα

του, το τραγικό μυστικό της.                                             
*ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

Πολυχώρος VAULT THEATRE PLUS

Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8’ περί-

που με τα πόδια)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 /

6949534889

(για κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00) 
Email: vaultvotanikos@gmail.com

FB Page : http://www.facebook.com/VAULTTheatreGr1

Διεθνής Διαγωνισμός

Σύνθεσης για ταινία 

animation

Δευτέρα 16 Απριλίου, 21:00

ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUEΤ

Μια μεγάλη βραδιά εικόνας και μουσι-

κής: το κοινό θα έχει την ευκαιρία  να

παρακολουθήσει την πολυβραβευμένη

ταινία  El Empleo [Ο υπάλληλος] του

Αργεντινού Santiago «Bou» Grasso,

επενδυμένη με τις καλύτερες συνθέ-

σεις  που ξεχώρισαν κατά την πρώτη

φάση του διαγωνισμού, ενώ στη συνέ-

χεια  η επιτροπή θα απονείμει τα τρία

πρώτα βραβεία.

Ο Κύκλος Γέφυρες διοργάνωσε το

διαγωνισμό για πρώτη φορά πέρυσι,

σε συνεργασία με το διακεκριμένο Φε-

στιβάλ Animasyros ‒από τα καλύτερα

πανευρωπαϊκά φεστιβάλ animation‒
και η συμμετοχή των συνθετών  που

ενδιαφέρονται για τη δημιουργική

σχέση εικόνας και μουσικής υπήρξε

αθρόα.

Η κριτική επιτροπή

αποτελείται από τον

συνθέτη Samuel

Pegg (Αγγλία), τον

σκηνοθέτη Anton Oc-

tavian (Ρουμανία),

την ερμηνεύτρια και

συνθέτρια Δήμητρα

Γαλάνη, τον πρόεδρο

του Animasyros Βα-

σίλη Καραμητσάνη

και τον συνθέτη και

υπεύθυνο της σειράς

Γέφυρες Δημήτρη Μαραγκόπουλο.

€ 5,00 γενική είσοδος,   

Σε συνεργασία Animasyros Διεθνές

Φεστιβάλ 

+ Αγορά Κινουμένων Σχεδίων

200 Κιθάρες

Βαγγέλης Μπουντούνης

«Άρωμα Ελλάδας»

Σάββατο 21 Απριλίου, 20:30

Μια γιορτή για την Ελλάδα! 200 κιθά-

ρες χορδίζονται επί σκηνής και συν-

τονίζονται  με 6 νεανικές χορωδίες

και σολίστ για να ερμηνεύσουν έργα

μεγάλων Ελλήνων  συνθετών. 

Ένα ακόμη μουσικό γεγονός, από τον

πολυβραβευμένο Βαγγέλη  Μπουν-

τούνη, «ψυχή» αυτού του γιγαντιαίου

σχήματος, μια μεγάλη γιορτή  της κι-

θάρας, τριάντα χρόνια μετά τη δημι-

ουργία της Πρώτης Κιθαριστικής

Ορχήστρας. Καλεσμένη τους, η μονα-

δική Μαρία Φαραντούρη.

Έργα  Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζι-

δάκι, Βασίλη Τσιτσάνη, Διονύση  Σαβ-

βόπουλου, Ελένης Καραΐνδρου, String

Demons, Βαγγέλη Μπουντούνη κ.ά.

Σάββατο 21 Απριλίου, 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα

Τ. 210 7282 333, megaron.gr

Εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Το «Αρχείο Πολέμου» οργανώνει το Σάββατο

14 Απριλίου 2018 και ώρα 19:30 εκδήλωση με

θέμα Συγκρούσεις και οδοφράγματα στη Δρα-
πετσώνα, Δεκέμβρης 1944 με εισηγήτρια την

Ελένη Κυραμαργιού.

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο συνοικι-

σμό της Δραπετσώνας τη περίοδο ανάμεσα στο

Οκτώβριο και το Δεκέμβριο του 1944 αντικατο-

πτρίζουν την απόσταση που διανύθηκε και σε

εθνικό επίπεδο από την απελευθέρωση έως τις

οδομαχίες του Δεκέμβρη. Τον Οκτώβρη του 1944

κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός του πλήθους στην

υποδοχή των βρετανικών

δυνάμεων στις προβλήτες του λιμανιού του Πει-

ραιά -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 χάθη-

καν 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 συνέδεε τον

όρμο του Αγίου Γεωργίου -όπου οι βρετανικές

δυνάμεις αγκυροβολούσαν- με το κέντρο του

Πειραιά και την Αθήνα. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ

έδιναν μεγάλη βαρύτητα στις συγκρούσεις της

Δραπετσώνας, μιας και η παρεμπόδιση ή έστω η

καθυστέρηση των αγγλικών ταξιαρχιών θα επη-

ρέαζε τις ισορροπίες στα υπόλοιπα μέτωπα της

Αθήνας.

Ο συνοικισμός της Δραπετσώνας αποτελεί το επί-

κεντρο της μελέτης που έχει σα στόχο να αναδεί-

ξει πτυχές των γεγονότων που διαδραματίστηκαν

τον Δεκέμβρη του 1944 στις γειτονιές του συνοι-

κισμού αλλά και να συνδέσει το τοπικό παρά-

δειγμα με το ευρύτερο στρατιωτικό και πολιτικό

διακύβευμα εκείνης της περιόδου. Η γεωγραφία

της σύγκρουσης, ο κομβικός ρόλος της παρεμπό-

δισης των βρετανικών στρατευμάτων, η συμμε-

τοχή των κατοίκων στα οδοφράγματα και η

μετατροπή του συνοικισμού σε πεδίο μάχης συ-

νιστούν τους άξονες της παρούσας ανακοίνωσης.

Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας την Μάκα

Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο  210-8676390, ή στο

κινητό 69-98088220, η email afreris@warar-

chivegr.org το αργότερο μέχρι την12-4-2018

καθώς ο χωρος είναι περιορισμένος.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ Μηθύμνης 36 Πλατ.

Αμερικής, τηλ. 210 8676390

Η ορχήστρα academica Αθηνών 

ταξιδεύει στην Αττική
12.04.2018 στο Πολιτιστικό κέντρο Κερατέας

Η καταξιωμένη Ορχήστρα Academica του Ωδείου Αθηνών ταξιδεύει το κλασσικό

ρεπερτόριο και την σύγχρονη ελληνική δημιουργία, από το κέντρο της πόλης σε

περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. 'Ένα τριετές καλλιτεχνικό πρόγραμμα (2018-

2020) που φιλοδοξεί να διαμορφώσει

ένα δίκτυο πολιτιστικής επικοινωνίας

και να αναδείξει τη δημόσια αξία του

πολιτισμού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα Περιφέρειας Αττικής 2014-

2020, με τη συγχρηματοδότηση του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από

τον Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο

«Ωδείον Αθηνών – 1871». 

Mέσα στο 2018, η Ορχήστρα Academ-

ica θα δώσει 20 συναυλίες σε διάφορους χώρους της Αττικής.  

12.04.2018 | 20.30 μ.μ.  Πολιτιστικό κέντρο Κερατέας
H είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.athensconservatoire.gr/academica/

ΠAΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κυριακή 22

Απριλίου και Κυριακή 29

Απριλίου 2018 στις 12:00

Η συγκινητική ιστορία του

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

που πραγματεύεται τη δύ-

ναμη της αγάπης και της θυ-

σίας, παίρνει καινούργιες

διαστάσεις στην μουσικο-

θεατρική του διασκευή,

δραματοποίηση και σκηνο-

θεσία Μαριάννας Τόλη στο

Θέατρο Κατερίνα Βασιλά-

κου την χειμερινή περίοδο

2017-2018. 

Η παράσταση είναι εμπλου-

τισμένη με 3D animation

που θα καθηλώσει μικρούς

και μεγάλους και αναφέρε-

ται στα σημαντικά θέματα

της προβληματικής εποχής

που βιώνουμε. Τα εγκλωβι-

σμένα συναισθήματα των

παιδιών, η εμμονή στην τε-

λειότητα, η σκληρότητα και

η βία είναι θέματα που ανα-

διπλώνονται και βρίσκουν

την λύση τους μέσα από το

γνωστό παραμύθι του μεγά-

λου συγγραφέα, διασκευα-

σμένο με ένα πρωτότυπο

τρόπο. Ένα σύγχρονο ανέ-

βασμα μιας κλασικής ιστο-

ρίας που μπορούν να το πα-

ρακολουθήσουν όλοι οι

μικροί μας φίλοι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ:

Η συγκεκριμένη διασκευή

βραβεύτηκε ως η καλύτερη

διασκευή Παιδικού Θεατρι-

κού Έργου από την Ελλη-

νική Εταιρία Μεταφραστών

Λογοτεχνίας τον Νοέμβριο

του 2012.

Θέατρο Βασιλάκου, Προφή-

του Δανιήλ 3 & Πλαταιών,

Κεραμεικός Αθήνα

Καθημερινά για σχολεία

στις 10:00

Δύο τελευταίες παραστά-

σεις Κυριακή 22 Απριλίου

και Κυριακή 29 Απριλίου

στις 12:00

Τιμές εισιτηρίων: 12€ για

τους ενήλικες, 10€ για τα

παιδιά. Για γκρουπ και ομα-

δικό εισίτηριο (12 άτομα και

πάνω) 8€/άτομο. 

Έναρξη παραστάσεων για

το κοινό: Κυριακή 15/10.

Κρατήσεις Θέσεων: 211 01

32 002 - 004. info@vasi-

lakou.theater. Ομαδικές Κρα-

τήσεις: 2121042777 και

6944 310 395

Με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα του Βιβλίου ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης παρουσιάζει το βιβλίο

της ψυχολόγου – ψυχοθε-

ραπεύτριας Ελισάβετ

Μπαρμπαλιού, «Η Επι-

στροφή του Άνδρα».
Η παρουσίαση θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 22

Απριλίου στις 19.30, στο

πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία»

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Γιώργος Κωνσταντέλλος –

Καρδιολόγος

Τρύφωνας Ζαχαριάδης –

Ψυχαναλυτικός Θεραπευ-

τής – Συγγραφέας

Η εκδήλωση θα ολοκληρω-

θεί με ερμηνείες των καλλι-

τεχνών της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής, Σταμάτης

Μπερής (επικεφαλής) – σο-

λίστ και Βενιαμίν Χατζη-

κουμπάρογλου – πιάνο.
«Αφηγούμενος την ιστορία του
στο “ντιβάνι” της ψυχοθερα-
πείας, ο σύγχρονος άνδρας
μοιάζει να κουβαλά ασυνείδητα
τη δαιδαλώδη ιστορία της Ελ-
λάδας στις πλάτες του». 
Την ταυτότητα του Έλληνα
άνδρα πραγματεύεται η ψυχο-
λόγος - ψυχοθεραπεύτρια Ελι-
σάβετ Μπαρμπαλιού, λύνοντας
τη σιωπή αιώνων».

Κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις «Πεδίο».

«Η Επιστροφή του Άνδρα»

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
Ώρα: 12:00 – 13:00 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Το Fly me to the Moon συνεχίζει τις επιτυ-

χημένες δράσεις του φιλοξενώντας την

τραγουδίστρια - τραγουδοποιό Κατερίνα

Ντούσκα. Mία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές

της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκη-

νής, που θα «ταξιδέψει» με τις soulful pop

μελωδίες της τους επισκέπτες και επιβάτες

που θα βρεθούν στο αεροδρόμιο της Αθή-

νας, την Παρασκευή 20 Απριλίου.

Τι θα μας παρουσιάσει στο αεροδρόμιο;

Ένα live με πολυσυλλεκτικό ήχο, που αντλεί

τα συστατικά του από διαφορετικούς μου-

σικούς χώρους όπως pop, indie-electropop,

soul και r&b μεταξύ άλλων! Η Κατερίνα θα

ερμηνεύσει τα αγαπημένα singles που την

έκαναν να ξεχωρίσει, “Fire Away”, “Slow”,

“One In A  Million”, “Won’t Leave”, κομμάτια

από το ολοκληρωμένο album της “Embodi-

ment”, καθώς και αγαπημένες διασκευές.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιώργος Μπουλντής, μπάσο

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, πλήκτρα

Μανώλης Γιαννίκιος, τύμπανα

Πληροφορίες:

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3

Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

To «Fly me to the Moon» είναι μια πρωτο-

ποριακή συνεργασία του Διεθνούς Αερολι-

μένα Αθηνών και της πολιτιστικής

Fly me to the Moon - Music Port 

Η Κατερίνα Ντούσκα στο αεροδρόμιο της Αθήνας!

Συγκρούσεις και οδοφράγματα 
στη Δραπετσώνα, Δεκέμβρης 1944 

«Ο Μολυβένιος Στρατιώτης» 
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
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Με απόφαση του Δημάρχου Σαρωνικού,

Γιώργου Σωφρόνη, η Δημοτική Σύμβουλος

Αικατερίνη Παπασταμέλου – Γκούμα ορί-

στηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα

Προαγωγής της Προστασίας του Περιβάλ-

λοντος και Φιλοζωικής Μέριμνας.

Πρόκειται για νέα θέση Εντεταλμένου Δη-

μοτικού Συμβούλου, η οποία δημιουργή-

θηκε με στόχο την ενίσχυση των δράσεων

του Δήμου, σε θέματα περιβάλλοντος, ανα-

κύκλωσης και διαχείρισης των αδεσπότων

ζώων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,

η Aικ. Παπασταμέλου – Γκούμα, θα συνερ-

γάζεται με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους

και υπηρεσίες του Δήμου, για την παρακο-

λούθηση και τον εντοπισμό προβλημάτων,

καθώς και για την οργάνωση και το συντο-

νισμό σχετικών δράσεων.  

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρό-

νης, δήλωσε σχετικά: «Η φροντίδα για το
περιβάλλον, για την καθαριότητα και την αι-
σθητική της πόλης, αλλά και για τα αδέ-
σποτα, είναι δείγμα πολιτισμού και
ταυτόχρονα προϋπόθεση για μια ποιοτική
καθημερινότητα. 
Γι’ αυτό και από την πρώτη μέρα της θη-
τείας μας, εργαζόμαστε συστηματικά για το
σκοπό αυτό. 
...Με τη δημιουργία της νέας θέσης Εντε-
ταλμένου Συμβούλου, επιδιώκουμε να εν-
τείνουμε τις προσπάθειές μας και να
εμπλουτίσουμε τις δράσεις μας, δίνοντας
παράλληλα το μήνυμα ότι η προστασία του
περιβάλλοντος, είναι και παραμένει κεν-
τρική μας προτεραιότητα. Είμαι βέβαιος ότι
η κ. Παπασταμέλου – Γκούμα θα υπηρετή-
σει με συνέπεια και επιτυχία τη νέα της
αποστολή.»

Aναστάσιμο Μήνυμα 
Δημάρχου Σαρωνικού

Αγαπητές Συμπολίτισσες, αγαπητοί Συμπολίτες

Με σεβασμό και κατάνυξη ζούμε και φέτος τις ιερές

στιγμές του Θείου Πάθους: τον πόνο, την ταπείνωση

και τη θυσία στο δρόμο προς τον Γολγοθά. Στο

τέλος αυτής της πορείας, όμως, το πένθος και ο

θρήνος δίνουν τη θέση τους στη χαρά της Ανάστα-

σης. 

Ο συμβολισμός του Πάσχα,

είναι διαχρονικός και πιο επίκαι-

ρος από ποτέ. Μας διδάσκει ότι

ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει

κάθε δοκιμασία, μπορεί να βρει

τη λύτρωση με οδηγό την

αγάπη και την αλληλεγγύη, την

πίστη και την ελπίδα. Όσο σκο-

τεινός κι αν φαίνεται ο δρόμος

μας, το Φως της Ανάστασης θα

υπάρχει πάντα για να μας καθο-

δηγεί, να μας δίνει δύναμη και

κουράγιο. 

Ας πορευθούμε λοιπόν στο Φως, ακολουθώντας τον

Χριστό. Ας έρθουμε πιο κοντά στους συνανθρώπους

μας που έχουν ανάγκη, ας νοιαστούμε έμπρακτα για

τον διπλανό μας, ας προσφέρουμε όπου χρειάζεται

χέρι βοήθειας, αλλά και χέρι συμφιλίωσης. Κανείς

μας δεν είναι άτρωτος, κανείς μας δεν περισσεύει,

κανείς δεν αξίζει να είναι μόνος. Ας προσπαθή-

σουμε όλοι μαζί για το κοινό καλό και για όσα μας

ενώνουν, αφήνοντας στην άκρη αυτά που μας χω-

ρίζουν. Ας κάνουμε το μήνυμα της Ανάστασης

πράξη, κάθε μέρα. 

Εύχομαι σε όλες και όλους να περάσουν αυτές τις

ευλογημένες μέρες με υγεία και χαρά, μαζί με

όσους αγαπούν. 

Καλή Ανάσταση!

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Mε νέα πλατφόρμα πληροφόρη-

σης & διαφάνειας για όλα τα έργα

και τις δράσεις του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης ανανεώ-

θηκε  η ιστοσελίδα του.

Το InfoΔράση συγκεντρώνει   όλη

την οικονομική δραστηριότητα του

Δήμου,  παρέχοντας στους δημό-

τες ένα χρήσιμο εργαλείο που δεί-

χνει σε πραγματικό χρόνο, σε

ποιες δράσεις έχουν δαπανηθεί

και  δαπανούνται  τα χρήματα των

πολιτών.

Επιπρόσθετα οι δημότες, οι επιχει-

ρηματίες και κάθε κοινωνικός φο-

ρέας, μπορεί να έχει μια συνολική

εικόνα των έργων που έχουν γίνει

(ή είναι σε εξέλιξη) σε όλη την επι-

κράτεια του Δήμου. Ακόμα, μπορεί

να επιλέξει την παρουσίασή τους

ανά δημοτική ενότητα ή ανά είδος

(τεχνικά έργα, μελέτες, προμή-

θειες, εκδηλώσεις κλπ)  ή ανά εξυ-

πηρετούμενη πολιτική.

Ο επισκέπτης, ξεκινώντας από την

αρχική ομαδοποίηση της κατηγο-

ρίας που τον ενδιαφέρει (π.χ. σύ-

νολο δράσεων και κονδυλίων που

διατέθηκαν για ηλικιωμένους), με

ένα κλικ εστιάζει στον κατάλογο

των δράσεων αυτών και με άλλο

ένα κλικ φτάνει στην καρτέλα της

κάθε δράσης.

Σε όλες τις δαπάνες, αναφέρονται

οι πηγές χρηματοδότησης και πε-

ριγράφονται λεπτομερώς τα βή-

ματα (αποφάσεις,  διαγωνισμοί,

προμηθευτές, προσφορές, αναθέ-

σεις κλπ), που ακολουθήθηκαν

μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε

έργου.

«Είναι ένα καθοριστικό βήμα προς
τη διαφάνεια της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και ένα πρόσφορο μέσο
για κάθε πολίτη για να παρακολου-
θεί και να αξιολογεί καθημερινά
τις δράσεις του Δήμου. 
Το InfoΔράση συμπεριλαμβάνεται
στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου
(www.vvv.gov.gr) η οποία ανακατα-
σκευάστηκε με στόχο να είναι πε-
ρισσότερο χρηστική και να δίνει
εύκολη πρόσβαση στους πολίτες
σε όλα τα νέα και στις υπηρεσίες
του Δήμου. 
Ήδη η ιστοσελίδα περιλαμβάνει
αρκετές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
ενώ στόχος είναι στο μέλλον να
προστεθούν και άλλες.
Η βελτιωμένη ιστοσελίδα και η
πλατφόρμα InfoΔράση δημιουργή-
θηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών
της Δημοτικής Αρχής να θεσπίσει
ουσιαστική, αμφίδρομη επικοινω-
νία με τους δημότες για την αμε-
σότερη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση όλων των θεμάτων»,
όπως σημειώνεται στο δελτίο

τύπου που ελάβαμε.

Γνώμη μας είναι ότι θα έπρεπε να

συμπεριλαμβάνονται οι αποφάσεις

των δημοτικών συμβουλίων με τον

αριθμό τους για να μπορεί ο δημό-

της να γνωρίζει αν έχει υλοποιηθεί

ή όχι και πως να το αναζητήσει.

Ανανέωσε την ιστοσελίδα του ο Δήμο 3Β με

πλατφόρμα πληροφόρησης και διαφάνειας 

Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ),  προκηρύσσει

τη διενέργεια ηλεκτρονικών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών (e-auction), για

την εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου κυριότητας ΕΤΑΔ στην περιοχή Αλυκές

Αναβύσσου, μετά της επ’ αυτού διοίκησης και διαχείρισης ΕΤΑΔ έκτασης ζώνης

παραλίας και αιγιαλού, και συγκεκριμένα:

• πέντε θέσεων (πέντε διαγωνιστικές διαδικασίες) για την εγκατάσταση τροχή-

λατων καντινών και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και τραπεζοκαθισμάτων

(A1, Α2, Α3, A4, Α5), επιφάνειας από 500τμ (min.) με δικαίωμα επέκτασης έως

1.000τμ (max) έκαστη εντός καθορισμένου περιγράμματος,

• δύο εκτάσεων (δύο διαγωνιστικές διαδικασίες) για τη δημιουργία οργανωμένων

υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων (Γ1 και Γ2), επιφάνειας 3.000 τμ και

4.000 τμ, αντίστοιχα, 

• μίας έκτασης (μία διαγωνιστική διαδικασία) για την εγκατάσταση και λειτουργία

ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Πάρκ, Πίστας Αυτοκινήτων, κλπ) (Δ), επιφάνειας

5.000τμ (min) με δικαίωμα επέκτασης έως 10.000τμ (max) εντός καθορισμένου

περιγράμματος.

Λεπτομέρειες σελ. 18

H ETΑΔ μισθώνει τμήματα

των Αλυκών Αναβύσσου
Νέα Αντιδήμαρχος στο Δήμο Σαρωνικού

για θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Φιλοζωικής Μέριμνας
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«Όχι μόνο δεν συρρικνώνονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ-

μοί και δεν κινδυνεύουν θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως,

προκύπτει ανάγκη για ίδρυση επιπλέον δομών προκειμένου

να καλυφθεί το σύνολο των παιδιών»

Αντιδράσεις από ΚΕΔΕ και Δήμους και προκαλέσει η θε-

σμοθέτηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για δί-

χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στα Νηπιαγωγεία της

χώρας.

Στη διαφωνία της ΚΕΔΕ απάντησαν το υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Διδασκαλική Ομοσπον-

δία Ελλάδος, με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους, προβάλ-

λοντας την “αναγκαιότητα της εν λόγω θεσμοθέτησης”.
Το υπουργείο, αναφέρει ότι με τη θεσμοθέτηση της υπο-

χρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης ικανοποιεί-

ται «μια κοινωνική ανάγκη και ένα πάγιο αίτημα της
εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο και του ευρωπαϊκού
στόχου για ένταξη τουλάχιστον του 95% των παιδιών (από
τεσσάρων ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της σχολικής φοί-
τησης) στην προσχολική εκπαίδευση».

Στις αιτιάσεις των Δήμων ότι με αυτό το μέτρο “συρρικνώ-

νονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί”, απαντά ότι «όχι μόνο
δεν συρρικνώνονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και δεν
κινδυνεύουν θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως, προκύπτει
ανάγκη για ίδρυση επιπλέον δομών προκειμένου να καλυ-
φθεί το σύνολο των παιδιών».

Στην ανακοίνωση της δε η Δ.Ο.Ε.,  ζητάει την άμεση εφαρ-

μογή σε όλη την επικράτεια της υποχρεωτικής δίχρονης

προσχολικής εκπαίδευσης!!!

Τονίζει ότι το αίτημα είναι και των γονέων καταλήγοντας:

«Όσοι επιχειρούν να απαξιώσουν ένα βασικό αίτημα της εκ-

παιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας εξυπηρετούν άλ-

λους σκοπούς πολύ μακριά από τις ανάγκες των παιδιών μας».

Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετείχε δια του δημάρχου του Γ.

Σωφρόνη, την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου στη συνεδρίαση της

Τριμερούς Επιτροπής που συστήθηκε με απόφαση της Πε-

ριφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής,

για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολι-

κής αγωγής στον Δήμο. 

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Αττικής, συμμετείχαν επίσης η Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Ανατ.Αττικής, Βασιλική Ξυθάλη και ο Πρόεδρος του Συλλό-

γου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κώστας

Σωτηρίου» Κώστας Τουλγαρίδης. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε, ο δήμαρχος επεσή-

μανε ότι ο Δήμος Σαρωνικού είναι αντίθετος με την από-

φαση του Υπουργείου Παιδείας να καθιερώσει την

υποχρεωτική συμμετοχή των νηπίων β’ ηλικίας στην πρω-

τοβάθμια εκπαίδευση. 

Η διαφωνία του αυτή εστιάζεται σε τέσσερις κυρίως λό-

γους:

1. Είναι γνωστές σε όλους οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρ-

χουν σήμερα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης σε υπο-

δομές, εκπαιδευτικό προσωπικό, σχολικούς συμβούλους,

ολοήμερα νηπιαγωγεία. Δεν μπορούμε να «φορτώσουμε»

στα νηπιαγωγεία έναν επιπλέον σημαντικό αριθμό νέων

παιδιών, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί οι ελλείψεις αυτές.

2. Θα δημιουργηθούν σημαντικές δυσκολίες στην καθημε-

ρινή ζωή δεκάδων εργαζόμενων οικογενειών, γιατί δεν

λαμβάνουν υπόψη  ότι σήμερα οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ-

μοί λειτουργούν σε σχέση με τα νηπιαγωγεία, με διευρυ-

μένο ωράριο και 11 μήνες το χρόνο. Δεν αντιλαμβάνονται

ότι  θα επηρεαστούν αρνητικά οι οικογένειες,  όταν τα παι-

διά κατευθυνθούν σε μια δομή που θα λειτουργεί και λιγό-

τερες ώρες, αλλά και λιγότερους μήνες; Γιατί δεν

σεβόμαστε το δικαίωμα των γονέων να αποφασίζουν οι

ίδιοι για τα παιδιά τους;

3. Δεν εξυπηρετεί ούτε την Αυτοδιοίκηση, ούτε τους εργα-

ζόμενους, αφού μετατρέπονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ-

μοί από χώρους παιδαγωγικής εκπαίδευσης, σε απλούς

χώρους φύλαξης. Απαξιώνεται ένα μοντέλο που λειτουργεί

αποδεδειγμένα με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια,

αποτελεί ολοκληρωμένη δομή Προσχολικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης κι εξυπηρετεί πάνω από όλα τις ανάγκες των

παιδιών και των οικογενειών τους.

4.  Δεν θα παρέχονται στα παιδιά μια σειρά από υψηλού

επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από επιστη-

μονικό προσωπικό που στελεχώνει τους Παιδικούς Σταθ-

μούς, όπως παρακολούθηση από ψυχολόγο, παιδίατρο, κι

άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. 

Σημείωσε δε μεταξύ άλλων ότι:  «η προχειρότητα, ως προς
την επάρκεια των υποδομών του Δήμου μας, είναι μόνο ένα
από τα σημεία στα οποία διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη
κυβερνητική απόφαση. Επιχειρείται μια μεγάλη αλλαγή
του εκπαιδευτικού συστήματος και μάλιστα στην πιο ευαί-
σθητη παιδική ηλικία, χωρίς καμία προετοιμασία για τη
διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, αλλά και χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής εμπειρία. Θα έπρεπε, πριν
από οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια, που επηρεάζει τις
ζωές χιλιάδων οικογενειών, να έχουν προβλεφθεί τόσο οι
διαδικασίες, όσο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δη-
μιουργία καταρχήν των κτιριακών υποδομών, ώστε να υπο-
δεχθούν επιπλέον παιδιά τα νηπιαγωγεία. Η αντιμετώπιση
αυτής της ανάγκης με προκατασκευασμένες αίθουσες δεν
μπορεί να αποτελεί λύση για την Ελλάδα του 2018, ειδικά
όταν μιλάμε για παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών. Επίσης δεν
έχω λάβει καθαρές απαντήσεις αν επαρκεί το σημερινό
προσωπικό των νηπιαγωγείων του Δήμου μας για να αντα-
ποκριθεί στα νέα αυτά δεδομένα. 

Συνέχεια από τη σελ. 2

στη Συρία κατά των Ασαντ, δηλαδή εναντίον Ιράν

και Ρωσίας, οι λαοί παρακολουθούν... ποδόσφαιρο

κι ο Μητσοτάκης «βαράει» τον Καμμένο γιατί βιά-

ζεται να γίνει... Πρωθυπουργός!!! Ε, μετά μην απο-

ρείτε για τον παγκόσμιο «ασύμμετρο πόλεμο», τη

λεγόμενη τρομοκρατία, ούτε για τις ασύνετες,

ασύνδετες, ασυνείδητες και υποσυνείδητες «ατο-

μικές ή παρεΐστικες επαναστάσεις» που εκφράζον-

ται με αναρχικές αντιεξουσιαστικές δράσεις και

εγκληματικότητα του κοινού ποινικού δικαίου...

Προσέξτε τώρα. Έχουν καμμιά αξία οι “λεονταρι-

σμοί”, τα νταϊλίκια και τα “οθωμανικά χαστούκια”

του Ερντογάν;

Στην Ουάσιγκτον, στο press room, όταν έγινε σχε-

τικό ερώτημα για το “οθωμανικό χαστούκι”, η εκ-

πρόσωπος τύπου και οι παριστάμενοι

δημοσιογράφοι έβαλαν τα γέλια!

Όταν το διάβασα, άθελά μου, το μυαλό μου πέταξε

80 χρόνους πριν όταν ο Τσάμπερλεν, Πρωθυπουρ-

γός της Αγγλίας - της αποικιοκρατικής αυτοκρατο-

ρίας στην οποία “ο ήλιος δεν έδυε ποτέ”,

επιστρέφοντας από τη συνάντηση που είχε στο Βε-

ρολινο με τον Χίλτερ καθησύχαζε τους Λονδρέ-

ζους, καθησυχασμένος ο ίδιος: «πηγαίνετε,
αγαπητοί μου, να κοιμηθείτε ήσυχοι» ο Χίλτερ εξο-

πλιζόταν δήθεν εναντίον των μπολσεβίκων, των κοι-

νών εχθρών!

Οι δικοί μας, τώρα, για να μας καθησυχάσουν, λένε

πως τα λέει ο Ερντογάν για “εσωτερική κατανά-

λωση”. Λάθος - να διαβάσουν ιστορία. Να διαβά-

σουν ιδιαίτερα για τον Χίτλερ, για τον Ναπολέοντα,

για την προέλευση και την πορεία και τις μεθόδους

της οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε που έφτανε

μέχρι την Ουγγαρία και τα περίχωρα της Βιέννης.

Να διαβάσουν για τον “Όρκο του Έθνους” (misak-

i milli) τον οποίον επικακαλέσθηκε πρόσφατα (2016)

ο Ερντογάν, αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λωζά-

νης. Αυτός ο “όρκος” αναφέρεται στην τελευταία

απόφαση του οθωμανικού Κοινοβουλίου το 1920,

που απαιτούσε να παραμείνουν τουρκικά εδάφη η

βόρεια Συρία και το βόρειο Ιράκ, η Κύπρος, και η δυ-

τική Θράκη, τα Δωδεκάννησα και άλλα νησιά του

Αιγαίου...

Ο εφησυχασμός ισοδυναμεί με νάρκωση.

Κι απευθυνόμενος προς μικρούς και “Μεγάλους”

τους “κουνάω το δάχτυλο” προειδοποιητικά, και

προφητικά τους λέω: Τι τον κοιτάτε, ρε; Αυτός

διέβη τον Ρουβίκωνα. Τα παίζει όλα για όλα. Όχι

παρορμητικά, μα ψύχραιμα και με υπολογισμούς.

Έχει διαβάσει πολλά και καλά· έχει διαβάσει τον

Μακιαβέλλι. Έχει διαβάσει το Κοράνι και τ’ άλλα

ιερά κείμενα. Έχει ενστερνιστεί τις στρατηγικές εν-

τολές προς τους πιστούς και έχει επιλέξει να ηγηθεί

όλων των Μουσουλμάνων. Γι’ αυτό πρέπει να τον

υπολογίζετε στα σοβαρά. Να τον φοβούνται Αμε-

ρικανοί, Ρώσοι και Ευρωπαίοι! Να φοβούνται την

εξέλιξή του, τις βλέψεις του και να τον διαλύσουν

τώρα, που σπάει το κέλυφος του φιδιού.

Δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στα

Νήπια προωθεί το Υπουργείο Παιδείας
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία συμφωνεί 

Οι Δήμοι αντιδρούν

Tι τον κοιτάτε, ρε;



8 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                         ΕΒΔΟΜΗ

Η ιεραποστολική και σωτηριολογική δράση του Ι. Χριστού

από το 30-33 μ.Χ. περιγράφεται λεπτομερώς στα τέσσερα

Ευαγγέλια και τα λοιπά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Στα

ίδια κείμενα υπάρχει και εκτενής περιγραφή της καταδί-

κης και σταυρώσεως του Ι. Χριστού, υπό των Ιουδαίων

θρησκευτικών ηγετών Άννα και Καϊάφαν, χρησιμοποιών-

τας κατάλληλα την δειλία του Πιλάτου, τον φανατισμό

του «εγκαθέτου όχλου» και την προδοσία του Ιούδα.

Την εποχήν του Ι. Χριστού, αυτοκράτωρ της Ρώμης ήτο ο

Τιβέριος (42 π.Χ. – 37 μ.Χ.) όστις, κατά τον ιστορικόν Τά-

κιτον ήτο κράμα αρετών και κακιών. Εκυβέρνησε τη

Ρώμην από το 14 μ.Χ. – 37 μ.Χ. και όπως λέγεται, απέ-

θανε στραγγαλισμένος επί της κλίνης του υπό του αρχη-

γού των Πραιτωριανών Σερτωρίου Μάκρωνος.

Κυβερνήτης της Ιουδαίας πριν από τον Πόντιο Πιλάτο,

ήτο ο Πολύβιος Λέντουλος παρά του οποίου ο Ρωμαίος

αυτοκράτωρ Τιβέριος εζήτησε πληροφορίας περί της εν

γένει δραστηριότητας του Ι. Χριστού.

Ανταποκρινόμενος στην επιθυμία του Αυτοκράτορα Τιβε-

ρίου, ο Λέντουλος αποστέλει εις αυτόν επιστολήν, ήτις

σώζεται στην Βιβλιοθήκην της Ρώμης «Τζεζαρίνι» (γνω-

στή εν Ελλάδι εις τους ειδήμονας προ πολλού, αλλ’

άγνωστη στο ευρύ κοινό), και στην οποία δίδει μία θαυ-

μάσια εικόνα του Ιησού Χριστού όπως τον εγνώρισε ο

ίδιος. Η επιστολή μεταφρασθείσα εκ των Λατινικών έχει

ως εξής:

«Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης περί ανθρώπου

τινός λίαν εναρέτου καλουμένου Ιησού, ον ο Λαός θεωρεί

Προφήτην και οι μαθηταί του Θεόν, λέγοντες μάλιστα ότι

είναι Υιός του Θεού, Πλάστου του Ουρανού και της Γης και

παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει.

»Τη αληθεία, ω Καίσαρ, ακούονται κάθε ημέραν θαυμάσια

πράγματα περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και

ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ με-

τρίου αναστήματος, καλός την όψιν και με μεγαλοπρέπειαν

περιβεβλημένος. Ιδίως κατά το πρόσωπον όσοι τον ατενί-

ζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται.

»Εχει την κόμην χρώματος καρύου ωρίμου, εξικνουμένην

μέχρι των ώτων και εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του

καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται δε

αύτη εν τω μέσω κατά το σύστημα των Ναζαρινών.

Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον. Το πρόσωπόν του

άνευ ρυτίδος ή κηλίδος, η ρις και τα χείλη του κανονικώ-

τατα, το γένειόν του πυκνόν και του αυτού χρώματος της

κόμης, δεν είναι μακρόν και διχάζεται εν τω μέσω. Το

βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμποιεί φόβον, έχει δε δύνα-

μιν ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει

ατενώς.  Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττη τούτον

κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις, μετά σοβαρότητος.

Λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών αλλά πλειστάκις

κλαίων.

Έχει ωραίας χείρας και τούς βραχίονας. Εν τη συνομιλία

ευαρεστεί πάντας, δυσκόλως όμως φαίνεται. Όταν δε φανή

πού, είναι μετριόφρων και έχει τό ωραιότερον παράστημα

του κόσμου. 

Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα γυνή

η οποία εθεάθη ποτέ εις τά μέρη ταύτα.

Εάν η σεβαστή Μεγαλειότης, ω Καίσαρ,  ποθή να ίδη αυτόν,

ως μοί έγραφες άλλοτε πληροφόρησόν με και θα σοί τον

στείλω πάραυτα. 

Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν του καίτοι

ουδέποτε εσπούδασε, και όμως είναι κάτοχος πάσης επι-

στήμης.

Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί

βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλ' ότε ευρίσκωνται πρό αυτού

τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε άν-

θρωπος ως αυτός ανεφάνη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία,

ως μοί λεγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκα-

λία, ως η δική του. Ουδέποτε εδόθησαν συμβουλαί όμοιαι

των ιδικών του, πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν

Θεόν. Άλλοι πάλιν μοί λέγουσιν ότι είναι εχθρός της σεβα-

στής Μεγαλειότητος, ω Καίσαρ.

Πολλάκις με παρενόχλησαν οι μοχθηροί αυτού Εβραίοι.

Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε εδυσηρέστησε τινά, αλλά ότι

μάλλον εποίησε τό αγαθόν. Όλοι όσοι τον εγνώρισαν λέ-

γουσιν ότι ευηρεστήθησαν παρ αυτώ.

Όμως εις την σεβαστήν Μεγαλειότητα, ω Καίσαρ, και εις

την πρός σε υπακοήν, είμαι πρόθυμος ό,τι διατάξεις θέλει

εκτελεσθή».

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7, Σελήνη ΙΙ

ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ

Κυβερνήτης Ιουδαίας

Στην ίδια Βιβλιοθήκη «Τζεζαρίνι» της Ρώμης, σώζεται επί-

σης στα Λατινικά και ένα άλλο σπουδαίο ντοκουμέντο, το

οποίο αφορά την ευαισθησία και αντίδραση του Αυτοκρά-

τορα Τιβερίου στο άγγελμα των διαδραματισθέντων, γύρω

από την σταύρωσιν και τον μαρτυρικόν θάνατον του Θεαν-

θρώπου Ιησού Χριστού.

Ο Τιβέριος αποστέλλει προσωπικήν επιστολήν στον Πόν-

τιον Πιλάτον στην οποία αναφέρει τα εξής, άγνωστα εν

πολλοίς στο ευρύ κοινό.

«Επειδή άδικον εψήφισες θάνατον κατά του Ιησού, συμφω-

νήσας μετά των φοβερών και κακίστων Ιουδαίων λαβών

παρ’ αυτών δώρα υπέρ του τοιούτου θανάτου, ταύτα καγώ

ούτω κατά σου διατάσσω:

Ίνα έλθης προς με δέσμιος του δούναι απολογίαν περί της

ψυχής ην αναιτίως παρέδωκας εις θάνατον.

Αλλ’ ως της σης  ανοησίας και πωρώσεως, ότι αυτά και

τόσα φοβερά σημεία και θαύματα παρ’ αυτού γενόμενα θε-

ωρήσαντες, ετολμήσατε τοιούτον άνθρωπον αθώον παρα-

δούναι εις θάνατον. Τις δε σοι πεπωρωμένε και βέβηλε και

πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε δέδωκε τοιαύτην τόλμην και

εξουσίαν εις τοιούτο μέγα μισόθεον κίνημα, ίαν συμφωνή-

σης, μετά του πονηρού Συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού

και δώσης αυτοίς εξουσίαν του τοιούτου θανάτου;

Δια γαρ ταύτα κρίσιν επενεγκείν με δει ταχέως, διότι ούτε

καν έγραψες πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης,

δια να λάβης και το εμόν θέλημα, αλλ’ ότε ετέλεσας όσα

και ηθέλησας, τότε εμοί έγραψας, τα κακώς τελεσθέντα.

Αλλ’ ιδού γράφεις μοι και την ανοησίαν σου αυτοθελήτως,

λέγων μοι ότι και από τους θεούς, που εμείς λατρεύουμε,

μείζονα τούτων έργα και θαύματα παρ’ αυτού τελούμενα

είδες.

Ω του φθόνου και της κακίας σας! Ει και ως θεόν τούτον,

ου εδέξασθε, καν ως ιατρόν ουκ είχατε αυτόν; Διότι εγώ εξ

ακοής μόνον μαθαίνω γι’ αυτόν, και τέτοια φοβερά και εξαί-

σια σημεία  και θαύματα παρ’ αυτού γενόμενα ακούσας, κέ-

κρικα τω νοι μη είναι αυτόν άνθρωπον μόνον, αλλά και θεόν.

Το γαρ αναστήσας νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξαι

και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξαι και παραλύτους ανορθώ-

σαι, ταύτα θεός μόνον δύναται ποιήσαι και ουδείς άνθρω-

πος.

Τις γαρ άνθρωπος ήκουσταί ποτε νεκρόν τετραήμερον εγεί-

ραι και οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου ανοίξαι;

Ταύτα γαρ ου μόνον εκ της επιστολής σου έμαθον, αλλά

πολλώ μάλλον εκ μιας γυναικός, ήτις προ τινών ημερών εν-

ταύθα ελθούσα ειπέ μοι ταύτα μετ’ ακριβείας, κατήγετο δε

αύτη εκ των ορίων Μαγδαλά, Μαρία* καλουμένη, μαθήτρια

και αύτη λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία μεμαρτύρησε

διηγησομένων ενώπιον του πλήθους τα υπ’ αυτού γεγονότα

και τα περί σου και άλλα πολλά και ότι εξέβαλε και εξ

αυτής επτά δαιμόνια λόγω μόνω. Δια ταύτα λοιπόν ου δύ-

ναμαι παραβλέψαι ταύτη την αδικίαν...»

Μετά από αυτή την επιστολή «καταπέλτη» του Καίσαρα,

στάλθηκε στα Ιεροσόλυμα ο Ρωμαίος στρατηγός Rahaav

(Ραχαάβ) επικεφαλής δύο χιλιάδων αξιωματικών και οπλι-

τών του αυτοκρατορικού στρατού, ο ποίος συνέλαβε τον

Πιλάτο και τους αρχιερείς Αννα και Καϊάφα και τους οδή-

γησε δέσμιους στη Ρώμη, αφού προηγουμένως διέταξε την

«δια της σπάθης» εκτέλεση, όλων των πρωταιτίων του

σταυρικού θανάτου του «Ναζωραίου Ιησού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η όλη συνοδεία, κατά τη δια-

δρομή Ιεροσόλυμα – Ρώμη, βρέθηκε κοντά στο Κρητικό πέ-

λαγος, πέθανε ξαφνικά ο Καϊάφας και έτσι αναγκάσθηκαν

να προσεγγίσουν την Κρήτη, όπου και τον έθαψαν.

Όταν στη συνέχεια έφτασαν στη Ρώμη, ο Καίσαρας διέταξε

την άμεση και άνευ απολογίας εκτέλεση, του Αρχιερέα

Άννα, τον δε Πιλάτο «ενέκλεισεν εις πύργον, ολίγον έξω-
θεν της Ρώμης». Μετά από λίγες ημέρες ο Πιλάτος «εξε-
τελέσθη εντός του πύργου, υπό του ιδίου του
αυτοκράτορος Τιβερίου».

Αυτό υπήρξε το τέλος του Πόντιου Πιλάτου και των «πρω-

ταγωνιστών» ολοκλήρου του Θείου Δράματος.

Επιμέλεια: Μανιός Θεόδωρος
Συνταξιούχος Οικονομολόγος

―――――――
• Προφανώς η πληροφοριοδότης του Τιβερίου Μαρία εκ Μαγδάλων

είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία μετά την ημέρα της Πεντηκο-

στής και την επιφοίτησιν του Αγ. Πνεύματος εις τους μαθητές του

Ιησού, εγκατέλειψε, ως ιστορείταιθ την Ιερουσαλήμ για να μεταβεί

στη Ρώμη, προκειμένου να ζητήσει από τον Αυτοκράτορα Τιβέριον

να αποδοθεί δικαιοσύνη για την άδικη καταδίκη που εξέδωσε ο Πι-

λάτος. Παρουσιάστηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα με ένα αυγό στο

χέρι και του δήλωσε ότι μετά το Πάθος, ο Χριστός ανέστη κομίζον-

τας εις όλους τους ανθρώπους την επαγγελίαν της Αναστάσεως

και τότε το αυγό βάφτηκε κόκκινο! Ο Τιβέριος αφού άκουσε το αί-

τημά της, ενήργησε περαιτέρω ως αναφέρεται ανωτέρω στην επι-

στολή του προς τον Πιλάτον. Η μετάβαση της Μαρίας Μαγδαληνής

στη Ρώμη ιστορείται μόνον από τον Αγιο Συμεών τον Μεταφραστή,

πιθανώς υπό την επίδραση του αποκρύφου Ευαγγελίου Νικοδήμου

(Πράξεις του Πιλάτου 5ος αι. Μ.Χ.).

Μαρτυρίαι περί 
Ιησού Χριστού 
και της τύχης 
των Σταυρωτών του

Leon Bonnat - The Crucifixion.jpg
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Η Ανάσταση του Χριστού, σύμφωνα με την Ορθόδοξη

Χριστιανική Θρησκεία, απετέλεσε  τον ακρογωνιαίο

λίθο της εκκλησίας της, από την αρχή της ίδρυσής

της!!

Το κήρυγμα των Αποστόλων πήρε σάρκα και οστά από

την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και το Σύμβολο της

Ορθόδοξης Πίστης, το γνωστό με το όνομα «Πι-

στεύω»,  στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού και

κατ’ επέκταση στην προσδοκία της  «εκ νεκρών Ανά-

στασης» όλων των πιστών!!!

Ο θάνατος, κατά την Χριστιανική θρησκεία, προέρχεται

από την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία, ενώ η

«ενοίκηση του Θεού», στις καρδιές των οπαδών της,

αποτελεί την αληθινή ζωή, γιατί τότε το σώμα του αν-

θρώπου γίνεται ο ναός του Θεού και αυτό επιτυγχάνε-

ται με την προσευχή, που προκαλεί μέσα στην ψυχή

την σαφή έννοια του Θεού, και τότε πραγματοποιείται

ή «θέωση», η οποία ταυτίζεται με την «ενοίκηση του

Θεού» και ενεργοποιείται μέσα στην ψυχή με την Θεία

Χάρη!!

Η Θεία Χάρη είναι για τους Χριστιανούς, η δύναμη του

Θεού, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από καλοσύνη,

αγιότητα και αγάπη!!

Στη Θεία Χάρη αποδίδονται τα θαύματα του Θεού

μέσω των Αγίων και σ’ αυτά περιλαμβάνεται και η ανά-

σταση των νεκρών μέσω της πίστης!!!

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το σημείο ενότητας του

Χριστού με τους πιστούς, αλλά και μέσα από την Ανά-

σταση του Χριστού εντάσσονται οι Χριστιανοί στην εκ-

κλησία με την προϋπόθεση της συμμετοχής στην

αιώνια Βασιλεία του Θεού, αφού θα αναγνωριστεί το

θαύμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου Χριστού!!!

Με τον σωματικό θάνατο, ο Θεός γλυτώνει τον άν-

θρωπο από την αμαρτία στην οποία υποπίπτει, γιατί ο

θάνατος την  σταματάει αναγκαστικά και γι’ αυτό πα-

ραδέχεται η εκκλησία, ότι ο Θεός με τον θάνατο προ-

σφέρει ένα είδος ευεργεσίας και οικονομίας στον

άνθρωπο!!!

Από τότε που θα σταματήσει η αμαρτία με τον σωμα-

τικό θάνατο, γεννιέται η προσδοκία, της  εκ νεκρών

Ανάστασης, οπότε ενώνεται η άφθαρτος ψυχή του αν-

θρώπου  με τον Χριστό, που αποτελεί το δεύτερο πρό-

σωπο της τριαδικής Θεϊκής υπόστασης και σωσμένη

θα μπορέσει να ζήσει αιώνια!!!

Η Ανάσταση του Χριστού διαφοροποιεί τον Χριστιανι-

σμό απ’ όλες τις άλλες  σύγχρονες θρησκείες του και

αποτελεί το μεγαλύτερο θρησκευτικό γεγονός!!!

Σύμφωνα με την Χριστιανική πίστη, η ανανέωση της

ανθρώπινης φύσης και η ανάπλαση του ανθρωπίνου

γένους, είναι η Ανάσταση του Χριστού, την οποία δεν

την ξεχωρίζουν  από τον Σταυρό, γιατί Σταυρός και

Ανάσταση είναι οι δύο πόλοι του λυτρωτικού βιώμα-

τος, γι’ αυτό όταν προσεύχονται οι Χριστιανοί στην εκ-

κλησία τους ψάλλουν: «δια του Σταυρού χαρά εν όλω
τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνού-
μεν την ανάστασιν αυτού» ή ψάλλουν: «Τον Σταυρόν
σου προσκυνούμεν, Δέσποτα και την αγίαν Σου Ανά-
στασιν δοξάζουμεν»!!!
Η Ανάσταση του Χριστού εορτάζεται από την Εκκλη-

σία, από την στιγμή που κατεβαίνει στον ΄Αδη, γιατί

κατεβαίνοντας εκεί απελευθέρωσε τις ψυχές των δι-

καίων της Παλαιάς Διαθήκης από το κράτος του θανά-

του και του διαβόλου. Γι’ αυτό το λόγο η Χριστιανική

Εκκλησία πανηγυρίζει αυτό το γεγονός και ο πανηγυ-

ρισμός αυτός αρχίζει από την Μεγάλη Παρασκευή,

όπως φαίνεται από την περιφορά του Επιταφίου και

από τις ομιλίες των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίες

είναι στην πραγματικότητα αναστάσιμες, ενώ γίνονται

την Μεγάλη Παρασκευή!!!

Αν παρατηρήσουμε τις εικόνες της Ανάστασης, μερι-

κές παρουσιάζουν την Ανάσταση με την Κάθοδο στον

Άδη και αυτό δικαιολογείται γιατί κανείς δεν είδε τον

Χριστό την ώρα της Ανάστασής του, αλλά και γιατί

όταν η ψυχή του Χριστού ενωμένη με την θεότητα κα-

τήλθε στον Άδη, συνέτριψε το κράτος του θανάτου και

του διαβόλου, αφού με τον δικό του θάνατο νίκησε τον

θάνατο!!!

Γι’ αυτό το λόγο την ημέρα της εορτής της Ανάστασης

του Χριστού ψάλλουν οι πιστοί «Χριστός ανέστη εκ νε-
κρών θανάτω θάνατον πατήσας…….»
Το βαθύτερο νόημα της αναστάσιμης εορτής είναι η

καθαίρεση του Άδη και η νέκρωση του θανάτου!!!

Η λέξη Άδης προέρχεται από την ελληνική Μυθολογία

και ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδελφός του

Δία, του Ποσειδώνα, της Ήρας, της Εστίας και της Δή-

μητρας και στη μάχη των Τιτάνων, ο Άδης είχε φορέσει

μια περικεφαλαία από δέρμα σκύλου και είχε γίνει αό-

ρατος και έτσι νίκησε και στο μοίρασμα του κόσμου,

αυτός πήρε την κυριαρχία του κάτω κόσμου των νε-

κρών και δεν έφυγε ποτέ από εκεί, εκτός από την

ημέρα που βγήκε για να αρπάξει την κόρη της Δήμη-

τρας, την Περσεφόνη!!!!!

Ο Χριστός κατεβαίνοντας στον Άδη, μπήκε στην εξου-

σία του θανάτου και με την δύναμη της Θεότητάς του

νίκησε τον θάνατο και τον κατέστησε εντελώς ανί-

σχυρο και αδύναμο και έδωσε την δυνατότητα σε κάθε

άνθρωπο, με την δική Του δύναμη και εξουσία να απο-

φεύγει την κυριαρχία, την εξουσία, και την δύναμη του

θανάτου αλλά και του διαβόλου!

Οι πιστοί για να συμμετάσχουν στην Αναστάσιμη χαρά,

η οποία πραγματοποιείται  μόνον μέσα στην Εκκλησία

του Χριστού, πρέπει να είναι απόλυτα ενωμένοι με τον

Χριστό, να πορεύονται μαζί του και να συμμετέχουν

στα Άγια Πάθη, στη Σταύρωση και να ακολουθούν

πιστά το θρησκευτικό πρόγραμμα και τα Άγια Μυστή-

ρια, όπως το Μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης, της

Θείας Μετάληψης, ενώ πρέπει να μην παραλείπουν

την συνεχή προσευχή και  την απαιτούμενη νηστεία,

καθώς και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η Θρησκευτική λα-

τρεία!!

Μέσα από την Ανάσταση μετατρέπεται ο πόνος και ο

οδυρμός του θανάτου σε μεγαλειώδη γιορτή και είθε

όλοι οι Έλληνες να νιώσουν στην ψυχή τους αυτή την

δυνατή και έντονη συγκίνηση του Φαιδρού Αναστάσι-

μου κηρύγματος και να αποκτήσουν αισιοδοξία, ελπίδα

και δύναμη, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις

απρόβλεπτες δυσκολίες της ζωής!!!

Εύχομαι εγκάρδια

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά 

με ειρήνη, αγάπη, χαρά και υγεία!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Μη μιλάτε για σουλτάνο...

Eχετε προσέξει ότι κανείς δεν μιλάει για την εισβολή

μιας χώρας (της Τουρκίας) σε ξένο έδαφος (Συρία)

καταλαμβάνος, καταστρέφοντας και πλιατσικολο-

γώντας την πόλη Αφρίν;

Πού είναι τα γυάλινα παράθυρα να κατατροπώσουν

την “σουλτάνο”;

Να σας θυμίσω απ’ την άλλη τί έγινε και με τι λύσσα

μιλούσαν για την περίπτωση της Ρωσίας που ενσω-

μάτωσε την Κριμαία, που βέβαια δεν μπορούν να συγ-

κριθούν  μεταξύ τους γιατί η Κριμαία έχει ρωσικό

πληθυσμό! Τι εμπάργκο έβαλαν όλοι στη Ρωσία για

το θέμα; 

Τώρα, για την Τουρκία δεν μιλάει κανείς. Η Τουρκία

συνεχώς παραβιάζει κανόνες, διεθνείς συνθήκες και

ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα σκιάζει όλα βαρύ

πέπλο...

Ποια “δίκαιη ανάπτυξη”!

Τελικά κοντά δέκα χρόνια κρίσης, δεν άλλαξαν διό-

λου τη δημόσια διοίκηση. Κανενός δεν ιδρώνει το

αυτί. Θα μου πείτε γιατί να ιδρώσει ο δημόσιος υπάλ-

ληλος; Μπας και χάσει τη δουλειά του;

Την κατάσταση της κακοδιοίκησης που επικρατεί στη

δημόσια διοίκηση περιγράφει άλλη μια φορά ο Συνή-

γορος του πολίτη στην έκθεσή του. «Μη εφαρμογή
της ισχύουσας νομοθεσίας, παρερμηνεία του νόμου
(αυτό κι αν είναι), επιλεκτική εφαρμογή νομοθετικού
πλαισίου, νοµοθέτηση πέραν των ορίων εξυπηρέτη-
σης του δηµοσίου συµφέροντος, εκδικητικότητα
απέναντι στον πολίτη»  και, και, και περιγράφει στην

ετήσια έκθεσή του ο Συνήγορος του πολίτη.

Πώς θα εφαρμόσετε την “Δίκαιη ανάπτυξη στους αν-
θρώπους ανεξάρτητα από τη σχέση τους με την εξου-
σία”, όπως τονίσατε κατ’ επανάληψη στο

Περιφερειακό Συνέδριο Αν. Αττικής;

Είναι ένα ερώτημα...

Η Ανάσταση του Χριστού!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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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 άρνηση του Κ.Α.Σ. 

να χορηγήσει άδεια γυρισμάτων 
σε ξένη παραγωγή στο Σούνιο 
γελοιοποιεί την χώρα διεθνώς»

Γεώργιος Πάντζας*

«Για 50 χρόνια που υπηρέτησα το θέατρο και τον ελ-

ληνικό κινηματογράφο, ένα από τα πολλά θέματα που

συζητούσαμε με καταξιωμένους συναδέλφους μου

ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, παραγω-

γούς κτλ, ήταν το έλλειμμα που παρουσίαζε η χώρα

μας στο να προσελκύσει ξένες παραγωγές, τα γυρί-

σματα των οποίων θα γίνονταν εδώ στην χώρα που

γέννησε τον πολιτισμό και το δράμα και την κωμωδία.

Πάντα αναρωτιόμασταν πώς είναι

δυνατόν ο τόπος μας να αποτελεί

ένα απέραντο φυσικό σκηνικό, ένα

απέραντο μαγευτικό σκηνικό, και οι

ξένες παραγωγές να μην το βλέ-

πουν, να μην το προτιμούν. Πάντα

λέγαμε και προσπαθούσαμε να ανα-

λύσουμε τι φταίει, τι πάει στραβά

και δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην

χώρα μας ο κινηματογραφικός και

θεατρικός τουρισμός. Αν και τα προβλήματα ήταν εμ-

φανή, ωστόσο ήταν ακατανόητα για την ύπαρξή τους

και αδικαιολόγητα στην μη επίλυσή τους.

Όπως αδικαιολόγητη και απαράδεκτη, είναι και η άρ-

νηση του ΚΑΣ να χορηγήσει άδεια γυρισμάτων σε

ξένη παραγωγή στο Σούνιο. Αδικαιολόγητη και ανα-

χρονιστική για την εποχή μας. Για τα νέα δεδομένα

που συνεχώς εξελίσσονται και μεταβάλλονται στο

διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον. Απαράδεκτη και μη

αποδεκτή, γιατί ενώ η χώρα μας περνά αυτήν την πο-

λυεπίπεδη κρίση, (στον κλάδο των ηθοποιών η ανερ-

γία αγγίζει το 90%), το ΚΑΣ κάνει σαν να μην

καταλαβαίνει, σαν να είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Τελικά, στη σκέψη μου και στον προβληματισμό μου,

που για δεκαετίες απασχολεί το σινάφι μου, προστί-

θεται στον μακρύ κατάλογο των εμποδίων και η προ-

βληματική προσέγγιση του ΚΑΣ. Αν και για να είμαι

ειλικρινής δεν περίμενα την τελευταία του απόφαση

για να γίνω σοφότερος. Έχει δείξει πολλά αντίστοιχα

θλιβερά δείγματα στο παρελθόν.

Μπορεί λοιπόν ο κατάλογος να είναι μακρύς, ωστόσο

πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα και να ξαναγράψουμε

μια νέα λίστα, αυτή την φορά με τα συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα αυτού του τόπου. Με τις δυνατότητες της

χώρας. Και ο Πολιτισμός μας είναι σίγουρα ένα στοι-

χείο από αυτά και πρώτο στην λίστα.»

* Ο Γιώργος Πάντζας, είναι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αττικής,

Κοσμήτορας ΒτΕ & Ηθοποιός    

σημείωση: Τελικά - όπως ανακοινώθηκε - το ΚΑΣ έδωσε

το πράσινο φως για τα γυρίσματα της ταινίας!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς κ. Χρήστο Λεοντή

Πρόεδρο της ΕΡΤ

Κ. Πρόεδρε

Καταρχάς δεχτείτε παρακαλώ τα

θερμά μου συγχαρητήρια για την

ανάληψη των νέων καθηκόντων

σας και εύχομαι να εκπληρώσετε

τους στόχους και το όραμα όλων

μας,  για μια ανεξάρτητη και αδέ-

σμευτη Ελληνική Ραδιοτηλεό-

ραση.  

Κ. Πρόεδρε

Θα γνωρίζετε βέβαια,  ότι η  ΕΡΤ

σε σύμπραξη με τον Δήμο Αγίας

Παρασκευής για δυο  συνεχόμε-

νες  χρονιές διοργάνωσαν από κοι-

νού, ένα ξεχωριστό «μουσικό κα-

λοκαίρι», προς «ανταπόδοση»

στους πολίτες που χρηματοδο-

τούν και στηρίζουν την ύπαρξη και

λειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτη-

λεόρασης.

Το «summer  time» όπως είχε ονο-

μαστεί ξεκινούσε από  την Δευ-

τέρα 3 Ιουλίου έως και την

Παρασκευή 21 Ιουλίου και  το Ρα-

διομέγαρο άνοιγε κάθε βράδυ τις

πύλες του με ελεύθερη είσοδο για

το κοινό, όπου και παρουσίαζε κα-

θημερινά για 16 συνεχόμενες ημέ-

ρες, δεκαέξι μεγάλες συναυλίες

που κάλυπταν  όλα τα είδη της

μουσικής.

Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα που

η Διοίκηση της ΕΡΤ άλλαξε,  εύλο-

γες ερωτήσεις των συνδημοτών

μου για την συνέχιση η μη,  του

συγκεκριμένου καλοκαιρινού μου-

σικού καλοκαιριού θα πρέπει να

απαντηθούν.

Για το παραπάνω ερώτημα των

συνδημοτών μου και προκειμένου

να μεταφέρω την απάντηση σας,

παρακαλώ όπως μου απαντήσετε

εγγράφως: Eάν και εφόσον υπάρ-

χει διάθεση το summer time να συ-

νεχιστεί και το καλοκαίρι του 2018

σε συνεργασία ΕΡΤ και Δήμος

Αγίας Παρασκευής.

Με εκτίμηση

Φώτης Ν. Αλεξόπουλος

Πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας

Παρασκευής

Μέλος εθνικού Συμβουλίου Κατα-

ναλωτή και Αγοράς

Aπό το Συντονιστικό όργανο της “ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙ-

ΤΩΝ” κατά της δημιουργία χώρου διαχείρισης απορ-

ριμμάτων στο Γραμματικό ελάβαμε την παρακάτω

επιστολή, όπου δεν εφησυχάζεται με τις «υπερβολές

του ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ στις Βρυξέλλες» του Δημάρχου.

Μαραθώνας 2-4-2018

Αγνοήθηκε παντελώς η πρόσκλησή μας, όπως και άλλων

φορέων του Δήμου μας, να πραγματοποιηθεί στον κινημα-

τογράφο ΑΛΙΚΗ με τη συμμετοχή των πολιτών, η ενημέ-

ρωση για τις εξελίξεις του έργου του ΟΕΔΑ Γραμματικού

μετά από τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 21 Μαρτίου.

Είναι απαράδεκτο ο Δήμαρχος να μην ενημερώνει και να

μη συζητάει το θέμα πρώτα με το Δημοτικό Συμβούλιο και

τους κατοίκους πριν προβεί σε άλλες ενέργειες.

Καταπατά συστηματικά τις δημοκρατικές διαδικασίες. Είχε

την υποχρέωση να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη

συνεδρίαση στις 26-3-18, αλλά ήταν προκλητικά απών πα-

ρόλο που ήταν και εισηγητής του σοβαρού θέματος του

Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου μας.

Προβαίνει σε κινήσεις εντυπωσιασμού και φιέστες για να

συγκαλύψει την απουσία του από τον αγώνα εδώ και χρό-

νια παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις μας και άλλων.

Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε διακοσμητικό στοιχείο στη

φιέστα του.

Οι υπερβολές του ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ στις Βρυξέλλες εξυπη-

ρετούν τη συσκότιση των ευθυνών του. Νίκη θα ήταν αν η

Επιτροπή έκλεινε την υπόθεση υπέρ μας αποδεχόμενη

τους λόγους της αναφοράς μας.

Το θέμα απλά έμεινε ανοικτό σαν να λέμε ισοπαλία. Πρέπει

να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται ισχυρότερα στοιχεία για την

υπεράσπιση της υπόθεσης (γι’ αυτό επανειλημμένα έχουμε

προτείνει γεωτρήσεις, αξιολόγηση της έκθεσης του ΙΓΜΕ

κλπ).

Απαιτείται ΑΜΕΣΑ να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο

για το θέμα. Το ζήτημα θα κριθεί σε εθνικό επίπεδο  και

χρειάζεται ενότητα και σοβαρός σχεδιασμός.

Πρέπει να δρομολογηθεί επιτέλους το Σχέδιο Τοπικής Δια-

χείρισης των Απορριμμάτων μας που εδώ και δυο χρόνια

περιμένει στα συρτάρια εκθέτοντας το Δήμο ότι είναι στους

«πρωτοπόρους» στην παραγωγή απορριμμάτων που γεμί-

ζουν τη Φυλή και στους τελευταίους στην Ανακύκλωση

στην Πηγή.

Tο Συντονιστικό της Δύναμης Πολιτών

dynamipolitonmarathona.blogspot.gr/ dynamipm@gmail.com

ΒΑΘΕΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Η προσφορά της οικογένειας Σκλαβενίτη προς κάθε

κατεύθυνση του κοινωνικού συνόλου με θέσεις ερ-

γασίας και με ουσιαστικές προσφορές Ε.Κ.Ε. δεν

αφορούν μόνο επιχειρηματικές δραστηριότητες

αλλά και προσφορά σε μια περίοδο που η χώρα μας

αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

Η απώλεια του Στέλιου Σκλαβενίτη που για μας ήταν

αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειές μας

θα δημιουργήσει δυσαναπλήρωτο κενό. Θέλουμε να

εκφράσουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικο-

γένειά του και να  ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλό

παράδεισο από όλους εμάς που γνωρίζουμε την πο-

λυετή και πολύτιμη κοινωνική προσφορά του. 

“SUMMER TIME” «Mουσικό καλοκαίρι»

Tο θέμα του Γραμματικού δεν έκλεισε. Χρειάζονται ισχυρότερα στοιχεία...
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 12ου Περιφερειακού

Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της

Ανατολικής Αττικής, που πραγματοποιήθηκε  στο Τε-

χνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το διήμερο

31/3 & 1/4/18, με μία πλειάδα ομιλητών της κυβέρνη-

σης. Το κλείσιμο του συνεδρίου έκανε η περιφερει-

άρχης Αττικής Ρένα Δούρου και στη συνέχεια ο

πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας.

Ένα γεμάτο διήμερο, όπου παρήλασε όλο το υπουρ-

γικό συμβούλιο θα μπορούσαμε να πούμε.

Τους 13 Δήμους της Ανατ. Αττικής εκπροσώπησε ο

δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, με κοινή απόφασή

τους.

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε και ο οικοδε-

σπότης δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημ. Λουκάς. Παρεμ-

βάσεις έκαναν και άλλοι δήμαρχοι, αλλά και φορείς.

Τα συμπεράσματα ανέδειξαν το Δήμο Λαυρεωτικής

σε κύριο πρωταγωνιστή και είναι άκρως αισιόδοξα για

την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

Πολλά είδαμε και πολλά ακούσαμε. Τί θα υλοποιηθεί

από αυτά είναι ένα ερωτηματικό. Κάτι που το επεσή-

μαναν πολλοί ομιλητές. Να μη μήνουν στις εξαγγε-

λίες, αλλά να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν.

Μέσα μαζικής μεταφοράς

«...δε μπορεί να μη συζητήσουμε το θέμα των Αστι-
κών Μεταφορών για την Ανατολική Αττική,  που έχει
μείνει στο «προχθές» της χώρας, όχι στο «χθες».
Της γκρίζας επίσης λειτουργίας των ΚΤΕΛ  -και μία
που είναι και η Ρένα Δούρου εδώ-,  δεν μπορεί να συ-

νεχίσουμε να μη διασυνδέονται οι σταθμοί των
Μέσων Σταθερής Τροχιάς με τους δήμους της Ανα-
τολικής Αττικής, και δε μπορεί, τα ΚΤΕΛ να ξεκινάνε
από τους δήμους της Ανατολικής Αττικής, όταν
έχουμε κάνει τέτοια έργα στον Προαστιακό και στο
Μετρό και να καταλήγουν στο Πεδίο του Άρεως»,
είπε ο αρμόδιος Υπουργός Χρ. Σπίρτζης.  

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

― Σύνδεση εθνικών λιμένων με μέσα σταθερής τρο-

χιάς. H πρωθυπουργική εξαγγελία για επέκταση του

Προαστιακού σιδηροδρόμου από το Σταθμό Κορω-

πίου με 6 ενδιάμεσους Σταθμούς (Μαρκόπουλο, Κα-

λύβια, Κερατέα, Δακαλειό, Θορικό, Λαύριο) και της

Αττικής Οδού προς το εθνικό λιμάνι Λαυρίου, ενο-

ποιεί όλη την αναπτυξιακή πρόταση για τη Λαυρεω-

τική και την Ανατολική Αττική σε συνάρτηση με την

Πρωτεύουσα και το Εθνικό Αεροδρόμιο «Ελευθέριος

Βενιζέλος». 

― Βελτίωση της οδού Μαρκοπούλου - Λαυρίου με 6

ανισόδεπους κόσμους (3 είσοδοι προς Κερατέα και

οι υπόλοιποι προς Δασκαλειό, Βρωμοπούσι, Περι-

γιάλι)και παράπλευρο οδικό δίκτυο εκατέρωθεν της

λεωφόρου προς το λιμάνι

― Σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή

του Περιφερειακού Παρακαμπτηρίου αυτοκινητοδρό-

μου δυτικά της πόλης Λαυρίου προς το Λιμάνι (κόμ-

βος στην Ολύμπικ Μαρίν) και στη συνέχεια προς το

Σούνιο.

― Εργασίες συντήρησης και ασφάλειας στον παρα-

λιακό δρόμο από Βουλιαγμένη έως Σούνιο με τοπο-

θέτηση διαχωριστικού διαζώματος στη μέση του

οδοστρώματος, καθώς και κατασκευή 8 κυκλικών

κόμβων για ασφαλή αναστροφή.

Τα έργα αυτά είναι μέρος των συνδυασμένων μετα-

φορών της χώρας, θαλάσσιων, χερσαίων και εναέ-

ριων,  ως έργα μείζονος σημασίας, όπως τα εξήγγειλε

ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και το επι-

βεβαίωσε - θα λέγαμε -  και ο Πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας στο κλείσιμο του συνεδρίου.

Αντίστοιχα, η βελτίωση και ολοκλήρωση των εγκατα-

στάσεων του Λιμένα Λαυρίου με συμπληρωματικά

έργα επέκτασής του και προστασία του από το νοτιά,

η λειτουργία του ως τουριστικού (κρουαζιερόπλοια

και σκάφη αναψυχής) και επιβατηγού λιμένα καθώς

και η δημιουργία υδατοδρομίου αποτελούν αναγκαία

έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της πε-

ριοχής. 

― Κατόπιν κοινής σύσκεψης Υπουργείου Ναυτιλίας-

ΤΑΥΠΕΔ-ΟΛΛ.ΑΕ με το  Δήμο Λαυρεωτικής, πρόκει-

ται να παραχωρηθούν στο Δήμο οι παραλίες

(Βρωμοπούσι, Αγία Μαρίνα, Άγιος Νικόλαος, Θορικό,

Κομομπίλι, Οξυγόνο, Πέρδικα, Λεγραινά) που δεν

εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες.

― Καθημερινή διασύνδεση ανά ημίωρο του Λιμένα

και της πόλης Λαυρίου, Κερατέας, καθώς και των

άλλων πόλεων των Μεσογείων, μέσω του ΚΤΕΛ (με

υπαγωγή στον ΟΑΣΑ), απευθείας με τον σταθμό

Προαστιακού στο Κορωπί και το αεροδρόμιο και τους

άλλους σταθμούς του Προαστιακού και του Μετρό με

φθηνότερο εισητήριο. 

― Διασύνδεση του αρχαιολογικού χώρου του Μαρα-

θώνα με το Ναό του Ποσειδώνα και το αρχαίο θέα-

τρο του Θορικού με ενδιάμεσους σταθμούς τους

υπόλοιπους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους

των Μεσογείων και φυσικά με το Αεροδρόμιο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.

― Ολοκλήρωση του αναστηλωτικού έργου του

Υπουργείου Πολιτισμού στο αρχαίο Θέατρο Θορικού

αλλά και στο ευρύτερο όμορο αρχαιολογικό πάρκο

με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

― Ολοκλήρωση ενεργειών και διαδικασιών από το

Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Αττικής, για τη λειτουργία του αρχαιολογικού

καταδυτικού πάρκου Λαυρεωτικής σε αρχαία ναυά-

για από το Σούνιο, Λαύριο, Μακρόνησο μέχρι το Δα-

σκαλειό. Ένταξη της Μακρονήσου στον κατάλογο

μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της

UNESCO και υπαγωγή της στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Τη χρηματοδότηση εκτέλεσης 3 πολύ σημαντικών

έργων από το ΠΔΕ του ΥΠΠΟΜΕΔΙ ανακοίνωσε ο

Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Σπίρτζης ει-

δικά για τη Λαυρεωτική:

«Από εδώ και στο εξής η δική μας επιμελής φροντίδα
θα είναι ο διαρκής διάλογος με την περιφέρεια και τα
αρμόδια υπουργεία ώστε οι δεσμεύσεις να γίνουν
πράξη και ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί», δήλωσε ο

δήμαρχος Λαυρεωτικής.

Σημαντικές εξαγγελίες έργων στο Περιφερειακό Συνέδριο Ανατ. Αττικής

Αξιοποίηση των δύο λιμανιών Ραφήνας και Λαυρίου

Όλους τους δημάρχους της Ανατ. Αττικής εκπροσώπησε
ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος.

O οικοδεσπότης δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημ. Λουκάς.

O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης

Παρεμβάσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου.
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Παρεμβάσεις 

Αντιπεριφερειάρχη 

Πέτρου Φιλίππου

Παρεμβάσεις τόσο στην ειδική θεμα-

τική συνεδρία της Παρασκευής 30/3 για

την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση όσο

και στις δύο πρωινές θεματικές συνε-

δρίες του Σαββάτου 31/3 έκανε ο Αντι-

περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου.  

Αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούν-

ται στην Ανατ. Αττική και στους 13 Δή-

μους της, με πόρους της Περιφέρειας,

από το ΕΣΠΑ και από κρατικά κονδύλια. 

Σημείωσε όμως ότι η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση είναι αυτή που πρέπει να αντα-

ποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών

μια και οι τοπικές κοινωνίες περιμένουν

πάρα πολλά από αυτά που η ίδια η ζωή

επιτάσσει σε όλους τους τομείς της το-

πικής ανάπτυξης. 

Η Ανατολική Αττική κατέχει το μεγαλύ-

τερο τμήμα της καλλιεργήσιμης γης σε

ολόκληρη την Αττική και θα πρέπει να

στηριχθεί και να αναδειχθεί. Βασικές

της καλλιέργειες είναι το αμπέλι, η

ελιά, το φιστίκι, τα σύκα, τα κηπευτικά,

τα άνθη και λίγα δημητριακά, τόνισε

όσον αφορά την αγροτική οικονομία,

αλλά και την αλιεία και τη μελισσοκο-

μία και την κτηνοτροφία.

Στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να

επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα

σχέδια πόλεως και την ολοκλήρωση

των πολεοδομικών μελετών και να προ-

χωρήσει η περαιτέρω ανάπτυξη της πε-

ριοχής, η οικονομία της οποίας για

πολλά χρόνια στηριζόταν σε πολύ με-

γάλο ποσοστό στην αγοραπωλησία γης

και την οικοδομική δραστηριότητα. Σε

αυτή την κατεύθυνση κρίνεται ιδιαίτερα

θετική η πρωτοβουλία για την ανάρ-

τηση του Κτηματολογίου και των δασι-

κών χαρτών.

Όσον αφορά στα μείζονα ζητήματα της

διαχείρισης των απορριμμάτων και της

διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, ο

Αντιπεριφερειάρχης αφού επισήμανε

ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολο-

γήσει τη λύση στο θέμα της αποχέτευ-

σης για όλες σχεδόν τις περιοχές της

Ανατολικής Αττικής, τόσο σε επίπεδο

μελετών όσο και σε επίπεδο κατα-

σκευής έργων, με μοναδική εκκρεμό-

τητα το παραλιακό μέτωπο του Δήμου

Σαρωνικού, πρότεινε τη διοργάνωση

οργανωμένης ημερίδας στην Ανατο-

λική Αττική με μοναδικά θέματα συζή-

τησης τη διαχείριση απορριμμάτων και

την αποχέτευση. 

Ευθύνη όλων, κατέληξε, η υλοποίηση

των εξαγγελιών και συμπερασμάτων

του συνεδρίου.

“Kλεισθένης” 

από τη Ρένα Δούρου

Η Περιφερειάρχης, τη δέυτερη ημέρα

του συνεδρίου, στο κλείσμο, έθεσε το

θέμα των απαραίτητων μεταρρυθμί-

σεων για την αποτελεσματική λειτουρ-

γία των τοπικών και περιφερειακών

αρχών. 

Πρότεινε μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις

αυτές να ονομασθούν  “Κλεισθένης”.

«Είναι μεταρρυθμίσεις που χωρίς δη-
μοσιονομικό κόστος μπορούν να βελ-
τιώσουν την καθημερινότητα των
συμπολιτών μας. Να δώσουν διεξόδους
και λύσεις. Να βάλουν τέλος στη γρα-
φειοκρατία και το άλλοθί της, τη δια-
φθορά. Για το λόγο αυτό και πρότεινα
να πάρουν οι μεταρρυθμίσεις το όνομα
του Κλεισθένη. Του ανθρώπου που
σφράγισε την Ιστορία καθώς με τις ρι-
ζοσπαστικές για την εποχή του μεταρ-
ρυθμίσεις, διεύρυνε τα δικαιώματα και
τη συμμετοχικότητα των πολιτών
στους θεσμούς, ιδρύοντας την Αθη-
ναϊκή Δημοκρατία», εξήγησε ο Περιφε-

ρειάρχης.

«Σπουδαία και πρωτόγνωρη υπόθεση
για τον τόπο», χαρακτήρισε η ίδια τα

Αναπτυξιακά Περιφερειακά Συνέδρια,

επισημαίνοντας ότι για «πρώτη φορά
τον πρώτο λόγο για το που θα πάει η
χώρα δεν τον έχουν τεχνοκράτες ή
διάφοροι σύμβουλοι αλλά οι ίδιοι οι πο-
λίτες.

Συνέχεια στη σελ. 16

Μέσα μεταφοράς, Σχέδια πόλης,

Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Τις εργασίες του Συνεδρίου έκλεισε
ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας.

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
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«Μηδ᾽Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσοµεν».
(= και μην ελπίζεις να δοξάσεις ένα στίβο, πλέον ένδοξο

από αυτόν της Ολυμπίας).

Το απόσπασμα είναι από τον Πρώτο Ολυμπιόνικο του Πιν-

δάρου (518-446), του Μεγάλου Θηβαίου Λυρικού, του

“Διρκαίου Κύκνου”, όπως τον αποκάλεσε ο Ρωμαίος ποι-

ητής Οράτιος (65-8). Ο επίνικος αφιερώνεται στην πρώτη

νίκη του Ιέρωνα, τυράννου των Συρακουσών στην Ολυμ-

πία, το 476, σε ιππικό αγώνα. Το προοίμιο αναδίδει ένα

μεγαλοπρεπές εγκώμιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Όπως

το νερό είναι το υπέρτατο αγαθό, όπως ο χρυσός υπερ-

βαίνει οιονδήποτε πλούτο, όπως ο ήλιος είναι το πλέον

φωτοβόλο άστρο, έτσι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπερ-

βαίνουν όλους τους άλλους αγώνες.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΙΔΕΑΣ - ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ

1) ΙΦΙΤΟΣ Ο ΗΛΕΙΟΣ

2) ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ο ΠΙΣΑΤΗΣ

3) ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

Των δύο πρώτων τα ονόματα έχουν τη ρίζα της δύναμης

(ίφι = δυνατά) και (σθένος = η δύναμη) και του τρίτου έχει

τη ρίζα λυκ= το φως. Δύο βασικά χαρακτηριστικά της

Ολυμπίας, ήτοι του Ολολαμπούς Αθλητικού και Στιβαρού

Ιερού Χώρου.

Χρόνῳ δέ ὕστερον Ἴφιτος, γένος µέν ὤν ἀπό Ὀξύ-
λου ἡλικίαν δέ κατά Λυκοῦργον τόν γράψαντα Λα-
κεδαιµονίοις τούς νόµους, τόν ἀγῶνα διέθηκεν ἐν
Ὀλυµπίᾳ, πανήγυρίν τε Ὀλυµπικήν αὖθις ἐξ ἀρχῆς
καί ἐκεχειρίαν κατεστήσατο, ἐκλιπόντα ἐπί χρόνον,
ὁπόσος δή οὗτος ἦν. Αἰτίαν δέ δι᾽ἥντινα ἐξέλιπε τά
Ὀλύµπια, ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐς Ὀλυµπίαν τοῦ λόγου
δηλώσω. Τῷ δέ Ἰφίτῳ, φθειροµένης τότε δή µάλι-
στα τῆς Ἑλλάδος ὑπό ἐµφυλίων στάσεων καί ὑπό
νόσου λοιµώδους, ἐπῆλθεν αἰτῆσαι τόν ἐν Δελφοῖς
θεόν λύσιν τῶν κακῶν· καί οἱ προσταχθῆναί φασιν
ὑπό τῆς Πυθίας ὡς αὐτόν τε Ἴφιτον δέοι καί Ἠλεί-
ους τόν Ὀλυµπικόν ἀγῶνα ἀνανεώσασθαι. Ἔπεισε
δέ Ἠλείους Ἴφιτος καί Ἡρακλεῖ θύειν, τό πρό τού-
του πολέµιόν σφισιν Ἡρακλέα εἶναι νοµίζοντας. 

(Παυσανίας, 110-180, “ΗΛΙΑΚΑ Α’ ”, κεφ. 4, 4)

(= Ύστερα από λίγο καιρό ο Ίφιτος, που καταγόταν από

τον Όξυλο και ήταν σύγχρονος του Λυκούργου, ο οποίος

συνέταξε τους νόμους για τους Λακεδαιμόνιους, οργά-

νωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και καθιέρωσε ξανά

από την αρχή την πανήγυρη της Ολυμπίας  και την εκε-

χειρία που είχαν σταματήσει, δεν γνωρίζω για πόσο

καιρό. Για ποια αιτία είχαν σταματήσει θα το αναφέρω

στο λόγο για την Ολυμπία. Επειδή η Ελλάδα τότε υφί-

στατο μεγάλες καταστροφές από εμφυλίους πολέμους

και από λοιμώδες νόσημα, ο Ίφιτος σκέφτηκε να συμβου-

λευθεί το Δελφικό θεό για τον τρόπο απαλλαγής από τις

συμφορές. Και λένε πως η Πυθία πρόσταξε τον Ίφιτο και

τους Ηλείους να επαναφέρουν/επανιδρύσουν τους

Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ίφιτος κατάφερε τους Ηλείους

να προσφέρουν και στον Ηρακλή θυσία, ενώ αυτοί παλαι-

ότερα θεωρούσαν τον Ηρακλή εχθρό τους).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Μέγας Περιηγητής και Γεωγράφος του 2ου

μ.Χ. αιώνα, Παυσανίας, στο έργο του “Ελλάδος Περιήγη-

σις”, αναφέρει πως ο Ίφιτος αναδιοργάνωσε τους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες σε συνεργασία με τον Λυκούργο της

Σπάρτης και τον Κλεισθένη της Πίσας. Ο Ίφιτος είχε ρω-

τήσει το Δελφικό Μαντείο με ποιο τρόπο μπορούσε η Ελ-

λάδα να απαλλαγεί από τους λοιμούς και τους εμφύλιους

σπαραγμούς. Το Μαντείο απάντησε πως έπρεπε αυτός

και οι Ηλείοι “τον Ολυμπικόν αγώνα ανανεώσασθαι”, δη-

λαδή να ανασυστήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε

αυτόν αποδίδεται και η καθιέρωση της λατρείας του Ηρα-

κλή από τους Ηλείους. Μπροστά από το ναό του Δία στην

Ολυμπία βρισκόταν άγαλμα του Ιφίτου “αγωνοθέτου”,

στεφανωμένου από την Εκεχειρία.

Εσφαλμένως θεωρείται το έτος 776 π.Χ. ως αφετηρία

της ιστορικής περιόδου των αγώνων. Το έτος αυτό τελέ-

στηκε και καταγράφηκε η 1η ιστορική Ολυμπιάδα στην

οποία αναδείχτηκε Σταδιονίκης ο Κόροιβος ο Ηλείος.

Προηγούνται ωστόσο 27 Ολυμπιάδες που δεν είναι κα-

ταγεγραμμένες, (27Χ4) άρα πηγαίνουμε 108 χρόνια πίσω

και η ορθή έναρξή τους ανάγεται στο 884 π.Χ.!!! Ιερή

Σύμπτωση! Το 2004 ακριβώς 108 χρόνια μετά από τη σύ-

στασή τους το 1896, τελέστηκαν ξανά οι σύγχρονοι εμ-

πορευματοποιημένοι - χρηματίτες Ολυμπιακοί Αγώνες

στην Αθήνα. Άρα όλα τα ιστορικά ψευδή στοιχεία των τε-

λουμένων ανά τετραετία Ολυμπιάδων επί 1168 έτη συνε-

χώς από το 776 π.Χ. έως το 393 μ.Χ. όταν τους

κατήργησε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Α΄ με το Edic-

tum (= διάταγμά) του, και της κατά τη μακραίωνη αυτή πε-

ρίοδο διοργάνωσης συνολικά 293 Ολυμπιάδων, πρέπει να

αναθεωρηθούν και να αποκατασταθεί η εσφαλμένη χρο-

νολόγησή τους. 

Τα ιστορικά σφάλματα / ψεύδη από άγνοια ή από πρό-

θεση πρέπει να διορθώνονται.

Ο Δελφικός χρησμός έγινε θεσμός και τρόπος ζωής για

τους Αρχαίους Έλληνες. Η ανανέωση των Ολυμπιακών

Αγώνων προβλήθηκε ως θεϊκή αξίωση και πραγματοποι-

ήθηκε από τον Ίφιτο.

Οι Ο.Α. παραμένουν θεσμός πολύτιμος για την ανθρωπό-

τητα, με συμβολή άλλωστε και στην προαγωγή της Φιλίας

μεταξύ των λαών και στην εδραίωση της Ειρήνης. Η

Ολυμπία είναι η φυσική πρωτεύουσα του Ελληνισμού.

Τόπος Σιωπής και Φωτός. Αποκορύφωμα και επιστέγα-

σμα του Μεγαλείου του Αρχαίου Ελληνισμού.

Το Ολυμπιακό πνεύμα-ιδεώδες αποτελεί πηγή έμπνευσης

για μας και απαντήσεων στα σημερινά αδιέξοδα. Να ανα-

ζητήσουμε και να αναδείξουμε τις Αξίες και τα Ιδανικά

που μας διαμόρφωσαν ως Έθνος και εν τέλει την Ταυτό-

τητά μας, την Υπόστασή μας, διότι, αν ξέρουμε ποιοι εί-

μαστε, από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε, μπορούμε

να ξέρουμε πού πάμε και μέχρι πού μπορούμε να φτά-

σουμε, χωρίς να χάνουμε τον προσανατολισμό μας.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η αναζήτηση αυτή είναι επί-

καιρη και επιβεβλημένη, καθώς οι Ιδεολογίες του ατομι-

σμού και του άκρατου υλισμού καταρρέουν έχοντας

εξαντλήσει την οδυνηρή επιρροή τους σε όλους μας. Ο

κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η Ατομική Ευτυχία

και η Ολοκλήρωση δεν μπορούν να υπάρξουν έξω από

την Ευτυχία του κοινωνικού συνόλου και στρέφεται ξανά

στην αναζήτηση συλλογικών οραμάτων.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ιδρύθηκαν για να υπηρετήσουν

Πανανθρώπινες Αξίες όπως: Εκεχειρία, Ειρήνη, Άμιλλα,

Συναδέλφωση, Συμφιλίωση, Ιερότητα, Αρμονία Σώματος

και Πνεύματος.

Στην Ολυμπία οι Έλληνες θυμούνταν αυτά που τους ένω-

ναν και ξεχνούσαν αυτά που τους χώριζαν. Αυτό έχουμε

ανάγκη να πράξουμε κι εμείς σήμερα, αν θέλουμε πραγμα-

τικά να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας ταλανίζουν.

Αν οι Δελφοί (η δελφύς = η μήτρα - η κοιλιά, αλλά και το

αδελφός από το α αθροιστικό + δελφύς, από την ίδια κοι-

λιά) είναι ο ομφαλός της γης, αναμφίβολα η Ολυμπία

είναι η καρδιά της Ελλάδας. Αφουγκραστείτε , απόγονοι,

και ταυτιστείτε με τους παλμούς της αν θέλετε να επι-

βιώσετε ως Έθνος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ, ΔΕΛΦΙΚΗ

ΙΔΕΑ και ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι οι μοναδικές

Αξίες με τις οποίες μπορούμε να πορευτούμε μπροστά

ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, αλλιώς θα διαρραγεί η συ-

νοχή και η συνέχειά μας. Επομένως Ευρώπη χωρίς Ελ-

λάδα δεν υπάρχει.

«Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός
που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει»
(Μπέρτολτ Μπρεχτ, 1898-1956, Γερμανός δραματουργός, σκηνο-

θέτης και ποιητής. Θεωρείται ο πατέρας του επικού θεάτρου).

* Σπονδοφορία: νεόπλαστο αφηρημένο ουσιαστικό, από το λήμμα

σπονδοφόροι < οι φέροντες τας σπονδάς = την ειρήνη, ανακωχή·

επίσημοι πολίτες από την Ήλιδα, στεφανωμένοι με κλαδιά ελιάς,

περιερχόμενοι τις πόλεις με ραβδί - σύμβολο του κήρυκα στο χέρι,

οι οποίοι μετέφεραν την αναγγελία της Ιερής Εκεχειρίας και ανα-

κοίνωναν την ημερομηνία έναρξης / τέλεσης των Ολυμπιακών

Αγώνων. Η αναγγελία τους διαδιδόταν από τρεις Σπονδοφόρους

< σπένδω = συμφωνώ / κλείνω ειρήνη. Το έργο τους ήταν τρομερά

δύσκολο λόγω του ότι έπρεπε να γυρίζουν από πόλη σε πόλη, σε

όλο τον τότε γνωστό ελληνικό κόσμο, για να αναγγείλουν τη χαρ-

μόσυνη είδηση, την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και την κή-

ρυξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (Ο.Ε.).

Ήταν κήρυκες - πρέσβεις και εκεχειροφόροι, γιατί διακήρυτταν και

γνωστοποιούσαν τον ιερό νόμο της Ειρήνης σ’ όλες τις ελληνικές

πόλεις, ήτοι την αναβολή των αντιπαραθέσεων, αντιδικιών, εχθρι-

κών διαθέσεων. Θεωρούνταν άτομα ιερά, προστατευόμενα από τον

ίδιο το θεό Δία, ενέπνεαν σεβασμό και κανείς δεν έπρεπε να εμ-

ποδίσει το έργο τους, και χαρακτηρίζονταν απ’ όλους τους Έλλη-

νες ως “ιεροί σπονδοφόροι κήρυκες”.

Η παραβίαση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ετιμωρείτο από την ελ-

ληνική Βουλή με βαρύ πρόστιμο. Στις πόλεις ή τα άτομα που πα-

ραβίαζαν αυτόν τον ειρηνικό θεσμό και δεν πλήρωναν το πρόστιμο,

ως τιμωρία το Δελφικό Μαντείο δεν τους έδινε χρησμό και η Ολυμ-

πιακή Επιτροπή τούς απέκλειε από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η

μεγάλη σημασία του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ήταν η

απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων και η δημιουργία ειρηνικής

συνύπαρξης μεταξύ των πόλεων - κρατών της Ελλάδας.

Σπονδοποιΐα: η διά σπονδών συνομολόγηση ειρήνης ή ανακωχής,

εκεχειροφορία.

Σπονδονόμοι: οι επιβλέποντες την τήρηση των σπονδών.

Σπονδοποιούμαι: συνομολογώ σπονδήν, ειρήνην ή ανακωχήν.

* Ἀσπονδία ή Ἀσπονδότης < α στερητικό + σπονδή = επίσημη συν-

θήκη, ειρήνη, σύμβαση, ανακωχή, συμμαχία. Η έλλειψη σπονδών,

συνθηκών, συνθηκολόγησης, απροθυμία για αναθεώρηση γνώμης,

συμβιβασμό και υποχώρηση, αδιαλλαξία, ακαμψία, ισχυρογνωμο-

σύνη, πείσμα, φανατισμός, ανυποχώρητη στάση, το ανένδοτον, το

ασυμβίβαστον, η παρασπονδία.

ΚΑΛΗ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Σπονδοφορίας*

ἄρχεσθαι
&

Ἀσπονδίας*
παύεσθαι
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Την Δευτέρα στις 26 Μαρτίου 72 η Παλλήνης είχε

διπλή γιορτή. Την απονομή των βραβείων «Ζωγρα-

φιές Ζωής», φιλοτεχνημένες από μαθητές των

σχολείου του Δήμου Παλλήνης, που συμμετείχαν

στην έκθεση του 1ου Διαγωνισμoύ Αφίσας Αιμο-

δοσίας. και παράλληλα τη βράβευση των αιμοδο-

τών για την σπουδαία εθελοντική τους δράση. Μια

δράση που σώζει ζωές, γιατί το αίμα χαρίζεται δεν

πουλιέται.

Σημειώνουμε ότι οι 72 ζωγραφιές είχαν θέμα την

αιμοδοσία και ήταν εκείνες που επέλεξε το κάθε

σχολείο να στείλει.

Πολυπληθής η παρουσία, θορυβώδης, με εκείνη την

μοναδική χαρούμενη ατμόσφαιρα που μπορούν να

δημιουργήσουν μόνο τα παιδιά. Παρόντες όλοι, οι μα-

θητές του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με τις εντυπωσιακές τους συμ-

μετοχές, η Αγέλη του 1ου Συστήματος Προσκόπων

Παλλήνης, οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστη-

ρίου, οι αιμοδότες των τραπεζών αίματος του Δήμου

Παλλήνης και οι μικροί καλλιτέχνες που «δημιούργη-

σαν» τα «έργα»τους μέσα στο σχολείο από τον Δε-

κέμβριο 2017 μέχρι τον Φεβρουάριο 2018, με την

καθοδήγηση των δασκάλων και καθηγητών τους και

βέβαια και οι εθελοντές αιμοδότες.

Την εκδήλωση βράβευσης λάμπρυναν με την συμμε-

τοχή τους οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου - Λυ-

κείου Παλλήνης με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς

τους Λιαννας Χαραλαμπίδου, και οι μικροί χορωδοί

των 1ου & 6ου Δημοτικών Σχολείων Παλλήνης με την

Μουσικό τους και μαέστρο της Παιδικής Χορωδίας

ΔΕ Παλλήνης Μαριάννα Φερετζάκη.

Οι 72 έπαινοι συμμετοχής αποδόθηκαν στο μαθητικό

τμήμα των συμμετεχόντων «καλλιτεχνών» μαζί με 72

πρωτότυπα δώρα, που ήταν οι δικές τους ζωγραφιές

εκτυπωμένες σε πλεξικλάς για να κοσμήσουν την

τάξη τους. Σε όλους τους «μικρούς δημιουργούς»,

που ξεπέρασαν τους 830 μαθητές, δόθηκαν διπλώ-

ματα συμμετοχής.

Τα 12 Βραβεία των έργων που επέλεξε η Καλλιτε-

χνική Επιτροπή αντιστοιχούν σε μονοήμερες επισκέ-

ψεις του μαθητικού τμήματος που ανήκουν οι

«καλλιτέχνες», και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με

απόφαση της κάθε σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος εξήρε το

μεγαλείο ψυχής και το δυνατό μήνυμα Ζωης που

στέλνουν οι εθελοντές αιμοδότες, τουs οποίους ευ-

χαρίστησε ιδιαίτερα, συνεχάρη τους μικρούς μαθητές

για την αξιέπαινη συμμετοχή τους, και ευχαρίστησε

τους χορηγούς και τους συντελεστές της εκδήλω-

σης.

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Πόπη Ζινέλη, η οποία

έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού της για να ορ-

γανωθεί όλη αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση. Και

για τα παιδιά, αλλά και για τους αιμοδότες.

Η Πόπη Ζινέλη ευχαρίστησε όλους όσους πίστεψαν

στην ιδέα του 1ου Διαγωνισμού Αφίσας Αιμοδοσίας

και την υποστήριξαν είτε υλοποιώντας τον μέσα στα

σχολεία είτε προσφέροντας χρόνο κέφι και μεράκι

για την υλοποίηση της τελετής Έκθεσης- Βράβευσης.

Βραβεύσεις των αιμοδοτών στο Δήμο Παλλήνης
«κατάθεση ελπίδας σε μια τράπεζα χωρίς ταυτότητα»

Η αντιδήμαρχος Πόπη Ζινέλη με βραβευθέντες.

Ο δήμαρχος Αθαν. Ζούτσους βρεβεύει αιμοδότη.
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Eχεις φαντασία; 

Εχεις κριτική σκέψη;

Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις

γρίφους και προβλήματα λογι-

κής; Έχεις τη φαντασία ενός

συγγραφέα; Την τετράγωνη λο-

γική ενός μαθηματικού; Είσαι

πρακτικός όσο ένας μηχανικός;

Έχεις το βάθος σκέψης ενός φι-

λοσόφου; Τη δημιουργικότητα

ενός καλλιτέχνη;

Πόσο γρήγορα και σωστά

μπορείς να πάρεις αποφά-

σεις; Πόσο σίγουρος είσαι

για τις δυνατότητές σου;
Δέξου την πρόκληση και έλα να το ανακαλύψουμε μαζί!

Σε αυτή την πρόκληση δε θα σε βοηθήσει να θυμάσαι

πράγματα απ’ έξω! Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη

γνώση! Χρειάζεται να φέρεις μαζί σου την επιμονή, τη

συγκέντρωση, την κρίση και τη φαντασία σου.

Να θυμάσαι: Δεν υπάρχουν όρια για τον άνθρωπο που

έχει αστείρευτη φαντασία!

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι στις 28 Απριλίου

και είναι Δωρεάν!

Αιτήσεις μέχρι 23 Απριλίου.
Λεπτομέρειες: challenge.charismatheia.edu.gr

Συνέχεια από τη σελ. 13

Οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες, οι αλιείς, οι νέοι επιχει-
ρηματίες, οι φορείς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας». 
Αναφέρθηκε στις δυνατότητες παραγωγικής ανάπτυ-

ξης της Ανατ. Αττικής, που μπορούν να την καταστή-

σουν «πόλο έλξης σε οικονομικό, επενδυτικό,
τουριστικό επίπεδο»,  και έφερε για παράδειγμα τη

δημιουργία ενάλιου καταδυτικού πάρκου. «Προϋπό-
θεση είναι να προχωρήσει άμεσα η σχετική νομοθε-
τική ρύθμιση που έχουμε ζητήσει ως Περιφέρεια»,
επεσήμανε.
Μιλώντας, για τα έργα της Περιφέρειας στην Ανατο-

λική Αττική, σημείωσε ότι σήμερα «εκτελούμε 60
έργα, 34 εκατομμυρίων ευρώ ενώ προγραμματίζουμε
τη δημοπράτηση άλλων 125 έργων συνολικού προ-
ϋπολογισμού 129 εκατομμυρίων ευρώ».

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμ-

μάτων, η Περιφερειάρχης τόνισε:

«...σε χρόνο – ρεκόρ, αλλάξαμε τον Περιφερειακό

σχεδιασμό – κάτι, που θυμίζω, όφειλε να είχε γίνει

από το 2006. Δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με τους

δημάρχους, που εκπόνησαν τα Τοπικά Σχέδια Διαχεί-

ρισης, ένα νέο νομικό πλαίσιο, που εναρμονίζεται με

τον εθνικό σχεδιασμό και με τις περιβαλλοντικές οδη-

γίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάποιοι όμως σήμερα, ενώ βρισκόμαστε μπροστά

στην πρόκληση εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού,

επιχειρούν να τον υπονομεύσουν....

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, και το επαναλαμ-

βάνω σήμερα μπροστά σας, από εδώ, από την πόλη

των Λαυρεωτικών, την εμβληματική πόλη που με τους

αγώνες της ανέδειξε τη σημασία του Κοινωνικού

Κράτους Δικαίου στην καταπολέμηση των κοινωνικών

ανισοτήτων, εκείνων που τροφοδοτούν κάθε είδους

λαϊκισμούς και φασισμούς, είμαστε λοιπόν αποφασι-

σμένοι, να χαλάσουμε τα σχέδια όλων εκείνων που

καταστροφολογούν και υπονομεύουν.

Εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε να καταστρέψουν τη

συλλογική προσπάθεια που κτίζουμε συστηματικά

εδώ και 3.5 χρόνια, για τους πολίτες, το περιβάλλον,

για ένα μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης, για το μέλλον

των παιδιών μας.

Πολλοί ήταν οι πολίτες που έκαναν παρεμβάσεις το-

νίζοντας   την  επικινδυνότητα  των  σκουπιδιών, των

ανεξέλεγκτων βιολογικών καθαρισμών καθώς και

των  αυθαίρετων κατασκευών που πλημμυρίζουν τις

παραλίες.

Παρέμβαση του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ στην παρέμβασή του

εστίασε σε τέσσερα καυτά προβλήματα, όπως:

α.  βιολογικός καθαρισμός στο Δήμο Ωρωπού, το

οποίο σαράντα χρόνια τώρα ...λύνεται και παραμένει

άλυτο.  Πέντε φορές έχουν ανατεθεί οι μελέτες, με

ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε φορά να πετιέται ...στα 

σκουπίδια και δυστυχώς ακόμη τα λύματα κυκλοφο-

ρούν ανενόχλητα στους δρόμους του Δήμου.

β.  το θέμα των σκουπιδιών, που παραμένει μια πληγή

στην Αττική.  

Επειδή το Γραμματικό αντιδρά, εκπρόσωπος του

ΕΣΔΝΑ έριξε την ...βόμβα της δημιουργίας ενός νέου

Γραμματικού στον Ωρωπό.  Εν τούτοις το ΕΜΑΚ (Ανα-

κύκλωσης  στη  Φυλή)  ανακυκλώνει  μόλις  το  10%

των ανακυκλώσιμων υλικών, το δε υπόλοιπο πηγαίνει

στον ΧΥΤΑ της Φυλής.   

γ. να λειτουργήσουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης

για τις  αυθαίρετες  κατασκευές  στις  παραλίες  της

Αττικής.

δ. να γίνεται πιο εμπεριστατωμένος έλεγχος  στο δί-

κτυο ύδρευσης   του Δήμου της Ανατολικής Αττικής.

Πρόσφατη μελέτη του ΠΑΚΟΕ έδειξε ότι στον Κά-

λαμο βρέθηκε το επικίνδυνο μικρόβιο ψευδομονάδα,

τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ.

Παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συνέδριο Ανατ. Αττικής

Let’s do it Greece 2018
“Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” 

Φέτος, η Κυριακή 29η Απριλίου είναι μια ημέρα αφιε-

ρωμένη στην αγάπη για τον εθελοντισμό και το περι-

βάλλον.

Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμέ-
νεις” εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελ-

λάδας  θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece 2018,

τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράσης. 

Εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις,

σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες,  φορείς και πολίτες

συντονίζονται για να φροντίσουν και να ομορφύνουν

πλατείες, πάρκα, γειτονιές, ποτάμια, παραλίες, λί-

μνες, κ.λπ. μέσα από μία εβδομάδα γεμάτη Εθελοντι-

σμό, με κορύφωση την Κυριακή 29 Απριλίου!

Πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από

νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχο-

λείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το

σχολείο και τόλμησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Η φετινή θεματική είναι “Εθελοντισμός και Νεολαία”, με

μαθητές, φοιτητές και νέους σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

www.letsdoitgreece.org για να δηλώσεις συμμετοχή

και, στις 29 Απριλίου, να οργανώσεις τη δική σου

δράση ή να λάβεις μέρος σε μία οργανωμένη δράση

που θα γίνει στην περιοχή σου. 

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής, (ΠΕΔΑ) εγκρίθηκε

η σύναψη συνεργασίας για τέσ-

σερα θεματικά πεδία μεταξύ

Π.Ε.Δ.Α. και Ελληνικής Εταιρείας

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-

κησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) τα οποία είχαν

προσδιοριστεί και συμφωνηθεί

από τους επικεφαλής των δύο φο-

ρέων, Γιώργου Ιωακειμίδη και Θό-

δωρου Γκοτσόπουλου αντίστοιχα,

σε συνάντηση που είχαν τον Φε-

βρουάριο μήνα, στην οποία συμμε-

τείχε και μία ολόκληρη ομάδα

συναρμόδιων υπηρεσιών.

Τα θεματικά πεδία είναι:

1. Θεσμικά (Μητροπολιτική Διακυ-

βέρνηση)

2. Κοινωνικά (με ειδική αναφορά

την ένταξη των μεταναστών και το

Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ για τα ασυνό-

δευτα παιδιά)

3. Δια Βίου Εκπαίδευση (έρευνα

αναγκών κατάρτισης αιρετών και

υπηρεσιακών στελεχών τοπικής

αυτοδιοίκησης σε τρέχοντα ζητή-

ματα της τοπικής αυτοδιοίκησης,

όπως, ο Νόμος 4412, κ.ά.)

4. Αναπτυξιακά για ορεινούς Δή-

μους.

ΚΕΔΕ - Ε.Ε.Τ.Α.Α. - ΜΟΔ

Συνεργασία επίσης υπεγράφη με-

ταξύ Κεντρικής Ενωσης Δήμων

(ΚΕΔΕ), Ε.Ε.Τ.Α.Α. & Μονάδας

Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυ-

ξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔ) για

την υποστήριξη των ορεινών

Δήμων, σε εκδήλωση που πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία της Ενω-

σης Περιφερειακών Ελλάδος

(ΕΝΠΕ). 

Η συνεργασία αυτή ήταν πάγιο αί-

τημα της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού

για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

2014-2020 με τη δημιουργία ενός

“μηχανισμού υποστήριξης” προκει-

μένου να διασφαλιστούν οι βασι-

κές υποδομές ανάπτυξης και

συγκράτησης του πληθυσμού

στους ορεινούς ΟΤΑ.

Συνεργασίες Ε.Ε.Τ.Α.Α. με ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ και ΜΟΔ
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Καταγραφή των γεγονότων και μόνο

Αυτό που συνήθως γίνεται κάθε φορά που υπάρχει

ένταση στις ελληνοτουρκικές  σχέσεις ή ακόμη και

σοβαρότερα επεισόδια, είναι η καταγραφή των γεγο-

νότων, των περιστατικών και των διαπιστώσεων μέσα

από το πολιτικό πρίσμα της συγκεκριμένης περιόδου.

Όμως  δύσκολα θα βρει κανείς επιστημονικά τεκμη-

ριωμένα επιχειρήματα που να προσδιορίζουν τα αίτια

που προκάλεσαν την ένταση ή το επεισόδιο, ώστε η

επόμενη φορά αν υπάρξει, να έχει εντοπιστεί το αίτιο

και η αντιμετώπισή του.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θερμό επεισόδιο

στα Ίμια στα 1996 , που δεν θα βρει κανείς πουθενά

σε κρατικές βιβλιοθήκες σχετικές αναφορές, με

προσδιορισμένα τα αίτια και τα συμπεράσματα. Ότι

σχετικό υπάρχει ανήκει σε πρωτοβουλίες πολιτών.

Έτσι ακριβώς συμβαίνει και το τελευταίο διάστημα,

από τότε δηλαδή που η Τουρκία με διάφορες αφορ-

μές έχει δημιουργήσει μία ένταση στις ελληνοτουρ-

κικές σχέσεις, που σε καθημερινή σχεδόν βάση τις

κλιμακώνει. Για την κλιμάκωση βέβαια αυτήν, αλλά

και για την εν γένει συμπεριφορά των Τούρκων, κυ-

κλοφορούν διάφορες εξηγήσεις, όμως δύσκολα θα

βρει κανείς αναφορές των  αιτίων που να θίγουν ευ-

θέως το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα έχει να

κάνει  με την  πλήρη κατάρρευση της ελληνικής στρα-

τηγικής, που εφαρμόζεται κατά τον ίδιο ακριβώς

τρόπο πολλά χρόνια  τώρα.

Πως δικαιολογεί το πολιτικό σύστημα την

κατάσταση;
Το πολιτικό σύστημα, σχεδόν στο σύνολό του, αλλά

και τα περισσότερα ΜΜΕ, ως βασικά «εργαλεία»  δια-

μόρφωσης  της κοινής γνώμης, προσπαθώντας να

εξηγήσουν  και να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά

της Τουρκίας, την ένταση των σχέσεων, αλλά και την

κλιμάκωση που επιδιώκει, την προσδιορίζουν σε πε-

ριμετρικούς παράγοντες, αποφεύγοντας προσεκτικά

να «ακουμπήσει» την πραγματική ουσία του προβλή-

ματος.

Για αυτό σε πολλές αναλύσεις ή αναφορές, ακούμε

ή διαβάζουμε ότι αυτή η συμπεριφορά της «συμμά-

χου» Τουρκίας, οφείλεται άλλοτε στη νευρικότητα

του Σουλτάνου Ερντογάν, άλλοτε στα εσωτερικά του

προβλήματα, άλλοτε στις επικείμενες προεδρικές

εκλογές, άλλοτε στα προβλήματα με τις Η.Π.Α,. Επί-

σης και  στην επιθυμία της Τουρκίας να έχει λόγο και

συμμετοχή στα ενεργειακά, ακόμη και στην πρόθεση

και τη διάθεση για μια γενναία αναθεώρηση της Συν-

θήκης της Λωζάνης σε βάρος της Ελλάδας.

Βεβαίως  όλα αυτά τα επιχειρήματα ακόμα και άλλα

όχι μόνο ισχύουν, αλλά  τα βλέπουμε να καταγράφον-

ται και από τα επίσημα χείλη και των δύο πλευρών.

Όμως  αυτό που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε να κα-

ταγράφεται, κυρίως από την ελληνική πλευρά, είναι

το πραγματικό αίτιο, για το οποίο η  Ελλάδα έχει φτά-

σει αφενός μεν στο σημείο να μην προλαβαίνει να μα-

ζεύει τον Ερντογάν και τα επεισόδια που δημιουργεί

και αφετέρου στην  οφθαλμοφανή απουσία ενός ολο-

κληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση αυτών

των καταστάσεων ή και άλλων που εγκυμονούντε

στον περίγυρό μας.

Η στρατηγική είναι απούσα
Η αιτία που το πολιτικό σύστημα αποφεύγει να δει

την πραγματικότητα κατάματα και να την ομολογή-

σει, είναι το γεγονός ότι αν έκανε κάτι τέτοιο, θα

ήταν υποχρεωμένο να αναλάβει τις ευθύνες του,

πράγμα αρκετά δύσκολο για να παραδεχτεί ότι η

εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας έχει παύσει

να υπάρχει όπως σχεδιάστηκε και υπάρχει δυσκολία

στην άμεση αντικατάστασής της.

Η στρατηγική της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία

διαμορφώθηκε τη 10ετία του 1970, αμέσως μετά την

κατάληψη της Β. Κύπρου και από τότε , αντιμετώπιζε

το πρόβλημα της Τουρκίας σε δύο αντικρουόμενες

μεταξύ τους γραμμές, που οδηγήθηκαν τελικά στην

κατάρρευση αυτής της εθνικής στρατηγικής. Η απο-

τροπή και ο κατευνασμός ήταν τα δύο κύρια χαρακτη-

ριστικά αυτής της στρατηγικής.

Όμως ο αντιφατικός ο χαρακτήρας που έχουν οι δύο

αυτές τακτικές, αλλά και η αδυναμία των ελληνικών

κυβερνήσεων να αξιοποιήσουν, έστω τα καλλίτερα

αυτών των χαρακτηριστικών τακτικών, σύμφωνα με

τις εκάστοτε ευνοϊκές περιστάσεις, οδήγησαν τελικά

στην ολική κατάρρευση της στρατηγικής.

Βέβαια για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, υπήρξαν και

δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που τουλάχιστον

η σωστή εφαρμογή της αποτροπής, έφερε αποτελέ-

σματα και ο κατευνασμός ήταν πολύ περιορισμένος.

Ήταν  η περίοδος της κρίσης του 1987, τότε που όσοι

έζησαν τα γεγονότα, θα ενθυμούνται την «στροφή»

που έκανε η Τουρκία στις απειλές που είχε εκτοξεύ-

σει για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελ-

λάδας. Αυτό επιτεύχθηκε, γιατί η αποτροπή που

εφαρμόστηκε ήταν  πειστική και αποφασιστική, ακόμη

και για μια γενικευμένη πολεμική εμπλοκή.

Όμως υπήρξε και η  περίοδος από το 1997  μετά τα

Ίμια,  που μία νέα στρατηγική άρχισε να διαμορφώνε-

ται, αυτή του «ισοδύναμου τετελεσμένου», που  είχε

φέρει κ θετικά αποτελέσματα, αν και έπασχε  και

αυτή αφού έδινε το δικαίωμα του πρώτου κτυπήματος

στην άλλη πλευρά. Και τότε οι προκλήσεις της Τουρ-

κίας ήταν περιορισμένες.

Ο κατευνασμός του αντιπάλου,  αυτή η με-

γάλη αρρώστια

Ο κατευνασμός σαν η δεύτερη παράμετρος της εθνι-

κής στρατηγικής, εκδηλώθηκε μετά τις συνθήκη του

Ελσίνκι, κατά κύριο λόγο με την υποστήριξη   των ελ-

ληνικών κυβερνήσεων (από Σημίτη μέχρι και σή-

μερα)στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Προς

χάρη αυτής της πορείας, η Ελλάδα υποχώρησε ακόμη

και στο να επιτρέψει την ενταξιακή πορεία της Τουρ-

κίας στην ΕΕ και αν ακόμη  δεν αποχωρήσει ο τουρ-

κικός στρατός κατοχής από την Κύπρο! Στην

περίπτωση αυτή το αντάλλαγμα ήταν η ένταξη της

Κύπρου στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Σήμερα Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να μετρήσουν

κέρδη και ζημίες. Και για να μην τρέφουμε ψευδαι-

σθήσεις ας μετρήσουμε: Τον τουρκικό στρατό κατο-

χής να παραμένει στο Νησί και μάλιστα ενισχυμένος,

με την χρεωκοπία και τα μνημόνια σε Ελλάδα και

Κύπρο με τα γνωστά αποτελέσματα, την πειρατική

πολιτική της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δι-

καιωμάτων της Κύπρου στην ίδια την ΑΟΖ και την ΕΕ

να παρακολουθεί, αλλά και να ….μαλώνει την Τουρ-

κία και να συμπαρίσταται .

Χάραξη νέας εθνικής στρατηγικής.

Οι τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας, σε Ελλάδα

και Κύπρο, που ξεπέρασαν κάθε όριο υπομονής και

απειλούν τώρα ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα και

των δύο χωρών, που προσβάλουν την αξιοπρέπεια

των Ελλήνων και των Ενόπλως Δυνάμεων, όχι μόνο

με λόγια αλλά και με έργα και με επίδειξη ισχύος των

τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, έχουν ήδη θέσει

επί τάπητος το θέμα της ανάγκης για χάραξη μιας

νέας εθνικής στρατηγικής για την Πατρίδα μας.

Στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη της την ικανό-

τητα σχεδιασμού όχι μόνο αντίδρασης και απάντησης

στην επιθετικότητα ή στο θερμό επεισόδιο που δημι-

ουργεί η πλευρά του επιτιθέμενου, αλλά και αυτού

που ονομάζεται ως στρατηγική χάραξης γραμμής

«πρώτου κτυπήματος».

Οι προτεραιότητες σήμερα πρέπει να αλλάξουν. Η

παράμετρος της στρατιωτικής ισχύος πρέπει επιτέ-

λους να μπει στη σκέψη των κυβερνώντων, όπως και

η διαχείριση της κρίσης, αφού και στα δύο αυτά θέ-

ματα είναι εμφανές το κενό που παρουσιάζεται και

δεν μπορεί η μοναδική σκέψη για την αντιμετώπιση

της επιθετικότητα της Τουρκίας, να είναι εντελώς με-

τέωρη και να ψάχνονται οι όποιες λύσεις στην προ-

στασία της ΕΕ  του ΝΑΤΟ και των Η.Π.Α.

Τα κράτη και οι λαοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά

τους, όπως και για την ιστορία τους, αφού όπως επι-

σημαίνει και ο George Eliot :

«Ποτέ κανένα μεγάλο επίτευγμα δεν έγινε από δι-
στακτικούς που ψάχνουν τη σιγουριά»!

Η ελληνική επίδειξη αδυναμίας,

θεριεύει την Τουρκία που 

κλιμακώνει την ένταση και είναι

έτοιμη να επιτεθεί

Του Δημήτρη Κυπριώτη
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Διαφωνεί το Υπουργείο Παιδείας

To Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι παραβιάζει τις

συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας,

η ρύθμιση που επιτρέπει την εισαγωγή διακριθέντων

αθλητών σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ της προτίμησής τους,

καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού των εισα-

κτέων.

Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων K.

Γαβρόγλου, μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε σχετικά: 

«Το ΣτΕ έρχεται να αμφισβητήσει έναν νόμο που ψηφί-
στηκε το 1992. Εμείς είμαστε σαφέστατοι ότι οι διακρι-
θέντες αθλητές πρέπει να συνεχίσουν να έχουν αυτά
τα προνόμια, ότι αυτό ενισχύει πάρα πολύ τον ερασιτε-
χνικό αθλητισμό. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και
δυσκολίες, που δεν έχουν σχέση με το Υπουργείο Παι-
δείας. Είναι μιας άλλης τάξης προβλήματα από μία ρύθ-
μιση, η οποία συνεχίζει για τουλάχιστον 25 χρόνια και
πρέπει να το σεβαστούμε γιατί μόνο καλό έχει κάνει και
στα Πανεπιστήμια, αλλά και στον αθλητισμό. Πρέπει να
μελετήσουμε το σκεπτικό. Θα κάνουμε το παν για να
μπορέσουμε να βρούμε λύση».

Οχι στη διακοπή ζητάει και ο Γ. Πάντζας

Να μη διακοπεί ζητάει και ο βουλευτής Περιφέρειας Ατ-

τικής και Κοσμήτωρ ΒτΕ Γιώργος Πάντζας δηλώνοντας:

«Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στη τριτοβάθμια εκ-
παίδευση εφαρμόζεται με νόμο κοντά τρείς δεκαετίες
τώρα. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της επιβράβευσης
στον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι εμφανή και δεδο-
μένα. Το κίνητρο αυτό λειτουργεί με πολλαπλασιαστικά
οφέλη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα υγείας,

στην οικογένεια, στην ίδια την κοινωνία.
Δυστυχώς όμως άλλη μια αναχρονιστική δικαστική από-
φαση, έρχεται να πλήξει αυτή την φορά τον πυρήνα του
σχολικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού.  Απαιτείται απάν-
τηση από την κυβέρνηση, με νέα νομοθετική ρύθμιση, που
θα απενοχοποιεί ( όπως αντίθετα όρισε το ΣτΕ) τα παιδιά
και τους νέους αθλητές, από το να επιδιώκουν την αθλη-
τική διάκριση και ως επιβράβευση την εισαγωγή τους στα
ΑΕΙ.»

Στοπ στα μόρια εισαγωγής αθλητών στα

ΑΕΙ & ΤΕΙ βάζει το ΣτΕ

ΑΔΑ: 7Θ9ΚΩΛΝ_ΖΘΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ :4-4-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 395

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ –
ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ)
ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΡΩ-
ΤΟΣΠΗΛΙΑ» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδο-
τική, φανερή και προφορική Δημοπρα-
σία η παραχώρηση απλής χρήσης
χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα,
συνολικού εμβαδού 200 τ.μ., αποτε-
λούμενου από δυο επιμέρους χώρους,
ήτοι αφενός μεν χώρο εμβαδού 100
τ.μ. για εποχιακή τοποθέτηση ομπρε-
λών και ανάκλινδρων (ξαπλωστρών),
αφετέρου δε χώρο εμβαδού 100 τ.μ.
για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας
και λοιπών συνοδών αυτής στοιχείων

(γεννήτρια, δεξαμενές wc κλπ.) στην
παραλιακή περιοχή «ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ»
Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας Αττικής, για την τοποθέτηση
τροχήλατης καντίνας και ομπρελών -
ξαπλωστρών. Δικαίωμα συμμετοχής
στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά
πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών.
Η παραχώρηση απλής χρήσης αφορά
την περίοδο από την 10η Μαΐου 2018
έως την 9η Μαΐου 2021. Το αντάλ-
λαγμα της παραχώρησης θα καταβάλ-
λεται τμηματικά, σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης. Κατώτατο
όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν
των 129.000,00 ευρώ για το σύνολο
της διάρκειας ισχύος της παραχώρη-
σης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών
από την κατακύρωση της δημοπρα-
σίας εγγυητική επιστολή καλής τήρη-
σης των όρων της παραχώρησης
διάρκειας έως την 09.05.2021, για
ποσό ίσο με το 10% του συνολικού οι-
κονομικού ανταλλάγματος, όπως
αυτό τελικά θα καθοριστεί και θα κα-
τακυρωθεί. Ως εγγύηση συμμετοχής
στη Δημοπρασία ορίζεται το ποσό των
12.900 ευρώ (10% επί του ποσού που
ορίζεται στη Διακήρυξη ως κατώτατο
όριο της πρώτης προσφοράς για όλα
τα έτη της παραχώρησης) σε ανεπιφύ-

λακτη εγγυητική επιστολή αναγνωρι-
σμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε
Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η
δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24-4-
2018, ώρα 12:00 – 13:00 στο Δημοτικό
Μέγαρο του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας. Πληροφορίες για τη δη-
μοπρασία παρέχονται από το Γραφείο
του ΔΛΤΜΜ όλες τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου - Σκοπελίτη 1,
Τηλέφωνο: 22990/20183 FAX:
22990/20182). Αντίγραφο της Διακή-
ρυξης με το πλήρες περιεχόμενο και
τους αναλυτικούς όρους αυτής αναρ-
τάται στην εξώθυρα των γραφείων
του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. και στον ειδικό πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκοπού-
λου (Δημοτικό Κατάστημα Μαρκοπού-
λου), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: www.markopoulo.gr,
χορηγείται δε ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω δι-
εύθυνση μέχρι την ημέρα της διεξα-
γωγής της Δημοπρασίας.

Μαρκόπουλο,4-4-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΕΙΖΩΛΝ_ΨΚ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ :4-4-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 393

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ –
ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ)
ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πλειοδοτική, φανερή και προφορική
Δημοπρασία η παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης
λιμένα, συνολικού εμβαδού 587,50
τ.μ., αποτελούμενου από δυο επιμέ-
ρους χώρους, ήτοι αφενός μεν χώρο
εμβαδού 487,50 τ.μ. για εποχιακή το-
ποθέτηση ομπρελών και ανάκλιν-
δρων (ξαπλωστρών), αφετέρου δε
χώρο εμβαδού 100 τ.μ. για τοποθέ-
τηση τροχήλατης καντίνας και λοι-
πών συνοδών αυτής στοιχείων

(γεννήτρια, δεξαμενές wc κλπ.) στην
παραλιακή περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ» Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Αττικής, για την τοποθέ-
τηση τροχήλατης καντίνας και ομ-
πρελών - ξαπλωστρών. Δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία έχουν
νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών. Η παραχώ-
ρηση απλής χρήσης αφορά την πε-
ρίοδο από την 10η Μαΐου 2018 έως
την 9η Μαΐου 2021. Το αντάλλαγμα
της παραχώρησης θα καταβάλλεται
τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης. Κατώτατο όριο προ-
σφοράς ορίζεται το ποσόν των
189,000 ευρώ για το σύνολο της
διάρκειας ισχύος της παραχώρησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκο-
μίσει εντός δέκα (10) ημερών από την
κατακύρωση της δημοπρασίας εγ-
γυητική επιστολή καλής τήρησης των
όρων της παραχώρησης διάρκειας
έως την 09.05.2021, για ποσό ίσο με
το 10% του συνολικού οικονομικού
ανταλλάγματος, όπως αυτό τελικά
θα καθοριστεί και θα κατακυρωθεί. Ως
εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρα-
σία ορίζεται το ποσό των
18.900,00ευρώ (10% επί του ποσού
που ορίζεται στη Διακήρυξη ως κατώ-
τατο όριο της πρώτης προσφοράς για
όλα τα έτη της παραχώρησης) σε
ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τρά-
πεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθε-
σης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
την 20-4-2018, ώρα 12:00 – 13:00 στο
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας. Πληροφορίες
για τη δημοπρασία παρέχονται από
το Γραφείο του ΔΛΤΜΜ όλες τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση:
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου -
Σκοπελίτη 1, Τηλέφωνο:
22990/20183 FAX: 22990/20182).
Αντίγραφο της Διακήρυξης με το
πλήρες περιεχόμενο και τους αναλυ-
τικούς όρους αυτής αναρτάται στην
εξώθυρα των γραφείων του
Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. και στον ειδικό πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκο-
πούλου (Δημοτικό Κατάστημα Μαρ-
κοπούλου), καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.markopoulo.gr, χορηγείται δε ή
αποστέλλεται στους ενδιαφερόμε-
νους ύστερα από αίτηση που υποβάλ-
λεται στην παραπάνω διεύθυνση
μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της
Δημοπρασίας.

Μαρκόπουλο,4-4-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ),
σύμφωνα με την απόφαση (Θέμα 13ο) που λήφθηκε κατά την με
αριθμ. 547/28.03.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικών ανοικτών
πλειοδοτικών διαγωνισμών (e-auction), για την εκμίσθωση τμημά-
των του ακινήτου κυριότητας ΕΤΑΔ στην περιοχή Αλυκές
Αναβύσσου, μετά της επ’ αυτού διοίκησης και διαχείρισης ΕΤΑΔ
έκτασης ζώνης παραλίας και αιγιαλού, και συγκεκριμένα:
• πέντε θέσεων (πέντε διαγωνιστικές διαδικασίες) για την εγκα-

τάσταση τροχήλατων καντινών και την ανάπτυξη ομπρελοκαθι-
σμάτων και τραπεζοκαθισμάτων (A1, Α2, Α3, A4, Α5), επιφά-
νειας από 500τμ (min.) με δικαίωμα επέκτασης έως 1.000τμ
(max) έκαστη εντός καθορισμένου περιγράμματος,

• δύο εκτάσεων (δύο διαγωνιστικές διαδικασίες) για τη δημιουρ-
γία οργανωμένων υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων (Γ1
και Γ2), επιφάνειας 3.000 τμ και 4.000 τμ, αντίστοιχα,

• μίας έκτασης (μία διαγωνιστική διαδικασία) για την εγκατά-
σταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Πάρκ,
Πίστας Αυτοκινήτων, κλπ) (Δ), επιφάνειας 5.000τμ (min) με
δικαίωμα επέκτασης έως 10.000τμ (max) εντός καθορισμένου
περιγράμματος.

Οι παραπάνω προς εκμίσθωση εκτάσεις εμφαίνονται στο με
αριθ. Σχεδίου 1007/22 Μαΐου 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα
της ΕΤΑΔ με κλίμακα 1:1000.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό
Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων,
Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ.
Η χρονική διάρκεια των μισθώσεων ορίζεται τριετής, με έναρξη
από την ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης και με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη από την ημερομηνία
λήξης έκαστης αρχικής μίσθωσης, κατόπιν έγγραφης συμφω-
νίας των μερών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν επιπλέον
σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να προμηθευτούν
τους γενικούς και ειδικούς όρους των διαγωνισμών από τις
16.04.2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publi-
crealestate.gr, όπου και θα αναρτηθεί το σχετικό υλικό.  

Γεώργιος Τερζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθήνα, 02 Απριλίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: 2362

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (E-AUCTION), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΕΣ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΤΑΔ ΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Εξαίρεση των επιχειρήσεων της 

Β. Αττικής από τα διόδια 

Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου 

Ζητάει το ΕΒΕΑ

Την εξαίρεση των επιχειρήσεων της Βόρειας Ατ-

τικής και των εργαζομένων σε αυτές από την

επικείμενη καταβολή διοδίων στους κόμβους της

Βαρυμπόμπης και του Αγίου Στεφάνου ζήτησε

από τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μετα-

φορών Χρήστο Σπίρτζη με επιστολή του ο πρό-

εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και

του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όπως αναφέ-

ρει ο Κ. Μίχαλος, η Βόρεια Αττική έχει περισσό-

τερες από 600 επιχειρήσεις και 7.000

εργαζόμενους και  «σε μια περίοδο όπου η εξα-
σφάλιση της βιωσιμότητας και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγικής
βάσης, αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα για την
ανάκαμψη της ελληνικής, θεωρούμε ότι η συγ-
κεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει ένα μή-
νυμα έμπρακτης στήριξης στην προσπάθεια των
επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους».

Πολυμερείς φορολογικοί

έλεγχοι κατά της φοροδια-

φυγής για οκτώ κλάδους

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων και των φορολογικών Αρχών

άλλων κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκονται οκτώ

κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους

οποίους έχει διαπιστωθεί κατά το παρελθόν πλή-

θος κρουσμάτων φορολογικής απάτης και φορο-

διαφυγής. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στους κλάδους της πώλησης και της εκ-

μετάλλευσης σκαφών αναψυχής, της

παρασκευής και πώλησης soft drinks και αναψυ-

κτικών, της παραγωγής και πώλησης τσιμέντων

και ορυκτέλαιων, της κατασκευής και πώλησης

ρολογιών και κινητών τηλεφώνων, του ηλεκτρο-

νικού εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών κι-

νητής τηλεφωνίας.

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 ψιλικών ειδών, εξοπλι-

σμένο, στη Βούλα. Επιχείρηση πολλών χρόνων.

Τηλ. 210 8955.620

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
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Υποτροφίες από την 
Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμούς

για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών, από τα

έσοδα των Κληροδοτημάτων της, στους κλάδους:

Θεωρητική Φυσική, Επιστήμες του Περιβάλλοντος,

Μεταλλειολογία - Εξαγωγική Μεταλλουργία, Λυ-

ρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο, Αρχαία Ελ-

ληνική Ιστορία - Κλασική Αρχαιολογία - Ιστορία της

Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο, Παπυρολογία,

Οικονομικές Επιστήμες, Διεθνές Δίκαιο, Αστικό Δί-

καιο.

Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθη-

νών: www.academyofathens.gr (ενότητα «Υποτρο-

φίες»).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δυσαναπλήρωτο το κενό και μεγάλη η απώλεια για
το ελληνικό επιχειρείν με τον πρόωρο θάνατο του
Στέλιου Σκλαβενίτη.
Οραματικός, αποτελεσματικός, δημιουργικός, ικα-
νός, μα πάνω και πέρα απ όλα ένας σπάνια καλός
άνθρωπος.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, ΓΕΡΑΚΑΣ,  153 44
ΓΕΡΑΚΑΣ    5 /  4  /  2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 1408/28934
Πληροφορίες: Ξουραφά Ε.                                                   
Τηλέφωνο: 210 6135010
FAX: 210 6137920

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/79 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
εκδόθηκε η αριθ 1226/25994/3-4-
2018 Πράξη Χαρακτηρισμού της υπη-
ρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ:
Ψ2ΤΠΟΡ1Κ-ΦΝ4 και ΚΑΔΑ: 63488,
για έκταση που βρίσκεται στη θέση
«ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ»,  Δήμου Ραφήνας -Πι-
κερμίου  Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής  των γεωτεμα-
χίων  [1,2,3,4]  συνολικού εμβαδού
[29751,07] τμ αποτελούμενη από επι-
μέρους εκτάσεις, την Γ(1,3,4) έκταση
συνολικού  εμβαδού  [4328]τμ  με
στοιχεία κορυφών [α,5,6,7,8,9,........
33, 34, 35, δ,43, γ, β, α] και την
έκταση Α1εμβαδού [24.473,07] τμ με
στοιχεία κορυφών [α, β, γ, 43,δ, 35,
36, 37, 38, θ,η,ζ,ε,41,1,2,3,4,α] και
την έκταση Β1εμβαδού [950τμ] με
στοιχεία κορυφών [ε, ζ, η, θ, 39, 40,ε]
όπως αυτές απεικονίζονται στο από
Ιούλιος 2017 τοπογραφικό διά-
γραμμα κλίμακας 1:500 που συντάχ-
θηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό
Μοσχούρη Δ.Ελευθέριο καθώς και
στο ενσωματωμένο σε αυτό απόσπα-
σμα φύλλο χάρτη Γ.Υ.Σ με αριθμό
6447/8 κλίμακας 1:5000 βάση της
οποίας  χαρακτηρίζονται ως εξής:
1.το τμήμα Γ(1,3,4)  Ως  δασική
έκταση κατά την έννοια των διατά-
ξεων  της παραγ.2 του αρθρου 3 του
Ν.998/79  όπως αντικαταστάθηκε με
την  παραγρ (2)και (3) του άρθρου 32
του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ59Α), κατ'

εφαρμογήν του ΠΔ32/16 άρθρο 2
(κριτήρια 1,2,3) υπαγόμενη στις προ-
στατευτικές  διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας εμπίπτουσα  με το άρθρο
4 του Ν. 998/79 από άποψη ωφελιμό-
τητας στην παραγ1(ε) και από άποψη
θέσεως στην παραγ2(β),(ζ) που μαζί
με την συνυπάρχουσα χλωρίδα και
πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρα-
σης ιδιαίτερη δασοβιοκοινότητα και
ιδιαίτερο περιβάλλον δασογενές.
2.το τμήμα Α1 με  στοιχεία κορυφών
Ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση
κατά την έννοια των διατάξεων της
παραγρ 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79
Χωρίς κατηγοριοποίηση  (Γενική υπα-
γωγή) κατά την υπουργική απόφαση
118790/ 7487/ 22-10-2014 (ΦΕΚ
3632/ Β'/ 31-12-2014) μη υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθε-
σίας καθώς υπάγεται  στην κατηγο-
ρία των πεδινών Χορτολιβαδικών
εκτάσεων της παραγ5(α) του αρθρου
3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστά-
θηκε από την παραγρ (2, 4) του άρ-
θρου 32 του Ν. 4280/2014(ΦΕΚ59Α)
και κατ' εφαρμογήν του ΠΔ32/16
άρθρο 5 (εδάφιο,3)  
3. Το τμήμα Β1   Ως μη δασικού χα-
ρακτήρα  έκταση κατά την έννοια
των διατάξεων της παραγ 6(α) του
άρθρου 3 του Ν. 998/79  όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παραγ.4 του
άρθρου 32 του Ν. 4280/2014 μη υπα-
γόμενη  στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρ-
ρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από της επιδόσεως ή
κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περί-
πτωση από την ανάρτηση στον ειδικό
δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής
παραβόλου ενώπιον της Τεχνικής
Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων,
Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή,
από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει έννομο συμφέρον.                                                                                                                                                                                                                  

Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α
Αθανάσιος Ρέππας

Δασολόγος   
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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 ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

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

Το 1/5 των αναπηριών παγκοσμίως οφείλεται σε ρευ-

ματικά και μυοσκελετικά νοσήματα. Στην Ευρώπη

μόνο, 44 εκατομμύρια εργαζομένων έχουν να αντι-

μετωπίσουν το θέμα της εργασίας και των ρευματι-

κών παθήσεων. 60% των μόνιμων απουσιών από την

εργασία οφείλεται σε αυτές.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στοχεύει στην επίτευξη της επανεκ-

παίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με ρευματικά

νοσήματα, όταν πρέπει να αλλάξουν το είδος της ερ-

γασίας τους λόγω του νοσήματός τους, αλλά και σε

άτομα κυρίως άνεργα που νοσούν  να δώσει την ευ-

καιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο  αυτό η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε συνεργασία με

το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης και Και-

νοτομίας και την Joint Group ΚοινΣεπ  πρόκειται να

εκπαιδεύσει τα πρώτα 20 άτομα στις τεχνολογίες

των Social Media and Digital Marketing εντελώς δω-

ρεάν , με σκοπό να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο

που θα τους κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά ερ-

γασίας.

Tα πρώτα 20 άτομα θα εκπαιδευτούν σε βασικές δε-

ξιότητες που αφορούν τα παρακάτω:

Digital Marketing and branding

Digital Strategy and Planning

Social Media advertising

Email and Mobile Marketing

Digital Selling Skills - SEM

Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 4 συνεχόμενων ημερών

και θα ξεκινήσουν στις 16 Απριλίου με ώρα διεξαγω-

γής τους από τις 10.00 – 2.00.

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήσετε με την γραμ-

ματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο τηλ. 210 8847268.

Τα μαθήματα απευθύνονται  αποκλειστικά για τα

μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α..

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.: Δωρεάν Εκπαίδευση στα Social Media
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ο αυτισμός μας αφορά όλους. Είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας
Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού καθιερώθηκε με από-

φαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ την 1η Νο-

εμβρίου 2007 και  αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε

χρόνο στις 2 Απριλίου, αρχής γενομένης από το

2008. Σκοπός της είναι να ενημερώσει την παγκόσμια

κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέ-

πει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των αυτιστικών

ατόμων στην κοινωνία.

Μια ημέρα που σκοπός της είναι να ενημερώσει την

παγκόσμια κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βή-

ματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των

ατόμων αυτών στην κοινωνία. 

Περισσότερο είναι αφιερωμένη στο παιδί με αυτισμό.

Είναι μια πραγματικότητα που όλοι φοβόμαστε καθώς

η πάθηση αυτή έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία

χρόνια. Ερευνες δείχνουν πως περίπου 1 στα 150

παιδιά είναι αυτιστικό.

Ο αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή,

μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν

σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά

προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινω-

νία και τη συμπεριφορά τους.

Είναι σοβαρή, νευροψυχιατρική διαταραχή, που οφεί-

λεται σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου, εκδηλώνεται

νωρίς και διαρκεί ολόκληρη τη ζωή. Χαρακτηρίζεται

από ποιοτικές αποκλίσεις στην κοινωνική αλληλεπί-

δραση και στη δημιουργία σχέσης, στη λεκτική και μη

λεκτική επικοινωνία και στο παιχνίδι-σκέψη-φαντα-

σία. Οι αποκλίσεις αυτές επηρεάζουν βαθιά τον

τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και βιώ-

νει τον εαυτό του και τον κόσμο, τον τρόπο με τον

οποίο μαθαίνει, τη συμπεριφορά, την προσαρμογή και

τη λειτουργικότητά του στην καθημερινή ζωή. Επη-

ρεάζουν επίσης, την πορεία της ανάπτυξης, που απο-

κλίνει από το φυσιολογικό, ενώ η ανάπτυξη

επηρεάζει την κλινική εικόνα του αυτισμού.  

Τα αυτιστικά άτομα πρέπει να μάθουν, με πολύ με-

γάλο κόπο, φυσιολογικά πρότυπα λόγου και επικοι-

νωνίας και σωστούς τρόπους να συνδέονται με

ανθρώπους, αντικείμενα και γεγονότα. Οι μέθοδοι εκ-

παίδευσης που χρησιμοποιούνται είναι περίπου

όμοιοι με αυτούς, που επιστρατεύονται για άτομα,

που έχουν υποστεί κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πολλοί εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες από

συναφή ειδικότητες θεωρούν τον Αυτισμό μια από τις

ισχυρότερες προκλήσεις για κάθε εκπαιδευτικό πλαί-

σιο. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αυτιστικά παιδιά:

― παρουσιάζουν σε μεγάλο ποσοστό νοητική υστέ-

ρηση, μεγάλες διακυμάνσεις στην επίδοση μεταξύ

πρακτικών και λεκτικών έργων (με τις πρακτικές να

υπερτερούν), ασταθή μάθηση και μαθησιακή παλιν-

δρόμηση.

― σε ποσοστό περίπου 50% δεν αναπτύσσουν λόγο.

Τα υπόλοιπα εμφανίζουν λόγο που παρουσιάζει ιδιο-

μορφίες και δεν είναι πάντα λειτουργικός, όπως ηχο-

λαλία (επανάληψη λέξεων ή φράσεων που ειπώθηκαν

από άλλους), ασυνάρτητο και επαναληπτικό λόγο,

καθώς και ακατάληπτη άρθρωση και ακατάλληλη προ-

σωδία.

― συνήθως δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για

σωματική και κοινωνική επαφή, δυσκολεύονται να

ακολουθήσουν τους κανόνες που διέπουν την κοινω-

νική συναλλαγή, π.χ. διατήρηση κατάλληλης απόστα-

σης από συνομιλητή, δυσκολεύονται να μπουν στη

θέση άλλων και να αποκωδικοποιήσουν τα συναισθή-

ματα των γύρω τους.

― συχνά χρησιμοποιούν με ιδιόρρυθμο τρόπο τα παι-

χνίδια, π.χ. μπορεί να παίζουν μόνο με τις ρόδες του

αυτοκινήτου και απέχουν από το συμβολικό και από

το ομαδικό παιχνίδι.

― συνήθως δείχνουν υπερευαισθησία ή αδιαφορία

στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, π.χ. μπορεί να

ενοχλούνται από τον ήχο της καφετιέρας και όχι από

το δυνατό κορνάρισμα των αυτοκινήτων. Είναι πιθανό

να δείχνουν προτίμηση σε κάποια φαγητά λόγω της

γεύσης τους ή σε συγκεκριμένα αντικείμενα λόγω

του υλικού κατασκευής τους, π.χ. χνουδωτό κου-

κλάκι, λαστιχένια μπάλα κλπ.

― συχνά εστιάζουν σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά

των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, π.χ. προσέ-

χουν το φόρεμα της δασκάλας και όχι το περιεχό-

μενο των λόγων της.

― μπορεί να εκδηλώνουν συχνότερα κρίσεις θυμού,

επιθετικότητας, ανυπακοής και να έχουν επεισόδια

αυτοτραυματισμών.

― ασχολούνται επίμονα με επαναλαμβανόμενες και

μη λειτουργικές δραστηριότητες, όπως οι ξαφνικές

και γρήγορες κινήσεις των δαχτύλων μπροστά στα

μάτια, η τοποθέτηση αντικειμένων σε ευθεία γραμμή

και η παραγωγή ασυνάρτητων ήχων και φράσεων.

Ο αυτισμός μας αφορά όλους! Πρόκειται για άτομα

με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι

ενεργά μέλη της κοινωνίας όπως όλοι μας. Είναι γεί-

τονές μας, μαθητές μας, συμμαθητές των παιδιών

μας, συνάδελφοί μας, συμφοιτητές μας, καθηγητές

και προϊστάμενοί μας. Κάθονται δίπλα μας στο λεω-

φορείο, παίζουν στη παιδική χαρά της γειτονιάς μας,

ψωνίζουν από το ίδιο σούπερ μάρκετ. Εχει περισσό-

τερες πιθανότητες από όσες φαντάζεσαι να συνανα-

στραφείς στη ζωή με ένα αυτιστικό άτομο, μη

κλείνεις τα μάτια, ενημερώσου!

Βικτωρία Πολύζου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμ-

βουλος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού

medlabnews.gr

Πηγη: American Psychiatric Association

Δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις

στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ ενημε-

ρώνει, ότι τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μπορούν να προ-

σέρχονται στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου  για ΔΩΡΕΑΝ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Κ.Υ. Λαυρίου είναι εξοπλι-

σμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, και τα ραντε-

βού κλείνονται τηλεφωνικά  στο 22923 20300.

Πληροφορίες στα : 2299320217 και 2292320111. 

. . . γ ια την υγειά μας
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Μια σεζόν γεμάτη με πολλές συγκινή-

σεις ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο

τρόπο για την ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας,

καθώς η Γυναικεία ομάδα του συλλό-

γου κατέκτησε τον τίτλο στη νεοσύ-

στατη κατηγορία της Pre

League, ενώ ταυτόχρονα

πήρε και το εισιτήριο επι-

στροφής στην Α1 Εθνική

Κατηγορία (Volleyleague)

για την σεζόν 2018-2019.

Η ομάδα της ΑΣΠΕ Θέτις

ήταν και η μοναδική στην

κατηγορία που κατέκτησε

βαθμούς σε όλους τους

αγώνες της. 22 αγώνες, μία

μόνο ήττα, και έφτασε στην

8αδα του Κυπέλλου μια

ανάσα από το F4.

Την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 οι Γυναί-

κες του συλλόγου Θέτις επικράτησαν

στην τελευταία αγωνιστική του Πανιω-

νίου με 3-0 σετ στο Κλειστό Γ.Γεννημα-

τάς της Βούλας, που γέμισε ασφυκτικά

από φίλους και παράγοντες του αθλή-

ματος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακο-

λούθησε η γιορτή για την κατάκτηση

του τίτλου, και η απονομή μεταλλίων

και κυπέλλου.

Την απονομή των μεταλλίων και του

Κυπέλλου πραγματοποίησαν, ο Πρό-

εδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πρω-

ταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. Χρήστος Σύλλας,

ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Βου-

λευτής Αττικής Γεώργιος Μαυρωτάς

και ο Πρόεδρος της ΕΣΠΑΑΑ Κωνσταν-

τίνος Αλλαγιάνης.

Μια ακόμη ιστορία έφτασε στο τέλος

της, όμως ήδη έχει ξεκινήσει μια και-

νούργια με στόχο να είναι ακόμη πιο

όμορφη.

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε όλους

όσους τους στήριξαν, ώστε να καταφέ-

ρει η ομάδα να κάνει πράξη την επι-

στροφή της στην Volleyleague.

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στους

προπονητές, στους γονείς και σε

όλους, που βοήθησαν την ομάδα να

φτάσει ψηλά.

Πρωταθλήτρια Pre League 2018 

η Θέτις Βούλας

Η ΕΙΟ (Eθνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία) ανακοίνωσε τη

λίστα με τους αθλητές/αθλήτριες από τις διάφορες περιφέ-

ρειες της χώρας που προκρίθηκαν στην προεθνική ομάδα

για σκάφη τύπου Laser 4.7 & Optimist.

Στην κατηγορία Laser 4.7 Ανάμεσα στα 21 παιδιά, γεννη-

θέντα από το 2001 και μετά, που προκρίθηκαν από την Πε-

ριφέρεια Αθηνών φιγουράρουν τα ονόματα 2 αθλητών του

Ναυτικού Ομίλου Βούλας. Πρόκειται για τον Νίκο Γκιώνη

που κατέλαβε την 8η θέση της λίστας και για την Μαρίνα

Καγιαλή που βρίσκεται στην 18η θέση της γενικής κατάτα-

ξης των προκριθέντων παιδιών στην προεθνική ομάδα από

την Περιφέρεια Αθηνών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η νεαρή Μ. Καγιαλή

είναι η μοναδική αθλήτρια ανάμεσα στα 21 άτομα που προ-

κρίθηκαν από την Περιφέρεια Αθηνών, πράγμα που υποδη-

λώνει πως εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις

σπουδαίες επιτυχίες που είχε στους διασυλλογικούς και πε-

ριφερειακούς αγώνες τους προηγούμενους μήνες.

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ OPTIMIST

Αντίστοιχα στην κατηγορία σκαφών Optimist για παιδιά που

γεννήθηκαν από το 2003 και μετά, προκρίθηκαν στην προ-

εθνική ομάδα 2 αθλητές του ΝΑΟΒ, ανάμεσα στα 42 άτομα

από την Περιφέρεια Αθηνών. Πρόκειται για τον Ευάγγελο

Κουκούδη και τον Νίκο Μπαμπέτα της ομάδας του προπο-

νητή Πάχου Παπαστεφάνου που φιλότιμα προσπαθεί (μετά

την αποχώρηση της προηγούμενης “φουρνιάς” των αθλη-

τών, λόγω ορίου ηλικίας) να επαναφέρει τα optimist στα

υψηλά επίπεδα του παρελθόντος.

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ OPTIMIST ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

NAOB: ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝOKB: ΔΕΔΕΣ ΝΤΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ, ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΑΝΑ-

ΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΣΤΑΘΑΣ ΜΑΡΙΟΣ,

ZΑΝΑΡΑΣ ΦΙΝΕΑΣ, ΚΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΥΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΠΑ-

ΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

NOB: ΓΟΥΙΝΤΕΡΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡ-

ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

ΑΛΚΥΩΝ-Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ: ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Π), 

ΝΑΟ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΕΛΕΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΙΤΣΑΡΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ, 

ΙΟΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΛΕΙΩ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, ΚΑ-

ΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΑΘΑΝ., ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ LASER 4.7 & OPTIMIST
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...στο κύλισμα της μπάλας

FIFA - UEFA 

Θιασώτες της «κάθαρσης»... με λερωμένη φωλιά

Αν και βουτηγμένη στη διαφθορά και τα σκάνδαλα, η FIFΑ κρα-

δαίνει τη «ρομφαία» της κάθαρσης όταν πρόκειται να προστατέ-

ψει το «προϊόν»

Το τελευταίο διάστημα και μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στο χώρο

του ελληνικού ποδοσφαίρου, κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις είχαν

για μία ακόμα φορά η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία

Ποδοσφαίρου, FIFA και UEFA, μέσω του ειδικά επιφορτισμένου

κλιμακίου τους που ασχολείται με την ελληνική περίπτωση. Οπως

και πριν από δυο χρόνια, έτσι και τώρα οι δύο ποδοσφαιρικές Συ-

νομοσπονδίες αποφάσισαν να ασχοληθούν επισταμένως με το ελ-

ληνικό ποδόσφαιρο, επαναφέροντας την απειλή για τιμωρία

αποκλεισμού των ελληνικών συλλόγων και Εθνικών ομάδων από

τις πανευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις.

Οι Συνομοσπονδίες δεν έδειξαν να πείθονται ούτε από τη συμφω-

νία κυβέρνησης - επιχειρηματιών για επανέναρξη της Super

League, παρότι το είχαν θέσει ως βασικό όρο, συνεχίζοντας να

απειλούν με τιμωρία το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ο επικε-

φαλής του κλιμακίου που ήρθε στην Ελλάδα, Αυστριακός Χέρμ-

περτ Χούμπελ, δεν έμεινε μόνο στις απειλές, αλλά προσπάθησε

να «συμβουλεύσει» αρμόδιους και κοινή γνώμη ότι τα όσα συμ-

βαίνουν στα ελληνικά γήπεδα απομακρύνουν τα παιδιά απ' αυτά...

Πλευρές του ίδιου οικοδομήματος

Μ' αυτά και μ' αυτά, το σίγουρο είναι πως (και) η ελληνική περί-

πτωση έδωσε για άλλη μια φορά σε FIFA και UEFA την ευκαιρία

να υποδυθούν τον «άγγελο της κάθαρσης», κάτι που έχουν κάνει

και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις χωρών με αντίστοιχα ή και δια-

φορετικού είδους ζητήματα. Φαντάζει τουλάχιστον ειρωνικό,

όμως, οι διοικούντες του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ποδοσφαί-

ρου κάθε φορά να «πέφτουν απ' τα σύννεφα» με τα όσα συμβαί-

νουν και να «συμβουλεύουν», να ψάχνουν «λύσεις», ακόμα και

να απειλούν με τιμωρίες όσους δεν «συμμορφωθούν». Γιατί είτε

η «καλή» πλευρά του ποδοσφαίρου, που έχει να κάνει με τις ανε-

πτυγμένες - ποδοσφαιρικά και φυσικά εμπορικά - αγορές, όπως η

αγγλική, η γερμανική ή η ισπανική, που λειτουργούν ως «βιτρίνα»,

είτε η άλλη πλευρά, με τα «μαύρα πρόβατα», αποτελούν πλευρές

του ίδιου οικοδομήματος του σημερινού εμπορευματοποιημένου

ποδοσφαίρου.

Με γνώμονα την προστασία του «προϊόντος»
Μέχρι σήμερα, οι όποιες ενέργειες έχουν γίνει από FIFA - UEFA

για να διορθωθούν κακώς κείμενα ή για να τιμωρηθούν ένοχοι έχει

αποδειχθεί ότι γίνονται πάντα στη λογική της προστασίας του

«προϊόντος». Η λογική αυτή φυσικά υιοθετείται και από τους εγ-

χώριους αρμόδιους, όπως άλλωστε φάνηκε και στην περίπτωση

της Ελλάδας, με τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις ενέργειες

των ίδιων των επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου. Η προσπάθεια

να «κουκουλωθεί» η σαπίλα του οικοδομήματος, και κυρίως να

αποφευχθεί η μεγαλύτερη απαξίωση, προκειμένου να μην υπάρ-

ξουν συνέπειες για τα κέρδη του «προϊόντος», είναι ο οδηγός για

τις όποιες αποφάσεις.

Τα παραδείγματα το αποδεικνύουν: Με σκοπό την «αντιμετώπιση

της βίας», τιμωρούνται μεν τα επεισόδια - αφού χαλάνε τη «βι-

τρίνα» του «προϊόντος» - αλλά ποτέ δεν αντιμετωπίζεται η ρίζα

του φαινομένου. Η, σε σχέση με τον τζόγο, είναι αποδεκτό το επί-

σημο στοίχημα, με σκοπό και τον έλεγχο της συγκεκριμένης αγο-

ράς, και για τον ίδιο λόγο FIFA - UEFA εμφανίζονται αμείλικτες

σε περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού. Ακόμα, και οι δύο

πλευρές εμφανίζονται να κόπτονται για την προστασία των μι-

κρών και ανήλικων παικτών, ωστόσο «σφυρίζουν αδιάφορα» μπρο-

στά στη δαιδαλώδη παρασκηνιακή λειτουργία των κυκλωμάτων

μάνατζερς μικρών παιδιών.

Σε ανώτερο επίπεδο, οι αποφάσεις που αποσκοπούν στην ενί-

σχυση της «διαφάνειας» αποκλειστικό σκοπό έχουν τον έλεγχο

του αδυσώπητου ανταγωνισμού, προκειμένου αυτός να μην γυρί-

σει «μπούμερανγκ» στο ίδιο το «προϊόν». Ετσι, καθιερώνεται μεν

ο κανονισμός του Financial Fair Play, που αφορά τα ισοσκελισμένα

έσοδα - έξοδα των ομάδων, ωστόσο κανένας ουσιαστικός έλεγ-

χος δεν υπάρχει στο από πού και πώς έρχονται τα αστρονομικά

ποσά που τζιράρονται στην ποδοσφαιρική βιομηχανία κατά τη

διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πολύ καλές εμφανίσεις και αργυρό

μετάλλιο κατέκτησε ο  αθλητή της επι-

τραπέζιας αντισφαίρισης του Άρη

Βούλας, Μιχάλης Διαμαντόπουλος,

στα τελικά του Πανελληνίου Πρωτα-

θλήματος Εφήβων-Νεανίδων που έγι-

ναν στο ΣΕΦ.  

Ο αμυντικός του Άρη Βούλας ξεπέ-

ρασε αθλητές με καλύτερη κατάταξη

στο rankink list, φθάνοντας στον τε-

λικό, όπου “υπέκυψε” σε έναν από

τους καλύτερους αθλητές στην Ευ-

ρώπη, τον Γιάννη Σγουρόπουλο του

Ολυμπιακού.

Όμως και στο ομαδικό, η ομάδα των

εφήβων του Άρη Βούλας ανέβηκε στο

βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο με-

τάλλιο. Κομβικής σημασίας η ασθέ-

νεια του Γιάννη Μπόσκοβιτς που δεν

επέτρεψε στην ομάδα να παραταχθεί

με όλες της τις δυνάμεις στον ημιτε-

λικό, απέναντι στους Αετούς Πόλης

που αργότερα κατέκτησαν την πρώτη

θέση.  Παρά τις δύο νίκες του Ιάσονα

Κορδούτη (απέναντι σε Δαμιανή και

Χατζηλυγερούδη), η ομάδα του “Αρη”

υπέκυψε στο διπλό χάνοντας με 3-2.

Εκτός από τον Κορδούτη καιι τον

Μπόσκοβιτς, η ομάδα είχε και τους Μι-

χάλη Διαμαντόπουλο και Κωνσταντίνο

Κανέλλη.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κο-

ρασίδων όπου θα μας εκπροσωπήσουν

τα κορίτσια του ΑΟ Ελληνικού (Κατε-

ρίνα Φραγκάκη, Μαρία Δημητρίου,

Έλενα Τσαβλίρη και Ναταλία Καφά-

του)

Αργυρό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων αθλητής

του Αρη Βούλας  στην επιτραπέζια αντισφαίριση 

Φιλανθρωπικό Αθλητικό

τουρνουά ποδοσφαίρου

από τη Μητρόπολη Γ.Ε.ΒΒΒ

Την Κυριακή των Βαΐων, 1 Απριλίου 2018 στις αθλητικές εγ-

καταστάσεις του STAR SPORT CLUB στη Βούλα, πραγμα-

τοποιήθηκε το Φιλανθρωπικό Φιλικό Αθλητικό τουρνουά

ποδοσφαίρου, που διοργάνωσε από κοινού,  ο Αθλητικός

Οργανισμός της Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. «Ο

ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ», τα Εκπαιδευτήρια ΙΕΚ ΑΛΦΑ, το κρατικό

τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κανάλι ΕΡΤ και ο ραδιοφωνι-

κός σταθμός SPORT FM. Ο σκοπός του τουρνουά ήταν η

ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας «ΦΩΛΙΑ ΕΛΠΙΔΟΣ»

της Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β., ενόψει των αυ-

ξημένων υποχρεώσεων της, γιά τις Άγιες ημέρες του

Πάσχα. Οι φίλαθλοι αντί εισιτηρίου συμβολικά,  πρόσφεραν

συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Όλες οι ομάδες εισήλθαν παραταγμένες στο γήπεδο για

μια σύντομη αναγκαία μικρή τελετή, που την παρουσίαση

και το γενικό συντονισμό είχε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής

και τηλεοπτικός παρουσιαστής  Αντώνιος Γλύκας. 

Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς και των άλλων εκπρο-

σώπων των φορέων, ακολούθησαν βραβεύσεις.

Μετά από ένα μικρό μαραθώνιο περίπου

30 ωρών (σε 2.5 ημέρες) ολοκληρώθηκαν

τα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑΤΑ 2018 (ομαδικό και ατομικό

πρωτάθλημα) στο Εκθεσιακό Κέντρο Πε-

ριστερίου (31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2018). 

Αθλητές/μαθητές του Σκακιστικού

Αθλητικού Συλλόγου Κορωπίου έλαβαν

μέρος στην τελική φάση του Πανελλή-

νιου Μαθητικού Πρωταθλήματος 2018,

σχεδόν σε όλες τις τάξεις τhw Aβάθμιας

εκπαίδευσης. Η περσινή πρωταθλήτρια

Ειρήνη Καραθανάση (Λύκειο), ο Γιάννης

Γιαννακούρας και ο Κώστας Πέππας (Γυ-

μνάσιο), ο Άγγελος Γιαννακούρας και ο

Γιάννης Μαραγκάκης (Στ Δημοτικού), η

Μελίνα Αθανασίου, ο Γιάννης Κυριακί-

δης, ο Στάθης Μυλωνάς, ο Κων/νος Ντά-

τσας, η Αλίκη και η Δέσποινα

Παπαηλιού, η Αγάπη Τζανέτου (Ε Δημο-

τικού), ο Λευτέρης Τζιόγκας (Β Δημοτι-

κού), ο Νικόλας Διαμαντίδης (Α

Δημοτικού) και ο Παναγιώτης Ντάτσας

(5η εξαιρετική θέση στο Πανελλήνιο

Open), αγωνίστηκαν ακούραστα και με

αξιοθαύμαστη επιτυχία. 

Η Μελίνα Αθανασίου κατέκτησε το χάλ-

κινο πανελλήνιο μετάλλιο (με 6.5/9 βαθ-

μούς) κατακτώντας την 3η θέση στο

Πανελλήνιο (και την 1η στην Αττική) για

την Ε Δημοτικού.  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ, ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Με-
λίνα Σουμελά του ΣΑΣ Κορωπίου.




