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Με ψήφισμά τους η Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ενωση

Δήμων Ελλάδος) και η ΕΝ.Π.Ε. (Ενωση Περιφε-

ρειών Ελλάδος) εξέφρασαν την κα-

τηγορηματική τους αντίθεση στη

μείωση της θητείας των αιρετών –

που είχε αυξηθεί πρόσφατα, από 4

χρόνια που ίσχυε από παλιά, σε 5.

Οι αιρετοί λοιπόν – κομματικοί ως

επί το πλείστον, που θα τους βό-

λευε, άπαξ και εκλεγούν, η θητεία

τους να είναι ισόβια, αντιδρούν

στην επαναφορά της θητείας τους

στα 4 χρόνια. Αντιδρούν όμως και

το θεωρούν «κόκκινη γραμμή» και στην καθιέρωση

του δικαιότερου εκλογικού συστήματος, της απλής

αναλογικής, που προτείνει ο Υπουργός Εσωτερικών

Πάνος Σκουρλέτης, με πρόσχημα ότι «οδηγεί σε
ακυβερνησία και πλήρη λειτουργική αναποτελεσμα-
τικότητα τους Δήμους και τις Περιφέρειες».
Η πραγματικότητα είναι άλλη και είναι σκληρή, 

αν δεν είναι και κομματική.

Η πραγματικότητα είναι άλλη, αν δεν είναι κομμα-

τική, μπας και μάθει ο λαός την «απλή αναλογική»

και τη θέλει μετά και στις εθνικές εκλογές και απο-

λέσουν έτσι οι αρχηγοί των «κυβερνητικών κομμά-

των» τη δυνατότητα της «μοναρχίας».

Την ενός ανδρός – ή γυναικός ή άλλου φύλου(!) –

αρχή και αναγκαστούν σε... συνεργασίες, που προ-

ϋποθέτουν κοινωνικά υποκείμενα – πολίτες!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Δείγμα αδυναμίας και 

αρπακτικής διάθεσης

Αποτελεσματική
αστυνόμευση ζητούν οι
δήμαρχοι Ν. προαστίων

Σελίδα 12

“Κανένα έργο διαχείρισης
απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια Αττικής”

Απαντά η Κομισιόν στον Νίκο Χουντή 

Σελίδα 17

Ακροβατική γυμναστική

στο Λαύριο Σελίδα 22

“Βιβλία παντού”!
Παγκόσμια πρωτεύουσα 

Βιβλίου, η Αθήνα 
Σελίδα 5

«Ο νόµος µένει βου-
βός κατά τη διάρκεια
του πολέµου”.
Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (43 π.Χ. -106)

Ρωμαίος φιλόσοφος, πολιτικός

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Κ.Ε.Δ.Ε.

Γ. Πατούλης:
“Δεν είναι μεταρ-
ρύθμιση η αλλαγή

του εκλογικού
νόμου”

ΕΝ.Π.Ε.

Γ. Αγοραστός: 
“Περιφερειακή 

Διακυβέρνηση”
Σελίδα 6 -7

Έλλειμμα 

Δημοκρατικής

Συνείδησης

η άρνηση της
απλής αναλογικής

Πρώτο κοινό Συνέδριο ΚΕΔΕ και ΕΝΠE
Όχι στην απλή αναλογική

Εθελοντική δράση την ίδια ημέρα & την

ίδια ώρα σε κάθε γωνιά της χώρας
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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

Οι συνεργασίες έχουν το μειονέκτημα του «πάταξον
μεν, άκουσον δε» ενώ ο αυταρχικός χαρακτήρας της

πλειονότητας των Ηγεμόνων, ηγουμένων και ηγετών

επιθυμεί διακαώς, φλέγεται για κείνο το ωραίο του

Λουΐς Κατόρζ (14ου) κατά την υπογραφή των διαταγ-

μάτων, ως «αιτιολόγηση», «διότι αυτή είναι η επιθυ-
μία μου», κοινώς «γιατί έτσι μου γουστάρει»!...

Η άρνηση της συνεργασίας, η απέχθεια προς απλή

αναλογική δεν δείχνει τίποτε άλλο από μεγάλη έλ-

λειψη δημοκρατικής συνείδησης!

- Έλλειψη πνεύματος συνεργασίας και αρπακτικής

διάθεσης. Εν κατακλείδι, χαρακτηριστικά πολιτικού

πρωτογονισμού!

- Θα μπορούσα να επικαλεσθώ τον Θουκυδίδη, τον

Αριστοτέλη, τον Ισοκράτη, τον Μακιαβέλλι, τον Να-

πολέοντα, τον Κίσινγκερ κ.ά. Αλλά στο παρόν πρό-

χειρο σημείωμα, θ’ αρκεστώ σε δυο πραγματικά

περιστατικά της παλαιότερης αυτοδιοικητικής μου

ιδιότητας!

Βούλα 1983-86

Διοικήσαμε ως μειοψηφία!

Ένας πραγματικά ανεξάρτητος συνδυασμός – τριών

συνδυασμών – που κάλυπταν όλο το κομματικό

φάσμα από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, μέχρι το ΚΚΕ,

ακόμη και οργανωμένων μελών, κατόρθωσε και κέρ-

δισε το δήμο αντιπαλεύοντας με τους πανίσχυρους

τότε κομματικούς συνδυασμούς του ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ και

“λοιπών δημοκρατών δυνάμεων”, αφενός και της

Νέας Δημοκρατίας αφετέρου!

Η κομματικότητα, οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και

καιροσκοπισμός ορισμένων, οδήγησε ευθύς εξ αρχής

και σταδιακά σε παραταξιακό επανακαθορισμό ορι-

σμένων, αλλά και η εμμονή άλλων, στο πνεύμα της

συνεργασίας και στην συνεπή αυτοδιοικητική ανεξαρ-

τησία οδήγησε τη δημοτική εκείνη περίοδο, κατά γε-

νική ομολογία σε επιτεύγματα πρωτόγνωρα και

ανεπανάληπτα.

Ο συσχετισμός όμως των κομματικών δυνάμεων δια-

παραταξιακά ήταν εις βάρος μας, με αναλογία εννέα

προς δέκα.

Μια σοβαρότατη υπόθεση λοιπόν – διακοπής έργων

επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ – που είχε φέρει η αν-

τιπολίτευση με υπογραφές, θα οδηγούσε σε υπερψή-

φιση της διακοπής των επίδοτούμενων έργων με

ψήφους 10, έναντι των 9 που θα ψήφιζαν υπέρ της

συνέχισης.

Ο ιδιαίτερος χειρισμός της υπόθεσης εκ μέρους του υπο-

γράφοντος – χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις και κορό-

νες, με χειροπιαστά στοιχεία και επιχειρηματολογία,

αλλά και πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης, οδήγησε

στο αναπάντεχο, ανατρεπτικό των προβλέψεων αποτέ-

λεσμα ψηφοφορίας, 16 υπέρ της συνέχισης των έργων

(με βελτιώσεις) και μόνον τρεις (3) κατά!

Να πως η «μειοψηφία» πλειοψηφεί δημοκρατικά.

Ίσως κάποια στιγμή διηγηθώ το περιστατικό λεπτομε-

ρώς, για λόγους παραδειγματισμού.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο εγχεί-

ρημα, αλλά είναι εποικοδομητικό και ωραίο, να πεί-

θεις με την αλήθεια, το σωστό και το δίκαιο!

Κάποιοι προτιμούν τον εύκολο δρόμο, να έχουν τους

συμβούλους στην κωλοτσέπη, εν είδει μετοχών ή χι-

λιοστών σε πολυκατοικία!

“Εσείς με ρωτάτε που γεννήσατε 
τη δημοκρατία;”

Ενα δεύτερο περιστατικό, μια δεύτερη μικρή ιστορία

– κι όχι βέβαια μοναδικές – συνέβη προς δεκαετίας

περίπου. Μια μικρή ομάδα επιστημόνων, επιχειρημα-

τιών και λοιπών διακεκριμένων προσωπικοτήτων κλη-

θήκαμε και επισκεφθήκαμε τη Γερμανία. Μας

δεξιώθηκε ο Δήμαρχος του Μπίμπεραχ. Κάποια

στιγμή τον ρώτησα για το εκλογικό σύστημα στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση, στη χώρα του.

Κάπως περίπλοκο για μας απ’ ότι θυμάμαι: Εκλέγεται

ξεχωριστά ο Δήμαρχος από τους Συμβούλους, στα

μέσα της δημοτικής περιόδου ανανεώνεται το ήμισυ

του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θυμάμαι καλά. Εκείνο

που συγκράτησα είναι ότι ο Δήμαρχος δεν ήλεγχε το

Δημοτικό Συμβούλιο· δεν τους είχε στην ...τσέπη!

- Καλά, τον ρώτησα, πώς τα καταφέρνεις και παίρνεις
τις αποφάσεις;
- Εσείς με ρωτάτε, που γεννήσατε τη δημοκρατία; 

Με κόλλησε στον τοίχο μ’ αυτή την απάντηση, αλλά

το διόρθωσα: 

«Δεν ήξερα ότι είχατε πάρει τόσο καλά το μάθημα». 

Η πραγματικότητα είναι ότι μας χρειάζεται εμάς το

μάθημα. Τα μαθήματα!

Τα μαθήματα, τα παραδείγματα, οι ασκήσεις.

Δεν χρειαζόμαστε σώνει και καλά «το Γερμανό μας»,

- χωρίς να τον αποκλείουμε κι αυτόν και κάθε καλόν

«δάνειο εκ δανείου», αλλά πρώτιστα, μας χρειάζον-

ται τα μαθήματα των αρχαίων «δασκάλων»!

Χρειαζόμαστε ιδεολογικό επανακαθορισμό. Μαθη-

σιακό και χαρακτηριολογικό αποκαθορισμό του DNA

μας... 

“Αφιέρμα στον Μπέργκμαν” Σελ. 4

Πίνδαρος ο Θήβης 
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Νίκολα Τέσλα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το κατεστημένο και οι φαντασιώσεις
του Ναπολέων Λιναρδάτος Σελ. 11

Αντιδράσεις για τη μελέτη στο με-
γάλο Ρέμα Ραφήνας Σελ. 12

Αγέλαος ο Ναυπάκτιος Στρατηγός
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Παλλήνη: Μικρά έργα κάνουν πιο εύ-
κολη τη ζωή των πολιτών Σελ. 17

Βιοκλιματική κατοικία στη Σαλαμίνα.
με δικό της ρεύμα και νερό Σελ. 19

Παγκόσμιο πρωτάθλημα αντισφαίρι-
σης στο Τατόι club Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Έλλειμμα δημοκρατικής

συνείδησης

Ο 3B ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδρίαζει στην

6η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 23/4/18 με 25 θέματα στην

ημερήσια διάταξη.

Ειδική συνεδρίαση
Ο Δήμος 3Β καλεί στην 7η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Eιδική

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Mαϊου

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη

απόφασης στο θέμα:

1. Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για

το έτος 2017.

2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης.

Λεπτομέρειες στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Ποινές και πρόστιμα 

από τον Κ.Ο.Κ.

Σε ισχύ πλέον βρίσκεται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλο-

φορίας και πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί

τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά, αλλά και οι ποινές

(αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος κ.λπ.).

Παράδειγμα για  στάθμευση σε θέσεις αναπήρων προβλέ-

πεται αφαίρεση πινακίδων για 60 ημέρες!

Όλα τα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις στάθμευσης

οχημάτων μειώνονται κατά 50%, ενώ δεν ισχύει πλέον το

δικαίωμα έκπτωσης του προστίμου κατά το ήμισυ, σε πε-

ρίπτωση καταβολής του, εντός 10ημέρου.

Οι κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

των Δήμων και της Δημοτικής τους Αστυνομίας, όταν η

κλήση έχει κοπεί από κάποιο Δήμο.

Για το Δήμο 3Β καλέστε 213 2020 100.
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

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

Το Let’s Do It Greece αποτελεί τη με-

γαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική

δράση σε πολλές χώρες του κόσμου!

Οργανώνεται αποκλειστικά από εθε-

λοντές - ως επί το πλείστον νέα παιδιά

- που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα

από το σχολείο. Στην Ελλάδα ήρθε το

2011. Σήμερα η ιδέα αυτή έχει αγκαλια-

στεί από χιλιάδες εθελοντές και φορείς

σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι “ενώνον-

ται” όλοι  σε μία, την ίδια, μέρα! Μια

εθελοντική δράση που γίνεται την ίδια

ημέρα & την ίδια ώρα σε κάθε γωνιά

της χώρας μας: την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙ-

ΛΙΟΥ, ώρα 10.00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 10.00

Φέτος, η συμμετοχή αναμένεται να ξε-

περάσει τους 150.000 εθελοντές πα-

νελλαδικά. Η θεματική του για φέτος

είναι «Νεολαία και Εθελοντισμός», με

τα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές και

τους νέους της χώρας στο επίκεντρο.

Δέστε τις ζώνες σας λοιπόν γιατί απο-

γειωνόμαστε!

Από την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής

συμμετέχουν οι Δήμοι:

Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Μαρα-

θώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Παλ-

λήνης, Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμιδος,

Ραφήνας-Πικερμίου.   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Καθαρίζουμε την παραλία της 

Αγίας Μαρίνας, στο Πόρτο Ράφτη,

Με στόχο να ομορφύνουμε τον τόπο

μας, διαδίδοντας ταυτόχρονα το μή-

νυμα της συνεργασίας και του εθελον-

τισμού, σας προσκαλούμε να συμμετά-

σχετε και φέτος, στην Πανελλήνια Πε-

ριβαλλοντική Δράση «Let's Do It

Greece», στην οποία συμμετέχει για 7η

συνεχή χρονιά ο Δήμος Μαρκοπούλου. 

Συμμετέχουμε με τον  καθαρισμό του

παραλιακού μετώπου της Αγίας Μαρί-

νας (με κατεύθυνση προς το πρώην

“Kalua”). Σημείο εκκίνησης όλων μας,

το προαύλιο της Εκκλησίας της Αγίας

Μαρίνας, στις 10 το πρωί!

Η φετινή δράση στο Δήμο, θα συμπερι-

λάβει, εκτός από τον καθαρισμό της

παραλίας, συμβολική δενδροφύτευση

και θα διανεμηθούν ως αναμνηστικό

δώρο για τους συμμετέχοντες συλλε-

κτικές πάνινες τσάντες, με έργα της

Έκθεσης “Clean Art”, η οποία διοργανώ-

νεται σε συνεργασία του Δήμου Μαρ-

κοπούλου, με το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος» και τον «Ορίζοντα Γεγο-

νότων» στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Μαρκοπούλου, με διάρκεια από

το Σάββατο 21 Απριλίου έως την Παρα-

σκευή 4 Μαΐου 2018 ( 9.30 π.μ. έως

12.30 μ.μ. και 5.30 μ.μ. έως 7.30 μ.μ.)

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θα παραχωρή-

σει σακούλες δύο ειδών, για ανακυκλώ-

σιμα και μη, όπως επίσης και τα

απαραίτητα απορριμματοφόρα και φορ-

τηγάκια, για την αποκομιδή των απορ-

ριμμάτων. Μαζί σας μπορείτε να

φέρετε τα γάντια σας, καπέλο και οποι-

οδήποτε άλλο αντικείμενο πιστεύετε,

ότι θα σας φανεί χρήσιμο. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει με τα

“σχολεία εν δράσει” και τις βραβεύσεις

όλων των σχολείων της για την περι-

βαλλοντική τους δράση.

Βραβεύσεις σχολείων Παλλήνης

για την περιβαλλοντική δράση τους

Την  Κυριακή 29 Απριλίου 2018

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλει-

τάρχου & Αριστείδου, Γέρακας) από τις

10.30 έως 13.30 θα πραγματοποιηθεί η

εκδήλωση βράβευσης όλων των σχο-

λείων του Δήμου Παλλήνης για τη συμ-

μετοχή τους σε περιβαλλοντικές

δράσεις:

― τον  Σχολικό Μαραθώνιο

Ανακύκλωσης σε 16 Δημοτικά Σχολεία,

με τη συμμετοχή 3900 παιδιών και 200

εκπαιδευτικών, 

― τον  Σχολικό Μαραθώνιο

Ανακύκλωσης junior σε 19 Νηπιαγω-

γεία, με τη συμμετοχή 900 νηπίων και

50 εκπαιδευτικών, 

• Τις δράσεις ανακύκλωσης χαρτιού
«Έλα στον κύκλο μας» σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Αττικής, ηλεκτρικών
συσκευών, τηγανελαίου και μπαταριών
στα 16 σχολεία της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
• Τη συμμετοχή όσων σχολείων το
επέλεξαν στην πανελλήνια καμπάνια
"Let's do it Greece 2018", και ειδικό-
τερα την Εβδομάδα Εθελοντισμού  που
θα διεξαχθεί από τις 23 - 27 Απριλίου.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά φέτος η

SANITAS, η μάρκα προϊόντων οικιακής

χρήσης, συμμετέχει ως εθνικός υπο-

στηρικτής, παρέχοντας τα απαραίτητα

εργαλεία στους συμμετέχοντες! 

H SANITAS γίνεται μέρος αυτής της

εθελοντικής οικογένειας κάνοντας την

αποστολή τους ευκολότερη και πιο

αποδοτική διανέμοντας γάντια και σα-

κούλες απορριμμάτων στους 150.000

εθελοντές της δράσης!
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«H υπόσχεση της αυγής»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει τη βιογραφική ταινία «Η υπόσχεση της αυγής»
(La promesse de l'aube), έως και την Τετάρτη, 25 Απριλίου.

Την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθούν

προβολές, λόγω της προγραμματισμένης Συναυλίας.

Ώρες προβολών: 6.30 μ.μ. και 9.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Eric Barbier

Από την παιδική του ηλικία στην Πολωνία, μέχρι την εφη-

βική του ζωή στη Νίκαια κι από εκεί στα φοιτητικά του χρό-

νια στο Παρίσι και στην σκληρή του εκπαίδευση ως πιλότος

κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η

ταινία αφηγείται την ρομαντική ιστορία του Ρομέν Γκαρί,

ενός εκ των διασημότερων Γάλλων συγγραφέων.

Ώρες προβολών: 6 μ.μ. - Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

«Ο Νέος της Μαντίνειας» στο

Αθέατο Μουσείο
Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνι-

κού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες

αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών. 

Μετά από 16 θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν

έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον Νέο της

Μαντίνειας. Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό άγαλμα

νέου, που συνδυάζει την ηρωική γυμνότητα των εφήβων

με τα χαρακτηριστικά του Αντίνοου, ευνοούμενου του αυ-

τοκράτορα Αδριανού. Ο Νέος της Μαντίνειας εντοπί-

στηκε το 1886 στα περίχωρα της ομώνυμης αρχαίας πόλης

και μεταφέρθηκε στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογι-

κού Μουσείου. Το έργο αναδύθηκε για πρώτη φορά την

Δευτέρα 16 Απριλίου στην «αίθουσα του βωμού» (αιθ.34)

για να παραμείνει εκεί ως την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018.

Η έκθεσή του στο Αθέατο Μουσείο πλαισιώνει την περιο-

δική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,

«Αδριανός και Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό

κόσμο». 

Ο Νέος της Μαντίνειας, αρ. ευρ. Γ 698 (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου)

Από τον Μάιο ως τον Ιούλιο του 2018, οι αρχαιολόγοι του

Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες και κάνουν μαζί

τους έναν μαγικό περίπατο στον κόσμο του Αδριανού και

του Αντίνοου, από την Αθήνα ως τη Μαντίνεια της Αρκα-

δίας, ξεδιπλώνοντας την πνευματική αναγέννηση της ελ-

ληνικής παιδείας και τη δημιουργική νοσταλγία του

παρελθόντος, στα χρόνια του φιλέλληνα αυτοκράτορα. 

Ημερομηνίες παρουσιάσεων: 

4 και 25 Μαΐου, 8 Ιουνίου  και 6 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή
και 3 και 10 Ιουνίου, 15 και 22 Ιουλίου ημέρα Κυριακή, 

Ώρα έναρξης: 13.00, 
Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η

προμήθεια εισιτηρίου και η  δήλωση συμμετοχής κατά την προ-

σέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τηλ.: 213 214 4856, 2132144858, 2132144866, 2132144893.

Σταυροδρόμια, 

έκθεση φωτογραφίας

Στο ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ (Πρ. Γκίνη 5, Καλύβια) θα παρου-

σιάσει την  πρώτη ατομική της έκθεση η Πορτογαλίδα φω-

τογράφος Ana Maria Lopes da Graca Oechslin στην

Ελλάδα,  με τίτλο “Σταυροδρόμια”, η οποία τελεί υπό την

Αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού 

Εγκαίνια: Σάββατο  21 Απριλίου, 19:30 – 22:00

Διάρκεια 21 Απριλίου - 20 Μαΐου

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο –

Κυριακή 18:30-21:30 

ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ: ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ 1918 – 2018

19 – 22 Απριλίου στους κινηματογράφους:
ΑΣΤΟΡ (Σταδίου 28 – Στοά Κοραή, Τηλ.: 210 3211950)

ΑΝΔΟΡΑ (Σεβαστουπόλεως 117 – Μετρό Πανόρμου, Τηλ.: 210

6980796).

Γενική Είσοδος: 5,50€, Ημερήσιο Εισιτήριο: 10€.

H  είσοδος στις συζητήσεις είναι ελεύθερη

Στo πλαίσιo των παγκόσμιων εορτασμών για τα 100 χρόνια

από τη γέννηση του μεγάλου δημιουργού Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

(1918 – 2018), η Weird Wave, ο κινηματογρά-

φος ΑΣΤΟΡ και ο κινηματογράφος ΑΝΔΟΡΑ,

σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθη-

νών, το Swedish Film Institute, το Swedish In-

stitute και την Πρεσβεία της Σουηδίας στην

Αθήνα, διοργανώνουν ένα αφιέρωμα προβο-

λών των σημαντικότερων ταινιών του.

Ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες

όλων των εποχών, ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ή αλ-

λιώς «ο ποιητής με την κάμερα», αναζήτησε

να αποτυπώσει και να αναδείξει το μυστήριο,

την έκσταση και την ολότητα της ύπαρξης

μέσα από μικρογραφίες της καθημερινότητας,

εστιάζοντας με εμμονική συνέπεια το φακό

του στις προσωπικές σχέσεις.  Οι προβολές θα

πλαισιωθούν από πλούσιο φωτογραφικό υλικό,

που θα εκτίθεται στους κινηματογράφους.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα πραγματοποιηθούν  συζητή-

σεις με καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σάββατο 21 Απριλίου 19:00, κιν/φος ΑΣΤΟΡ

16.45 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΟΝΑΤΑ
19.00 "Οι δύο αγάπες του Μπέργκμαν: Το θέατρο και ο κινη-
ματογράφος"
Από παιδί ο Μπέργκμαν είχε μια αγάπη στο θέατρο και στον

κινηματογράφο. Ως ενήλικας δημιουργός και σκηνοθέτης,

αποκαλούσε το θέατρο “πιστή μου σύζυγο” και τον κινηματο-

γράφο “ακριβή μου ερωμένη”. Αυτή η διπλή σχέση θα αναλυθεί

στη διάλεξή του Σουηδού δημοσιογράφου και συγγραφέα

Mikael Timm, ο οποίος είναι και ο βιογράφος του Μπέργκμαν.

20.30 PERSONA (προλογίζει ο Νίκος Πάστρας, σκηνοθέτης)

22.30 Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (προλογίζει η Ρέα Βαλντέν, θε-

ωρητικός κινηματογράφου)

ΑΝΔΟΡΑ
17.00 ΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20.15 ΑΓΡΙΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ (προλογίζει η Μαρία Παραδείση,

Ιστορικός Κινηματογράφου, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

22.15 PERSONA  

Κυριακή 22 Απριλίου 16:30, κιν/φος ΑΣΤΟΡ

"Ο Μπέργκμαν στα παρασκήνια"
Η Marie Nyreröd,  σκηνοθέτις και δημοσιογρά-

φος, που  έγινε και προσωπική φίλη του

Μπέργκμαν, θα μιλήσει για τον άνθρωπο πίσω

από το φαινόμενο Μπέργκμαν. Θα ακολουθή-

σει προβολή των τριών ταινιών μικρού μήκους

που γύρισε στην διάρκεια της προσωπικής της

φιλίας με τον Μπέργκμαν:

«Ο Μπέργκμαν και το τηλέφωνο»

«Ο Μπέργκμαν και το στομάχι του»

«Ο Μπέργκμαν, για τη συγγραφή σεναρίου»

16.30 Συζήτηση: «Ο Μπέργκμαν στα παρασκή-

νια». Marie Nyreröd (σκηνοθέτις). 

18.00 PERSONA

20.00 SARABAND (προλογίζει ο Κωνσταντίνος

Τζούμας, ηθοποιός, ραδιοφωνικός παραγωγός

22.00 ΑΓΡΙΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Κυριακή 22 Απριλίου 19:30, κιν/φος ΑΝΔΟΡΑ

"Διάλογος για τον Μπέργκμαν"
ΑΝΔΟΡΑ 

17.15 SARABAND

19.30 Συζήτηση: «Διάλογος για τον Μπέργκμαν». Ρέα Βαλν-

τέν (θεωρητικός κιν/φου) & Αντουαν. Αγγελίδη (σκηνοθέτις)

21.00 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΟΝΑΤΑ 

22.30 Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Γενική Είσοδος: 5,50ε  Ημερήσιο Εισιτήριο: 10ε.

Η είσοδος στις συζητήσεις είναι ελεύθερη

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται Υπό την Αιγίδα του Δήμου

Αθηναίων. Με την υποστήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του

Δήμου Αθηναίων.

“Ωδές στην Ελευθερία, στην
Ελλάδα και στην Οικουμένη”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνικός και οι εκδόσεις “Λει-

μών” παρουσιάζουν το βιβλίο “Ωδές στην Ελευθερία, στην
Ελλάδα και στην Οικουμένη”
του Θεόδωρου Δάλμαρη, την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 

στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, στα ΚΑΛΥΒΙΑ

Συντονίζει: Η Δήμητρα Κατραμάδου, Δημοσιογράφος

Διαβάζει: Η Μαρία Χαριτάκη, Φιλόλογος, Πρόεδρος

του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας

Ομιλητές: 

● Κλούρας Δημήτριος, Δικηγόρος, τ. Γ.Γ. Υπ. Οικονομικών

● Πατραγάς-Νικολάου Κυριακός, Επίκ. Καθηγητής Πανεπι-

στημίου Αθηνών

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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Χορεύοντας στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο

Δευτέρα 23 Απριλίου, ώρα 18:00

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου και ώρα 18:00 το Εθνικό Αρχαιολο-

γικό Μουσείο υποδέχεται την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

για μια συναυλία μουσικής δωματίου,  στο πλαίσιο του ετή-

σιου κύκλου εκδηλώσεων της Ορχήστρας «Μουσικοί περί-
πατοι στα μουσεία».

Η φετινή συνεργασία τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χορού (29

Απριλίου), με μουσικές επιλογές που θα σας κάνουν να λι-

κνιστείτε ονειρικά στο υπέροχο Αίθριο του Εθνικού Αρχαι-

ολογικού Μουσείου.

Όσοι αγαπούν τη μουσική δωματίου, γνωρίζουν καλά τους

Quintarco. Το δημοφιλές σχήμα εγχόρδων της Κρατικής Ορ-

χήστρας Αθηνών θα προσφέρει ένα ταξίδι πέρα από χρο-

νικά όρια και στεγανά. Στον ατμοσφαιρικό χώρο του

Αιθρίου, το παρόν συναντά το παρελθόν. 

Η μουσική συνδιαλέγεται με τον χορό, θυμίζοντας το

“όλον” των τεχνών. Άλλωστε, στην αρχαία Ελλάδα ο όρος

Μουσική συμπεριλάμβανε την Ποίηση, το Μέλος και τον

Χορό, δηλώνοντας το αδιάσπαστο της καλλιτεχνικής έκ-

φρασης. Με αυτή την ιδέα, πέντε εξαιρετικοί μουσικοί επέ-

λεξαν το πρόγραμμα μιας βραδιάς που γίνεται εμπειρία.

Αρκεί να νοιώσει κάποιος τα δοξάρια να απλώνονται στο

φάσμα του χρόνου και «Χορεύοντας» να πάει από το μπα-

ρόκ στο βαλς, προς ικανοποίηση των επίτιμων προσκεκλη-

μένων... Μουσών Ευτέρπης και Τερψιχόρης.

Η είσοδος στο Αίθριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου-

σείου (επίπεδο -1) και η παρακολούθηση της συναυλίας

είναι ελεύθερη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας δεν θα

πραγματοποιηθεί διάλλειμα.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4856/ -4858

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Έκθεση Χαρακτικής / Γλυπτική Εγκατάσταση / Ταινίες Μικρού Μήκους / συναν-

τώνται στην εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού, το ΚΕΘΕΑ και ο Σύλλογος «Οι φίλοι της Μουσικής» την Τετάρτη 25

Απριλίου 2018 και ώρα 18.00, στο χώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλ-

λόγου «Οι φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής  (είσοδος Τριάντη)

Κοινός παρανομαστής της εκδήλωσης, είναι η  δημιουργικότητα, το μεράκι και

η ευαισθησία νέων ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματα απεξάρτη-

σης, καθώς  και η θέλησή τους για αυθεντική επικοινωνία. 

Η εκδήλωση  διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης υποστήριξης που

προσφέρει η Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, με στόχο να ενισχύ-

σει την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική έκφραση και την κοινωνική ένταξη των

μελών του. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η βραδιά θα κλείσει με μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη από την μου-
σική ομάδα της  Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ. 

Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσικής» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη  τηλ.210.72.82.778

4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Η Άνοιξη σε νότες
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, συνεχίζοντας τις

προσπάθειες του για ένα Σχολείο Ανοικτό στην Κοι-

νωνία και με στόχο να  αναδείξει  την αξία της μου-

σικής σαν  παιδαγωγικό εργαλείο, αλλά και να δώσει

την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά τόσο οι

μαθητές  και οι  εκπαιδευτικοί του Σχολείου, οργα-

νώνει την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις 19:30,

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου (Καζαν-

τζάκη 2-4, τηλ.210-8958090), μια Μουσική Βραδιά με

θέμα: «Η άνοιξη σε νότες»
Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν μαθητές του σχο-

λείου συνοδευμένοι από καλλιτέχνες εκπαιδευτι-

κούς, τραγούδια καταξιωμένα στη μνήμη μας από το

ελληνικό και το διεθνές ρεπερτόριο.

Η εκδήλωσή στηρίζει το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με

Καρκίνο - ΕΛΠΙΔΑ. 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

Γιορτή της Άνοιξης
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, οργανώνει εκδή-

λωση με τίτλο “Γιορτή της ανοιξης”, το Σάββατο 21

και την Κυριακή 22 Απριλίου από τις 10 το πρωί έως

τις 5 το απόγευμα με εορταγορά.

Θα βρείτε Βιβλία, παιχνίδια, χειροτεχνήματα, παλαι-

οπωλείο, λουλούδια, ρούχα και πολλά άλλα και στσο

κυλικείο ουζάκι και καφέ και Μουσικές εκδηλώσεις.

Η γιορτή γίνεται στο Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας

(έναντι εκκλησίας ΑΓ. Κων/νου & Ελένης.

“Bιβλία παντού”
Η Αθήνα, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Η έναρξη του έτους Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βι-

βλίου 2018 θα γίνει τη Δευτέρα 23 Απριλίου στο Μουσείο

Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, και

στη συνέχεια η Διονυσίου Αρεοπαγίτου θα γεμίσει από τις

19.45 με αναγνώσεις και θεατρικά δρώμενα εμπνευσμένα

από το βιβλίο, και μουσική και χορό σε ρυθμούς σουίνγκ,

τζαζ από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων.

Στις 10 μ.μ. θα ανοίξουν οι πύλες του Ωδείου Ηρώδου Ατ-

τικού για μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο

και στην ποίηση με την ελεύθερη συμμετοχή του κοινού:

Αθηναίοι και επισκέπτες καλούνται να συμμετάσχουν σε

μαραθώνια ανάγνωση των ομηρικών επών, σε όποια

γλώσσα επιθυμεί ο καθένας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι

το πρωί, σε μια μεγάλη γιορτή του βιβλίου.

“Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα απ’ το θέατρο”
Το 3ο Ε.Κ. Ανατ. Αττικής στη Ραφήνα, παρουσιάζει τη μαθητή θεατρική παρά-

σταση με τίτλο: “Γιαγια VS Robot, την Κυριακή 22 Απριλίου στις 10 π.μ. στην

Ελληνογερμανική Αγωγή.
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“Εκλογές με απλή αναλογική” 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, από τους

πρώτους ομιλητές του συνεδρίου, αναφέρθηκε στα βα-

σικά σημεία του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του

θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης, με το όνομα

"Κλεισθένης".  Νονά του νομοσχεδίου η περιφερειάρ-

χης Αττικής Ρένα Δούρου, που το ανακοίνωσε στο 12

Περιφερειακό Συνέδριο στο Λαύριο.   

Ο Υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων: Προσέρχομαι

στο Συνέδριό σας και χαίρομαι γιατί θεωρώ ότι πράγ-

ματι είναι ένα ποιοτικό βήμα, ότι κατορθώνουν οι δύο

βαθμοί Αυτοδιοίκησης για πρώτη φορά να πραγματο-

ποιήσουν ένα κοινό Συνέδριο. Και αν η αφορμή είναι οι

προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο

νόμο, τότε αυτό να μας το πιστώσετε ως κάτι θετικό.

Χαίρομαι λοιπόν που οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης θα

καθίσουν, πέρα από τις ξεχωριστές μέχρι τώρα αποφά-

σεις που ο καθένας έχει πάρει μέσα από τα Συνέδριά

του, να σκεφτούν και να συγκεκριμενοποιήσουν την τε-

λική φάση συζήτησης, τις προτάσεις τους. Και νομίζω

ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι προς όφελος

όλων.

...Η ζημιά που έχει υποστεί η Αυτοδιοίκηση είναι μεγάλη

και δεν θα μπορούσε να υπάρξει μία ανάταξη από τη μία

μέρα στην άλλη. Ειλικρινά θα ήθελα το σημερινό Συνέ-

δριο να γινόταν, αφού προηγουμένως είχατε πάρει το

νομοσχέδιο στα χέρια σας. Από την προηγούμενη εβδο-

μάδα είχα επικοινωνήσει τόσο με τον κ. Αγοραστό όσο

και με τον κ. Πατούλη και τους είχα πει ότι θα μπορούσε

να γίνει μία μικρή μετάθεση στη διοργάνωση, η οποία

θα διευκόλυνε όλους. 

...Η απλή αναλογική η οποία από όσο γνωρίζω τουλά-

χιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν και θέση της

ΚΕΔΕ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι άλλωστε κοι-

τώντας και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα δούμε

ότι τα περισσότερα σχήματα στην Ευρώπη είναι εκδο-

χές της απλής αναλογικής. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό

το οποίο έχουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για

“δικτατορίες των μειοψηφιών”. Από που κι ως που είναι

δικτατορία των μειοψηφιών, η προσπάθεια να διαμορ-

φωθούν ευρύτατες πλειοψηφικές παρατάξεις και πλει-

οψηφίες μέσα στους δήμους που αντιστοιχούν σε

μεγάλες πλειοψηφίες μέσα στην ίδια την κοινωνία; Από

που κι ως που πρόκειται για ένα φοβερό ευφάνταστο

σχέδιο της κυβέρνησης να αλώσει τους δήμους; Μα θα

τους άλωνε κανείς αν πηγαίναμε σε ένα εκλογικό σύ-

στημα, το οποίο θα πολλαπλασίαζε όσους ψήφιζαν αν-

θρώπους που έχουν το «χρίσμα» του ΣΥΡΙΖΑ και σε

όσους είχαν το «χρίσμα» του κυρίου Βορίδη θα τους

αφαιρούσε ψήφους.

...Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο θα προβλέπεται προ-

φανώς στη βάση της καθιέρωσης απλής αναλογικής

και η δυνατότητα να ορίζονται με πρόταση του Περιφε-

ρειάρχη και του Δημάρχου, οι Αντιπεριφερειάρχες και

οι Αντιδήμαρχοι από όλες εκείνες τις δυνάμεις που θα

συγκροτούν τη νέα πλειοψηφία.

σ.σ. Στην πρόταση αυτή το ακροατήριο ξεσηκώθηκε με

φωνές και παρεμβάσεις και άκομψες λέξεις. 

...Η όλη φιλοσοφία είναι πώς θα μπορέσουμε να απο-

συμφορήσουμε τη λειτουργία των δημοτικών συμβου-

λίων από διάφορα θέματα, τα οποία είναι μικρής

βαρύτητας και θα πρέπει να λύνονται στις αντίστοιχες

αρμόδιες επιτροπές, έτσι ώστε να συζητούνται τα πο-

λιτικά ζητήματα, στο πλαίσιο των συζητήσεων των δη-

μοτικών συμβουλίων.

―  Καθιερώνουμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις κοινό-

τητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκων

― Εισάγουμε την καθιέρωση της λευκής εποικοδομη-

τικής ψήφου. (σ.σ. πώς μπορεί να είναι εποικοδομητική

η ψήφος είναι ένα ζητούμενο).

― Ενεργοποιούμε τον θεσμό των δημοψηφισμάτων.

― Δίνουμε τη δυνατότητα για σύσταση εταιρειών ειδι-

κού σκοπού της Αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινής

ωφέλειας

― Ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα σε δια-

δημοτικά σχήματα να συμμετάσχουν σε ανώνυμες εται-

ρείες πάλι στον τομέα της κοινής ωφέλειας

“Δεν θα δεχθούμε την εφαρμογή
της απλής αναλογικής”

Στην ομιλία του κατά την έναρξη του Συνεδρίου

ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης,

υπογράμμισε πως η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί μία ουσια-

στική μεταρρύθμιση που θα εισάγει ένα νέο μοντέλο

αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης της χώρας.

Aπευθυνόμενος  προς τον υπουργό Εσωτερικών Π.

Σκουρλέτη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το υπουργείο
Εσωτερικών έχει την ιστορική ευκαιρία και ευθύνη να
θεσμοθετήσει μία μεταρρύθμιση που θα προσφέρει
στην Αυτοδιοίκηση και θα συμβάλλει στην τοπική και
στην εθνική ανάπτυξη.
Περίμενα από τον κ. Σκουρλέτη να εκμεταλλευθεί την
ιστορική συγκυρία, που του επιτρέπει να είναι ο πρώ-
τος Υπουργός Εσωτερικών, που θα παρουσιάσει το
μεταρρυθμιστικό του σχέδιο σε ένα Συνέδριο που δεν
έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Γιατί δεν τολμάτε την
αποκέντρωση και επιμένετε στην συγκέντρωση εξου-
σίας σε ένα Κεντρικό κι απρόσωπο Κράτος; Γιατί δεν
ενδυναμώνετε την Αυτοδιοίκηση, αποδυναμώνοντας

Πρώτο κοινό Συνέδριο των Ενώσεων ΚΕΔΕ και ΕΝΠE

«Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση: Μεταρρύθμιση στη λειτουργία
του κράτους - Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο κοινό συνέδριο μεταξύ των Eνώσεων της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού - Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

(ΚΕΔΕ) και  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Απρι-

λίου 2018, με θέμα «Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση: Μεταρρύθμιση στη λειτουργία

του κράτους–Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Στο διήμερο που διήρκησε το συνέδριο ακούστηκαν πολλοί ομιλητές, αλλά και πα-

ρεμβαίνοντες για διάφορα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εκείνο που κυριάρχησε ήταν το νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών

για την απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές και πολλοί αναρωτιούντο τί ήρθαν

να κάνουν χωρίς αντικείμενο στο Συνέδριο, μια που το νομοσχέδιο δεν έχει κατα-

τεθεί ακόμη.

Αυτή ήταν και η αιτία της έντονης διαφωνίας, των προυγούμενων ημερών του Συ-

νεδρίου, μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και του προέδρου της ΠΕΔΑ

Γιώργου Ιωακειμίδη. Μια διαφωνία που τη μετέφεραν και στο κλίμα της πρώτης ημέ-

ρας του Συνεδρίου και βέβαια της αποχής από την ψηφοφορία του κειμένου (ψηφί-

σματος) κατά τη λήξη της διημερίδας.
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το Κεντρικό Κράτος; Γιατί δεν τολμάτε μια ριζική ανα-
διανομή εξουσίας; Γιατί δεν χτίζετε από την αρχή ένα
νέο Κράτος, στο οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι 13
Περιφέρειες και οι 325 Δήμοι θα έχουν πραγματική
διοικητική αυτοτέλεια και πραγματική οικονομική ανε-
ξαρτησία;».
Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του συνεδρίου προς την

κυβέρνηση, πως για την Αυτοδιοίκηση είναι κόκκινη

γραμμή η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και πως

δεν θα δεχθεί την εφαρμογή της απλής αναλογικής

«που θα οδηγήσει σε ακυβερνησία τους Δήμους».

“Δεν είναι μεταρρύθμιση η αλλαγή του
εκλογικού νόμου”

Ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε

μία νομοθετική πρωτοβουλία που δεν περιλαμβάνει

καμία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις – τομές,

που έχει προτείνει η ΚΕΔΕ στα Συνέδρια της και τις

οποίες έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση και ο τόπος.

Όπως ανέφερε, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις:
- Για τη διασφάλιση της οικονομικής και διοικητικής αυτο-

τέλειας των ΟΤΑ

-Για τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

-Για τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στους δήμους 

-Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προ-

ώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

- Για την κατοχύρωση ρόλου των Δήμων στην άσκηση των

κοινωνικών πολιτικών & προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο.

«Αυτά είναι μεταρρύθμιση και όχι η αλλαγή του εκλογικού

συστήματος, η μείωση της θητείας των αιρετών και ο Ελεγ-

κτής Νομιμότητας.

“Περιφερειακή Διακυβέρνηση” 
προτείνει ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ

Την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

(ΕΝΠΕ) για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοί-

κησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση παρουσίασε ο

Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός τονίζοντας ότι

απαιτείται «ριζική, τολμηρή αλλά και βιώσιμη διεύρυνση

των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διακυβέρνησης

καθώς και ενίσχυση του πολιτικού ρόλου της.

Είναι επιβεβλημένο η Περιφερειακή Διακυβέρνηση να

αποκτήσει κανονιστική αυτονομία, δηλαδή την αρμοδιό-

τητα να νομοθετεί η ίδια, στα θέματα ευθύνης της»,

επεσήμανε και προανήγγειλε την εκπόνηση από την

ΕΝΠΕ  Κώδικα Δεοντολογίας Αιρετών Δευτεροβάθμιας

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Κ. Αγοραστός ανακοίνωσε την απόφαση του Δ.Σ. της

ΕΝΠΕ (κατά πλειοψηφία), που αντιτίθεται στην εφαρ-

μογή της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση, τονί-

ζοντας ότι θα οδηγήσει σε «εγκλωβισμένη
ακυβερνησία» στους ΟΤΑ και σχολιάζοντας πως «συναί-
νεση επιβεβλημένη με νόμο δεν είναι συναίνεση».
Έκρινε δε αναγκαίο να γίνει διάλογος τουλάχιστον δύο

μηνών από την ημερομηνία που θα παρουσιαστεί το «νο-
μοσχέδιο – φάντασμα», όπως το χαρακτήρισε.

«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα
γίνουν με απλή αναλογική»

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε

από την κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει «παιχνί-
δια με τους θεσμούς…. Η απλή αναλογική είναι βέ-
βαιο ότι θα οδηγήσει σε ακυβερνησία…. Ο σκοπός
της κυβέρνησης είναι να πληγεί το ίδιο το συνταγμα-
τικά αυτοδιοίκητο της Αυτοδιοίκησης», και κατέληξε:
«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα γίνουν με απλή
αναλογική, ώστε να διαλυθεί το βασικό κύτταρο της
κοινωνίας. Θα γίνουν με το σημερινό εκλογικό νόμο
και με κυβέρνηση ΝΔ»!

Στο κλείσιμο του Συνεδρίου εκδόθηκε ένα ψήφισμα,

που υπερψηφίστηκε πλειοψηφικά (ΝΔ, Κίνημα Αλλα-

γής ψήφισαν υπέρ) και ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ,ΛΑΕ ψήφισαν

όχι. Η  παράταξη «Νέα Αυτοδιοίκηση» της ΚΕΔΕ

απείχε της ψηφοφορίας).

ΨΗΦΙΣΜΑ
...διαπιστώνουμε ότι, το κυοφορούμενο εδώ και δύο του-

λάχιστον χρόνια Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερι-

κών, για την βελτίωση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ:

➢ Δεν προωθεί καμία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο δια-

κυβέρνησης της χώρας, στη λειτουργία του Κράτους και

της Αυτοδιοίκησης.

➢ Περιορίζεται κυρίως στην αλλαγή του εκλογικού συ-

στήματος ανάδειξης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης Α'

και Β' Βαθμού, καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση

της θητείας τους από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια.

➢ Παραπέμπει γενικώς στο μέλλον και χωρίς συγκεκρι-

μένο χρονοδιάγραμμα, τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρ-

ρυθμίσεις στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, συνδέοντας

τις με το εγχείρημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης

αλλά και την δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας.

➢ Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενί-

σχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Αυτοδιοι-

κητικής Διακυβέρνησης, όπως αυτά κατά κανόνα έχουν

εκφραστεί ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών

συλλογικών οργάνων.

Με βάση τα παραπάνω:

1. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πρόταση του

Υπουργού Εσωτερικών, περί αλλαγής του συστήματος

εκλογής των αυτοδιοικητικών οργάνων, γιατί αν εφαρμο-

στεί ως ακούγεται, υπακούοντας μόνο σε μικροκομματικές

σκοπιμότητες, οδηγεί σε ακυβερνησία και πλήρη λειτουρ-

γική αναποτελεσματικότητα τους δήμους και τις περιφέ-

ρειες, παραβιάζοντας τη συνταγματική επιταγή με άμεσες

αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους πολίτες, όσο και για

τη χώρα. Προτείνοντας μάλιστα την υιοθέτηση δύο δια-

φορετικών εκλογικών συστημάτων, αναλογικό με παρατά-

ξεις για τις Περιφέρειες και τους Δήμους και πλειοψηφικό

με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις τοπικές κοινότητες κάτω των

500 κατοίκων, διευκολύνει την είσοδο στα θεσμικά όργανα

της αυτοδιοίκησης εξωπολιτικών συμφερόντων ή πολιτι-

κών μειοψηφιών που εκφράζουν τα άκρα.

2. Το εκλογικό σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται στις

εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές και κοινωνικές συνθή-

κες μέσα στις οποίες καλείται να επιτελέσει τη λειτουργία

της η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος θα πρέπει να

γίνει σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκη-

σης, με την πρόβλεψη να ισχύσει από τις μεθεπόμενες αυ-

τοδιοικητικές εκλογές και να μην υπηρετεί σκοπιμότητες

αναγόμενες στο στενό πολιτικό συμφέρον της εκάστοτε

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

3. Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στη μεί-

ωση της θητείας των αιρετών, από 5 σε 4 έτη.

4. Αξιώνουμε τη δημόσια δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας

του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος

δημόσιας διαβούλευσης, που δε θα είναι λιγότερος των

δύο μηνών.

5. Δεσμευόμαστε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του Νο-

μοσχεδίου, για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου

αφενός να ενημερωθούν και να αποφασίσουν πάνω στο

περιεχόμενο του τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβού-

λια, οι Περιφερειακές Ενώσεις και αφετέρου να διοργα-

νώσουμε έκτακτο κοινό Συνέδριο για να καθορίσουμε την

περαιτέρω στρατηγική μας.

6. Αξιώνουμε την προώθηση ενός νέου κανονιστικού πλαι-

σίου, που θα προωθεί μια ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο

συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους,

με στόχο την αποκέντρωση και την υιοθέτηση ενός νέου

μοντέλου Αυτοδιοικητικής Διακυβέρνησης, με βάση τις

αρχές της ενότητας, του προγραμματισμού, της ολοκλή-

ρωσης των διοικητικών ενεργειών, της συγκέντρωσης του

διοικητικού έργου, της καταλληλότητας και της επάρκειας

των πόρων. 

σ.σ. Πάντως ερωτηματικά υπάρχουν ως προς τη

μορφή της απλής αναλογικής που φέρνουν οι ΣΥΡΙΖΑ-

ΝΕΛ, αν δει κανείς ότι θα υπάρχει και δεύτερος γύρος

για τους δημάρχους!

Συγκεκριμένα, στις 13 Οκτωβρίου 2019 θα διεξαχθεί ο

πρώτος γύρος των Δημοτικών και Περιφερειακών

Εκλογών και στις 20 Οκτωβρίου ο δεύτερος γύρος.

Στον πρώτο γύρο θα αναδειχθούν με απλή αναλογική

οι έδρες που θα καταλάβει κάθε παρατάξη στα Δημο-

τικά και Περιφερειακά Συμβούλια, ένω στον δεύτερο

γύρο θα αναδειχθούν οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρ-

χες που δεν θα έχουν συγκεντρώσει την πρώτη Κυ-

ριακή το 50%+1.

Όχι στην απλή αναλογική στους ΟΤΑ
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Ο Πίνδαρος  δίκαια έχει  καταγραφεί σαν ο μεγαλύτερος

από τους λυρικούς ποιητές  της αρχαίας Ελλάδος και όχι

μόνο.  

Φαίνεται ότι ήταν δωρικής καταγωγής, ότι είχε γεννηθεί

στις Κυνός Κεφαλές της αρχαίας Θήβας γύρω στο 518 π.Χ.

και μάλιστα 20 χρόνια μετά τη γέννηση του Σιμωνίδη του

Κείου.

Η οικογένειά του ήταν   εύπορη και κρατούσε ένα υψηλό

κοινωνικό επίπεδο. 

Από το λεξικό Σουίδα μαθαίνομε περισσότερα για το βιο-

γραφικό του, όπως για τον πατέρα του τον Δαΐφαντο ή και

Παγωνίδη, τον θείο του Σκοπελίνο  δάσκαλο στα πρώτα του

μουσικά βήματα, και για το πως μαθήτευσε και μάλιστα αγω-

νιστικά κοντά στις ποιήτριες Μύρτιδα και Κορίνη  και ότι τε-

λικά πρωταγωνιστικά υπηρέτησε την χορική ποίηση.  

«Ούτοι με ξένον, / ουδ’ αδαήμονα Μοίσαν / επαίδευσαν κλυ-

ταί Θήβαι» (= όχι ξένον ουδέ άπειρον των μουσών με ανέ-

θρεψαν αι ένδοξοι Θήβαι).    

Στη Θήβα κατά τους πολέμους με τους Πέρσες ο Πολύβιος

τού καταλογίζει, πως με τα τραγούδια του στάθηκε  κοντά

στους ολιγαρχικούς και  αρνητικά προς την Αθήνα υποστη-

ρίζοντας δήθεν την ειρήνη και αποχή της πατρίδας του από

τις εχθροπραξίες. 

(Ποιά ειρήνη  βέβαια  όταν ο εχθρός είναι ήδη μέσα στο

σπίτι σου ή έστω μέσα στην ευρύτερη πατρίδα).  

«γλυκύς δε πόλεμος/ απείροισιν  εμπείρων δε τις

ταρβεί προσιόντα νιν καρδία περισσώς» (Πολ  Δ,31,5.) 

Κατά την καταστροφή της Θήβας από τον Αλέξανδρο, με

ιδιαίτερη διαταγή  του Μακεδόνα ηγέτη, το σπίτι του Πινδά-

ρου τιμής ένεκεν διασώθηκε.    

Του Πίνδαρου η ποίηση κορυφώθηκε στα χρόνια των Μηδι-

κών πολέμων. Έγραψε  όμως τότε  αναθεωρώντας  εγκω-

μιαστικά για την Αθήνα,  για τη μάχη των Πλαταιών,  και

δοξαστικά για την νίκη της  Σαλαμίνας,  «΄Ω σύ  πόλις πε-

ρίλαμπρος ….. ένδοξοι Αθήναι» ….  (Ω ταί λιπαραί και ιο-

στέφανοι και αοίδιμοι Ελλάδος έρεισμα, κλειναί Αθήναι).

Πυθ.  Ι΄.

Οι Θηβαίοι όταν το έμαθαν, εξοργισμένοι τού έβαλαν βαρύ

πρόστιμο, αλλά οι Αθηναίοι τού έδωσαν διπλάσια  και με

τιμές έστησαν  στην πόλη τους  τον χάλκινο ανδριάντα του.

(Ισοκρ. Περί Αντιδ. 166)

Ο  Πίνδαρος  έγραψε  εγκώμια,   τους “Επινίκους”, δηλαδή

περιστασιακά  χορικά ποιήματα δοξαστικά για τους νικητές

στους  Ολυμπιακούς αγώνες, για τους νικητές  στους Δελ-

φούς στο όνομα Πυθιόνικοι, για τους νικητές της Νεμέας,

των Ισθμίων, στο Νεμεόνικοι και Ισθμιόνικοι  κ.λπ.  

Έγραψε ύμνους και εγκώμια για τους βασιλιάδες και τυράν-

νους,  όπως για τον βασιλιά Αλέξανδρο Α΄ της Μακεδονίας,

τον Αρκεσίλαο Δ΄της Κυρήνης, τους τυράννους της Σικε-

λίας, Ιέρωνα Α΄των Συρακουσών,   Θήρωνα του Ακράγαντα,

για τους Αλευάδες της Θεσσαλίας, τους Αλκμαιωνίδες των

Αθηνών για άλλους  τους οποίους όπως φαίνεται συχνά

επαγγελματικά  επισκεπτόταν  και ετύγχανε της φιλοξενίας

τους.  

Στους Δελφούς τιμήθηκε με δικό του θρόνο και είχε το προ-

νόμιο να είναι ομοτράπεζος του Απόλλωνα κατά την τελετή

των Θεοξενείων!

Κατά βάση  και σε θεώρηση απελευθερωμένη από  τις πα-

τριωτικές θέσεις και των ταμπού  δεσμεύσεις, και εκ των

όσων συμπερασματικά μπόρεσα να καταλάβω, ο Πίνδαρος

ήταν ένας χαρισματικά μελλίρρυτος πλην επαγγελματίας

ποιητής και τραγουδοποιός, ο οποίος σαν καλλιτέχνης τού

λόγου  περιόδευε τις αυλές των ισχυρών και χάιδευε τα

αυτιά όσων τον πλήρωναν.

Δηλαδή, για τον αθλητή και νικητή του αγώνα ή τον όποιο

επιφανή της εξουσίας ή για  ό,τι άλλο κατά παραγγελία και

έναντι χρηματικής αμοιβής, έγραφε αυτούς τους εγκωμια-

στικούς του ύμνους. 

Μόνο για τα εγκώμια λένε που έγραψε για την Αίγινα, δεν

πήρε λεφτά. Ίσως γιατί εκεί φιλοξενήθηκε  όταν αποδιώ-

χτηκε σαν αντικαθεστωτικός  και λόγω των υπέρ της Αθή-

νας ποιημάτων του από τη Θήβα.

Τώρα το ότι έγραφε κατά παραγγελία και έναντι αμοιβής,

βεβαίως και  δεν είναι μεμπτόν, αφού ο κάθε καλλιτέχνης

από την τέχνη του θα πρέπει να ζήσει**.

Αλλά η τακτική αυτή, θέτει σε αμφιβολία τα όσα  χαρίσματα

και άξια έψαλλε για τον  νικητή, αφού αυτή η ωραιοποίηση

και υπερβολή, ασφαλώς και θα ήταν μέσα στην προσέλκυση

και στο μάρκετινγκ.  

Αυτό ενισχύεται από το ότι, μετά την εισαγωγή του εγκω-

μίου όπου γίνεται η αναφορά στη νίκη με λίγες λέξεις  ο στί-

χος προχωρεί στη μνημόνευση των ηθικών αρετών   του

αθλητή. Ανοίγεται  δε σε συνέχεια δοξαστικά  και στα  όσα

προηγούμενα επιτεύγματα του βίου του, στην θέση και την

ιστορική  καταξίωση της οικογενείας του, των  όλων των

συγγενών του, στις ικανότητες του προπονητή του. Με λε-

πτομέρειες πάντοτε που σκοπό είχαν, το δάφνινο στεφάνι

να στρογγυλοκαθίσει όσο γίνεται πιο βαθειά στο  βραβευ-

μένο κεφάλι,   προς   επιβεβαίωση της αξίας της  νίκης που

ως εξ όλων  αυτών δεν μπορούσε να ήταν τυχαία. 

Για να στερεωθεί δε ο τιμώμενος περισσότερο στο κοινω-

νικό του περίγυρο,  ο ποιητής και στην προκείμενη περί-

πτωση ο Πίνδαρος ανέσυρε παράλληλα παραδείγματα από

μυθικά γεγονότα.  Αν δε δεν υπήρχαν, τα έπλαθε ο ίδιος  με

τη φαντασία του ή και πολλάκις τα ήδη υπάρχοντα τα ανα-

θεωρούσε σε δική του γραμμή, αρκετά  κοντινή προς το

συμφέρον του σκοπού του. 

Και για το όνομα του Δία εγώ δεν προτίθεμαι ούτε είμαι ικα-

νός, ούτε τόσο ανόητος ώστε να επιχειρήσω μια τυχόν απο-

καθήλωση αυτού του ποιητικού ειδώλου.

Αλλά η στήλη αυτή είναι του ελευθέρου λόγου, και ασφα-

λώς  δεν είναι το μαθητικό θρανίο το οποίο δέχεται ‘’το αρε-

στόν παραλείποντος του ελεγχομένου’’. 

Ο Πίνδαρος υπήρξε  ο μεγάλος ποιητής  και αποδεκτός στο

παγκόσμιο στερέωμα λαμβανομένων  πάντοτε υπ’ όψιν των

συνθηκών της εποχής του, αλλά και των αναγκών των αν-

θρωπίνων  όπως τού κάθε επαγγελματία.  

Ήταν μεγάλος, πλην όμως το είδωλο όταν δέχεται τον φω-

τεινό ήλιο, αφήνει πίσω του χωρίς να το επιδιώκει και μια

σκιά που στο σκοτάδι της η διείσδυση προς την αλήθεια χω-

λαίνει.

Τέλος πάντων η δομή του εγκωμίου στη γραφή της, ακολου-

θούσε μια κόπια πανομοιότυπη. Εισαγωγή  στο πρόσωπο

του τιμωμένου, μια έντεχνα παρεμβολή του μύθου, που

σταματούσε στο δοξαστικό παραλήρημα και πέραν αυτού. 

Παρόλα ταύτα ο Πίνδαρος σε αυτούς τους μύθους εύρισκε

την ευκαιρία να προβάλλει τις φιλοσοφικές του ανησυχίες

τις υπαρξιακές του αναζητήσεις, όπου το άνοιγμα  σε μια

εσωτερική απολογία ως απολογητική επωδός  έδινε   ένα

μεγάλο θαυμαστικό στην προσωπικότητα του ποιητή και ρα-

ψωδού. Ίσως και περισσότερο από τον μελίρρυτο, αι εν πολ-

λοίς πλατυασμένο  και ασαφή  λεξικολογικά στίχο του. ***

Γονατίζοντας με βαθύτερη φιλοσοφική θεώρηση  επάνω

στην  βιωματική μας ύπαρξη  σε κάποιο στίχο του στους Νε-

μεόνικους (6, 1)  τονίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι αλλά ξε-

χωριστά υπάρχουν και θεοί  «’Εν ανδρών, έν θεών γένος».

Και  μάλιστα στους Πυθιόνικους (Η΄95)   δίνει το ερώτημα

από τον Κένταυρο  τον σοφό Χίρωνα,    στον Απόλλωνα τον

θεό του φωτός.  

«Εσύ σαν θεός  όλων των πραγμάτων ακριβώς γνωρίζεις το

τέλος και την πορεία  της ζωής του καθένα θνητού από

εμάς. Ακόμα μάλιστα ξέρεις πόσα η γη φύλλα  κατά την

άνοιξη δίνει  και πόση είναι η άμμος που κινείται  στη θά-

λασσα  και  στους ποταμούς, από τα κύματα που τα βολο-

δέρνουν οι άνεμοι.. Σαφώς ακόμα  βλέπεις και ό,τι μέλλει

να γίνει και για ποιά αιτία γίνεται….

Εσύ  σαν θεός ξέρεις, αλλά  εμείς  ως θνητοί  τίποτα  δεν

ξέρομε. Εμείς  ούτε την πορεία της ζωής μας ξέρομε, ούτε

τί έχει γράψει για εμάς η μοίρα. 

Γιατί εμείς οι θνητοί άνθρωποι, τί είμαστε;  Ένα  τίποτε. 

Μια σκιά ενός ονείρου» (επάμεροι δ΄ετι δε τις; Τί δε ού τις

σκιάς όναρ άνθρωπος έχομεν).

Ο Πίνδαρος ήξερε τη βαθύτερη  αξία του και  εκόμπαζε γι’

αυτό. Έλεγε πως αυτός είναι ο αετός και οι άλλοι οι ποιητές

οι κόρακες, που δεν μπορούν να τον φτάσουν στο ύψος του.

(Ολυμπ Β 94). 

Από το επίνικο που έγραψε για τον Αγησίδαμο (Αγησιδάμω

Λοκρώ Επιζεφυρίω) διαβάζομε τη φωνή του ποιητή  να

υπερβάλλει  αλαζονικά για εαυτό του:  «Ενας άνδρας όπως

εγώ, από το θεό παίρνει τη χάρη της σοφίας για να υμνήσει

τους νικητές των Ολυμπιακών αγώνων»

Αλλά προχωρεί και για τον Όμηρο λέγει πως είναι “ηδυε-

πής”, αλλά τον ψέγει για την υπέρμετρη φαντασία του. 

«Μας λέγει πως ο Όμηρος διατείνεται  ότι στον Άδη (Νέ-

κυια) όλοι,  ήρωες  και κοινοί άνθρωποι απολαμβάνουν την

ίδια ζωή που είχαν  και στη γη, όντες το είδωλο ή η  σκιά

του εαυτού τους». 

Αυτή την ισοπολιτεία ο Πίνδαρος δεν την δέχεται. Υποστη-

ρίζει πως στον Άδη υπάρχει δικαστής που τιμωρεί με αυστη-

ρότητα τους αμαρτωλούς,  ενώ τους καλούς τους οδηγεί

στη χώρα των Μακάρων, όπου σε ένα παραδεισένιο κήπο

κυριαρχεί η δικαιοσύνη και η χαρά. Κατά τον Ησίοδο πάλι

τα πράγματα στον Άδη είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί ένα

αιώνια στημένο  δεσμωτήριο  με φύλακα τον Κέρβερο,  τι-

μωρεί και μόνο τιμωρεί.

Συγκριτικά η επιβράβευση του καλού στον τόπο των Μακά-

ρων κατά την θεολογική  θεώρηση του Πινδάρου δίνει  μια

προφητική διάσταση με συγκλιτική προέκταση  προς τις και-

νούργιες ανατολικές θρησκείες  και δη κατά κάποιο τρόπο

του χριστιανισμού, όπου και η ψυχή είναι αθάνατη  σε μια

μεταθανάτια κατάσταση. 

Ο Πίνδαρος τελεύτησε τον βίο του στα  80 του  χρόνια στο

Άργος εν διαρκή και εν μέση τιμή. Θάνατος αντάξιος ενός

μεγάλου ποιητή που δόξασε το ελληνικό πνεύμα. Τα της

σκιάς που αναφέρθηκαν ας μένουν στη σκιά. Αυτά αν και

βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα είναι για να γεμίζει το άρθρο.

――――――
*  ελικώνιος κύκνος = Ραψωδός του Ελικώνα  (Αισχ.)  

** αν θυμάμαι καλά ο μόνος καλλιτέχνης που δεν δεχόταν να που-

λήσει για κανένα “τοίχο”  αυλικό τα έργα του ήταν ο Ρούμπενς. Τε-

λικά πέθανε φτωχός πλήν ιδεολογικά αξιοπρεπής προς την τέχνη

του. Πλούτισαν όμως οι συγγενείς του. 

*** ο Βολταιρος κατηγορούσε τον Πίνδαρο  σαν «ακατάληπτο και
πομπώδη Θηβαίο»

Βοηθήματα 
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3) Α Croiset: “Θεοί και ήρωες στον Πίνδαρο”
4) Στ Σπεράντζα: “Ο Πίνδαρος και η επίδρασή του”
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Πίνδαρος ο Θήβης

Ελικώνιος κύκνος*
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Τον 17ο αι., κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, σ’ ένα

χωριό της Θεσσαλίας λειτουργούσε ένας ιερέας με σύζυγο

από Σερβική ιερατική οικογένεια. Είχαν αποκτήσει πέντε παι-

διά, εκ των οποίων το πρώτο ήταν αγόρι και τα άλλα τέσσερα

κορίτσια. Το αγόρι σε ηλικία επτά ετών έπεσε από το άλογο

και σκοτώθηκε. Ήρθε όμως στον κόσμο (1856) και το δεύτερο

αγόρι της οικογένειας με το όνομα Νικόλαος, που όμως

έζησε μέσα σε ένα θρησκόληπτο και απαράδεκτα καταθλι-

πτικό περιβάλλον, λόγω του θανάτου του πρωτότοκου αδελ-

φού του!!!

Εκείνη την εποχή, οι Οθωμανοί κατακτητές εξαπέλυσαν μια

πολύνεκρη σφαγή στη Θεσσαλία, κάτι που ήταν πολύ συνη-

θισμένο και αδιάσπαστο μέρος της «δημοκρατικής» κυριαρ-

χία τους, οπότε ο πατέρας του Νικόλαου πήρε την οικογένειά

του και πέρασε στη γειτονική Σερβία, που ήταν ομόθρησκη,

για να επιβιώσουν. Εκεί εγκαταστάθηκε στο Σμίλιαν της ση-

μερινής Κροατίας, που ανήκε στη Σερβική κοινότητα της Αυ-

στριακής αυτοκρατορίας, όπου ο Νικόλαος μεγάλωσε σαν

Σέρβος πολίτης και Χριστιανός Ορθόδοξος, αφού το θρή-

σκευμα έπαιζε ρόλο και όχι η εθνικότητα για τους υπόδου-

λους Έλληνες!!!  

Οι Σέρβοι που είναι Σλαβικής καταγωγής αποκαλούσαν τον

Νικόλαο, Νίκολα Τέσλα, γιατί στη γλώσσα τους τη Θεσσαλία

την πρόφεραν Τέσλα και έμεινε το «παρατσούκλι» Τέσλα σαν

επίθετο. Κάποιοι, πάλι, απέδωσαν το όνομα Τέσλα ότι προ-

έρχεται από ένα μικρό γεωργικό εργαλείο που έμοιαζε με

τσεκουράκι και το χρησιμοποιούσαν οι Θεσσαλοί και  στη

Σλαβική γλώσσα ονομαζόταν τέσλα!!!

Το οικογενειακό περιβάλλον του Νίκολα δεν ήταν κατάλληλο

για την φυσιολογική ψυχική  ανάπτυξη και  ομαλή κοινωνική

του ένταξη, ενώ είχε πολλές προστριβές με τους γονείς του,

που τον προόριζαν για ιερέα, σε αντίθεση με τις προσδοκίες

του που ήθελε να σπουδάσει και  από πολλή μικρή ηλικία ξε-

χώρισε για τις πνευματικές ικανότητες του, αφού στην ηλικία

των 4 χρόνων σκέφτηκε πως  θα μπορούσε να παραχθεί ενέρ-

γεια από έναν καταρράχτη, κάτι που άφηνε παγερά αδιάφορο

τον πατέρα του!

Διάβαζε ασταμάτητα, μίλαγε επτά γλώσσες, δεν αναγνωρί-

στηκαν οι πνευματικές αξίες του από τους δασκάλους και κα-

θηγητές του, που έλεγαν ότι  αντέγραφε, ενώ  δεν πήρε ποτέ

πανεπιστημιακό πτυχίο!!!

Φοίτησε στην ανώτερη Πολυτεχνική Σχολή του Γκρατς και

από εκεί πήρε το έναυσμα να καταπιαστεί με την ανάπτυξη

ενός κινητήρα με χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος. Ενώ

σπούδασε μηχανολόγος και ηλεκτρολόγος μηχανικός, ανα-

δείχτηκε ένας από τους σπουδαιότερους φυσικούς της επο-

χής του και ο μεγαλύτερος εφευρέτης της ενεργειακής

απελευθέρωσης του ηλεκτρισμού, με την κατασκευή κινη-

τήρα -με την χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος- και δημιούρ-

γησε τις ασύρματες επικοινωνίες!!

Έκανε πάνω από 700 εφευρέσεις, ήταν ανθρωπιστής, φιλό-

σοφος, οραματιστής και υπήρξε μια αινιγματική και παραξη-

γημένη προσωπικότητα από τα μαθητικά του χρόνια, ενώ

ήταν θρησκόληπτος, με εξωπραγματικές φαντασιώσεις με

πνεύματα, και βρικόλακες!!!

Η αλλοπρόσαλλη κοινωνική συμπεριφορά του, προκάλεσε

τον  χλευασμό των συμφοιτητών του, με αποτέλεσμα να πε-

ράσει στο αντίθετο άκρο της ηθικής, από αυτό που είχε μάθει

στην οικογένειά του·  έγινε μέθυσος και χαρτοπαίκτης, ξα-

ναγυρίζοντας  στις σπουδές του,  όταν του τελείωσαν τα

χρήματα της υποτροφίας που έπαιρνε!!   

Το 1884 πήγε στην Αμερική για να παρουσιάσει στον Τόμας

Έντισον, τον πρώτο επαγωγικό κινητήρα που είχε κατασκευά-

σει, για να δεχτεί από τον Έντισον την υποτιμητική λέξη για

την εφεύρεσή του: «ανοησίες»!!   Τον κράτησε όμως ο Έντι-

σον σαν βοηθό του με  σκοπό να τον εκμεταλλευθεί, γιατί

αναγνώρισε τις τεράστιες πνευματικές του ικανότητες και ο

Τέσλα ενώ γνώριζε ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν πολύ

ανώτερο από το μονοφασικό του Έντισον, έγινε βασικός βοη-

θός του, γιατί είχε μεγάλη ανάγκη για χρήματα!! Γρήγορα

όμως σταμάτησε την συνεργασία του με τον Έντισον, γιατί

του είχε τάξει  50.000 δολάρια, τα οποία δεν του έδωσε, λέ-

γοντάς του ότι στην Αμερική μόνο τα συμβόλαια έχουν ισχύ

και όχι τα λόγια και οι υποσχέσεις!!!

Ο Τέσλα   έκπληκτος   από τον αρχόμενο καπιταλισμό της

Αμερικής και αγανακτισμένος, ιδρύει το 1885  μια μικρή εται-

ρεία με την βοήθεια μικροεπενδυτών!

Η  οικονομική κρίση του 1886 διέλυσε την επιχείρησή του και

για να επιβιώσει έσκαβε χαντάκια στους δρόμους της Νέας

Υόρκης! Το 1887 ξαναβρήκε επενδυτές και  το 1889 κατοχύ-

ρωσε 13 ακόμα ευρεσιτεχνίες, ενώ το 1891 κατασκεύασε το

πηνίο “Τέσλα”, για να δεχθεί τον ανελέητο πόλεμο του Έντι-

σον και  αναγκάστηκε να γίνει  πειραματόζωο, αφήνοντας να

περάσει  εναλλασσόμενο ρεύμα χιλιάδων βόλτ μέσα από το

κορμί του, για να αντιμετωπίσει τον Έντισον!! 

Το 1893 εφεύρε  το ραδιόφωνο και το 1895 φωτογραφίζει τα

εσωτερικά όργανα του ανθρώπου (Τελσόραμα), ενώ κατοχυ-

ρώνει το βασικό σχέδιο ραδιοτεχνικής, εκπέμποντας ραδιο-

σήματα σε απόσταση 40χλμ., και συγχρόνως επιδεικνύει στο

λιμάνι της Ν. Υόρκης ένα μοντέλο τηλεκατευθυνόμενου πλοι-

αρίου!! Την ίδια χρονιά  πραγματοποιεί έναν παιδικό οραμα-

τισμό του και κατασκευάζει τον πρώτο υδροηλεκτρικό

σταθμό του κόσμου στους καταρράκτες του Νιαγάρα!!!

Το 1912 σχεδίασε το πρώτο αεροπλάνο καθέτου απογείωσης

και στην αρχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σχεδίασε τηλε-

κατευθυνόμενες τορπίλες!!! Τον ίδιο χρόνο προτείνεται για

το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο αρνήθηκε γιατί θα

έπρεπε να το μοιραστεί με τον ...συκοφάντη του, Έντισον,

αλλά το 1917 τιμήθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ηλε-

κτροτεχνικής με το χρυσό μετάλλιο του…. “Έντισον”!!!!

Το σημαντικότερο  όμως επίτευγμά του, ήταν το ισχυρό όπλο

με μια ακτίνα υψηλής ενέργειας, που το είχε ονομάσει “τη-

λεδύναμη” το γνωστό με το όνομα «ακτίνα θανάτου», το

οποίο  θα εντόπιζε κάθε εχθρό από ξηρά, αέρα  ή θάλασσα,

σε ακτίνα 400 χλμ. Θα τον αφάνιζε με εκπομπή συμπυκνω-

μένων δέσμων σωματιδίων, το οποίο θα μπορούσε να καταρ-

ρίψει έναν στόλο με 10.000 εχθρικά αεροπλάνα και να

αφανίσει στρατιές!!

Η Αμερική, η Αγγλία και η Κοινωνία των Εθνών βρήκαν υπερ-

βολικά ακριβό αυτό το υπερόπλο  και το πρότεινε στον Στάλιν

με λίγα χρήματα, αλλά ποτέ δεν του το παρέδωσε κάτι ου-

σιαστικό!!! Στην Αμερική επί προεδρίας Ρίγκαν το 1983 μελε-

τήθηκε αυτό το υπερόπλο για την αντιμετώπιση των Ρωσικών

πυραύλων με το όνομα «Πόλεμος των άστρων»!!!   Η πλήρης

όμως εφαρμογή δεν στάθηκε δυνατή, οπότε το πρόγραμμα

αυτό έληξε με το τέλος του «Ψυχρού Πολέμου» το 1991!

Οι γιατροί είχαν διαγνώσει  για τον Τέσλα ιδεοψυχαναγκα-

στική διαταραχή, με οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις,

αλλά και με πολλές εμμονές, όπως με το φόβο των μικρο-

βίων, με αρρωστοφοβία και σφαιροφοβία! Φοβόταν ό,τι είχε

στρογγυλό σχήμα και θα μπορούσε να λιποθυμήσει στη θέα

ενός ροδάκινου!!  Δεν είχε ερωτικές σχέσεις γιατί πίστευε

ότι η παρθενία τόνωνε το νου του και ο μόνος του αισθημα-

τικός έρωτας ήταν ένα λευκό περιστέρι!!! Πέθανε σε ηλικία

86 χρόνων από καρδιακή πάθηση, όπως ισχυρίστηκαν οι κρα-

τικές αρχές, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, καταχρεωμένος

και παραγνωρισμένος, και η Αμερικανική αστυνομία  κατά-

σχεσε όλες τις μελέτες του κατόπιν κρατικής εντολής!! Με-

ρικοί επιστήμονες  ισχυρίζονται ότι το πείραμα της

Φιλαδέλφειας, που με αυτό ήθελαν να εξαφανίσουν ένα πο-

λεμικό πλοίο οι Αμερικάνοι το 1943,  στηρίχτηκε στις μελέτες

και στα επιστημονικά συμπεράσματα του Τέσλα τα οποία προ-

σπάθησε  να υλοποιήσει χωρίς αποτέλεσμα ο Α.Αϊστάιν!

Πάντως ο Νίκολα Τέσλα  ισχυριζόταν ότι είχε εξωγήινη κα-

ταγωγή, ίσως επειδή γνώριζε την ελληνική καταγωγή του και

ήθελε να παρομοιώσει τον εαυτό του με τον Απόλλωνα που

είχε καταγωγή από τον Σείριο και η αποκωδικοποίηση τού

μύθου περιέχει την συμπαντική γνώση και την ολοκληρωτική

δύναμη, που λίγοι μπορούν να κατανοήσουν!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επίθεση στη Συρία!

Ενα είδος “παιχνιδιού” διέπραξαν βομβαρδίζοντας τη

Συρία τρεις χώρες, Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, με τους

“έξυπνους” πυραύλους τους, προφασιζόμενες τα χη-

μικά όπλα που έριξε στη Συρία, ο Ασαντ, χωρίς βε-

βαίως να έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από πουθενά.

Είναι γελοίο να μας λένε ότι το έκαναν για τα παιδιά

της Συρίας, για την ειρήνη, για να τιμωρήσουν τον

Ασαντ που έριξε τα χημικά. 

Να θυμίσουμε τα “χημικά” του Σαντάμ, που δεν απο-

δείχθηκαν ποτέ, αλλά οι ΗΠΑ χτύπησαν, ρήμαξαν το

Ιράκ και σκότωσαν και το λαό της.

Να θυμίσουμε ότι είναι οι ίδιοι που έθρεψαν τους

μουτζαχεντίν, που ρήμαξαν το Αφγανιστάν.

Να θυμίσουμε ότι είναι οι ίδιοι που έθρεψαν τους ISIS

και δεν άφησαν τίποτα όρθιο από τον πλούσιο πολι-

τισμό της Συρίας και έστειλαν εκατομμύρια Σύρων

στην προσφυγιά, ένα μέρος του οποίου φιλοξενούμε

και εμείς ως χώρα.

Και είναι τέτοια η ξετσιπωσιά και η αδιαφορία, για την

αλήθεια, που ο  Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι  για τα

χημικά «βασίσθηκε στις περιγραφές πολλαπλών
ΜΜΕ καθώς και σε video και εικόνες συμπεριλαμβα-

νομένων εκείνων που έδειξαν δύο βαρέλια από βόμ-
βες της επίθεσης με χημικά».
Επειδή λοιπόν “έπαιξαν” και με το “παιχνίδι” τους ανα-

νέωσαν τους πυραύλους τους για να δουλέψουν και

οι βιομηχανίες όπλων τους (κάθε πύραλος ξεπερνάει

σε κόστος το 1 εκατ. δολάρια), οι νέες αφίξεις προ-

σφύγων που θα προκύψουν (και δικαίως) να τους βά-

ζουμε σε καράβια και αεροπλάνα και να τους

στέλνουμε κατευθείαν σε Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Στους μοναδικούς υπεύθυνους της καταστροφής

του συριακού λαού.

Tελικά, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Πούτιν, φάνηκε για

άλλη μια φορά, πιο σοφός, πιο νηφάλιος, πιο συγκρα-

τημένος, αναδεικνύοντας ότι είναι ένας ηγέτης, που

μετράει και ζυγίζει το κάθε πράγμα πολλαπλώς.

Νίκολα Τέσλα!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η διαδικτυακή παραπληροφόρηση

είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο

στο οποίο έχουμε ευθύνη όλοι,

πυροδοτώντας το άθελά μας,

λόγω άγνοιας και αμάθειας.

O όρος viral (επιδημία...) έχει εγ-

κατασταθεί στην καθημερινότητά

μας και εξαιτίας της δύναμής του,

μεταφέρονται ειδήσεις, αστραπι-

αία, προς όλες τις κατευθύνσεις

χωρίς να ελέγχονται.

Υπάρχει λύση στην αντιμετώπιση

των ψευδών ειδήσεων; 

Τι καλούμαστε ως χρήστες να κά-

νουμε;

Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε,

αν όχι να δώσουμε τέλος σ’ αυτό

το φαινόμενο, αλλά να το περιο-

ρίσουμε. Τα βήματα είναι απλά και

απαιτούνται μόλις ορισμένα δευ-

τερόλεπτα,  προκειμένου να

«εκτελεστούν». 

Εφαρμόστε τον παρακάτω έλεγχο

των 9 βημάτων (steps) για να ενι-

σχύσετε την ορθή σας ενημέ-

ρωση.

Eννέα σημεία, από την Bitde-

fender Greece, που ξεχωρίζουν οι

αληθινές από τις ψευδείς ειδήσεις 

#1. Μην ξεκινάτε να μελετάτε το

άρθρο που ήρθε στα χέρια σας

(στο smartphone, το tablet ή το

laptop) αν πρώτα δεν ελέγξετε

την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρ-

χει καν, γεγονός που γεννάει εύ-

λογα ερωτήματα αξιοπιστίας για

την είδηση.

#2. Ελέγξτε ποιο είναι το άτομο

που δημοσίευσε το άρθρο και τη

πηγή του.

#3. Είναι αξιόπιστη η πηγή; Ανα-

παράγει αληθινές ειδήσεις ή προ-

παγανδίζει και «κιτρινίζει»;

#4. Από τις πρώτες γραμμές αντι-

λαμβάνεστε αν ένα κείμενο

αφορά είδηση ή εκφράζει συγκε-

κριμένη άποψη αρθρογράφου.  

#5. Έγινε viral μέσω των social

media; Αναπαράχθηκε ως είδηση

και σε άλλα μέσα ενημέρωσης;

#6. Υπάρχουν μεγάλοι τίτλοι με

πολλά σημεία στίξης ή και κεφα-

λαίοι  χαρακτήρες; Είναι ορισμένα

από τα βασικά δείγματα αναξιόπι-

στης είδησης.

#7. Στο τέλος του άρθρου υπάρχει

κουμπί (call to action) που σου ζη-

τάει την αναδημοσίευσή του σε

πλατφόρμα των κοινωνικών δι-

κτύων;  Μια αληθινή είδηση, δεν

θα αποσκοπούσε σε κάτι τέτοιο.

#8. Έχει ορθογραφικά και συντα-

κτικά λάθη, το κείμενο.

#9. Όταν αντιλαμβάνεστε ότι το

κείμενο είναι αποτέλεσμα αυτό-

ματης μετάφρασης.

Ανακεφαλαιώνοντας, τα βασικά

χαρακτηριστικά που πρέπει να

αναπτύξετε έτσι ώστε να απορρί-

πτετε τις ψευδείς ειδήσεις είναι η

κριτική σκέψη και η παρατηρητικό-

τητα.

Προφυλαχθείτε και προφυλάξτε

τις συσκευές σας από ιστοσελί-

δες που προσπαθούν να σας

...εξαπατήσουν (phishing)

μέσω ψευδών ειδήσεων χρησιμο-

ποιώντας παραπομπές σε σελίδες

με φόρμες συμπλήρωσης κλπ. 
Πηγή: Bitdefender Greece

Aστεροειδής μεγέθους 

ποδοσφαιρικού γηπέδου 

πέρασε δίπλα από τη Γη!

Ένας αστεροειδής, όσο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο,

πέρασε δίπλα από τον πλανήτη Γη, τη Δευτέρα 16

Απριλίου, αλλά έγινε αντιληπτός μόλις λίγες ώρες

πριν περάσει.

Ο διαστημικός βράχος  πήρε την ονομασία «2018

GE3».

Πρόκειται για αστεροειδή που είναι λίγο μεγαλύτερος

σε μέγεθος από εκείνον, ο οποίος είχε εκραγεί πάνω

από την Τουνγκούσκα της Σιβηρίας το 1908, ισοπε-

δώνοντας 2000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αμερικανικής Διαστη-

μικής Υπηρεσίας (NASA), o «2018 GE3» πέρασε από

τον πλανήτη μας σε απόσταση 192.300 χιλιομέτρων,

σχεδόν στο μισό της απόστασης της Σελήνης από τη

Γη.

Βάσει των υπολογισμών της NASA, ο αστεροειδής

είχε διάμετρο 48 έως 110 μέτρων, τρεις έως έξι

φορές μεγαλύτερος από τον αστεροειδή που εξερ-

ράγη το 2013 πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας,

τραυματίζοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώ-

πους και προξενώντας ζημιές σε κτίρια.

Αστρονόμοι του Πανεπιστημίου της Αριζόνα παρατή-

ρησαν πρώτοι, με το τηλεσκόπιο Catalina, τον γιγάν-

τιο διαστημικό βράχο, μόλις 21 ώρες πριν από το

κοντινό πέρασμά του, από τη Γη.

Ο Πολ Τσόντας -επικεφαλής του Kέντρου Μελετών

Αντικειμένων Kοντινών στη Γη της NASA- ανέφερε

σχετικά: «Αστεροειδείς αυτού του μεγέθους δεν πλη-
σιάζουν συχνά τον πλανήτη μας, ίσως μία ή δύο
φορές το χρόνο».
Στην πλειονότητά τους, οι αστεροειδείς προέρχονται

από τη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Αρη-Δία. Ο με-

γαλύτερος γνωστός αστεροειδής είναι η “Εστία” με

διάμετρο 530 χιλιομέτρων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πώς να προστατεύεστε από τα  ψεύτικα νέα (Fake News)

Αποστάγματα του FACEBOOK
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Το κατεστημένο και

οι φαντασιώσεις του

Ναπολέων Λιναρδάτος

Στην Ολλανδία η ύπαρξη ενός δικτύου κατασκοπίας

της Τουρκίας, που είχε ως βάση τα -πολλά πλέον-

τζαμιά στη συγκεκριμένη χώρα, ήταν η αιτία για να

εξελιχθεί η υπόθεση σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διε-

θνών διαστάσεων. Αργότερα, το Euronews μίλησε για

δίκτυο κατασκοπίας της Τουρκίας, που έχει παρακλά-

δια στις πέντε από τις επτά ηπείρους του πλανήτη. Η

Αυστραλία και η Ανταρκτική μέχρι στιγμής δεν είναι

στη λίστα των κατασκοπευτικών προτεραιοτήτων του

Ερντογάν. 

Η ύπαρξη αυτού του διεθνούς δικτύου καταδεικνύει

ότι η τουρκική ηγεσία βλέπει την πληθυσμιακή αύ-

ξηση του μουσουλμανικού στοιχείου ως επέκταση

της κυριαρχίας της. Η ηγεσία του τουρκικού κράτους,

αλλά και οι ηγεσίες άλλων μουσουλμανικών κρατών

οραματίζονται ένα μέλλον όπου οι ισλαμικές αρχές

και αξίες θα παίζουν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στη

διεθνή σκηνή. Η εποχή δυτικοποίησης φαίνεται ότι

έχει δώσει τη θέση της στην ισλαμοποίηση. Η σύγ-

κρουση των πολιτισμών δεν είναι τελικά και τόσο

συγκρουσιακή, γιατί η πολιτική τάξη της Δύσης απο-

δέχεται την ήττα και απλώς επιζητεί κάποιους όρους

παράδοσης.

Τα παραπάνω έχουν τη σημασία τους, αν αναλογι-

στούμε μια από τις μεγαλύτερες φαντασιώσεις της

ελληνικής πολιτικής τάξης: Η Ευρωπαϊκή Ενωση όχι

μόνο θα έλυνε όλα τα βασικά εσωτερικά προβλήματα

της Ελλάδας, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. 

Η ηγεσία της Τουρκίας ήθελε την Τουρκία στην Ευ-

ρώπη και επομένως η Ελλάδα κρατούσε το κορυφαίο

διπλωματικό χαρτί στην πιο σημαντική επιδίωξη της

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια, όσο περ-

νούσε ο καιρός τόσο ο πήχης των απαιτήσεών μας

έπεφτε όλο και πιο χαμηλά. Οι Τούρκοι γίνονταν όλο

και πιο επιθετικοί, ενώ οι Ελληνες πολιτικοί -όλο και

περισσότερο με μια πιο ενδελεχή επίγνωση της ανι-

κανότητάς τους να προστατεύσουν την ελληνική κυ-

ριαρχία και τα συμφέροντα- ελάφρυναν το πακέτο

των απαιτήσεων. Φτάσαμε ουσιαστικά στο σημείο να

μην απαιτούμε τίποτα.

Τελικά, η λογικοποίηση στην οποία θέλαμε να πιστέ-

ψουμε ήταν ότι η ένταξη καθαυτό θα εξευρωπάιζε

την Τουρκία και αυτομάτως θα έλυνε και τα ελληνο-

τουρκικά. Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα μας έφτιαχνε το

κράτος, το ευρώ θα μας έκανε πλούσιους και η έν-

ταξη της Τουρκίας θα άφηνε την πολιτική τάξη να

ασχοληθεί με αυτά που ήξερε τόσο καλά να κάνει: Να

δανείζεται, να διορίζει και να μετατρέπει κάθε πρό-

βλημα σε κονδύλι του ΕΣΠΑ. 

Η Τουρκία πλέον αρχίζει να αντικαθιστά τη Σαουδική

Αραβία ως κύριος χρηματοδότης τζαμιών που δια-

κηρύσσουν τις πιο ακραίες μορφές του Ισλάμ. Αυτό,

όμως, που ανησυχεί την ελληνική πολιτική τάξη είναι

πώς θα καταφέρει να επιδοτήσει και να στεγάσει

στην Ελλάδα τις καραβιές ομοθρήσκων του που στέλ-

νει ο Ερντογάν. Δεν βλέπουν τους κινδύνους τουρ-

κοποίησης των μουσουλμάνων της Θράκης, αλλά

φαντασιώνονται ότι θα εξευρωπαΐσουν τις ορδές του

«σουλτάνου»...

Γράφουν συγκεκριμένα:

«Εδώ και μήνες η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  κινη-

τοποιείται για τις απορρίψεις Αστικών Στε-

ρεών Απόβλητων σε ρέματα και λατομεία

του Δήμου Μαραθώνα.

Από τον Οκτώβριο ζητάμε έγγραφα στοι-

χεία των σχετικών δράσεων του Δήμου.

Όμως καμιά επίσημη έγγραφη απόκριση,

από το Δήμο ελάβαμε. 

Εμείς επειδή αποδεδειγμένα νοιαζόμαστε

για τον τόπο μας, απευθυνθήκαμε στο

τμήμα Περιβάλλοντος Ανατ. Αττικής που

στις 14-15/12/2017 έκανε εκσκαφές/τομές

και  δειγματοληψίες για χημικές αναλύσεις.

Eλάβαμε απάντηση - έγγραφο στο οποίο

αναφέρει ότι πιστοποιήθηκαν τα ευρήματα

των προγενέστερων αυτοψιών δηλ. η

ύπαρξη ενταφιασθέντων εντός των απορ-

ριμματικών όγκων ιατρικών αποβλήτων μο-

λυσματικού και τοξικού χαρακτήρα. Και

όλα αυτά σε μια περίοδο όπου ζούμε τον

πρόσφατο φαρισαϊσμό για την απειλή του

ΟΕΔΑ στο Γραμματικό, ενώ ο Δήμος μας

εδώ και μήνες έχει γίνει ένας εκτεταμένος

Χώρος Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορ-

ριμμάτων (ΧΑΔΑ) που δηλητηριάζουν και

καταστρέφουν το Δήμο από την Μπρέξιζα

και τον Κάμπο (Χάραδρο) μέχρι τα λατομεία

της Αγίας Μαρίνας και το Άνω Σούλι.

Χιλιάδες τόνοι σκουπίδια δυστυχώς έχουν

απορριφθεί εδώ και μήνες στο Δήμο μας.

Για τα επικείμενα 

ηλεκτρονικά διόδια

Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησαν οι αι-

τήσεις κατοίκων των Δήμων Κηφισιάς Διο-

νύσου και Αχαρνών για την απαλλαγή από

διόδια και επίκειται σχετική ρύθμιση για το

Δήμο Ωρωπού. Καμιά αναφορά στο Μαρα-

θώνα. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο από 27-

2-18 είχε εγκρίνει ψήφισμα με σχετικά

αιτήματα και για το Δήμο μας. 

Όμως πολύ φοβόμαστε ότι πουθενά δεν κυ-

νηγήθηκε το θέμα. Ούτε σε σχετική συγκέν-

τρωση την 1/3/18 στη Ραφήνα όπου ήταν ο

αρμόδιος υπουργός κ. Σπίρτζης τέθηκε

αλλά ούτε στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό

Συνέδριο που έγινε στο Λαύριο στις 30 και

31/3/18. Εξάλλου δεν εμφανίζεται πουθενά

στα ζητήματα που κομπάζει ότι πέτυχε στο

Λαύριο ο εκκωφαντικά απών Δήμαρχος.

Επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να κινητοποιηθούμε

γιατί έρχονται τα ηλεκτρονικά διόδια και με-

γάλο τμήμα του Δήμου ειδικά από Βαρνάβα

και Γραμματικό εξυπηρετείται από την

Εθνική οδό.

6974885399, 6976754182

dynamipolitonmarathona.blogspot.gr

Συντονιστικό “Δύναμη Πολιτών” 

Καταδικάζουμε την στρατιωτική επίθεση

που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, Γαλλία και Αγγλία

εναντίον της Συρίας την οποία κατηγορούν

για χημική επίθεση στην Ντούμα χωρίς να

υπάρχουν αποδείξεις. 

Την επίθεση στη Συρία καταδικάζουμε με

ιδιαίτερη ανησυχία διότι λόγω της σημερι-

νής «εκρηκτικής γεωπολιτικής συγκυρίας»

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους μιας  γενι-

κότερης πολεμικής ανάφλεξης με χαρακτη-

ριστικά ενός νέου παγκόσμιου πόλεμου,

που όλα τα στοιχεία δείχνουν δυστυχώς,

ότι θα είναι πολύ πιο τρομακτικός από τους

προηγούμενους. 

Καταδικάζουμε τους επικίνδυνους Νατοϊ-

κούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές επεμ-

βάσεις, στους οποίους συμμετέχει και η

Ελλάδα: Με ευθύνη της σημερινής κυβέρ-

νησης, όπως και των προηγούμενων, το

ΝΑΤΟ έχει απλώσει τα πλοκάμια του με τις

βάσεις του θανάτου στη Σούδα, στην Αλε-

ξανδρούπολη, στον Άραξο, στην Ανδρα-

βίδα, στο Άκτιο, στη Λάρισα, στη Σύρο. 

Κρατώντας πάντα το μυαλό μας σε εγρή-

γορση  και  με ζωντανή την ιστορική μας

μνήμη, (επεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών

όπως στη Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Λυβύη..) ξέ-

ρουμε ότι τα «τύμπανα του πόλεμου» δεν

χτυπάνε επειδή κάποιοι πάνω στη γη «τρε-

λάθηκαν».

Ο εμπορικός πόλεμος των καπιταλιστικών

χωρών έχει «βουλιάξει» στην πιο μακρο-

χρόνια - ιστορικά -  διεθνή ύφεση,  η οποία

για να αναστραφεί έχει δύο - και μόνο (!) -

δρόμους.  Είτε οι καπιταλιστές θα προκαλέ-

σουν ένα Παγκόσμιο μακελειό με απρόβλε-

πτες συνέπειες για την Ανθρωπότητα (το

έχουν ξανακάνει  ακριβώς για τους ίδιους

λόγους)   ή  οι  Λαοί, οι εργαζόμενοι,  θα ξε-

φορτωθούν για πάντα τις  κυβερνήσεις –

υπαλλήλους των καπιταλιστικών αγορών

και θα πάρουν το Μέλλον στα χέρια τους.    

Έχουμε, βλέπετε,  μια «μικρή»  αλλά τερά-

στιας σημασίας διαφορά – εμείς οι λαοί –

από αυτούς που κυβερνάνε.

Εκείνοι θέλουνε να αυξήσουν τα κέρδη των

αφεντικών τους, ακόμα και αν πρόκειται

αυτό να γίνει «επενδύοντας στο δικό μας

θάνατο.»

Εμείς θέλουμε να ζήσουμε!

Θέλουμε να ζήσουμε Ειρηνικά με αξιοπρέ-

πεια και Δημιουργικά.

• Όχι στην ιμπεριαλιστική επίθεση στη

Συρία!

• Έξω από το ΝΑΤΟ.  Να κλείσουν οι βάσεις

των ΗΠΑ στην Ελλάδα που στοχοποιούν

επικίνδυνα τη Χώρα μας και που αποτελούν

ορμητήριο για τα βρώμικα σχέδια εναντίον

των λαών της περιοχής μας

• Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. 

• Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο

• Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες φαντά-

ροι από αποστολές εκτός συνόρων

• Αποδέσμευση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ

και την ΕΕ που σπέρνουν πολέμους, φτώ-

χεια, προσφυγιά

Για  ένα  Πανανθρώπινο αύριο χωρίς πολέ-

μους!

το ΔΣ του ΕΕΤΕ

Εκτεταμένες ανεξέλεγκτες χωματερές

στο Δήμο Μαραθώνα

Από τη “Δύναμη Πολιτών” Μαραθώνα ελάβαμε το παρακάτω κείμενο, που κα-

ταγγέλει τις ανεξέλεγκτες “χωματερές” που βρίσκονται στο Δήμο.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ψήφισμα για την επίθεση στη Συρία
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Από την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα από το

γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,

του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου, ελάβαμε το

παρακάτω κείμενο, που απαντά σε απόψεις που δια-

φοροποιούνται στην διευθέτηση του ρέματος Ραφή-

νας, και ειδικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων.

Είναι αλήθεια ότι το ρέμα Ραφήνας, όπως και το ρέμα

Κόρμπι στη Βάρη περιμένουν δεκαετίες να διευθετη-

θούν και συνεχώς πάνε πίσω.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει γίνει συνείδηση όλων

μας, ότι τα ρέματα δίνουν ζωή στην πόλη, πρέπει να

παραμένουν ανοιχτά, καθαρά και οικολογικά.

Φανταστείτε την Αθήνα με τα δύο ποτάμια της ανοι-

χτά να τη διατρέχουν, πόσο ανθρώπινη πόλη θα

ήταν!!!

Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής

Αλήθειες για το Μέγα Ρέμα Ραφήνας

«Εγκρίθηκε (3/4/18) από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-

κής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων δι-

ευθέτησης – οριοθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας. 

Επειδή γράφτηκαν πολλά τελευταία για το συγκεκριμένο

θέμα, παραθέτουμε από την πλευρά μας κάποια στοιχεία

για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που ήδη έχει απασχολήσει τις το-

πικές κοινωνίες τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια, ενώ

οι μελέτες για τη διευθέτησή του είχαν ξεκινήσει από τη

δεκαετία του ’90. Το ρέμα από τότε επιβαρύνθηκε με με-

γάλες ποσότητες νερού, μετά την κατασκευή της Αττικής

Οδού, και επιβαλλόταν άμεσα η εκπόνηση της μελέτης δι-

ευθέτησής του για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινο-

μένων. Παρά το γεγονός ότι η προέγκριση χωροθέτησης

του έργου είχε γίνει από το 2001, αντί να επιταχυνθούν οι

διαδικασίες, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση – λόγω νέων δε-

δομένων - για πάρα πολλά χρόνια, συνολικά 17. 

Τα έργα διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας αφορούν στο

τμήμα του από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι τη λε-

ωφόρο Σπάτων, συνολικού μήκους 14,9 χλμ. Η διευθέτηση

του ρέματος σχεδιάστηκε για 50 έτη με το φράγμα ανάσχε-

σης πλημμυρών με κανονικά περιθώρια ασφαλείας. Οι δια-

τομές που προβλέπονται είναι:

• Ανοικτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη με υλικά φιλικά προς

το περιβάλλον/ λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, με βαθμι-

δωτή διάταξη στα πρανή

• Ορθογωνική διατομή με σκυρόδεμα και τοίχους αντιστή-

ριξης αριστερά και δεξιά, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου, πέρα από τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλ-

λοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας, υπήρξαν

θετικές γνωμοδοτήσεις των Δήμων Παλλήνης, Σπάτων –

Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου, ενώ η τοπική κοινωνία

στο σύνολό της περιμένει την κατασκευή έργων αντιπλημ-

μυρικής προστασίας στο συγκεκριμένο ρέμα. 

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τις φωνές αντίθεσης που

ακούγονται, οι οποίες θεωρούμε ότι υπηρετούν πολιτικές

σκοπιμότητες.  

Αδυνατούμε επίσης να κατανοήσουμε τις φωνές που με βα-

ρύγδουπες ανακοινώσεις λένε ότι σβήνουμε από τον χάρτη

το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας. Το αντίθετο συμβαίνει. Με τη

μελέτη διευθέτησης που πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί, θω-

ρακίζονται αντιπλημμυρικά τα Μεσόγεια και η Ανατολική

Αττική που σήμερα είναι περιοχές ανοχύρωτες, ενώ το

ρέμα στο σύνολό του διευρύνεται και παραμένει ανοιχτό. 

Όσο δε αφορά στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου τη Μεγάλη Τρίτη, από τον Πρόεδρο τηρήθηκαν όλες

οι νόμιμες διαδικασίες, εφόσον η πλειονότητα των παρα-

τάξεων του συμβουλίου, οι Δήμαρχοι των ενδιαφερόμενων

δήμων που παραβρίσκονταν στη συνεδρίαση αλλά και οι εκ-

πρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων που ήταν παρόντες

επιθυμούσαν να συζητηθεί το θέμα και μόνο μια ολιγομε-

λής ομάδα 15-20 ατόμων είχε αντίθετη άποψη, τα περισσό-

τερα μέλη της οποίας έλαβαν τον λόγο και εξέφρασαν την

άποψή τους και τις όποιες αντιθέσεις τους.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτό που σήμερα

πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα είναι να προχωρή-

σουν το συντομότερο δυνατό τα έργα διευθέτησης του Με-

γάλου Ρέματος Ραφήνας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος

πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή». 

Διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση του θέμα-

τος “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της
Οριοθέτησης και της Διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος
Ραφήνας”, παρατάξεις της Αντιπολίτευσης γνωμοδότησαν

αρνητικά στη μελέτη. Παράλληλα παραβρέθηκαν και πολ-

λές περιβαλλοντικές οργανώσεις, που είχαν διαφορετική

αλλά και αρνητικά θέση για την ορθότητα της μελέτης.

«Η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέ-

ματος Ραφήνας»,  μέλη του Συλλόγου «ΡΟΗ – Πολίτες

Υπερ των Ρεμάτων» κ.λπ. σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι

«η Μελέτη αυτή είναι καταστρεπτική για το περιβάλλον,
προκαλεί μη αντιστρεπτές αλλοιώσεις και ανοίγει τον ασκό
του Αιόλου για τα υπόλοιπα Ρέματα Αττικής και Ελλάδας».

H περιφερειακή σύμβουλος της μειοψηφίας Κατερίνα Θα-

νοπούλου, δήλωσε ότι η συνεδρίαση έγινε «Με απαξίωση
της πολιτικής βαρύτητας του Περιφερειακού Συμβουλίου
και του καθενός ξεχωριστά συμβούλου αλλά και των φο-
ρέων, συλλογικοτήτων, συμβούλων, πολιτών και επιστημό-
νων της Ραφήνας και των γύρω περιοχών. Ενώ και από
εμένα, ως περιφερειακή σύμβουλο και από τον Νίκο Αδα-
μόπουλο και από δύο φορείς «ΡΟΗ-Πολίτες υπέρ των ρε-
μάτων» και «Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του
Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» είχε ζητηθεί αναβολή εγγρά-
φως και κατά την έναρξη, κάτι που στη συνέχεια ζητήθηκε
από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, εξαιτίας
των σοβαρότατων ελλείψεων και ασαφειών που υπήρχαν
στην εισήγηση, με «συνοπτικές» διαδικασίες ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού ξεκίνησε τη διαδικασία της συζήτησης
θέτοντας το θέμα της αναβολής μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.

...αν γινόταν δε καταμέτρηση επί των παρόντων στη μεν
διαδικασία της ψήφισης  για αναβολή οι ψήφοι υπέρ της
αναβολής ήταν περισσότεροι στην δε ψηφοφορία της εισή-
γησης  τα αποτελέσματα ήταν οριακά».  

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της “Δύναμης Ανά-

πτυξης” Ραφήνας - Πικερμίου, Ανδρέας Βασιλόπουλος και

καθηγητής Γεωπληροφορικής, που παραβρέθηκε στο Περι-

φερειακό Συμβούλιο Αττικής υπερασπίστηκε την “ένστασή”

του για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λέγοντας

μεταξύ άλλων: 

"Υπάρχει και η πολιτική διάσταση, εδώ κάνετε πολιτική προ-
φανώς, όπως και εμείς στο Δημοτικό συμβούλιο, όπου συ-
νάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι στο δικό μας δημοτικό
συμβούλιο αλλά και εδώ περιφερειακοί σύμβουλοι δεν
έχουν την τεχνική ικανότητα να κρίνουν μια μελέτη θα πρέ-
πει όμως να φέρουν το πολιτικό βάρος, γνωμοδοτώντας θε-
τικά ή αρνητικά για μια μελέτη. Η εισήγηση όπως έγινε
περίπου καλύπτει αυτό που λέω.

Από ότι είδατε στην εισήγηση, η υπηρεσία περιβάλλοντος
της Περιφέρειας η οποία αποτελείται απο τεχνικούς, θέτει
κάποιους όρους οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθεση με συγ-
κεκριμένες παραμέτρους - προδιαγραφές της μελέτης,

όπως τοποθετήθηκε. 

...Τι θέλουμε; Θέλουμε μια μελέτη η οποία θα έχει σύγχρο-
νες προδιαγραφές,... η τελευταία μελέτη που είχε απορρι-
φθεί ζητούσε πιο ήπιες παρεμβάσεις και δεν βλέπουμε στη
παρούσα μελέτη να ικανοποιείται αυτός ο όρος."

Αντιδράσεις για τη γνωμοδότηση

της μελέτης στο μεγάλο ρέμα Ραφήνας
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Οι Δήμαρχοι του παραλιακού μετώπου από Φάληρο μέχρι Βάρκιζα  (Π. Φάληρο, Άλιμος,

Αργυρούπολη-Ελληνικό, Γλυφάδα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη) συναντήθηκαν, 13/4/2018,

με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,  Νίκο Τόσκα και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, προκειμένου να βρουν τρόπο για καλύτερη περιφρούρηση της περιοχής από την

παραβατικότητα.

Οι Δήμαρχοι επεσήμαναν τα σοβαρά θέματα ασφάλειας των πόλεων καθώς καθημερινά

ακούγονται περιστατικά διαρρήξεων κατοικιών με σοβαρές επιπτώσεις και  έκαναν προ-

τάσεις ζητώντας ριζική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή που συνεχώς

αυξάνεται.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στη

λεωφόρο Ποσειδώνος με τις εκδιδόμενες γυναίκες και ζήτησε ενίσχυση των περιπολιών

και του προσωπικού τού Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, αφού αναφέρθηκε στα αλλεπάλληλα

κρούσματα εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή, 24ωρη παρουσία της αστυνομίας

σε όλες τις γειτονιές της πόλης. 

«Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος καθιστούν απαραίτητη τη συνέχιση λειτουργίας
του Β' Α.Τ. Γλυφάδας, στην Άνω Γλυφάδα, κάτι που επανειλημμένως έχουμε ζητήσει», τό-

νισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας και υπογράμμισε ότι πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργία

του αστυνομικού της γειτονιάς, που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, ενώ τόνισε ότι ο

Δήμος Γλυφάδας είναι διατεθειμένος ανά πάσα στιγμή να συνδράμει στις προσπάθειες

της Ελληνικής Αστυνομίας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Υπουργός Ν. Τόσκας και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας δεσμεύτηκαν

να βελτιωθεί άμεσα η αστυνόμευση και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα τα φαι-

νόμενα που επεσήμαναν οι Δήμαρχοι. Προγραμματίστηκε η άμεση λήψη μέτρων, όπως η

αύξηση του προσωπικού των Τμημάτων και η αύξηση των περιπολιών και έδωσαν ραν-

τεβού σε ένα μήνα (15/5/18) για να αξιολογήσουν τις ενέργειες και την απόδοσή τους.

Αποτελεσματικότερη περιφρούρηση ζητούν οι Δήμαρχοι των νοτίων προαστίων
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το υποσχέθηκε!

Οι αυτοδιοικητικές εξελίξεις

με επίκεντρο το αναμενό-

μενο νομοσχέδιο για την

αναμόρφωση του θεσμικού

πλαισίου της  αυτοδιοίκη-

σης, κυριάρχησαν  στην συ-

ζήτηση που είχαν στο

Δημαρχείο Μαρκόπουλου

Μεσογαίας, ο Δήμαρχος,

Σωτήρης Μεθενίτης και ο

Πρόεδρος της Περιφερει-

ακής Ενωσης Δήμων Αττι-

κής (Π.Ε.Δ.Α), Γιώργος

Ιωακειμίδης.

Στη συνάντηση εκτός από

τους δύο δημάρχους συμμε-

τείχαν ο πρόεδρος ο πρό-

εδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου, Χρήστος Δρί-

τσας και ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας, Θεοφάνης

Ν. Σταμπέλος.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε

τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α.

για όλα τα σημαντικά ζητή-

ματα που αφορούν την ανά-

πτυξη του Δήμου.

Στη συνέχεια τον ξενάγησαν

στην πόλη και ο  πρόεδρος

της ΠΕΔΑ δήλωσε εντυπω-

σιασμένος από την εξέλιξη

της πόλης  και την προσπά-

θεια που καταβάλλεται από

τη Δημοτική Αρχή να υποστη-

ριχθεί στον επιτρεπτό βαθμό,

ο παραδοσιακός χαρακτήρας

της.

Τέτοιες συναντήσεις έχει

πραγματοποιήσει και συνεχί-

ζει ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ σε

μια γνωριμία με όλους της

Δημάρχους της Ενωσης. 

Κοινές θέσεις εμφάνισαν

και οι δύο δήμαρχοι όσον

αφορά του σύγκλιση του

συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ση-

μειώνοντας «ο διάλογος
πρέπει να είναι εξαντλητι-
κός και με επάρκεια χρόνου
από τη στιγμή που θα γνω-
στοποιηθεί το νομοσχέδιο.»

Η Π.Ε.Δ.Α. στο Δήμο Μαρκοπούλου
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Σας θυμίζουν κάτι από το σήμερα τα παρακάτω σοφά λόγια;

“Ubi solitudinem faciunt, pacem appelant” (Agricola 98,

κεφ. 30). «Στο μέρος που έφεραν ΕΡΗΜΩΣΗ λένε πως
έφεραν ΕΙΡΗΝΗ».

«Η Λογική και η Κρίση είναι χαρακτηριστικά ενός καλού
Ηγέτη». (Πόπλιος Γάιος Κορνήλιος Τάκιτος, 56-120, Ρωμαίος

ιστορικός, “Ο Θουκυδίδης των Ρωμαίων”).

«Ζωντόβολα μη φοβάστε την ΑΛΗΘΕΙΑ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν
σκοτώνει. Τα ψέματα καταθάπτουν τους λαούς».
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ο μεγαλύτερος εχθρός σου είναι: Ο
ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ»
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ τι φωνάζεις; Μπήκαν κλέφτες στο
μανδρί; Εάν σου βαστά έμπα διώχτους»
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ είσαι ΑΝΗΘΙΚΟΣ: διότι θέλεις οι
Φραγκικοί (σ.σ. Ευρωπαϊκοί) Στρατοί και Στόλοι να σου
φυλάν’ τ’ αμπέλια σου».

(Περικλής Γιαννόπουλος, 1870-1910, Ελληνολάτρης διανοητής)

«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το
σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μη με αλλάξει αυτό.

Αγωνίζομαι να παραμείνω Άνθρωπος»
(Χρόνης Μίσσιος, 1930-2012, Συγγραφέας, Λογοτέχνης αντιστασιακός)

ΑΓΕΛΑΟΣ** Ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΑΙΤΩΛΑΡΧΗΣ

2.235 χρόνια από σήμερα εν έτει 217 π.Χ.

Ο Πολιτικός και Στρατηγός, ο οποίος διείδε τον επερχό-

μενο Ιμπεριαλισμό των Ρωμαίων, που κράτησε 500 χρό-

νια, και προσπάθησε να ενώσει τους Έλληνες.

Ο Αγέλαος, ο Μεγαλύτερος Διπλωμάτης όλων των επο-

χών παγκοσμίως, διακρινόταν για την Πολιτική του Οξυ-

δέρκεια, την Διορατικότητα και το Φιλειρηνικό του

Πνεύμα. Αγωνίστηκε για την ειρήνη στη Ναύπακτο με-

ταξύ των Αιτωλών και των Αχαιών και προσπάθησε να πε-

τύχει όλοι οι Έλληνες να ζήσουν αδελφωμένοι.

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανερχόμενη

δύναμη, τη Ρώμη, και επεδίωξε να συμφιλιώσει τον Φί-

λιππο Ε΄ της Μακεδονίας (238-179) με τους Αιτωλούς.

Ιστορική είναι η ομιλία του στο «Συνέδριο, Διάσκεψη για

την Ειρήνη» το 217 π.Χ. στη Ναύπακτο μεταξύ των Αιτω-

λών και του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου Ε΄καθώς και των

συμμάχων του. Η συνάντηση έγινε στη θέση «Κοίλα της

Ναυπάκτου» ΒΔ της πόλης και σε απόσταση 20 σταδίων

απ’ αυτήν. Στη διάσκεψη ακούστηκαν πολλές απόψεις απ‘

όλες τις πλευρές, ο ιστορικός όμως Πολύβιος (204/200-

122) αναφέρει ως σπουδαιότερη την αγόρευση του στρα-

τηγού Αγελάου για την πατριωτική του παραίνεση για

Αλληλεγγύη, Ενότητα και Ομόνοια μπροστά στον επερ-

χόμενο ρωμαϊκό κίνδυνο.
(Πολύβιος, 204/200-122,  “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο Ε΄§ 104).

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΕΛΑΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ και ΟΧΙ Μνημονιακός

ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ και ΟΧΙ Παγκοσμιοποιημένος

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ και ΟΧΙ Βαρύγδουπος

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ και ΟΧΙ Τυποποιημένος

Τον παρουσιάζουμε τμηματικά παρεμβάλλοντας 

τη μετάφραση για καλύτερη κατανόηση.

«Τῆς δ᾽Ἀγελάου τοῦ Ναυπακτίου παραινέσεως ποι-
ησόµεθα µνήµην, ιἧ κατά τήν πρώτην ἔντευξιν
ἐχρήσατο πρός τε τόν βασιλέα καί τούς παρόντας
συµµάχους. ὅς ἔφη δεῖν µάλιστα µέν µηδέποτε
πολεµεῖν τούς Ἕλληνας ἀλλήλοις, ἀλλά µεγάλην
χάριν ἔχειν  τοῖς θεοῖς εἰ λέγοντες ἕν καί ταὐτό
πάντες, καί συµπλέκοντες τάς χεῖρας καθάπερ οἱ
τούς ποταµούς διαβαίνοντες, δύναιντο τάς τῶν
βαρβάρων ἐφόδους ἀποτριβόµενοι συσσῴζειν
σφᾶς αὐτούς καί τάς πόλεις. Οὐ µήν ἀλλ᾽εἰ τό
παράπαν τοῦτο µή δυνατόν, κατά γε τό παρόν
ἠξίου συµφρονεῖν καί φυλάττεσθαι προϊδοµένους
τό βάρος τῶν στρατοπέδων καί τό µέγεθος τοῦ
συνεστῶτος πρός ταῖς δύσεσι πολέµου· 
(= θα αναφέρω όμως τη συμβουλή μόνο του Αγελάου του

Ναυπακτίου, την οποία απηύθυνε, κατά την πρώτη συνάν-

τηση, στο βασιλιά (Φίλιππο Ε΄) και τους παρόντες συμ-

μάχους. Είπε λοιπόν ο Αγέλαος πως οι Έλληνες πρέπει

προπαντός να μην πολεμούν ποτέ μεταξύ τους, αλλά να

χρωστούν μεγάλη ευγνωμοσύνη στους θεούς, αν όλοι με

μια γνώμη και πιασμένοι χέρι - χέρι, κατόρθωναν, όπως

ακριβώς κάνουν αυτοί που περνούν τα ποτάμια, απο-

κρούοντας τις επιθέσεις των βαρβάρων, να σώζουν από

κοινού τους εαυτούς τους και τις πόλεις τους. Αν όμως

αυτό δεν είναι καθόλου δυνατό στην παρούσα περίσταση,

τουλάχιστο αξίωνε να ομονοούν και να προφυλάσσονται

λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των στρατευμάτων και το

μέγεθος του πολέμου που διεξάγεται στη Δύση). 

δῆλον γάρ εἶναι παντί τῷ καί µετρίως περί τά
κοινά σπουδάζοντι καί νῦν, ὡς ἐάν τε Καρχηδόνιοι
῾Ρωµαίων ἐάν τε Ῥωµαῖοι Καρχηδονίων περιγέ-
νωνται τῷ πολέµῳ, διότι κατ᾽οὐδένα τρόπον
εἰκός ἐστι τούς κρατήσαντας ἐπί ταῖς Ἰταλιωτῶν
καί Σικελιωτῶν µεῖναι δυναστείαις, ἥξειν δέ καί
διατενεῖν τάς ἐπιβολάς καί δυνάµεις αὐτῶν πέρα
τοῦ δέοντος. 
Διόπερ ἠξίου πάντας µέν φυλάξασθαι τόν καιρόν,
µάλιστα δέ Φίλιππον. Εἶναι δέ φυλακήν, ἐάν ἀφέ-
µενος τοῦ καταφθείρειν τούς Ἕλληνας καί ποιεῖν
εὐχειρώτους τοῖς ἐπιβαλλοµένοις κατά τοὐναντίον
ὡς ὑπέρ ἰδίου σώµατος βουλεύηται, καί καθόλου
πάντων τῶν τῆς Ἑλλάδος µερῶν ὡς οἰκείων καί
προσηκόντων αὑτῷ ποιῆται πρόνοιαν· Τοῦτον
γάρ τον τρόπον χρωµένου τοῖς πράγµασι τούς µέν
Ἕλληνας εὔνους ὑπάρξειν αὐτῷ καί βεβαίους συ-
ναγωνιστάς πρός τάς ἐπιβολάς, τούς δ᾽ἔξωθεν
ἧττον ἐπιβουλεύσειν αὐτοῦ τῇ δυναστείᾳ, καταπε-
πληγµένους τήν τῶν Ἑλλήνων πρός αὐτόν πίστιν. 
(= γιατί είναι φανερό σ’ οποιονδήποτε ακόμη και σ’ αυτόν

που εξετάζει τα σημερινά πράγματα επιπόλαια ότι είτε νι-

κήσουν στον πόλεμο οι Καρχηδόνιοι τους Ρωμαίους είτε

οι Ρωμαίοι τους Καρχηδόνιους, δεν είναι φυσικό με κα-

νένα τρόπο, οι νικητές να αρκεστούν στην κυριαρχία της

Ιταλίας και Σικελίας, αλλά θα έρθουν και θα επεκτείνουν

τις δυνάμεις τους πέραν του δέοντος. Γι’ αυτό λοιπόν,

αξίωνε, όλοι να καιροφυλακτούν, κυρίως όμως ο Φίλιπ-

πος. Και θα είναι προφύλαξη, αν, παραιτούμενος από το

να καταφθείρει τις δυνάμεις των Ελλήνων και να τους

κάνει ευάλωτους στους επιτιθέμενους, σκεφθεί αντίθετα

ωσάν να επρόκειτο για τον εαυτό του, και γενικά αν

φροντίσει για όλα τα μέρη της Ελλάδας, ωσάν να ήταν

δικά του και φίλοι του. Γιατί αν κατ’ αυτό τον τρόπο πολι-

τεύεται, οι Έλληνες θα τρέφουν προς αυτόν φιλικά αισθή-

ματα και επιπλέον θα είναι σταθεροί σύμμαχοί του

απέναντι στις επιθέσεις, και οι εκτός της Ελλάδος θα

βυσσοδομήσουν λιγότερο κατά της εξουσίας του, κατα-

πτοημένοι από την εμπιστοσύνη των Ελλήνων προς

αυτόν).

Εἰ δέ πραγµάτων ὀρέγεται, πρός τάς δύσεις βλέ-
πειν αὐτόν ἠξίου καί τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ συνεστῶσι
πολέµοις προσέχειν τόν νοῦν, ἵνα γενόµενος ἔφε-
δρος ἔµφρων πειραθῇ σύν καιρῷ τῆς τῶν ὅλων
ἀντιποιήσασθαι δυναστείας. Εἶναι δέ τόν
ἐνεστῶτα καιρόν οὐκ ἀλλότριον τῆς ἐλπίδος ταύ-
της. Τάς δέ πρός τούς Ἕλληνας διαφοράς καί τούς
πολέµους εἰς τάς ἀναπαύσεις αὐτόν ὑπερτίθεσθαι
παρεκάλει, καί µάλιστα σπουδάζειν περί τούτου
τοῦ µέρους, ἵν᾽ἔχῃ τήν ἐξουσίαν, ὅταν βούληται,
καί διαλύεσθαι καί πολεµεῖν πρός αὐτούς.
(= Αν όμως επιθυμεί πολεμικές περιπέτειες, αξίωνε προς

τη Δύση να στραφεί και να προσέχει τον διεξαγόμενο

στην Ιταλία πόλεμο, για να προσπαθήσει να διεκδικήσει

εν καιρώ την όλη κυριαρχία, παραμονεύοντας στοχαστι-

κώς. Και η παρούσα περίσταση δεν είναι ασυμβίβαστη

προς την ελπίδα αυτή. Τις διαφορές του όμως προς τους

Έλληνες και τους πολέμους τον προέτρεπε να τις μετα-

θέσει στις περιστάσεις όπου δεν θα είχε άλλη απασχό-

ληση, και μάλιστα να μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό, για

να έχει τη δυνατότητα, όποτε θέλει και να παύει και να

εξακολουθεί τον πόλεμο εναντίον τους).

ὡς ἐάν ἅπαξ τά προφαινόµενα νῦν ἀπό τῆς ἑσπέ-
ρας νέφη προσδέξηται τοῖς κατά τήν Ἑλλάδα τό-
ποις ἐπιστῆναι, καί λίαν ἀγωνιᾶν ἔφη µή τάς
ἀνοχάς καί τούς πολέµους καί καθόλου τάς παι-
διάς, ἅς νῦν παίζοµεν πρός ἀλλήλους, ἐκκοπῆναι
συµβῇ πάντων ἡµῶν ἐπί τοσοῦτον ὥστε κἄν εὔξα-
σθαι τοῖς θεοῖς ὐπάρχειν ἡµῖν τήν ἐξουσίαν ταύ-
την, καί πολεµεῖν ὅταν βουλώµεθα καί διαλύεσθαι
πρός ἀλλήλους, καί καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν
αὑτοῖς ἀµφισβητουµένων.
(= γιατί αν τα νέφη που προβάλλουν τώρα απειλητικά από

τη Δύση, στραφούν και σταθούν πάνω από την Ελλάδα,

είπε πως θα βρεθούμε σε πολύ αγωνιώδη κατάσταση

μήπως συμβεί οι ανακωχές και οι πόλεμοι και γενικώς τα

παιχνίδια που παίζουμε τώρα μεταξύ μας λείψουν απ’

όλους μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ευχόμαστε στους

θεούς να έχουμε αυτή την ελευθερία και να πολεμάμε,

όταν θέλουμε και να σταματάμε τον πόλεμο μεταξύ μας

και γενικά να είμαστε κύριοι να κανονίζουμε τις μεταξύ

μας διαφορές). Μόνοι μας, χωρίς μεσάζοντες!!!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

――――――

* Μισγάγκεια: η λέξη παράγεται από το ρήμα μίσγω, μίγνυμι και

μιγνύω = ανακατώνω, ενώνω, συνάπτω + τό ἄγκος = λαγκάδι, φα-

ράγγι, λόγγος. Κοιλάδα, φαράγγι, στην οποία ενώνονται οι από τα

βουνά καταρρέοντες χείμαρροι. Ο τόπος, στον οποίο ενώνονται οι

ποταμοί. Η γραμμή συνάντησης δύο κλιτύων (πλαγιές βουνών) στα

χαμηλότερα σημεία τους.

Το σημείο, η γραμμή που σχηματίζεται, όταν διπλώσουμε στον αγ-

κώνα το χέρι μας. Η μέση γραμμή στην κοίτη του ποταμού. Σύρ-

ρευσις, σύρρυσις, συρροή, η συμβολή, μείξη / ένωση των ποταμών

από το ρήμα συρρέω = ρέω ομού, συνάζομαι πανταχόθεν, συνα-

θροίζομαι, συνενώνομαι, έχω τον αυτόν ρουν/την αυτήν γραμμήν.

Παμπάλαιη ομηρική λέξη, συναντάται στο Δ΄της Ιλιάδος, στίχοι

452-454 «ὡς δ᾽ὅτε χείμαρροι ποταμοί κατ᾽ὄρεσφι ρέοντες ἐς
μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄμβριμον ὕδωρ κρουνῶν ἐκ μεγάλων
κοίλης ἔντοσθε χαράδρης» (= όπως όταν βρέξει και κατεβάζουν

τα ξεροπόταμα από τα βουνά και ρίχνουν μαζί το νερό από κρου-

νούς μεγάλους, εκεί που σμίγουν τα δυο φαράγγια τους μέσα από

βαθιά χαράδρα/ρέμα).

* Διάστασις: παράγεται από το ρήμα δι-ίσταμαι = απομακρύνομαι,

χωρίζω. Απομάκρυνση, αποχωρισμός, απόσταση, χαράδρα, χάσμα,

διαφορά, ασυμφωνία, διχόνοια.

** ΑΓΕΛΑΟΣ = ὁ ἄγων τόν λαόν, ο ηγέτης, ο καθοδηγητής του

λαού του.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Μισγαγκείας*

ἄρχεσθαι
&

Διαστάσεως*  
παύεσθαι
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Ολοκληρώθηκε η κατα-

σκευή του μονοπατιού

που συνδέει τον Ι. Ν. Των

Αγ.Μυροφόρων με την

οδό Β. Ηπείρου στο Δήμο

Παλλήνης.

Με την τοποθέτηση του

φωτισμού πήρε άλλη όψη

το μονοπάτι, ιδιαίτερα τη

νύχτα.

Η διαμόρφωσή του περιε-

λάμβανε την κατασκευή,

τη φύτευση εκατέρωθεν

και την τοποθέτηση του

φωτισμού, καθιστώντας

έτσι την πρόσβαση στον

Ι. Ναό ασφαλή και άνετη.

Οι σκάρες αφαιρέθηκαν και τοποθετήθηκαν στα πλαινά τμήματα της οδού.

Οι σκάρες δημιουργούσαν ένα τεράστιο ηχητικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Παλλήνη:

μικρά έργα

που κάνουν

τη ζωή πιο

εύκολη...

Με την τοποθέτηση νέων

φωτιστικών σωμάτων

επιτεύχθηκε καλύτερος

φωτισμός, με σκοπό την

ασφαλή χρήση του πάρ-

κου από τους Δημότες

κατά τις νυχτερινές

ώρες.

Ταυτόχρονα, καταργήθη-

καν οι εγκάρσιες σχάρες

στη διασταύρωση των

οδών Αφανών Ηρώων και

Γαλήνης, οι οποίες δημι-

ουργούσαν σημαντικά

προβλήματα σε οχήματα

και πεζούς και αντικατα-

στάθηκαν από άλλες, στο

πλάι της οδού.

Βιοκλιματική Κατοικία 

Earthwood στη Σαλαμίνα

Με 4 Διεθνή Βραβεία Αρχιτεκτονικής

& Βιώσιμου Σχεδιασμού

Μία βιοκλιματική, ενεργειακά αυτόνομη κατοικία μπορεί να

εξοικονομήσει ακόμη και το 100% της ενέργειας σε σύγκριση

με ένα συμβατικό κτίριο. Μπορεί να κατασκευαστεί σε διά-

στημα μόλις 4 έως 7 ημερών και να αποτελείται αποκλειστικά

από φυσικά δομικά και ανακυκλώσιμα υλικά, σε μια γενικό-

τερη προσπάθεια βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης, μεί-

ωσης του οικολογικού αποτυπώματος και μεγιστοποίησης της

θετικής επίδρασης του έργου στο περιβάλλον. 

Η βιοκλιματική κατοικία Earthwood, διακρίθηκε από τα Γερμα-

νικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής (9.2.18) σε εκδήλωση που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Μουσείο Angewandte Kunst στην

Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με τη διεθνούς φήμης κριτική επι-

τροπή, το έργο συνδέει βιώσιμες τεχνολογικές κατασκευαστι-

κές μεθόδους με παραδοσιακές χειρωνακτικές τεχνικές, ενώ

εντάσσεται στο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο για βιώσιμες

κατασκευές, ένα έργο υψίστης σημασίας παγκοσμίως.   

Η κατοικία ‘’Earthwood’’ είναι ενεργειακά αυτόνομη, χρησι-

μοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο-

χεύει στην άρτια διαχείριση και ανακύκλωση του ύδατος.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο KAAF – Kitriniaris Associates Archi-

tecture Firm, ανέλαβε με επιτυχία το σχεδιασμό του έργου

“Earthwood”, το οποίο ήδη κατέχει 4 πολύ σημαντικές διεθνείς

διακρίσεις και ξεχωρίζει για τον τρόπο κατασκευής του. 

Η μοναδική αυτή κατοικία εντάσσεται στην περιοχή της Σαλα-

μίνας και είναι ενεργειακά αυτόνομη. Δεν συνδέεται με το δί-

κτυο παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης. Η

σύνθεση του «γόνιμου εδάφους», του «τοίχου από συμπιε-

σμένη γη», της «ξύλινης κατοικίας» και του «φυτικού στεγά-

στρου» αποτελούν ένα αδιάσπαστο αρχιτεκτονικό σύνολο και

εναρμονίζονται πλήρως με το περιβάλλον, συνθέτοντας ένα

εντυπωσιακό και ταυτόχρονα λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ο αρχιτέκτονας και επικεφαλής του γραφείου, Αλέξανδρος Κι-

τρινιάρης αναφέρει ότι η κύρια πρόκληση του έργου σύμφωνα

με τις προδιαγραφές που του τέθηκαν, είναι η δημιουργία ενός

αρχιτεκτονικού πρωτότυπου το οποίο μπορεί να κατασκευα-

στεί σε διάστημα μόλις 4 έως 7 ημερών και να αποτελείται

αποκλειστικά από φυσικά δομικά.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ: 1892
και Αρ. Πρωτ. 4860/22.11.2016 Πρό-
σκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για
την υποβολή προτάσεων στο Περιφε-
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ατ-
τική» 2014-2020, Άξονας
Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέ-
μηση της Φτώχειας και Διακρίσεων -
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσι-
τίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρ-
μογής και Λειτουργίας Δομών Παρο-
χής Βασικών Αγαθών της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ),
η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4985/
09.06.2017 Απόφαση Ένταξης της
Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βα-

σικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρα-
φήνας-Πικερμίου» με κωδικό ΟΠΣ
5003501 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημέ-
νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, ενός (1) έτους από
την υπογραφή της σύμβασης με δυνα-
τότητα ανανέωσης ή παράτασης έως
τη λήξη του προγράμματος, συνολικά
τεσσάρων (4): ατόμων για την υλοποί-
ηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βα-
σικών Αγαθών:  
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική
2014-2020»,  του Άξονα Προτεραιότη-
τας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώ-
χειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο
του προγράμματος θα απασχοληθεί
ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
στο Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικό-
τητα, ο εξής αριθμός ατόμων με τα κά-
τωθι απαιτούμενα  προσόντα:

ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 1. ΠΕ
Κοινωνικών Λειτουργών: α) Πτυχίο ή
δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοι-
νωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοι-
νωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης -
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή το ομώ-
νυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας & β)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω-
νικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργα-
σίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος Κοινωνικού Λει-
τουργού. Ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουρ-
γών: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώ-
νυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αν-
τίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δί-
πλωμα Τ.Ε.Ι. ή  Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντί-
στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας & β) Άδεια άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Κοι-

νωνικού Λειτουργού.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 2. Γνώση
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α)
επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογι-
στικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών δια-
δικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Αν δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέ-
σεων από τους υποψήφιους με τα προ-
σόντα των ανωτέρω κατηγοριών): Τα
ανωτέρω κύρια/ τυπικά προσόντα με
αριθ. 1.  
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΕ Βοη-
θητικό Προσωπικό: Οποιοδήποτε πτυ-
χίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΕ Φαρ-
μακοποιός: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρ-
μακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή  Προγραμμά-
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας & β) Άδεια
άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νό-
μιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψή-
φιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικα-
σία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν

την υγεία και τη φυσική καταλληλό-
τητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολί-
τες, β) πολίτες των άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.
1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπει-
ρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογε-
νείς αλλοδαποί που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαι-
τείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγέ-
νειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το
γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται
με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική
ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων της οι-
κείας ειδικότητας.
2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
22/04/2018 έως και την 02/05/2018.
(Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη του
δεκαημέρου συμπίπτει με ημέρα αρ-
γίας, ήτοι Κυριακή 22/04/2018, η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται για την

Τετάρτη 02/05/2018) 
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγ-
χρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Πα-
ροχής Βασικών Αγαθών”» και το
Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης
χειρισμού Η/Υ]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 19009
Ραφήνα) και γ) στο δημοτικό κατά-
στημα του Δήμου Παρέμβασης. 
4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν την αίτηση με κωδικό έντυπο
ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 19009
Ραφήνα) και γ) στο δημοτικό κατά-
στημα του Δήμου Παρέμβασης. Κα-
λούνται να την συμπληρώσουν και να
την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία του
Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κα-
νάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-
3625300 (ώρες επικοινωνίας:
12:00-14:00), απευθύνοντάς την στο
Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύ-
θυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Δια-
χείρισης/ Τμήματος Προσωπικού,
σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ
7/2018). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνά-
πτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 32/2018

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαί-
θριου στάσιμου εμπορίου κατ΄ επάγ-
γελμα σημείο και αριθμό θέσεων)
Στα Καλύβια, σήμερα 26η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ, του έτους 2018,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνι-
κού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
Σαρωνικού, ύστερα από την αρ. πρωτ.
2037/20-2-2018 έγγραφη πρόσκληση
της προέδρου αυτού, η οποία επιδό-
θηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-
ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 25 μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει τις θέσεις άσκησης στάσι-
μου υπαίθριου εμπορίου (κατ΄ επάγ-
γελμα σημείο και αριθμό θέσεων, ως
εξής:

Δ.Κ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ

α) Για την άσκηση υπαίθριων στάσι-
μων εμπορικών δραστηριοτήτων
ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ (3)
-Πλατεία Ευαγγελιστρίας,
- Παιδική Χαρά Παν.Μιχάλη,
- ΟΤ 750 (έμπροσθεν Λ. Καλυβίων)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΚΑΣΤΑΝΑ ΘΕΣΕΙΣ (4)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας,
-  Παιδική Χαρά Παν.Μιχάλη,
- ΟΤ 750 (έμπροσθεν Λ. Καλυβίων)
- Διασταύρωση παραλιακής πλησίον
περίπτερο (στο πεζοδρόμιο)
ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ (15)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας, έμπροσθεν
κτιρίου Αναγκαστικού Συνεταιρισμού
Καλυβίων 
- Λ.Καλυβίων (πριν το Κέντρο Υγείας)
- Ρ.Φεραίου & σε σημεία της Χρήστου
Ράπτη (μόνο στο πεζοδρόμιο και στην
νησίδα)
- Παράδρομος Αγ. Νικολάου 39,5 χλμ
- Ο. Τ .26 Α, Μονής Αρκαδίου
- Αγ. Παντελεήμονος (οδός Ολυμπίου
Διός & Τενέδου)
- ΚΧ 308 πλατεία επί της οδού Κύπρου
ΕΙΔΗ ΜΠΙΖΟΥ                 ΘΕΣΕΙΣ (7)
- Υπόγεια διάβαση Γ.Ακτής

- Παράδρομος Λ.Αθηνών-Σουνίου (38ο χλμ) 
- Στάση Πεύκο (40ο χλμ. Λ.Αθηνών--
- Σουνίου βορείως της εθνικής οδού)
- Παράδρομος Αγ. Νικολάου 39,5 χλμ
Παιδική Χαρά Παν. Μιχάλη
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ               ΘΕΣΕΙΣ (3)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας
- Παιδική Χαρά Παν. Μιχάλη
ΜΕΛΙ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΑΥΤΟΥ ΘΕΣΕΙΣ (4)
- Περιφερειακή Οδό Χρ. Ράπτη (μόνο
επί πεζοδρομίων)
- ΚΧ 308 πλατεία επί της οδού Κύπρου
- Ο. Τ.26 Α, Μονής Αρκαδίου
ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ (3)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας
ΒΙΒΛΙΑ  ΘΕΣΕΙΣ (4)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας
- Παιδική Χαρά Παν. Μιχάλη
ΕΝΔΥΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (2)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας 
ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (3)
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας  
- Πάρκινγκ Δημαρχείου
- Παράδρομος Αγ. Νικολάου 39,5 χλμ
β) Για την πώληση προϊόντων από
παραγωγούς 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (16)
ΕΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας, έμπροσθεν
κτιρίου Αναγκαστικού Συνεταιρισμού
Καλυβίων 
- Λεωφ.Καλυβίων (πριν το Κέντρο
Υγείας)
-Ρ.Φεραίου & σε σημεία της Χρήστου
Ράπτη (μόνο πεζοδρόμια και νησίδα)
-Παράδρομος Αγ. Νικολάου 39,5 χλμ
-Ο. Τ .26 Α, Μονής Αρκαδίου
-Αγ. Παντελεήμονος (οδός Ολυμπίου
Διός & Τενέδου)
-ΚΧ 308 πλατεία επί της οδού Κύπρου
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (8) 
ΕΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ
- Υπόγεια διάβαση Γ.Ακτής
- Παράδρομος Λ.Αθηνών-Σουνίου (38ο

χλμ) 
- Στάση Πεύκο (40ο χλμ. Λ.Αθηνών--
Σουνίου βορείως εθνικής οδού)
- Παράδρομος Αγ. Νικολάου 39,5 χλμ
- Παιδική Χαρά Παν. Μιχάλη
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας
ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ (4) ΕΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ
- Περιφερειακή Οδό Χρ. Ράπτη (μόνο
επί πεζοδρομίων)
- ΚΧ 308 πλατεία επί της οδού Κύπρου
- Ο. Τ .26 Α, Μονής Αρκαδίου

γ) Για καντίνες  ΘΕΣΕΙΣ (4) 
- Λ. Αθηνών Σουνίου (Ευκάλυπτοι)
- θέση Πούντα στον παράδρομο παρα-

λιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου
- Κύπρου και Πεύκων ΚΧ530
- Παν. Μιχάλη κ Πίνδου ΚΧ 311Α

Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Καλαμπόκι:
- Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Εί-
σοδος – Έξοδος) – Θέσεις 2
- Πλατεία Ηρώων (Είσοδος – Έξοδος)
Θέσεις 2
- Πλατεία Μικρασιατών (Είσοδος) –
Θέση 1
- Παραλία Αναβύσσου στη Λεωφόρος
Αθηνών Σουνίου στον παράδρομο
πλησίον αναψυκτηρίου,  Θέση 1
- Λεωφόρος Καραμανλή απέναντι από
το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα,
Θέση 1
- Αγία Κυριακή στην περιοχή Βλάχικα
Θέση 1
Κάρβουνα:
- Λεωφόρος Καραμανλή απέναντι από
το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα,
Θέση 1
Χαρταετοί:
- Λεωφ. Αθηνών Σουνίου απέναντι
από το σούπερ μάρκετ ΑΒ – Θέση 1
Λεωφόρος Καραμανλή απέναντι από
τα Everest,   Θέση 1
- Παραλία Αναβύσσου στη Λεωφόρος
Αθηνών Σουνίου πάνω από τον παρά-
δρομο,  Θέση 1
Είδη Μπιζού: 
- Πλατεία Ηρώων – Θέση 1
- Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου –
Θέση 1
- Παραλία Αναβύσσου στον παράδρομο
πλησίον του αναψυκτηρίου,  Θέση 1
Μέλι:
- Παραλία Αναβύσσου στον παράδρομο
πλησίον του αναψυκτηρίου,  Θέσεις 2
Είδη Λαϊκής Τέχνης:
- Πλατεία Ηρώων – Θέση 1
- Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου –
Θέση 1
- Παραλία Αναβύσσου στον παράδρομο
πλησίον του αναψυκτηρίου,  Θέση 1
Βιβλία:
- Παραλία Αναβύσσου στη Λεωφόρο
Αθηνών Σουνίου απέναντι από το
σουπερ μάρκετ ΑΒ – Θέση 1
Ενδύματα – Υποδήματα:
- Παραλία Αναβύσσου στον παράδρομο
πλησίον του αναψυκτηρίου – Θέση 1
Αγροτικά Προϊόντα:
- Λ. Καραμανλή παράπλευρα  στο εκκλη-
σάκι του Αγ. Παντελεήμονα,  Θέση 1
- Λ. Αθηνών Σουνίου απέναντι από το πε-
ρίπτερο του Μαύρου Λιθαρίου,  Θέση 1
Καντίνες:
Λεωφόρος Καραμανλή παράπλευρα

από το εκκλησάκι του Αγίου Παντελε-
ήμονα – Θέση 1

Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
α) Για την άσκηση υπαίθριων στάσι-
μων εμπορικών δραστηριοτήτων
ΚΑΣΤΑΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
1 ΘΕΣΗ στο πεζοδρόμιο της εισόδου
της Κεντρικής Πλατείας επί της Λ. Σα-
ρωνίδας.
ΕΙΔΗ ΜΠΙΖΟΥ
1 ΘΕΣΗ στη Κεντρική Πλατεία.
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
1 ΘΕΣΗ στη συμβολή των οδών Λ. Σα-
ρωνίδας και Κεφαλληνίας (δεξιά) και
σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων από
τη Λ. Σαρωνίδας.
ΨΑΡΙΑ
1 ΘΕΣΗ στη συμβολή των οδών Λ. Σα-
ρωνίδας και Κεφαλληνίας (αριστερά)
και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων
από τη Λ. Σαρωνίδας.
β) Για την πώληση προϊόντων από
παραγωγούς 
Καμία Θέση
γ) Κοινόχρηστοι Χώροι και αριθμός
για καντίνες                    καμία θέση

Δ.Κ.ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΛΙΜΑΝΙ (11 θέσεις)
2 θέσεις για φο μπιζού μία (1) στον
παραλιακό πεζόδρομο στην είσοδο
του θεάτρου αριστερά και μία (1) στην
συμβολή της εισόδου του λιμανιού με
τον παραλιακό πεζόδρομο αριστερά.
1 θέση για πώληση ξηρών καρπών και
παραδοσιακών προϊόντων στην εί-
σοδο του λιμανιού στην συμβολή με
τον παραλιακό πεζόδρομο δεξιά.
1 θέση για πώληση μαλλί της γριάς –
καλαμπόκι στον παραλιακό πεζό-
δρομο στην είσοδο του θεάτρου αρι-
στερά.
1 θέση για πώληση μελισσοκομικών
προϊόντων στον παραλιακό πεζό-
δρομο στην είσοδο του θεάτρου
δεξιά.
1 θέση για πώληση ενδυμάτων/υπο-
δημάτων στον παραλιακό πεζόδρομο
παραπλεύρως του σημείου πώλησης
ξηρών καρπών.
1 θέση για πώληση οπωρολαχανικών
στην είσοδο του λιμανιού στη συμ-
βολή με το παραλιακό πεζόδρομο αρι-
στερά.
1 θέση για πώληση αγροτικών προϊόν-
των στον παραλιακό πεζόδρομο.
1 θέση για πώληση βιβλίων στον πα-
ραλιακό πεζόδρομο παραπλεύρως
του σημείου πώλησης ενδυμάτων/
υποδημάτων

1 θέση για πώληση παραδοσιακών
προϊόντων στο παραλιακό πεζό-
δρομο. 
1 θέση για πώληση ειδών οικιακής
χρήσης στο παραλιακό πεζόδρομο  
ΠΑΡΥΦΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (4 θέ-
σεις)
Δύο θέσεις για πώληση αγροτικών
προϊόντων στην προέκταση της οδού
Καραπιπέρη στην ανατολική πλευρά
του λόφου Αγίας Ειρήνης
Μία θέση για πώληση αγροτικών προ-
ϊόντων στη συμβολή της οδού Νικο-
λαϊδου (προέκταση οδού Αχλαδέας)
με την οδό Αγίου Γεωργίου. 
Μία θέση για πώληση είδη δώρων, χα-
λιών στη συμβολή των οδών καραπι-
πέρη και Σολεϊμέζη.
ΘΥΜΑΡΙ (2 θέσεις)
1 θέση για πώληση μελισσοκομικών
προϊόντων στη Λεωφ, Αθηνών -Σου-
νίου στη θέση Θυμάρι παραπλεύρως
του περιπτέρου.
1 θέση για πώληση καλαμποκιού στη
Λεωφ, Αθηνών -Σουνίου στη θέση Θυ-
μάρι παραπλεύρως του περιπτέρου.
Επίσης για το έτος 2018 τους εξής
κοινόχρηστους χώρους για την πώ-
ληση προϊόντων από παραγωγούς με
την προϋπόθεση ότι οι αδειούχοι θα
πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα
από την περιοχή μας και η επιλογή
τους να γίνει με κοινωνικά κριτήρια
(ΑΜΕΑ κ.τ.λ):

Ως εξής:
ΛΙΜΑΝΙ (5 θέσεις)
1 θέση για φο μπιζού  στον παραλιακό
πεζόδρομο στην είσοδο του θεάτρου
αριστερά.
1 θέση για πώληση μελισσοκομικών
προϊόντων στον παραλιακό πεζό-
δρομο στην είσοδο του θεάτρου
δεξιά.
1 θέση για πώληση οπωρολαχανικών
στην είσοδο του λιμανιού στη συμ-
βολή με το παραλιακό πεζόδρομο αρι-
στερά.
1 θέση για πίνακες αγιογραφίας και
ζωγραφικής στον παραλιακό πεζό-
δρομο
1 θέση για πώληση αγροτικών προϊόν-
των στον παραλιακό πεζόδρομο.
ΠΑΡΥΦΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (6 θέ-
σεις)
Μία θέση για πώληση Αυγών στη συμ-
βολή των οδών Καραπιπέρη και Σο-
λεϊμέζη
Δύο θέσεις για πώληση αγροτικών
προϊόντων στην προέκταση της οδού

Καραπιπέρη στην ανατολική πλευρά
του λόφου Αγίας Ειρήνης
Μία θέση για Μελισσοκομικά προ-
ϊόντα στην προέκταση της οδού Κα-
ραπιπέρη στην ανατολική πλευρά του
λόφου Αγίας Ειρήνης
Μία θέση για πώληση αγροτικών προ-
ϊόντων στη συμβολή της οδού Νικο-
λαϊδου (προέκταση οδού Αχλαδέας)
με την οδό Αγίου Γεωργίου. 
Μία θέση για πώληση είδη δώρων, χα-
λιών στη συμβολή των οδών καραπι-
πέρη και Σολεϊμέζη.

ΘΥΜΑΡΙ (2 θέσεις)
1 θέση για πώληση αγροτικών προϊόν-
των στη Λεωφ, Αθηνών -Σουνίου στη
θέση Θυμάρι παραπλεύρως του περι-
πτέρου.
1 θέση για πώληση μελισσοκομικών
προϊόντων στη Λεωφ, Αθηνών -Σου-
νίου στη θέση Θυμάρι παραπλεύρως
του περιπτέρου. 
Τέλος δεν προτείνεται κανένας κοι-
νόχρηστους χώρος της Δημοτικής
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας προκει-
μένου να αδειοθοτηθεί και να λει-
τουργήσουν καντίνες.

Τ.Κ.ΚΟΥΒΑΡΑ
Α) Εμπορικές Δραστηριότητες
ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
Κεντρική πλατεία Κουβαρά (Εντός
πάρκινγκ) μια (1) θέση
ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Κεντρική πλατεία Κουβαρά (Εντός
πάρκινγκ) μια (1) θέση
ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ –ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ –
ΚΑΣΤΑΝΑ   
Κεντρική πλατεία Κουβαρά (Εντός
πάρκινγκ) 
ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ δύο (2) θέσεις
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ δύο (2) θέσεις
ΚΑΣΤΑΝΑ δύο (2) θέσεις
Πλατεία Αγ. Δημητρίου (150 μ. από
προαύλιο εκκλησίας) 
ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ δύο (2) θέσεις
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ δύο (2) θέσεις
ΚΑΣΤΑΝΑ δύο (2) θέσεις
Β) Πώληση προϊόντων από παραγω-
γούς.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην θέση Υπαπαντή πριν την βρύση
στο πλάτωμα του δρόμου 1 θέση
Στην διασταύρωση Λεωφ. Αυλακίου –
Αγ.Ευσταθίου (προς ΡΑΝΤΑΡ) 1 θέση
ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΟΥ   
Κεντρική πλατεία Κουβαρά (εντός
πάρκινγκ) 2 θέσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, 

E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2018 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-
διαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: 
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»   

Αθήνα, 18/04/2018
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Δήμος Παρέμβασης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Ειδικότητες    
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό ΠΕ Φαρμακοποιός
Ραφήνας-Πικερμίου Κοινωνικό Παντοπωλείο 1 1

Κοινωνικό Φαρμακείο 1 1  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ: 2 1 1  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

«Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)»
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Ως «ιδιαίτερα ανησυχη-

τική», χαρακτηρίζει η Κο-

μισιόν την κατάσταση με

την διαχείριση απορριμ-

μάτων στη Περιφέρεια

Αττικής, απαντώντας σε

σχετική ερώτηση του Ευ-

ρωβουλευτή της Λαϊκής

Ενότητας Νίκου Χουντή.

Η Κομισιόν στην απάν-

τηση της ουσιαστικά

αναγνωρίζει ότι έχει

αποτελματωθεί ο σχε-

διασμός για μείωση των

απορριμμάτων μέσω της

ανακύκλωσης και της

διαλογής στην πηγή, κά-

νοντας λόγο για «σοβα-

ρές καθυστερήσεις στην

προετοιμασία και την

εφαρμογή των έργων

διαχείρισης των απορριμ-

μάτων» και τονίζει ότι

από τα 161 εκ. Ευρώ που

έχουν διατεθεί  για τα

έργα διαχείρισης απορ-

ριμμάτων στην περιφέ-

ρεια Αττικής, έχουν

εγκριθεί μόλις 4 εκ.

Ευρώ(!!!!)

Πιο συγκεκριμένα στην

ερώτηση του, ο Ν. Χουν-

τής σημειώνει ότι οι κα-

ταστροφικές πλημμύρες

που έπληξαν τη Δυτική

Αττική τον περασμένο

Νοέμβριο έπληξαν και το

ΧΥΤΑ Φυλής, όπου

υπήρξε κατολίσθηση

43.000m3 σκουπιδιών και

χωμάτων γεγονός που

αποδεικνύει  ότι “ ο ΧΥΤΑ

Φυλής δεν αντέχει, αφού

η χωρητικότητά του έχει

ουσιαστικά εξαντληθεί,

αποτελώντας υγειονο-

μική και περιβαλλοντική

«βόμβα»”. 

Στην ερώτηση του ο Ν.

Χουντής σημείωνε επί-

σης, ότι ο υπό κατασκευή

ΧΥΤΑ Μαραθώνα έχει

κριθεί όχι μόνο περιβαλ-

λοντικά απαράδεκτος

αλλά και απολύτως ανε-

παρκής λόγω της πολύ

μικρής δυνατότητας

απορρόφησης απορριμ-

μάτων, και ότι  «ο προ-

βλεπόμενος σχεδιασμός

για μείωση των απορριμ-

μάτων μέσω της ανακύ-

κλωσης και της

διαλογής στην πηγή,

έχει τελματωθεί» και ζη-

τούσε να ληφθούν

άμεσα μέτρα προκειμέ-

νου να αποφευχθεί “με-

γάλη περιβαλλοντική

υγειονομική κρίση”.

Απαντώντας η

Κομισιόν 

διευκρινίζει:

«Οι ελληνικές αρμόδιες

αρχές είναι άμεσα υπεύ-

θυνες για την κατάλληλη

αντιμετώπιση και την

αποφυγή καταστάσεων

που μπορούν να θέσουν

σε κίνδυνο την υγεία του

ανθρώπου και το περι-

βάλλον» τονίζει μεταξύ

άλλων: 

«Κατά την προγραμμα-

τική περίοδο 2014-2020

περίπου 161 εκατ. ευρώ

από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης και το Ταμείο

Συνοχής διατέθηκαν για

τη διαχείριση των οικια-

κών απορριμμάτων στην

περιφέρεια της Αττικής

(πρόληψη, επιλεκτική

συλλογή, ανακύκλωση,

μηχανική/ βιολογική επε-

ξεργασία, υγειονομική

ταφή). Λαμβανομένης

υπόψη της ποσότητας

Κανένα έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ Ν. ΧΟΥΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963 
Κορωπί, 17 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 5792                                                                                                                                                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ Διακη-
ρύσσει προφορική φανερή μειοδο-
τική δημοπρασία για μίσθωση είκοσι
δύο (22) γηπέδων για την δημιουρ-
γία γωνιών ανακύκλωσης στους οι-
κισμούς του Δήμου και σε περιοχές
εκτός του οικιστικού ιστού της
πόλης του Κορωπίου, όπως αναφέ-
ρεται κατωτέρω: 
1) Τα προσφερόμενα ακίνητα θα
πρέπει να έχουν επιφάνεια ≤ 500
τ.μ., να είναι προσβάσιμα σε τοπι-
κές ή επαρχιακές οδούς του Δήμου
και σε απόσταση 500-800 μέτρων
από τις ήδη υπάρχουσες πράσινες
γωνιές.
Η ύπαρξη τυχόν διαθέσιμων κτη-
ρίων μικρής επιφάνειας στα προ-
σφερόμενα γήπεδα δεν είναι
απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.
2) Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέ-
πει να είναι από κάθε πλευρά κα-
τάλληλα για την χρήση που

μισθώνονται. Πρέπει να διαθέτουν
κατά το προσφερόμενο τμήμα περί-
φραξη, θύρα ικανή για διέλευση με-
γάλων οχημάτων, διαμόρφωση
γηπεδικής επιφάνειας με απο-
στράγγιση όμβριων. Τυχόν ελλεί-
ψεις που θα διαπιστωθούν θα
υποδειχτούν στον ιδιοκτήτη και θα
εκτελεσθούν με δαπάνη του ιδίου.  
Οι επιφάνειες των προς μίσθωση
γηπέδων πρέπει να είναι ≤ 500 m2
και ελάχιστου πλάτους ≥ 10 m.
Μπορούν επίσης να αποτελούν
τμήμα ενός μεγαλύτερου γηπέδου
(π.χ. να μισθώσουν 500 τ.μ. από
ακίνητο μεγαλύτερης επιφανείας).
Τα ακίνητα περιμετρικά πρέπει να
έχουν αποστάσεις από όμορα κτή-
ρια και τουλάχιστον 20 μ. από τα
όρια δομημένων ακινήτων. 
Οι περιοχές ενδιαφέροντος είναι
όλες οι εκτός σχεδίου περιοχές του
Δήμου που είναι κατοικημένες.
Πέραν αυτών ενδιαφέρουν και τα
αραιοδομημένα τμήματα εντός
σχεδίου περιοχών του Αγίου Δημη-
τρίου, όλων των γειτονιών εντός
σχεδίου της  Αγίας Μαρίνας, του Κι-
τσίου, Σκάρπεζας, Καρελλά κλπ. 
Ο ανώτατος αριθμός των γηπέδων
που θα μισθωθούν από τον Δήμο
δεν θα ξεπερνά τα είκοσι δύο (22),
θα είναι δε κατανεμημένα σε όλη
την επικράτεια του Δήμου ανάλογα

με τις  ανάγκες, τους όγκους των
απορριμμάτων και τα σημεία που
έχουν καταγραφεί από την αρμόδια
Δ/νση Περιβάλλοντος και κατ’ ανα-
λογία των κατοίκων των γειτονιών.
Αναλόγως με τις υποβληθείσες
προτάσεις θα γίνει αξιολόγηση από
την Τεχνική Υπηρεσία ως προς τα
πλεονεκτήματα και τη χωροταξική
κατανομή των προσφερομένων ακι-
νήτων, ούτως ώστε αυτά να βαθμο-
λογηθούν αναλόγως με
συντελεστή βαρύτητας 1 έως 100
μόρια ανά γειτονιά.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν
οφείλουν εντός (20) ημερών από
της δημοσιεύσεως της παρούσης,
να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος. Κατόπιν τούτου και μετά
από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια
επιτροπή θα κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφερόμενων
ακινήτων και περί του αν αυτά πλη-
ρούν τους όρους διακήρυξης, συν-
τασσόμενης σχετικής εκθέσεως
εντός δέκα (10) ημερών, όποτε
λήγει η προθεσμία λήψεως των
προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα γρα-
φεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 739Π7Λ7-6ΧΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα 117 43 
Τηλ.: : 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλε-
κτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α)
του Ν.4412/2016), για την ανάθεση
του έργου: «Κατασκευή Δικτύου
Απορροής Ομβρίων στη Συμβολή
των οδών Πιπεροπούλου - Λ. Μα-
ραθώνος –Τραπεζούντος στη Δ.Κ.
Αγ. Στεφάνου», συνολικού προϋπο-
λογισμού 4.900.000,00 € (με δα-
πάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%,
απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Στο αντικείμενο της παρούσας
εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατα-
σκευή έργων αποχέτευσης ομ-
βρίων. Τα έργα αφορούν στην
περιοχή της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
του Δήμου Διονύσου εκατέρωθεν
της Λεωφόρου Μαραθώνος (οδοί Ρ.
Φεραίου, Σάμου, Αλικαρνασσού),
καθώς και στην περιοχή των οδών
Πιπεροπούλου & Τραπεζούντος της
Δ.Κ. Σταμάτας.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούν-
ται σε έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4η τάξη και άνω και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπιί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-

ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση
(π.χ. κοινοπραξία).
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να έχουν ελεύ-
θερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην 117384/
26-10-2017 (3821 Β') Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση) «Ρυθμίσεις τεχνι-
κών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών, και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικα-
σιών του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη δια-
δικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
20/04/2018. Ημερομηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών
είναι η 23/04/2018, ώρα 10:π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
16/05/2018, ώρα 15:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταλη-
κτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης είναι η 24/05/2018, ώρα
10:00π.μ.
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρω-
ματικές πληροφορίες ή διευκρινί-
σεις, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται
μέχρι και την 11/05/ 2018 (και παρέ-
χονται από την Υπηρεσία μέχρι και
την 14/05/2018. Τα σχετικά αιτή-
ματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγω-
νισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής συμμετοχής ποσού 79.032,00
€. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών
της. Η εγγύηση πρέπει να έχει
χρόνο ισχύος τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος των προσφορών
που ορίζεται για διάστημα εννέα (9)
μηνών, ήτοι μέχρι τις 18/03/2019.
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9775.05.043 και το αποτέλε-
σμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και αρ-
χίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
11. Το κείμενο της περίληψης δια-
κήρυξης της δημοπρασίας και τα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα
αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττι-
κής: www.patt.gov.gr στην υποενό-
τητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων της ενότητας: Έργα. Πληρο-
φορίες στα τηλ. 2132005382, 5333.
13. Το συνολικό κείμενο της Διακή-
ρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
την 18/04/2018 (κωδικός
ΑΔΑΜ:18PROC002959991)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος ΛΙΑΝΕΤΗ, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής  και η

ΑΝΝΑ ΔΕΡΒΙΣΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ το

γένος ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στη Βουλιαγμένη (Αγ. Γεώργιο).

ΓΑΜΟΙ
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2018
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 34/2018                                                                            

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
των υπαίθριων αγορών, εμποροπανη-
γύρεων- Κυριακάτικων αγορών- Χρι-
στουγεννιάτικων και Πασχαλινών
αγορών και λοιπών οργανωμένων
υπαίθριων αγορών του Δήμου Σαρω-
νικού.

Στα Καλύβια, σήμερα 26η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ, του έτους 2018,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνι-
κού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
Σαρωνικού, ύστερα από την αρ. πρωτ.
2037/20-2-2018 έγγραφη πρόσκληση
της προέδρου αυτού, η οποία επιδό-
θηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 25
μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη λειτουργία των υπαί-
θριων αγορών, εμποροπανηγύρεων-
Κυριακάτικων αγορών- Χριστουγεν-
νιάτικων και Πασχαλινών αγορών και
λοιπών οργανωμένων υπαίθριων αγο-
ρών στον Δήμου Σαρωνικού, σύμ-
φωνα με τους όρους του Κανονισμού
Λειτουργίας όπως παρατίθενται στη
συνέχεια.
Β. Εγκρίνει κανονισμό λειτουργίας
των υπαίθριων αγορών, εμποροπανη-
γύρεων- Κυριακάτικων αγορών- Χρι-
στουγεννιάτικων και Πασχαλινών
αγορών και λοιπών οργανωμένων
υπαίθριων αγορών στον Δήμου Σαρω-
νικού,, ο οποίος αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα της παρούσας και έχει ως
εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑ-
ΝΗΓΥΡΕΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟ-

ΡΩΝ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ &
ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ-

ΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις
προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουρ-
γίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης
στους χώρους υπαίθριων αγορών Εμ-
ποροπανηγύρεων- Κυριακάτικων Αγο-
ρών – Χριστουγεννιάτικων &
Πασχαλινών Αγορών και Λοιπών
Υπαίθριων Αγορών εκτός των Λαϊκών
του Δήμου Σαρωνικού καθώς και τη
διαδικασία  για τη χορήγηση αδειών
συμμετοχής  σε αυτές.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος
με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ
171/13.11.2017 τεύχος Α’) και κοινο-
ποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζη-
τηθεί.

Άρθρο 2ο

Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμ-
βάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ
171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή-
των, εκσυγχρονισμός της επιμελητη-
ριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε από
την παρ. 3 του άρθρου 121 του
Ν.4512/18
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ
171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποι-
ήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προ-
σόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος
χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και
λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ.
47829/ 21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/
23.06.2017 τεύχος Β’)
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006:
«Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010:
«Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμο-
διότητες»

Άρθρο 3ο

Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κα-
νονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορι-
σμοί του άρθρου 2 του Ν. 4497/17
(ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια
αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα
εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορ-
τής θρησκευτικού ή επετειακού χαρα-
κτήρα.
«Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες
αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυ-
ριακές και στις οποίες δραστηριοποι-
ούνται κυρίως παλαιοπώλες,
συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συνα-
φείς επιτηδευματίες.
«Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές
αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν
την περίοδο των Χριστουγέννων και
του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται
είδη που δικαιολογούνται από το χα-
ρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες
διεξάγονται.
«Λοιπές οργανωμένες αγορές»: υπαί-
θριες αγορές που διοργανώνονται
στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης.

Άρθρο 4ο

Υπαίθριες Αγορές ανά Δημοτική
Κοινότητα – Διάρκεια – Χώροι

Οι Υπαίθριες Αγορές ανά Δημοτική
Κοινότητα, η  Χρονική Διάρκεια και οι
Χώροι λειτουργίας αυτών, βάσει των
εισηγήσεων των Τοπικών Συμβουλίων
των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων,
είναι οι ακόλουθες:
――――――――――――――――

Υπαίθριες Αγορές
Εμποροπανηγύρεις 

Διάρκεια 5   ημέρες
――――――――――――――――

Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων
•Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (πεζό-
δρομος Πλατείας Ευαγγελιστρίας &
Προκοπίου Γκίνη).  

•Ταξιαρχών (έμπροσθεν Ιερού Ναού &
οδός   Αγ.Ταξιαρχών),.

•Σωτήρος (έμπροσθεν Ιερού Ναού &
περιφερειακή οδός Μέσα Γειτονιάς).

•Αγ.Αποστόλων (περίβολος Ιερού
Ναού).

•Παντελεήμονος (Οδός Ολυμπίου
Διός & Τενέδου).

Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
•Αγίου Παντελεήμονος: Λεωφ.
Καραμανλή.

•Αγίων Θεοδώρων (Κινητή Εορτή) πα-
ράδρομος Λεωφ. Καραμανλή  και
στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα
στην πλατεία Ηρώων και στον πεζό-
δρομο της οδού Σωκράτους  

•Κοιμήσεως Θεοτόκου,  οδός Πλάτω-
νος και περιμετρικά της πλατείας
Αθανασίου Αδαναλόγλου και επί της
οδού Ηφαίστου

•Αγίας Κυριακής: οδός Παρνασσού
•Αγίας Παρασκευής: οδός Κωστή
Παλαμά

Δημοτική Κοινότητα Παλ. Φώκαια
Αγίας Ειρήνης στις παρακάτω
οδούς: 

•Οδός Αγίας Ειρήνης (από τη συμ-
βολή της με την παραλιακή Λεω-
φόρο Σουνίου έως τη συμβολή της
με την οδό Νικολάου Δέδε και Σι-
δέρη Μπέη) και από τις δύο πλευρές
του δρόμου.

•28ης Οκτωβρίου  (από τη συμβολή της
με την οδό Αγίας Ειρήνης έως 25ης

Μαρτίου) και από τις δύο πλευρές
του δρόμου.

•Χρυσ. Σμύρνης σε όλο το μήκος της
και από τις δύο πλευρές του δρόμου.

•Νικολάου Δέδε από την συμβολή της
με την οδό Αγ. Ειρήνη μέχρι την συμ-
βολή της με την οδό Σολειμέζη.

•Σιδέρη Μπέη από την συμβολή της
με την οδό Αγ. Ειρήνη μέχρι την συμ-
βολή της με την οδό Πευκώνος. Δημ.
Σολειμέζη από την συμβολή της με
την οδό Νικολάου Δέδε μέχρι το
δρόμο καθόδου της εκκλησίας.

•25ης Μαρτίου (από τη συμβολή της με
την οδό 28ης Οκτωβρίου έως πλατεία
Ελευθερίας) και από τις δύο πλευρές
του δρόμου.

•Οδός Δαλάκα ( από τη συμβολή της
με την οδό Πλατείας Ελευθερίας
έως την παραλιακή) και από τις δύο
πλευρές του δρόμου.

•Ανώνυμος οδός που βρίσκεται με-
ταξύ Παιδικής Χαράς και Ο.Τ. 9 και
από τις δύο πλευρές του δρόμου. 

Αγίου Φανουρίου 
-Οδός Νικ.Δέδε (από τη συμβολή της
με την οδό Αγ.Ειρήνης έως τη συμ-
βολή της με την οδό Σολεϊμέζη 10

μέτρα πρίν τη βορινή είσοδο εκκλη-
σίας) μόνο από την πλευρά του
λόφου Αγίας Ειρήνης.
- Οδός Σιδέρη Μπέη (από τη συμβολή
της με την οδό Αγίας Ειρήνης έως τη
συμβολή της με την οδό Πευκώνος 10
μέτρα πριν τη νότια είσοδο εκκλη-
σίας) μόνο από την πλευρά του
λόφου Αγίας Ειρήνης.
Αγίων Αναργύρων
- Οδός 103 (από τη συμβολή της με
την 105 έως τη Λεωφ. Λαυρίου) μόνο
από τη πλευρά της εκκλησίας).
Αγίας Φωτεινής (κινητή εορτή)
- Περίβολος εκκλησίας (οικισμός Θυ-
μάρι)
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά
- Αγ. Δημητρίου
- Κοίμησης της Θεοτόκου
- Υπαπαντής
- Ευαγγελιστρίας
- Αγ. Γεωργίου
―――――――――――――――――
Υπαίθριες Αγορές Διάρκεια
Χριστουγεννιάτικες Αγορές    20 ημέρες
Πασχαλινές Αγορές 10 ημέρες
――――――――――――――――
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων
•πεζόδρομος Πλατείας Ευαγγελι-
στρίας & Προκοπίου Γκίνη

•Παιδική Χαρά Παν.Μιχάλη
•Παράδρομος Αγ. Νικολάου 39,5 χλμ
•Ο. Τ .26 Α, Μονής Αρκαδίου
•Παρκινγκ Δημαρχείου
•Περιοχή Λαγονησίου ΟΤ 428, 469, 750
KX 428 συμβολή των οδών Ολύμπου
κ  Λ. Καλυβίων 
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
•Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
•Πλατεία Ηρώων
•Παραλία Αναβύσσου στη Λεωφόρος
Αθηνών Σουνίου στον παράδρομο
πλησίον αναψυκτηρίου

Δημοτική Κοινότητα Παλ. Φώκαιας
•Δίπλα από το γήπεδο ή στην κεν-
τρική πλατεία της Παλαιάς Φώκαιας
αλλά με λειτουργία ως θεματικού
πάρκου.

Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας
•Στην κεντρική πλατεία της Δημ. Κοι-
νοτητας Σαρωνίδας.

Τοπική Κοινότητα Κουβαρά
•Στη θέση ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ
•Στο γήπεδο μπάσκετ του Κουβαρά
στην οδό Κουβαρά-Αυλακίου   

―――――――――――――――――
Λοιπές Οργανωμένες Αγορές
Υπαίθριες Αγορές Διάρκεια 

5 ημέρες
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων
Πάρκινγκ Δημοτικού Μεγάρου
Παιδική Χαρά Παν.Μιχάλη
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου (εσωτερικά)
Πλατεία Ηρώων (εσωτερικά)
Παραλία Αναβύσσου στη Λεωφόρος
Αθηνών Σουνίου στον παράδρομο
πλησίον αναψυκτηρίου
Δημοτική Κοινότητα Παλ. Φώκαιας
Παραλιακός πεζόδρομος από το
τέλος του Θεάτρου (προς λιμεναρ-
χείο) έως το τέλος του πλακόστρω-
του. Να υπάρχει κενό στην προβολή
του θεάτρου προς την θάλασσα
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας
Στην κεντρική πλατεία της Δημ. Κοι-
νότητας Σαρωνίδας.
Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά
Κεντρική Πλατεία Κουβαρά (εντός
πάρκινγκ)  
―――――――――――――――――
Η έκταση που θα διατίθεται για τις
ανωτέρω δραστηριότητες θα καθορί-
ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες
νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 5ο

Προσβασιμότητα στους Κοινόχρη-
στους και Λοιπούς Χώρους πέριξ των
Υπαίθριων Αγορών
Από την λειτουργία των αναφερόμε-
νων στο Άρθρο 4 Υπαίθριων Αγορών,
στους συγκεκριμένους χώρους που
έχουν οριστεί για αυτές, να μην πα-
ρεμποδίζεται  η λειτουργία των κατα-
στημάτων που λειτουργούν στούς
χώρους αυτών των υπαίθριων αγορών
με την τοποθέτηση πάγκων έμπρο-
σθεν αυτών και σε όλο το μήκος της
προβολής αυτών. Επίσης, να μήν πα-
ρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λει-
τουργία σε σχολεία, νοσοκομεία,
στάσεις αστικών και  υπεραστικών λε-
ωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισό-
δους ξενοδοχειακών μονάδων, ούτε
να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε
είδους καταστημάτων και ξενοδοχει-

ακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περί-
πτωση, να εξασφαλίζεται η εύκολη
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
Οι δε κυριακάτικες υπαίθριες αγορές
του Δήμου διεξάγονται τις Κυριακές.

Άρθρο 6ο

Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια
αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση
συμμετοχής με τη διαδικασία του άρ-
θρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:
α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νό-
μιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο
υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των
διατιθέμενων θέσεων
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειού-
χοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παρα-
γωγικής άδειας λαϊκών αγορών με
αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά
και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσο-
στό 20% των διατιθέμενων θέσεων
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμ-
πορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε
ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέ-
σεων.
2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από
αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ)
ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών
αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α)
κατηγορίας.
3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες
κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με
βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο,
μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους
στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38
του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο
ποσοστό της περίπτωσης α’.
4. Αδειούχοι του άρθρου 45 του
Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλι-
τεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών
λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται
σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλ-
λοντα αριθμό.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζη-
τήσουν θέση.

Άρθρο 7ο

Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής -
Δικαιολογητικά

1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγο-
ρές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που
εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του
οικείου δήμου.   Ειδικότερα για τις εμ-
ποροπανηγύρεις όπως καθορίζονται
στο αρθ. 4 του παρόντος, ο Δήμος θα
εκδίδει πρόσκληση τον Ιανουάριο κάθε
έτους καλώντας τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν άπαξ αίτηση  για όλες τις
εμποροπανηγύρεις, που λαμβάνουν
χώρα στον  Δήμο.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμε-
τοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρό-
σωπο, υποβάλλει στην υπηρεσία
αδειοδοτήσεων αίτηση, επιδεικνύοντας
τα εξής δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που
κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποί-
ησης, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίμων.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αι-
τήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των δια-
θέσιμων θέσεων ανά κατηγορία,
διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το
πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατά-
λογος συμμετεχόντων για την κάθε
υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται
στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου
οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα ανα-
λογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να
εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Πε-
ριφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα
στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του
Ν.4497/17.
5. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα
ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 6
του παρόντος κανονισμού.
6. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι
ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των
υπαίθριων αγορών που αφορά η πρό-
σκληση.
7. Οι εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούν-
ται μέχρι δύο ημέρες πριν την έναρξη

Άρθρο 8ο

Τοποθέτηση πωλητών
Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε
πωλητής διενεργείται κλήρωση.
Η δε χορήγηση των θέσεων γίνεται
πριν την έναρξη λειτουργίας της κάθε
Υπαίθριας Αγοράς.
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των
πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αί-

τηση των ενδιαφερομένων στο δήμο.
Ο Δήμος μπορεί να καθορίζει υπερ-
βάλλοντα αριθμό θέσεων που προορί-
ζονται αποκλειστικά για αδειούχους
έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χει-
ροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 του Ν.4497/17
δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4)
μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 45.

Άρθρο 9ο

Καταβαλλόμενα τέλη
1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση
καθορίζεται με Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13
περίπτ. α και β παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-
10-1958.
2. Η καταβολή των αναλογούντων
τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις με-
τρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την
παράδοση της έγκρισης συμμετοχής,
αναγραφομένου επ’ αυτής του αριθμού
του γραμματίου είσπραξης.
3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο
θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ
(Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ
114/59 τεύχος Α’).

Άρθρο 10ο

Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης
των προϊόντων

Στο χώρο της εμποροπανήγυρης μπο-
ρούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύ-
ματα, που κατά συνήθεια πωλούνται
στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις.
Ενδεικτικά τα πωλούμενα είδη μπορεί
να είναι: τεχνητά & αποξηραμένα άνθη
και φυτά, ασημικά, φο-μπιζού, βιβλία,
εξαρτήματα αυτοκινήτου, είδη λαϊκής
τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρή-
σης και είδη προικός, υαλικά πάσης φύ-
σεως, είδη μπάνιου, δερμάτινα είδη,
εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα και
CD μουσικής ή άλλου περιεχομένου,
εξαρτήματα για διατήρηση μικρών ζώων
& ιχθύων, εξαρτήματα και είδη ένδυσης,
είδη υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε
είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, μη-
χανικά και ηλεκτρικά εργαλεία παντός
τύπου και μικρά μηχανήματα, νωπά και
αποξηραμένα φρούτα, συσκευασμένο
μέλι και παραδοσιακά γλυκά, ξηροί καρ-
ποί κλπ. Τα εκκλησιαστικά είδη θα κατα-
λαμβάνουν θέσεις πλησίον του Ιερού
Ναού, οι οποίες θα χορηγούνται κατά
προτεραιότητα από την αρμόδια υπηρε-
σία.
Οι πωλητές εσωρούχων θα αναπτύσ-
σονται σε θέσεις που βρίσκονται σε
απόσταση τουλάχιστον 50μ. από τον
χώρο του Ιερού Ναού.  
Τα πωλούμενα είδη των πασχαλινών και
χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να
δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημε-
ρών, να τηρούν τις προδιαγραφές
ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνε-
ται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπη-
ρεσιών (ΔΙΕΠ- ΠΥ). Στις περιπτώσεις
εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγ-
γραφο μετακίνησης των παραγωγικών
ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής
από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτη-
νίατρο της ΔΑΟΚ.   
Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγο-
ρές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα
πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατί-
θενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και
φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο
είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κα-
νόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ει-
δικών κατά περίπτωση διατάξεων
αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πλη-
ρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολο-
γικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222).
Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συ-
νιστούν παράνομη απομίμηση προϊόν-
των ή να διακινούνται κατά παράβαση
των σχετικών με την προστασία των δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δια-
τάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής
τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’
265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281).  
Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο
οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή
μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από
ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμ-
βάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος
του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8
μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επι-

τρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου,
εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι
μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγ-
κων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά
και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από
άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα διασκευασμένα οχήματα να δια-
θέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με
τους όρους και τη διαδικασία της
5299/406/9.10.2012 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2840). Κατά
τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων
τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου
ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού
ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρό-
φιμα που συντηρούνται με ψύξη και κα-
τάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα
ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντή-
ρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των
τροφίμων.
Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που
προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν
να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς
ή μεγάλους, καθώς και ογκώδη εμπο-
ρεύματα που ενδεχομένως δυσκο-
λεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο
της εμποροπανήγυρης και γενικά προ-
καλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπό-
ρους.

Άρθρο 11ο

Όροι λειτουργίας
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η
αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθ-
μηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις
που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν
θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκα-
ράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία
καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμ-
μιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέρι-
μνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της δια-
γράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και
άνετη διέλευση των επισκεπτών, την
έλευση των οχημάτων όπως ασθενο-
φόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περι-
πτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς
επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι
αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια
της αγοράς.
2 Οι χώροι λειτουργίας να είναι ανοιχτοί και
ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρω-
μένοι ή τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά
κλίση για την απομάκρυνση των νερών της
βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά
το πέρας της λειτουργίας τους.
3. Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από
το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο
υπονόμων.
4. Να διαθέτουν χημικά -βιολογικά απο-
χωρητήρια, που θα πληρούν τις απαιτή-
σεις της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
5. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της
αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του.
6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της
αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να
πλένεται επιμελώς από το συνεργείο
καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το
οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους
απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά
την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέ-
πει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται
και να απολυμαίνονται με ευθύνη του
Δήμου.
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από
τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
7. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων
τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια
επιφάνεια των πάγκων τους, απαγο-
ρεύεται το κρέμασμα των εμπορευμά-
των (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών
και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα,
μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος
της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοπο-
θέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επι-
πλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν
των διαγραμμίσεων, προκειμένου να
επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
8. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται
να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και
μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε
από την αρμόδια αρχή και να μην εμπο-
δίζουν τη λειτουργία των όπισθεν
αυτών ευρισκομένων καταστημάτων
καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για
την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
9. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση
από τους συμμετέχοντες με άδεια συμ-
μετοχής στις υπαίθριες αγορές των
ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες
που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοει-
δών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμ-
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φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
τάξεις.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών, η κατασκευή και
τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας
των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-
σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή
μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν
ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της
αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουρ-
γία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κα-
τασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο
δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας
τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφά-
λεια και τη στατικότητα των κατα-
σκευών.

Άρθρο 12ο

Λοιπές αγορές
1. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπα-
νηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του
ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρό-
σωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγμα-
τος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπο-
ρεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λει-
τουργία της αναλαμβάνοντας
παράλληλα την οργάνωση και διεξα-
γωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο
στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης.
Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται
από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδί-
δει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουρ-
γίας με τα στοιχεία που προβλέπονται
στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόν-
των πωλητών, ποσόστωση και τρόπος
απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοι-
νοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο
πριν την έναρξη της εμποροπανηγύ-
ρεως.

Άρθρο 13ο

Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα
αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο
επαγγελματικής δραστηριότητας, στο
χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παρα-
στατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και
στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζη-
τούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο
εφαρμογής των διατάξεων του
Ν.4497/17 και των κατ’ εξουσιοδότησή
τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφά-
σεων είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γεν. Γραμματείας Εμ-
πορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπι-
κουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον
έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από
τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χη-
μείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός
των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς
τους,
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου
εντός των διοικητικών του ορίων,
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών
και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.)
εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιό-
τητάς τους,
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας,
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώμα-
τος στην περιοχή της δικαιοδοσίας
τους,
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφεί-
λουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε
ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διά-
χυσης της πληροφορίας. Για το συντο-
νισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το
Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώ-
πιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις πε-
ριπτώσεις α’ έως δ’ (δηλ. και οι υπηρε-
σίες των δήμων) επικουρούνται από την
Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που
τούτο παρίσταται αναγκαίο για την απο-
τελεσματική άσκηση των αντιστοίχων
αρμοδιοτήτων τους.
3. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν
θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότη-
τες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που
διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα
51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και
γίνονται οι παρακάτω ενέργειες (βλέπε
πίνακα), όπως προβλέπονται στο Πα-
ράρτημα ΙΓ’ του Ν.4497/17, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλμα-
τος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α’.
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνά-
μει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικό-

τερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλ-
λονται από τα αρμόδια όργανα για πα-
ραβάσεις των κανόνων εμπορίας και
διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα
και κυρώσεις που επιβάλλονται από την
κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης
παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφά-
λειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως
και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότη-
τας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19
του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλο-
γικά.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται
ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία υποβολής προδικαστικής
προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση

επ’ αυτής που είτε απορρίπτει την προ-
σφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το
ύψος του προστίμου.
7. Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ,
ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και αποδίδονται
ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το
πρόστιμο ως εξής:
α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από
όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά
ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθ-
μού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το
πρόστιμο,
β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα
ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά
ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού

Προϋπολογισμού,
γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα
Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εμφανίζεται κατά πο-
σοστό 100% στο φορέα συγκρότησης
των εν λόγω κλιμακίων,
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο
εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται
για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση,
καθοιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων
ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και
πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμ-
πορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργά-
νωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού
υλικού κ.λπ..
8. Μέλη των Τριμελών επιτροπών για
τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτή-
των των παραγωγών πωλητών του άρ-

θρου 12 του Ν.4497/17 που με οποιον-
δήποτε τρόπο βεβαιώνουν εν γνώσει
τους ψευδώς ότι τα προϊόντα που δια-
θέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου
εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως
αυτά αναφέρονται στη δήλωση ή τα
λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά που
αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση ή την
ανανέωση σχετικής άδειας, είναι δικής
του παραγωγής ή με οποιονδήποτε
τρόπο συμπράττουν στην έκδοση ή τη
χορήγηση σε παραγωγό βεβαίωσης με
το ανωτέρω ψευδές περιεχόμενο, τιμω-
ρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρεί-
ται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλη ποι-
νική διάταξη.
9. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική
δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόν-
των τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών.
10. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρω-
σης υπόκειται σε ενδικοφανή προ-
σφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του
οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της
από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της
προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών από την κατά-
θεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που
έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όρ-
γανα του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή
ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περί-
πτωση η ενδικοφανής προσφυγή που
ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων,
κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγ-
χου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής
κατά της προσωρινής ή οριστικής ανά-
κλησης της άδειάς σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 3, καθώς και κατά της
απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικο-
φανούς προσφυγής σύμφωνα με την
παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα.  
11. α. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπι-
στωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει
στην ίδια παράβαση του νόμου το πρό-
στιμο διπλασιάζεται.
β. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η
προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε πε-
ρίπτωση επανάληψης της παράβασης,
επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της
άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης
της επαναληπτικής παράβασης.
γ. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι
(6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2)
ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε
οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για
πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει
υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε
τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που
καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία
παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δι-
καιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον
παράβασης.

Άρθρο 14ο

Υποχρεώσεις πωλητών
1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν
αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των
προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο
πινακίδα (κατ’ ελάχιστον διαστάσεων 30
x 30 εκ.) που θα φέρει φωτογραφία τους
και θ’ αναγράφει το ονοματεπώνυμο του
δικαιούχου και τον αριθμό της άδειας.
Επίσης, θα αναρτώνται σε κάθε ομάδα
προϊόντων ειδικές πινακίδες που θα
αναφέρουν την τιμή/τιμές πώλησης των
προϊόντων τους.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι
τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε
τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι
συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν
για την εξασφάλιση της τάξης και της
καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενό-
χληση των περιοίκων, την ρύπανση και
την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της
περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λει-
τουργίας της αγοράς, ειδικότερα υπο-
χρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του
χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο κα-
θένας χωριστά) για την καθαριότητα
του χώρου των καθώς και την συγκέν-
τρωση των απορριμμάτων που έχει δη-
μιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή
δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συ-
νέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευ-
ταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι
πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους
ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων
της έκτασης που τους αναλογεί, σύμ-
φωνα με την άδεια τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και
να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κά-

δους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα
απορρίμματα που παράγουν κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο
με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων
και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τε-
λάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμά-
των και τον γενικό καθαρισμό της αγο-
ράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις
των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότη-
τας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά
τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον
καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας
τα έξοδα στους υπευθύνους.
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα
τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην
εκτέλεση του έργου της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύ-
λαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε
κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο
τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά
θα τοποθετούνται στους κάδους συλλο-
γής απορριμμάτων των Δήμων.
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή
θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη
αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης  των
πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων
της έκτασης των χωροθετημένων θέ-
σεων και η  δραστηριότητα στους χώ-
ρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής
άδειας.
5. Απαγορεύεται στους πωλητές η το-
ποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ.
σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουρ-
γίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των
ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.
Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλ-
λεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
6. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες
αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστε-
ρες διατάξεις του Ν.4497/17 υποχρε-
ούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά
έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φο-
ρολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη
αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι
άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτο-
δικαίως.

Άρθρο 15ο

Λοιπές Διατάξεις
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
υποβάλλει αίτηση ή χρησιμοποιεί οιαδή-
ποτε εγκατάσταση ή κοινόχρηστο χώρο
ή πράγμα, όπως αυτά αναφέρονται στον
παρόντα Κανονισμό, θεωρείται ότι επει-
σέρχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς άλλη
διατύπωση στις διατάξεις του Κανονι-
σμού αυτού.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε υπαίθρια
αγορά που η λειτουργία της εμπίπτει
στις διατάξεις του παρόντος Κανονι-
σμού μπορούν να προμηθευτούν εγκαί-
ρως την παρούσα Κανονιστική
Απόφαση από τον Δήμο Σαρωνικού.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνε-
ται αναφορά σε διάταξη νόμου, Προ-
εδρικού Διατάγματος, Υπουργικής
Απόφασης ή άλλης νομοθετικής ή κανο-
νιστικής διάταξης, αυτή ισχύει ως έχει
κατά το χρόνο της εφαρμογής της.
Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή
υπεκμίσθωση θέσης από τους δικαιού-
χους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή της
για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για
τον οποίο διατέθηκε. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής
Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοι-
χείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου,
το τέλος προσαυξάνεται κατά
€1.000/ανα 4 μέτρα, σε βάρος του
έχοντος την άδεια.
Ο Δήμος Σαρωνικού έχει το δικαίωμα να
διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα πραγ-
ματοποιούνται υπό την επίβλεψή του
πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
χορευτικές παραστάσεις κ.λ.π.). Στόχος
της διοργάνωσης αυτού του είδους εκ-
δηλώσεων, εκτός της πολιτιστικής προ-
σφοράς τους προς τους δημότες, είναι
και η τόνωση της εμπορικής κίνησης
των υπαίθριων αγορών.
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδή-
ποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται
στο Δήμο το δικαίωμα να αποκλείει τον
παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής
στην εμποροπανήγυρη για μία ή περισ-
σότερες χρονιές.
Αρμόδιο όργανο ελέγχου, για τον
έλεγχο της ύπαρξης αδειών καθώς και
για την τήρηση των όρων του παρόντος
κανονισμού ορίζεται η Ελληνική Αστυ-
νομία και η Δημοτική Αστυνομία.

Άρθρο 16°
Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχί-
ζει με την έγκριση του από το Δημο-
τικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Έλλειψη άδειας σε λαϊκές αγορές και δραστηριο-
ποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή
οριστική ανάκληση της άδειας.

Έλλειψη άδειας σε στάσιμο εμπόριο και δραστη-
ριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή
ή οριστική ανάκληση της άδειας.

Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο εμπόριο και δραστη-
ριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή
ή οριστική ανάκληση της άδειας.
Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο,
για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε
αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου
44 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο
πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεϊ η
συναλλαγή.
Ψευδής δήλωση.

Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο.
Μη εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας.
Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διά-
στημα άνω του ενός έτους από την προβλεπόμενη
ημερομηνία ανανέωσης
Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την
πρόσληψη υπαλλήλου (άρθρο 25).
Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα
Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου
Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων
άρθρο 3
* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.
Μη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων.

* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.
• - Αυθαίρετη αλλαγή χώρου (λαϊκές ή άλλες υπαί-
θριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο)
- Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της εγ-
κεκριμένης (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμέ-
νες αγορές/στάσιμο εμπόριο)
- Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότη-
τας (πλανόδιο εμπόριο)
Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού - επαγ-
γελματϊα
Αναληθής σήμανση παραγωγού - επαγγελματϊα
Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγω-
γούς και πώληση προϊόντων από επαγγελματία
πωλητή που δεν είναι γραμμένα στην άδειά του.
Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλού-
μενη από παραγωγούς

Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από πα-
ραγωγό

Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής

Ψευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες πο-
σότητες και προϊόντα κατά την έκδοση και ανανέ-
ωση της άδειας

Υπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών
της παρ.4 του άρθρου 46
Για μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά
μήνα παρ.4 του άρθρου 46
Για μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου παρ.4 του άρθρου 46

Για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης
απόστασης των 150 μέτρων παρ.4 του άρθρου 4
Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δρα-
στηριοποίησης της παραγράφου 8 του αρ. 40.
Ελλειψη έγκρισης συμμετοχής στις αγορές του άρθρου 38.
Κατάληψη χώρου η ωραρίου, πώληση προϊόντων
πέραν του ωραρίου.
Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, χρήση
μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών μέτρων, ζυγών
και σταθμών κατά τη ζύγιση και τη στάθμισα των
προϊόντων, μη τοποθέτηση πινακίδας σε κάθε προ-
ϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης η της ποι-
ότητας ή της προέλευσης ή αναληθής προέλευση 

Για διάθεση προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα
παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία ή που συνοδεύονται από παραποιημένα
ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά.

Περαιτέρω ενέργειες Διοίκησης

Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε
η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων
του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού
χώρου.
Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε
η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων
του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού
χώρου.

Ανάκληση αδείας και διαβίβαση στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα.
Περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη.
Και προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση.
Οριστική ανάκληση άδειας αυτοδικαίως.

Ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών
υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της
τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.

Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της
τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.

Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπο-
ρικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς
επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο για παραγωγό
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπο-
ρικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς
επιτροπής για, περαιτέρω έλεγχο
Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση
υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκ-
δοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρό-
κειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Προσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις μήνες και ενη-
μέρωση της οικείας ΔΟΥ
Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση
υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκ-
δοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, άταν πρό-
κειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

ΚΥΡΩΣΗ
(Ποσό σε €)

3000

1000

1000

200

2000

100
100

500

300
800
1000

200

500

500

1000
1000

1000

2000

2000

500

1000

200

500

500

500
500

Το εκάστοτε
ισχύον ποσό

στους
Κανόνες

ΔΙΕΠΠΥ

Το εκάστοτε
ισχύον ποσό

στους
Κανόνες

ΔΙΕΠΠΥ

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο
διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως ταυ χρόνου της παράβασης η
άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών.
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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

Οι εθελοντές του Μητροπολιτικού Κοινωνικού ια-

τρείου Ελληνικού (MKIE) αποφάσισαν να εστιάσουν

και στην πρόληψη με δεδομένο ότι  αυτή αποτελεί

πολύ σημαντικό παράγοντα της ποιότητας υγείας

του πληθυσμού, καθώς και παράγοντα αναχαίτισης

της νοσηρότητας και των φαρμακευτικών αναγκών.

Έτσι ξεκινά σταδιακά η υλοποίηση προγραμμάτων,

όπου οι στατιστικοί δείκτες δείχνουν σημαντική επι-

δείνωση τα τελευταία χρόνια για κατηγορίες πολιτών

που δεν καλύπτονται από δημόσιους φορείς ολιστικά

και γι’ αυτό απευθύνονται τόσο σε ασφαλισμένους

όσο και ανασφάλιστους πολίτες.

Όπως αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση: «Ξεκι-
νάμε με τα εξής δύο προγράμματα:
Τον Απρίλιο 2018 με το πρόγραμμα «Προληπτική αν-
τιμετώπιση παιδικής και νεανικής παχυσαρκίας»
l Εκτελείται από υπεύθυνους ιατρούς ενδοκρινο-

λόγο και καρδιολόγο στο χώρο του ιατρείου.

l Στοχεύει στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη,

της υπέρτασης και των υπερλιπιδαιμιών.

l Περιλαμβάνει κλινικό έλεγχο, έλεγχο με καρδιο-

γράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα, σύσταση για

αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο και διατροφικές οδη-

γίες.

l Όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχει ψυχολογική

στήριξη. Θα διενεργείται κάθε δεκαπενθήμερο Τρίτη

απόγευμα 5-6μμ κατόπιν ραντεβού.

l Τηλεφωνικά ραντεβού τις ώρες λειτουργίας του

ΜΚΙΕ στο τηλ. 210 96 31 950

Τον Μάϊο θα επαναληφθεί το πρόγραμμα που είχε

υλοποιηθεί και πέρυσι με επιτυχία «Πρόληψη  καρκί-

νου του δέρματος» Στοχεύει στην πρόληψη του με-

λανώματος και ενόψει καλοκαιρινής περιόδου. Θα

διενεργείται κάθε Τετάρτη 12.00-14.00 με ραντεβού.

Τηλεφωνικά ραντεβού στο τηλ. 210 96 31 950

Oι ώρες λειτουργίας MKIE είναι:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00-19:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00

Προγράμματα πρόληψης ασθενειών από το ΜΚΙΕ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

. . . γ ια την υγειά μας

Προσοχή στις ανοιξιάτικες αλλεργίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ” Ν.Π.Δ.Δ. 
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να
Τηλέφωνο:  210.6633290,
22940.89405, Fαx:  210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr                                                                          
ΕΡΓΟ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ
Σπάτα,  19/04/2017
Αρ. Πρωτ:469
ΠΡΟΥΠ.  : 29.615,17 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανι-
σμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για την κατα-
σκευή του έργου: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙ-
ΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
προϋπολογισμού 29.615,17 ευρώ
(περιλαμβανομένου του ποσού για
Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147
Ά/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό
09/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σπά-
των -Αρτέμιδος)  σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών στο δια-
γωνισμό, ορίζεται η 24-05-2018,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο
Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα
Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β.
Παύλου, Τ.Κ. 19004, 3ος όροφος.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύ-
στημα της ενιαίας έκπτωσης στις
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125
του Ν. 4412/16.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ερ-

γοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμέ-
νες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
τάξη τουλάχιστον Α1 στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από ΙΔΙ-
ΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό κατατίθενται από τους διαγωνι-
ζόμενους, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των τετρα-
κοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και
εξήντα έξι λεπτών (477,66 €) και
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέ-
ρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
πρόσφορων είναι 6 μήνες. 
Επίσης, για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους, συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
που χορηγείται από την Τεχνική Υπη-
ρεσία, αριθμημένο & σφραγισμένο,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
και την 18-05-2018. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης
βρίσκονται κατατεθειμένα στα γρα-
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να λαμβάνουν γνώση όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν την
διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι
μέχρι και την 18-05-2018 ημέρα Πα-
ρασκευή ώρα 14:00. Επίσης αντί-
γραφα αυτών μπορούν να πάρουν με
δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν
αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δη-
μοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη
της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημο-
σιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
και στον περιφερειακό και τοπικό
τύπο. 
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη της
διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και η μελέτη θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ.
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
Σπάτα, τηλ. 213 2007311, 213
2007318, κ. Αντωνίου, κ.Γιαννάκης. 

ΣΠΑΤΑ, 19-04-2017  
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα κάνει θραύση την εποχή της

Άνοιξης και είναι ιδιαίτερα ενοχλητική. Μπορεί δε  να

διαρκέσει και πάνω από μια εβδομάδα, γι’ αυτό χρειάζε-

ται προσοχή όταν βγαίνουμε κυρίως στην ύπαιθρο.

Όσοι υποφέρουν από αλλεργική επιπεφυκίτιδα και το

γνωρίζουν θα πρέπει προληπτικά να πάρουν τα φάρμακά

τους πριν από την εξόρμηση τους. «Η χρήση των γυα-
λιών ηλίου και το συχνό πλύσιμο των χεριών μπορούν
να μας προφυλάξουν από την αλλεργική επιπεφυκί-
τιδα», τονίζει ο  χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ

της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ιωάννης Α. Μάλλιας.

Βασικά συμπτώματα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας:

•    κοκκίνισμα των ματιών 

•    οίδημα ή πρήξιμο στα βλέφαρα   

•    δακρύρροια 

•    φαγούρα (είναι τόσο έντονη που δύσκολα μπορούμε

να αντισταθούμε από το να τρίψουμε τα μάτια μας και

φυσικά αυτό επιδεινώνει την κατάσταση) 

•    τσούξιμο, αίσθημα ξένου σώματος. 

Πολλές από τις αλλεργικές εκδηλώσεις των ματιών συ-

νοδεύονται από αλλεργικές εκδηλώσεις άλλων οργά-

νων, όπως η μύτη με τη μορφή της αλλεργικής ρινίτιδας.

Αντιμετώπιση επιπεφυκίτιδας
Οι κρύες κομπρέσες και το πλύσιμο των ματιών με

άφθονο κρύο νερό από τη βρύση μπορεί να ανακουφίσει

τα συμπτώματα και αυτός είναι ένας απλός τρόπος πρώ-

της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων. 

Επίσης τα τεχνητά δάκρυα μπορούμε να τα χρησιμοποι-

ούμε άφοβα και συχνά γιατί ξεπλένουν τα μάτια από τα

αλλεργιογόνα, προστατεύουν τον κερατοειδή χιτώνα

και ανακουφίζουν από το αίσθημα ξένου σώματος.

Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν χρειάζεται να χο-

ρηγηθεί θεραπεία από οφθαλμίατρο.

Υπάρχουν πολλών ειδών σκευάσματα σε μορφή κολλυ-

ρίων που μπορούν να δοθούν για την φαρμακευτική αν-

τιμετώπιση των οφθαλμικών αλλεργιών. Οι κύριες

κατηγορίες φαρμάκων είναι τα αντιισταμινικά, οι σταθε-

ροποιητές των μαστοκυττάρων και τα κορτικοστεροειδή

(κορτιζόνη).

Τα αντιισταμινικά αναστέλλουν τη δράση της ισταμίνης

και κατά συνέπεια τη φαγούρα, το πρήξιμο (οίδημα), το

κοκκίνισμα κτλ. Οι σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων

δρουν προληπτικά ώστε όταν περάσει η δράση του αν-

τισταμινικού και ξαναεκτεθούμε στο αλλεργιογόνο να

μην εμφανιστούν τα συμπτώματα καθόλου ή σε πολύ μι-

κρότερο βαθμό. 

Σήμερα υπάρχουν νέα και πολύ αποτελεσματικά αντιαλ-

λεργικά φάρμακα που συνδυάζουν σε ένα κολλύριο και

το αντισταμινικό και τον σταθεροποιητή των μαστοκυτ-

τάρων. Έτσι με τη χρήση των σταγόνων αυτών δυο

φορές την ημέρα έχουμε μια καταπληκτική βελτίωση

των συμπτωμάτων και της κλινικής εικόνας.

Τα παραπάνω φάρμακα και οι ειδικά οι σταθεροποιητές

των μαστοκυττάρων μπορούν να δοθούν προληπτικά

λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η εποχή που εμφανίζεται η αλ-

λεργία αν υπάρχει μια εποχιακή αλλεργική επιπεφυκί-

τιδα που μας κάνει να υποφέρουμε κάθε χρόνο. Η προ-

ληπτική αγωγή βοηθά στο να μην εκδηλωθεί η αλλεργία

όταν εκτεθούμε στο αλλεργιογόνο.

Τα αντιισταμινικά από το στόμα σε μορφή χαπιών είναι

άλλο ένα όπλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι

οφθαλμίατροι, ειδικά σε άλλες μορφές αλλεργίας που

αφορούν και άλλα όργανα όπως η αλλεργική ρινίτιδα. Η

δράση των χαπιών αυτών είναι αποτελεσματική και στις

αλλεργικές επιπεφυκίτιδες αλλά είναι λιγότερο αποτελε-

σματική από την τοπική θεραπεία. Η τοπική θεραπεία αν-

τίθετα μπορεί να είναι αποτελεσματική και στην αλλεργική

ρινίτιδα που συνοδεύει πολύ συχνά την αλλεργική επιπε-

φυκίτιδα καθότι τα κολλύρια περνούν στη μύτη μέσω του

δακρυϊκού πόρου και την δακρυϊκής οδού.

Σύμφωνα με τους οφθαλμιάτρους με τη σωστή διά-

γνωση και την κατάλληλη θεραπεία της οφθαλμικής αλ-

λεργίας οι διαταραχές μπορούν να αντιμετωπισθούν και

να βελτιωθούν σε σημαντικό βαθμό. Τα αλλεργικά άτομα

είναι καλό να επισκέπτονται προληπτικά τον οφθαλμία-

τρό τους ώστε να προλάβουν και να θεραπεύσουν έγ-

καιρα τα συμπτώματά τους πριν αυτά γίνουν σημαντικά

και ενοχλητικά.

Ιωάννης Α. Μάλλιας
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημíου Αθηνών,

Clinical Fellow της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου

Columbia της Νέας Υόρκης,

www.laser4myopia.gr

Μικροσκοπική ενδοδοντία

Μία καινοτόμα τεχνολογική διαγνωστική στην οδοντια-

τρική ήρθε στη Γλυφάδα· το οδοντιατρικό μικροσκόπιο.

Το οδοντριατρικό μικροσκόπιο δίνει τελείως νέες δια-

γνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες στην Ενδο-

δοντία και τη σύγχρονη ιατρική γενικότερα. 

Μεγεθύνει το αντικείμενο που εξετάζεται έως και 40χ.

Η αυξημένη οπτική λεπτομέρεια που παρέχει μειώνει

την ασάφεια στη διάγνωση, στη λήψη αποφάσεων

καθώς και στη θεραπεία. Βελτιώνει αισθητά τις θερα-

πείες σχεδόν σε όλο το φάσμα της ιατρικής.

Είναι καινοτόμα τεχνολογία και σήμερα λιγότερο από

1% των οδοντιάτρων χρησιμοποιεί μικροσκόπιο.

Το Glyfada Endodontics είναι της Μαίρης Πα-

ρασκευοπούλου DDS, MSc, βρίσκεται στη Γλυ-

φάδα στην οδό Α. Παπανδρέου 4 & Λεωφ.

Ποσειδώνος και εγκαινιάζεται την Κυριακή 22

Απριλίου στις 6.30 μ.μ.  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Παίδων Κορασίδων

πινγκ-πονγκ

Χάλκινο Μετάλλιο στη Βούλα  

Μετά την πολύ επιτυχημένη εμφάνιση των αθλητών του

Αρη Βούλας, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, ήρθε

η σειρά των Κορασίδων, να φέρουν κι άλλες πανελλήνιες

νίκες.

Αυτή τη φορά ήταν η

ομάδα επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης του ΑΟ Ελλη-

νικού που σημείωσε

μεγάλη επιτυχία στους

αγώνες που έγιναν στα

Χανιά.  Η τετράδα των κο-

ριτσιών (Κατερίνα Φραγ-

κάκη, Μαρία Δημητρίου,

Ναταλία Καφάτου και

Έλενα Τσαβλίρη), καθο-

δηγούμενη από τον Αν-

δρέα Τσαβλίρη, σημείωσε

καθοριστικές νίκες επί

του Ίφιτου Πατρών και του Παγχιακού, παίρνοντας έτσι

την πρόκριση στα ημιτελικά.  Εκεί υποτάχθηκε στην ανω-

τερότητα της μετέπειτα πρωταθλήτριας, ομάδας του

ΓΑΟΠ και τελικά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Το δεύτερο χάλκινο πήραν, στο διπλό κορασίδων, οι αθλή-

τριες Μαρία Δημητρίου και Κατερίνα Φραγκάκη, οι οποίες

συμμετείχαν και στο ατομικό φθάνοντας μέχρι την 8αδα.  

Νίκη της Γραμματικοπούλου 

Εμφανώς ανώτερη, η Βαλεντίνη Γραμ-

ματικοπούλου επικράτησε της Ντόνα

Αμπο Χαμπάγκα με 6-2, 6-3 και έδωσε

την πρώτη νίκη στην Εθνική γυναικών

στη συνάντηση με την Αίγυπτο, στην

πρεμιέρα της στο Γκρουπ ΙΙ της Ευρωα-

φρικανικής Ζώνης του Παγκοσμίου Πρω-

ταθλήματος αντισφαίρισης, που

διεξάγεται στις υπερσύγχρονες εγκατα-

στάσεις του ΤΑΤΟΪ Club. 

Η νεαρή Ελληνίδα τενίστρια (ετών 21)

οποία βρίσκεται στο Νο171 της παγκό-

σμιας κατάταξης και δεν έκρυψε τη

χαρά της για την παρουσία της στο αν-

τιπροσωπευτικό συγκρότημα, εκφρά-

ζοντας τη βεβαιότητα για άνοδο στο

Γκρουπ Ι του Fed Cup. 

«Είμαι πολύ χαρούμενη που αγωνί-
στηκα σε ένα γεμάτο από κόσμο κορτ.
Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες
φιλάθλους. Τις νίκες τις παίρνει όλη η
ομάδα. Είμαστε δεμένες μεταξύ μας.
Περιμένουμε τη δεύτερη νίκη από τη
Μαρία», δήλωσε μετά την επιτυχία της

η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Περίπατος της Σάκκαρη 

και 2-0 σε 53’ 

Μόλις 53 λεπτά χρειάστηκε η Μαρία

Σάκκαρη για να νικήσει την Σάντρα

Σαμίρ με το εμφατικό 6-0, 6-0 στο δεύ-

τερο αγώνα της συνάντησης της Εθνι-

κής Ελλάδας με την Αίγυπτο για το

Γκρουπ ΙΙ. 

Σε συνδυασμό με την επιτυχία της

Γραμματικοπούλου στον πρώτο

αγώνα, η ελληνική ομάδα εξασφάλισε

την παρουσία της στην τελική φάση

του Σαββάτου. 

Στη συνάντηση της Παρασκευής (20/4)

με τη Δανία (ώρα έναρξης 11πμ.) θα

κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου,

καθώς η Αίγυπτος καταλαμβάνει την

3η και τελευταία θέση (είχε ηττηθεί

την Τετάρτη από τη Δανία με 3-0).

H ανωτερότητα της κορυφαίας Ελλη-

νίδας τενίστριας που βρίσκεται στην

49η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

ήταν ξεκάθαρη. Με την απόδοσή της

ενθουσίασε τους θεατές που γέμισαν

το κεντρικό κορτ. 

Μετά την επιτυχία της, η Μαρία Σάκ-

καρη υποστήριξε πως είχε άγχος στη

διάρκεια του αγώνα. Και εξήγησε το

γιατί: «Είχα πολύ άγχος. Δεν κοιμή-
θηκα τις δύο τελευταίες ημέρες. Είχα
να παίξω καιρό στην Αθήνα, από τότε
που τα Challenger γίνονταν στον
ΟΑΚΑ».

Ικανοποιημένος  εμφανίστηκε και ο

προπονητής της ομάδας, Τάσος Μπα-

βέλας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα

για την επίτευξη του μεγάλου στόχου

που είναι η άνοδος στο Γκρουπ Ι του

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Φωτο: Studio Kominis 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης - FedCup - Τατόι Club 
Νίκη για την Εθνική Ελλάδας με Γραμματικοπούλου και Σάκκαρη
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Το πείραμα της Μακάμπι 

και οι απρόβλεπτες συνέπειες

Σε μια εποχή που τα τερτίπια της Ευρωλίγκας και τα μακρο-

πρόθεσμα σχέδιά της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις -

π.χ. για ένα πανευρωπαϊκό ΝΒΑ ανάμεσα στις ισχυρές ομά-

δες - ταλανίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με χτυπήματα

ακόμα και στις Εθνικές ομάδες, ο κίνδυνος τα πράγματα να

πάνε ακόμη παραπέρα είναι πλέον ορατός. Και μάλιστα με

απρόβλεπτες συνέπειες...

Η αρχή φαίνεται να γίνεται από το Ισραήλ και το επικίνδυνο

πείραμα που επιχειρεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μία από τις 11

ομάδες που έχουν υπογράψει με την Ευρωλίγκα τα 10ετή

εγγυημένα συμβόλαια για συμμετοχή στη διοργάνωση.

Προς το παρόν το θέμα δείχνει να περιορίζεται στο πλαίσιο

μιας εσωτερικής υπόθεσης του ισραηλινού μπάσκετ, που

αφορά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Μακάμπι με τη

Λίγκα και την Ομοσπονδία της χώρας, ωστόσο κανείς δεν

μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα αποτελέσει τον «μπού-

σουλα» και για άλλες ομάδες, ιδιαίτερα τις ισχυρές.

Και εγένοντο... δύο Μακάμπι

Ηταν πριν από λίγες ημέρες, οδεύοντας προς τη λήξη της

κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, όταν η Μακάμπι, που

δεν είχε ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, αποφά-

σισε να «ταράξει τα νερά», ανακοινώνοντας μια απόφαση

που αναμένεται να συζητηθεί. Τη νέα αγωνιστική σεζόν,

2018-19, η ομάδα θα εμφανιστεί με δύο ξεχωριστά ρόστερ

στην Ευρωλίγκα και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ακόμα με-

γαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν γίνεται

λόγος για τη χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών 12άδων

ανάλογα με τη διοργάνωση, αλλά ουσιαστικά για δύο δια-

φορετικές ομάδες, μέχρι και με διαφορετικά τεχνικά τιμ.

Σύμφωνα με την ομάδα του Τελ Αβίβ, αιτία για την από-

φαση αυτή αποτελεί η διαφωνία που υπάρχει εδώ και χρό-

νια με τη Λίγκα του Ισραήλ πάνω στο θέμα της

χρησιμοποίησης ξένων παικτών, η οποία υπόκειται σε πε-

ριορισμούς, που έχουν θεσπιστεί εδώ και μια δεκαετία. Συγ-

κεκριμένα, με τα όσα ισχύουν επιτρέπονται μόνο πέντε

αμιγώς ξένοι παίκτες στη 12άδα, εκτός κι αν κάποιος έχει

καταγωγή από το Ισραήλ, οπότε μπορεί να αγωνιστεί ως

γηγενής. Μάλιστα, όπως ορίζεται, από τους πέντε μόνο οι

δύο μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

Το σκεπτικό του κανονισμού έχει να κάνει με την ανάδειξη πε-

ρισσότερων εγχώριων ταλέντων, κάτι που ισχύει και σε άλλες

χώρες, π.χ. στη Ρωσία. Το συγκεκριμένο μέτρο αποτέλεσε ου-

σιαστικά και το σημείο καμπής ώστε να αλλάξουν αρκετά

πράγματα στο ισραηλινό πρωτάθλημα, με τη Μακάμπι να χάνει

τα τελευταία χρόνια την κυριαρχία της στους τίτλους.

Ο κανονισμός αυτός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι

ισχύει στην Ευρωλίγκα, όπου δεν υπάρχει κανένας περιο-

ρισμός και μια ομάδα μπορεί να αποτελείται και από 12 ξέ-

νους, αλλοδαπούς. Στη Μακάμπι θεωρούν πως τα όσα

ισχύουν εντός του Ισραήλ αποτελούν τροχοπέδη στις

προσδοκίες της ομάδας για διάκριση σε πανευρωπαϊκό επί-

πεδο, και έφερναν ως παράδειγμα το φετινό ρόστερ, το

οποίο λόγω και της συμμετοχής στην Ευρωλίγκα διέθετε

επτά ξένους, κάνοντας λόγο για τα ζητήματα που ανακύ-

πτουν είτε στο αγωνιστικό (π.χ. μόνο οι δύο μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα) είτε στο οικονομικό κομμάτι

(πληρώνονται χωρίς να παίζουν).

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια συζητήσεων με τη Λίγκα, η

τελευταία εμφανίστηκε αμετακίνητη στις θέσεις της, με

αποτέλεσμα να φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις, με τη

δημιουργία δύο διαφορετικών Μακάμπι: Μίας για την Ευ-

ρωλίγκα και μίας για το ισραηλινό πρωτάθλημα.

Επικίνδυνο προηγούμενο

Αν και με την πρώτη ματιά η περίπτωση μοιάζει μεμονω-

μένη και να αφορά τη Μακάμπι και τον τρόπο που επιλέγει

να λύσει ένα δικό της πρόβλημα, το σίγουρο είναι ότι χρή-

ζει μεγαλύτερης προσοχής, πολύ περισσότερο σε μια πε-

ρίοδο που το κυνήγι για τα κέρδη της Ευρωλίγκας οδηγεί

σε τακτικές που χτυπούν ευθέως θεσμούς του ευρωπαϊκού

μπάσκετ, όπως οι Εθνικές ομάδες, ή τα εγχώρια πρωταθλή-

ματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αναπτυξιακό τομέα. Τα πα-

ραδείγματα περιλαμβάνουν την απόφασή της να μη

διακόψει την αγωνιστική της δράση κατά τη διάρκεια των

προκριματικών των Εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύ-

πελλο του 2019, και τις ωμές παρεμβάσεις της σε θέματα

λειτουργίας των εθνικών πρωταθλημάτων, όπως αποτυπώ-

θηκαν στις πρόσφατες προτάσεις της προς τη FIBA.

Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν εγκαταλειφθεί

τα «μεγαλόπνοα» σχέδια της Λίγκα για ένα πανευρωπαϊκό

κλειστό πρωτάθλημα των ισχυρότερων συλλόγων, απαλ-

λαγμένων από τις εγχώριες υποχρεώσεις, με αγώνες καθ'

όλη τη διάρκεια της βδομάδας. Σε κάτι τέτοιο παραπέμπει

άλλωστε και η τακτική των κλειστών συμβολαίων συμμετο-

χής των ομάδων (προς το παρόν αφορούν τις 11 από τις 16

της διοργάνωσης), ανεξαρτήτως θέσης στο εθνικό τους

πρωτάθλημα.

Το παράδειγμα της Μακάμπι, άσχετα με το πόσοι άλλοι θέ-

λουν ή έχουν την δυνατότητα να το ακολουθήσουν, φαν-

τάζει ιδανική λύση για τις περισσότερες ομάδες της

Ευρωλίγκας, μετά και την αύξηση των αγώνων την τελευ-

ταία διετία, με τη νέα μορφή της διοργάνωσης και την κα-

νονική περίοδο των 30 αγωνιστικών. Με βάση τις

εξαγγελίες για αύξηση των ομάδων, μάλιστα (+2 ίσως από

του χρόνου και άλλες 2 ακόμα μέχρι το 2020), οι αγωνιστι-

κές θα γίνουν πολύ περισσότερες.

Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις, που έχουν ως αποκλει-

στικό γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, βάζουν εκ

νέου σε επικίνδυνα μονοπάτια το άθλημα στην Ευρώπη σε

ό,τι αφορά τις Εθνικές ομάδες και την ανάπτυξη των πρω-

ταθλημάτων μέσα από τις ακαδημίες των συλλόγων, την

αξιοποίηση των νέων ταλέντων κ.λπ… 

ΛΟΙΠΟΝ  ΤΙ  ΧΑΜΠΑΡΙΑ;; Και ακόμα είμαστε στις ΑΡΧΕΣ.

Σκέψου τι έχουν να δουν τα Μάτια μας. Πλήρη μετατροπή

του ΥΨΗΛΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (με ό,τι αυτό συνεπάγεται)

μετά την μετατροπή του σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

ΠΑΟ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 95-67
Καταιγιστικό... προβάδισμα

Με καταιγιστική εμφάνιση, (18.4.18) στο ΟΑΚΑ ο Παναθη-

ναϊκός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 95-67, στην

πρώτη αναμέτρηση για τα προημιτελικά της Ευρωλίγκα.

Ετσι οι «πράσινοι», κάνοντας το 1-0 στις νίκες, πήραν το

προβάδισμα για την πρόκριση στο Φάιναλ 4 (χρειάζονται 3)

και παράλληλα σημαντική ψυχολογική ώθηση.

Στην καλύτερη ίσως φετινή του εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός

κυριάρχησε επιθετικά και μετέτρεψε σε περίπατο την ανα-

μέτρηση, με άψογη αμυντική τακτική και διατηρώντας

υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

ΠΑΟ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 82-89

Πέταξε την ευκαιρία
Την ευκαιρία να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την πρό-

κριση στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα (19.4.18) χαράμισε ο Πα-

ναθηναϊκός, γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με

89-82 στο ΟΑΚΑ, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ετσι

η ισπανική ομάδα ισοφάρισε τη σειρά των αγώνων σε 1-1 και

απέκτησε το πάνω χέρι για την πρόκριση, καθώς έχει τους

επόμενους δύο αγώνες στην έδρα της. Εκεί ο Παναθηναϊκός

καλείται πλέον να πετύχει τουλάχιστον μία νίκη, ώστε να δια-

τηρηθεί στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Απέναντι σε μια σαφώς πιο προετοιμασμένη και διαβα-

σμένη Ρεάλ, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, οι «πράσινοι»

πλήρωσαν κυρίως τις αμυντικές τους αδυναμίες, την κατά

κράτος απώλεια των ριμπάουντ (18 έναντι 37), καθώς και

την αστοχία στα μακρινά σουτ. Τα τελευταία, αντίθετα,

αποτέλεσαν ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν τη

Ρεάλ στη νίκη, καθώς είχε 11 τρίποντα (με πρωταγωνιστές

τους Κάρολ και Τόμπκινς).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σίνγκλετον 11 (1), Ρίβερς, Τζέιμς 20 (2),

Πέιν 13, Παππάς 1, Ντένμον 8 (2), Γκιστ 5, Βουγιούκας, Γκάμ-

πριελ 3 (1), Λοτζέσκι 4, Καλάθης 12, Αντετοκούνμπο 5.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κοζέρ 2, Ραντλ, Ράντολφ 4, Φερνάντεθ 10,

Ντόντσιτς 8, Ρέγιες 18, Αγιόν 8, Γιούστα, Κάρολ 17 (4), Ταβά-

ρες 2, Τόμπκινς 12 (3), Τέιλορ 8 (1).

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 78-87 (ΠΑΡ.)

Εμπλεξε με το «καλημέρα»

Απροσπέλαστο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό αποδεικνύεται

τη φετινή χρονιά στην Ευρωλίγκα η Ζαλγκίρις Κάουνας,

αφού μετά τις δύο νίκες στην κανονική περίοδο, η λιθουα-

νική ομάδα επικράτησε στο ΣΕΦ με 87-78 στην παράταση

(κανονικός αγώνας 72-72), στον πρώτο αγώνα μεταξύ των

δύο ομάδων για τα προημιτελικά. Ετσι ο Ολυμπιακός

έχασε με το «καλημέρα» το πλεονέκτημα έδρας και ο

πήχης δυσκολίας για το στόχο της πρόκρισης στο φάιναλ

φορ ανεβαίνει αισθητά, αφού πλέον πρέπει οπωσδήποτε

να πάρει μια νίκη εκτός έδρας.

Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα, που του επέτρεψε να προ-

ηγηθεί με 23-8, ο Ολυμπιακός δεν είχε ανάλογη συνέχεια,

με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να «ροκανίσουν» τη

διαφορά στην ανάπαυλα (38-32).

Στο β' μέρος ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα

μέχρι το 25' (54-46), ωστόσο η αδυναμία του να εδραιώσει

διαφορά έκανε το παιχνίδι ντέρμπι στη συνέχεια, με τις

δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. 

Στην παράταση η λιθουανική ομάδα είχε καλύτερη ψυχο-

λογία και λύσεις από την περιφέρεια, φτάνοντας στη νίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΜακΛίν 6, Μπράουν, Παπαπέτρου 11 (1), Σπανού-

λης 25 (5), Μιλουτίνοφ 7, Στρέλνιεκς, Τίλι 3 (1), Πρίντεζης 12 (5

ριμπάουντ), Μάντζαρης 9 (2), Ρόμπερτς 5, Τόμπσον.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ: Ντέιβις 21, Πάνγκος 20 (3), Τουπάν, Ούντριχ 4, Γιαν-

κούνας 4, Μιλάκνις 16 (4), Μίτσιτς 7, Ουάιτ 8 (2), Καβαλιάουσκας,

Ουλανόβας 5 (1).

Πανελλήνιοι Σχολικοί αγώνες καλαθοσφαίρισης

Το 2ο ΓΕΛ Βούλας στις 16 καλύτερες ομάδες

Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η  Β2΄

Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαί-

ρισης για μαθητές και μαθήτριες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας

και Κύπρου, έτους 2017-2018.

Η Ομάδα αγοριών του  2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ αγωνίστηκε με

την ομάδα αγορών του 1ου ΓΕΛ Αγ.  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ στο

κλειστό Γυμναστήριο Κορωπίου «Ι. Παπασιδέρης» και νί-

κησε με σκορ 78-53.

Στην κατάταξη, το 2ο ΓΕΛ Βούλας, πέτυχε μεγάλη νίκη,

αφού εισήλθε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.




