
21ο €

Και, καθόλου ξαφνικά, ο Ταγίπ Ερντογάν ξαναχτύ-

πησε την ...ιστορία, μ’ ένα ψηλοκρεμαστό πλασάρι-

σμα (σαν παλιός ποδοσφαιριστής), στο Εμπορικό

Επιμελητήριο της Σμύρνης, με μια απίθανη παραχά-

ραξη της Ιστορίας. “Δημοκρατικά” εκλεγμένος

“Σουλτάνος” είναι, ότι θέλει λέει: Και να τι λέει: τί

είπε: «Το μεγαλύτερο χτύπημα που δόθηκε σε αυτή
την ωραία πόλη ήταν από τους Έλληνες στρατιώ-
τες, που έκαψαν τη Σμύρνη, την ώρα που υποχω-
ρούσαν. Μην κοιτάζετε που λένε ότι το έκαναν οι
Τούρκοι. Τα πιο μεγάλα χτυπήματα τα έκαναν αυτοί
που θεωρούν τον εαυτό τους πολιτισμένο σ’ αυτή
την περιοχή».
Τώρα ποιος έκαψε τη Σμύρνη, ποιος τη ρήμαξε,

ποιος ξερίζωσε τριών χιλιάδων

ετών ελληνισμό, μόνο το αίμα των

σφαγιασμένων ξεπερνάει το μελάνι

που έχει χυθεί, για να γραφεί και να

τυπωθεί η ιστορία και οι ιστορίες

των θυμάτων και της τουρκικής

βάρβαρης αγριότητας.

Όμως ποιος του έδωσε ζωή, ποιος

του έδωσε ανάσα;, ώστε να “ζου-

μώσει”, να ανδρωθεί και ν’ αποθρα-

συνθεί ο χιλίων ετών εχθρός του ελληνισμού, του

πολιτισμού και άλλων αρχαίων λαών, όπως των

Κούρδων, των Αρμενίων κ.ά. Ασε, τι έχουν γράψει

και τι διηγούνται οι δικοί μας.

Εμείς εδώ αναφερόμαστε μόνον σ’ έναν ξένο, αυ-

τόπτη και αντικειμενικό μάρτυρα· τον Αμερικανό

Τζορτζ Χόρτον, Πρόξενο των Η.Π.Α. στη Σμύρνη

από το 1917 έως το 1922, όπου παρέμεινε παρατη-

ρώντας και βιώνοντας τα γεγονότα μέχρι που ξέ-

σπασε η μεγάλη φωτιά της 13ης Σεπτεμβρίου 1922,

που άναψαν οι ...πυρομανείς «Έλληνες στρατιώ-
τες»! Τις περιγραφές των τουρκικών αγριοτήτων και

την καταστροφή της Σμύρνης την περιγράφει ο Τζ.

Χόρτον στο βιβλίο του «Η Μάστιγα της Ασίας –
1922 η Μικρασιατική καταστροφή»1.

(Η ιδρύτρια της 7ης και ψυχή της εφημερίδας Α. Βε-

νετσάνου είχε την καλή τύχη να γνωρίσει την κόρη

του Χόρτον, Νάνσυ,                     Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαφωνούν
Αντιπεριφερειάρχες
με τον “Κλεισθένη 1”  

Σελίδα 17

Τριβές στα 3Β για τις
εσωκομματικές εκλογές

της Ν.Δ.
Σελίδες 7, 11

ΧΥΤΑ Γραμματικού

χωρίς μελέτη Οικονο-

μικής βιωσιμότητας!
Σελίδα 17

Εγγραφές στα Δημοτικά

Σχολεία 
Σελίδα 19

Άνοδος του Παλληνιακού

στην Γ΄Εθνικη κατηγορία
Σελίδα 22

«Πάντα ἐκαλύπτων ὁ χρόνος
εἰς τό φῶς ἄγει».

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., 

Αρχαίος τραγικός

=  ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα

φέρνει στο φως.

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

“Γίνε η αλλαγή

που περιμένεις”

Μεγάλη 

εθελοντική 

δράση  με το 

Lets do it

στους Δήμους

O Ερντογάν και η Ιστορία

Η ΙΣΤΟΡΙΑ μήτρα

ΠΑΡΟΝΤΟΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Δημοτική Συγκοινωνία
ξεκινάει στο Δήμο 3Β

Σελίδα 12
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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

που ζούσε στην Ελλάδα και δη στη Βούλα, και επιβε-

βαίωσε όσα τραγικά γράφει ο πατέρας της, μαζί με

το συνεργάτη μας Γιάννη Κορναράκη, λίγα χρόνια

προτού ολοκληρώσει το βιολογικό της κύκλο, το

2016, σε ηλικία 104 ετών).

Βουβοί θεατές, της καταστροφής «των Παρισίων της
Ανατολής» οι συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις της Γαλ-

λίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας, των ΗΠΑ!... 

Η λέξη «καταστροφή» δεν μπορεί να αποδώσει ηχη-

τικά το περιεχόμενο της κεμαλικής αγριότητας, των

σφαγών, των κτηνωδών βιασμών, των ωμοτήτων, την

οσμή, τη θέαση, την καύση του εμπρησμού. 

Ποιος έφταιξε;

Η συγκεκριμένη ιστορία, δεν είναι “ιστορίες” – αφηγή-

ματα. Η συγκεκριμένη ιστορία, που δεν διδασκόμαστε,

- ή, ακόμη χειρότερα τη διδασκόμαστε παραχαραγ-

μένη, ως συνωστισμό, ας πούμε, ή ως «έκρηξη» ενός

καταπιεσμένου και «αδίκως» εξουθενωμένου έθνους –

η ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής δεν είναι

ένα αφήγημα μυθιστορηματικό· είναι γεννήτορας – γε-

νεσιουργικό αίτιο και φύτρα της παρούσας κατάστα-

σης.

Στην έκταση ενός άρθρου δεν μπορούμε να περιγρά-

ψουμε ούτε άκρως περιληπτικά τα γεγονότα εκείνης

της εποχής, που χάραξαν, που στιγμάτισαν την πορεία

του έθνους, και οι «ημέρες μας» περικλείουν ένα μόνο

τμήμα της – κι όχι το πιο σημαντικό – (οι «ημέρες μας»

είναι το «κυπριακό» με την εισβολή και κατοχή, τα

«πριν» και τα «μετά», οι τουρκικές απαιτήσεις στα

ενεργειακά κοιτάσματα, οι απαιτήσεις στο Αιγαίο κι όχι

μόνο, οι καθημερινές παρενοχλήσεις, συμβάντα, παρα-

βιάσεις, αμφισβητήσεις που μας κοστίζουν υπερβολικά

σε χρήμα, ζωές, εντάσεις).

Να σκιαγραφήσουμε μόνο θα αποπειραθούμε αναφε-

ρόμενοι σε κομβικά σημεία της περιόδου, που προηγή-

θηκε του οδυνηρού πλήγματος για το έθνος, που

αποτέλεσε η Μικρασιακή Καταστροφή και η δημιουργία

του «σύγχρονου» τουρκικού κράτους.

Ας αρχίσουμε απ’ το αναμενόμενο τέλος του ιστορικού

κεφαλαίου» από το «Δημοκρατικό Μανιφέστο» του

«πατέρα της Δημοκρατίας», Αλέξανδρου Παπαναστα-

σίου: 

«...η Ελλάς, πιστή εις τας παραδόσεις και τας υποχρε-
ώσεις της, εν πλήρει γνώσει των συμφερόντων και συ-
ναίσθήσης των δικαιωμάτων της, καταπνίξασα
έκθεσμον εσωτερικήν αντίδρασιν, εισήλθεν εις τον
παγκόσμιον πόλεμον και ηγωνίσθη και αυτή ολοψύχως
προς επικράτησιν του δικαίου, εξασφάλισιν της εθνικής
ελευθερίας και παγίωσιν της ειρήνης εις την Ευρώπην.
Και, εμπιστευθείσα τα δίκαιά της εις τους Μεγάλους
Συμμάχους, τους παλαιούς προστάτας και φίλους της,
είδε τας προσδοκίας της δικαιουμένας, αφού δια των
συνθηκών με την Βουλγαρίαν και την Τουρκίαν και των
συναφών προς αυτάς διεθνών πράξεων ανεγνωρίσθη-
σαν κατά το δυνατόν μέτρον αι εθνικαί μας διεκδική-
σεις.
Και ανέθεσαν μεν οι Σύμμαχοι την εφαρμογή της Συν-
θήκης των Σεβρών εις την Ελλάδα, αλλ’ εξηκολούθουν
οι ίδιοι τας εχθροπραξίαις με τους Τούρκους»1β.

«Όμως τα πράγματα μετεβλήθησαν άρδην από της

22ας Νοεμβρίου 1920

«...Αι σύμμαχοι Μεγάλαι Δυνάμεις, βλέπουσαι κατά
ποίον τρόπον επεδίωκαν τα κυβερνώντα κόμματα να
λύσουν το δυναστικόν ζήτημα, εδήλωσαν επισήμως
ότι:  “Δεν θέλουν να επέμβουν εις τα εσωτερικά πράγ-
ματα της Ελλάδος, αλλ’ είναι ηναγκασμέναι να δηλώ-
σουν δημοσία ότι η παλινόρθωσις επί του θρόνου της
Ελλάδος, ενός ηγεμόνος του οποίου η όχι νομιμόφρων

στάσις και διαγωγή εγένετο δι’ αυτούς πηγή δυσχε-
ρειών και απωλειών σοβαρών δεν θα ηδύνατο να θεω-
ρηθή παρ’ αυτών ειμή ως κύρωσις παρά της Ελλάδος
των εχθρικών πράξεων του Βασιλέως Κων/νου. Το γε-
γονός τούτο θα εδημιούργει μίαν κατάστασιν νέαν, δυ-
σμενή εις τας σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και των
Συμμάχων και εις την περίστασιν αυτήν αι τρεις Κυβερ-
νήσεις δηλούν ότι επιφυλάσσουν δι’ εαυτάς πλήρη
ελευθερίαν δράσεως δια να κανονίσουν την κατάστα-
σιν αυτήν”». Ξεκάθαρα πράγματα.

Η σοβαρότατη αυτή επίσημη δήλωση των συμμάχων

χωρών (Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας) απεκρύβη από το

λαό, από τα κυβερνώντα βασιλικά κόμματα, για να μην

επηρεασθεί το αποτέλεσμα του σκηνοθετηθέντος δημο-

ψηφίσματος της παλινορθώσεως του Βασιλέως Κων-

σταντίνου, «υπέρ της οποίας (παλινόρθωσης) κανείς

πολιτικός, πονών την πατρίδα, δεν επιτρέπετο να ταχθή,

μετά την συμμαχικήν νίκην, κατά της Γερμανίας». 

σ.σ. Πολιτικός και υπεύθυνος πολίτης, βεβαίως, αν

εγνώριζε και αν σκεπτόταν.

Και συνεχίζει η δκακήρυξη των «δημοκρατικών φιλε-

λευθέρων» του Αλ. Παπαναστασίου τις αναμφισβήτη-

τες εκ των ιστορικών γεγονότων διαπιστώσεις της

(ιστορικών γεγονότων και αποδείξεων από τα αρχεία

του Αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών2 και άλλες

πηγές3, ώστε ο Γ. Βεντήρης4, αναφερόμενος σε επι-

στολή τού Ελ. Βενιζέλου, να μιλάει για «αναμφισβή-

τητη πλέον βασιλική προδοσία»)

Εκτοτε επισωρεύονται αι εθνικαί συμφοραί.

Και παρατηρεί ακολούθως επί λέξει η διακήρυξη: «...Η
Ελλάς  εξέπεσεν από την επίζηλον θέσιν που είχεν εις
το πλευρόν των Συμμάχων. Κάθε οικονομική αρωγή εκ
μέρους αυτών διεκόπη. Ο Βασιλεύς, επανελθών, δεν
ανεγνωρίσθη. Ανεγνωρίσθη όμως ο Κεμάλ και η Κυβέρ-
νησις της Αγκύρας ως νόμιμος και ως κυρίως εκπροσω-
πούσα την Τουρκίαν. Η Συνθήκη των Σεβρών
εγκατελείφθη».

Ο διχασμός που προκάλεσε το παλάτι και οι θυσίες του

Έθνους πήγαν τσάμπα.

Η Μικρασιατική καταστροφή, η πολιτειακή αλλαγή και

ο εκσυγχρονισμός της Τουρκίας, οι εμφύλιες διαμάχες

και άλλες συμφυείς αδυναμίες του πολιτικού κόσμου,

η έλλειψη διαχρονικής και υπερκομματικής πολιτικής,

επί των εθνικών θεμάτων σε επιστημονική βάση επε-

ξεργασίας, οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, που δεν

αποκλείει ένα ζοφερότερο μέλλον, με βαθύτερους και

μη αναστρέψιμους κινδύνους για το έθνος.

――――――――

1. Τζορτζ Χόρτον: «Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ - Η Μικρασιατική Κατα-
στροφή», εκδόσεις Μίνωας.

1β. Αλ. Παπαναστασίου: “Πολιτικά Κείμενα”, σελ. 6 & επ.

2. Πολυχρόνη Ενεπεκίδη (καθηγητή ιστορίας του Παν/μίου της

Βιέννης): “ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ”.
3. Στεφ. Τσαπάρα: “Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗ ΝΕΟ-
ΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, τόμ. 3ος.

4. Γ. Βεντήρη: “Η Ελλάς του 1910-1920”.

Καθαρίζονται οι παραλίες στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 6

Μήλα ευτράπελα και ερωτικά 
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Τα Παλίμψηστα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Διαδίκτυο: πρωταθλητές η παιδική
κακοποίηση και οι οικονομικές απά-
τες Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Άριστη πολιτεία - Διακυβέρνηση η σώ-
φρων, η εν μέτρω Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Πρωτομαγιά με συλλογικότητες στο
Κορωπί Σελ. 15

Κλοπή υπογείων καλωδίων, πυλώ-
νων ηλεκτροφωτισμού Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Η Ιστορία μήτρα του παρόντος

και του μέλλοντος

Ο Δήμος 3B ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

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

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Mαϊου

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 με θέμα:

1. Απολογισμός Πεπραγμένων για το έτος 2017.

2. Παρουσίαση έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη.

ΕΠΙΣΗΣ

καλεί στην 8η τακτική συνεδρίαση στις 9μ.μ. με 28 θέματα.

Λεπτομέρειες στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα



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

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός σε

συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα του,

τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τον Κυνηγε-

τικό Σύλλογο Κορωπίου, τον σύλλογο Αγίου

Γεωργίου και τους αθλητικούς συλλόγους,

ακαδημίες Ποδοσφαίρου ΑΟΚ και ΝΑΟ Κέ-

κρωψ πραγματοποίησαν κεντρική δράση

κεντρική δράση στην παραλιακή περιοχή

Αγίας Μαρίνας. 

Είχαν προηγηθεί τοπικές δράσεις το Σάβ-

βατο 28 Απριλίου 2018 στον Καρελλά από

τον σύλλογο Καρελλά και το Κατηχητικό

σχολείο Ι.Μ Αγίου Φανουρίου. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης

συγχαίρει όλους τους συλλόγους που συμ-

μετείχαν στην κεντρική δράση.

Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετείχε στην εκ-

στρατεία με περισσότερους από 40 συλλό-

γους και εθελοντικές οργανώσεις, σχολεία,

φορείς αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας,  που

φρόντισαν με τις δράσεις παραλίες, υπαί-

θριους και κοινόχρηστους χώρους σε όλες

τις Κοινότητες του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρό-

νης, ο οποίος ήταν παρών σε τέσσερις από

τις δράσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το μήνυμά μας φέτος ήταν ακόμη πιο δυ-
νατό, αφού η συμμετοχή φορέων και πολι-
τών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ας
κρατήσουμε ζωντανό τον ενθουσιασμό και
ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, κάθε μέρα, να
διατηρούμε το περιβάλλον μας καθαρό, να
κάνουμε τον τόπο μας πιο όμορφο. Θέλω
να συγχαρώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν
στη φετινή εκστρατεία».
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Με αυθόρμητες και μεγάλες συμμετοχές, πολίτες από όλη την Ελλάδα, ξεχύθη-

καν στους κοινόχρηστους χώρους με μπροστάρηδες τους Δήμους και καθάρισαν,

αποψίλωσαν, ομόρφηναν τις γειτονιές τους, την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Ηταν η δράση let’s do it Greece, που έχει πλέον γίνει θεσμός και επαναλαμβάνε-

ται κάθε χρόνο με όλο και περισσότερες συμμετοχές.

Ένα μικρό δείγμα από τις δράσεις στους Δήμους.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

H μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση του Δήμου Λαυρεωτικής  πραγματοποιήθηκε με με-

γάλη επιτυχία. Για πρώτη φορά, φορείς από όλο το Δήμο συνεργάστηκαν για ένα κοινό

σκοπό με συμβολικό χαρακτήρα: για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δύο ομάδες πολιτών η μια από το Λαύριο και η άλλη από την Κερατέα καθάρισαν την

ακτογραμμή χωρίς την παρέμβαση μηχανημάτων καταλήγοντας στην παραλία του Θορι-

κού. Μικροί και μεγάλοι, αφού ενημερώθηκαν για την σπουδαιότητα της καθαριότητας του

περιβάλλοντος, “σήκωσαν τα μανίκια” και συνεργάστηκαν αρμονικά με σύνθημα “Καθαρί-

ζουμε το Δήμο μας και αναδεικνύουμε την ομορφιά του!!!”  Επιπλέον, με την ευκαιρία αυτή

οι μικροί μας φίλοι είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε διάφορα αθλήματα επί άμμου,

όπως Πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και αντιπτέριση.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη δράση του Δήμου Λαυρεωτικής.
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Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

«Συμφωνική Ορχήστρα 
της Πράγας

Petr Altrichter»

Η Συμφωνική της Πράγας και ο μαέστρος της, Πετρ

Αλτρίχτερ, τιμούν τους τσέχους συνθέτες Μπέντριχ

Σμέτανα και Αντονίν Ντβόρζακ, και παρουσιάζουν το

συμφωνικό ποίημα Μολδάβας –που αποδίδει μουσικά

τη διαδρομή του ποταμού στη γη της Βοημίας– και τη

Συμφωνία «Του Νέου Κόσμου» –που ο Ντβόρζακ

έγραψε στην Αμερική, εκφράζοντας νοσταλγία για την

πατρίδα του, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, 8.30 μ.μ.. Το Σύ-

νολο συμπράττει με τον βιολονίστα Σίμο Παπάνα στο

απαιτητικό και ιδιαίτερα τεχνικό Κοντσέρτο για βιολί,

έργο 64, του Μέντελσον.
- Bedřich Smetana: Μολδάβας

- Felix Mendelssohn-Bartholdy: Κοντσέρτο για βιολί, έργο 64

- Antonín Dvořák: Συμφωνία αρ. 9, έργο 95, «Του Νέου Κόσμου»

Σίμος Παπάνας, βιολί

Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας

Μουσική διεύθυνση: Petr Altrichter 

Με τη συμμετοχή μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας

Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA)

Μαθήματα Πολέμου!
11 έως 20 Μαΐου, ώρα 9μ.μ.

Μια πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση της Ιστο-

ρίας του Θουκυδίδη. Το θεατρικό κείμενο του Γιάννη

Λιγνάδη, που αποτελεί συρραφή ιστορικών γεγονότων

ανθολογημένων από τα πέντε πρώτα βιβλία της Ιστο-

ρίας του Πελοποννησιακού Πολέμου, επιχειρεί να ανα-

δείξει τη διαχρονική και οικουμενική ουσία της

«τραγωδίας του πολέμου», τους σκοτεινούς και πολύ-

πλοκους μηχανισμούς πίσω από το πολεμικό φαινό-

μενο. Η πολιορκία και άλωση της μαρτυρικής

Πλάταιας, ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα, οι

μάχες της Πύλου και της Σφακτηρίας, η καταστροφή

της Μήλου: τα πολεμικά γεγονότα και άλλα δραματικά

συμβάντα, όπως ο λοιμός στην Αθήνα, συναρθρώνον-

ται, μεταξύ άλλων, με τον επιτάφιο λόγο του Περικλή

και ομιλίες πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής.

Κείμενο, δραματουργία: Γιάννης Λιγνάδης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λιγνάδης

Παίζουν: Δημήτρης Λιγνάδης, Aurora Marion, Βασίλης

Αθανασόπουλος, Ανδρέας Καρτσάτος, Κώστας Νι-

κούλι, Κατερίνα Πατσιάνη

Πριν από τις παραστάσεις, σύντομη εισαγωγική ομιλία
από επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Mέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, Tηλ 210 7282333

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τηλ 210 7282367

Γενική είσοοδος 15 €.

Έκθεση – αφιέρωμα στον  μουσικό και συνθέτη, Νίκο Σκαλκώτα
Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον ιστορικό Σύλ-

λογο της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, γιατί

γιορτάζει τα 80 χρόνια από την ίδρυσή του. 80 χρόνια

απρόσκοπτης λειτουργίας και συνεχούς εξέλιξης και δη-

μιουργίας, με αγάπη για τη μουσική, την οποία θεωρεί ως

βασικό πυλώνα του πολιτισμού. 

Στην έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, η Μ.Φ.Μ.

διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρκοπούλου,

την Κ.Δ.Ε.Μ. και το ίδρυμα Χουρμουζίου – Παπαιωάννου,

έκθεση – αφιέρωμα στον παγκοσμίου φήμης διαπρεπή

μουσικό και συνθέτη, Νίκο Σκαλκώτα. Σύμφωνα με πρό-

σφατα ερευνητικά δεδομένα του Κώστα Χασιώτη, Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαπιστώνεται

πως ο συνθέτης συνδεόταν με τη Μουσική Φιλαρμονική

Μαρκοπούλου, έχοντας μεταγράψει το πλέον σημαντικό

του έργο, των 9 χορών για ορχήστρα πνευστών και δίνον-

τάς το στη Φιλαρμονική κατά τη δεκαετία του ’40, ώστε

να εκτελεστεί από τη μπάντα της, γεγονός που επισφρα-

γίζει την ιστορικότητα του Συλλόγου της.

Η έκθεση που θα λάβει χώρα, από τις 5 έως 17 Μαϊου

2018, στο Πολιτιστικό  Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου,

σκοπό έχει μέσα από το υλικό του ιδρύματος Χουρμου-

ζίου -Παπαιωάννου να αναδείξει τη ζωή και το έργο του

μεγάλου συνθέτη, αλλά παράλληλα, να προβάλλει σημαν-

τικούς σταθμούς του Συλλόγου της Μ.Φ.Μ. με αφορμή την

80η επέτειο από την ίδρυσή του. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει την παρουσίαση πρωτότυπων

παρτιτούρων του συνθέτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό

και συναυλία της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου.

Έκθεση χαρακτικών Ex-libris
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ. Αθηναίων 

έως 29 Μαΐου 2018
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Τρίτη έως Σάββατο 10:00-20:00,

Κυριακή 10:00-14:00, Δευτέρα κλειστά

Στην Έκθεση λαμβάνουν μέρος μέλη του ΕΕΤΕ, από όλα

τμήματα, με πρωτότυπα χαρακτικά έργα.  

Οι τεχνικές που παρουσιάζονται είναι βαθυτυπία, υψιτυ-

πία, μεταξοτυπία και  λιθογραφία. Eίσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ. Αθηναίων 

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο  (στάση Μετρό

Κεραμικός, παλιό πιλοποιείο Ηλία Πουλόπουλου)

«Οι Μητέρες του Γένους»

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της διεθνούς «Ημέ-
ρας της Μητέρας» τιμά την Ελληνίδα Μάνα. Ομιλήτρια

θα είναι η φιλόλογος - ιστορικός Αγγελική Χατζησταύρου

με θέμα: «Οι Μητέρες του Γένους». Στην εκδήλωση θα

λάβει μέρος και η παιδική χορωδία του Λεοντείου Λυκείου

υπό την διεύθυνση της Ειρήνης Καμπούρη – Χατζησταύ-

ρου. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση παλαιών καρπο-

στάλ με θέμα «Μητέρα και παιδί» από τις συλλογές της

Βασιλικής Τροβά.

«Επτά επί Θήβας»

H ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης οργανώνει το Σάββατο 12 Μαΐου

2018 και ώρα 20:00 θεατρική παράσταση «Επτά επί
Θήβας» του Αισχύλου, σε μετάφραση Μιχάλη Γκανά και

σκηνοθεσία Ντίνας Αβαγιανού.

Μια παραγωγή της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας με την

συμμετοχή 18 ηθοποιών του θεατρικού εργαστηρίου της

και ζωντανής μουσικής επί σκηνής.

''Κατάρα ή ατομική ευθύνη; Μοίρα ή προσωπική επιλογή;

ὦ θεομανές τε καὶ θεῶν μέγα στύγος,
ὦ πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος''
Κων/νου Παλαιολόγου 1 Ν. Σμύρνη, τηλ. 210 9333702 

«Εκδικητές: Ο πόλεμος
της Αιωνιότητας»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την πολυαναμενόμενη επική

περιπέτεια «Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας»
έως και την Τετάρτη, 9 Μαΐου.

Ώρες προβολών: 6.30 & 9 μ.μ.  
Ένα πρωτοφανές κινηματογραφικό ταξίδι, που πήρε δέκα χρόνια
για να ολοκληρωθεί και συμπεριλαμβάνει όλο το Κινηματογρα-
φικό Σύμπαν της Marvel, το Εκδικητές: Αιώνιος Πόλεμος
(Avengers: Infinity War) της Marvel Studios, φέρνει στη σκοτεινή
αίθουσα την απόλυτη, πιο θανατηφόρα αναμέτρηση όλων των
εποχών. 

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

Μονοήμερη εκδρομή στους Δελφούς

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης οργανώνει

μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 σε

Δελφούς & Γαλαξίδι. Εισφορά: 15 ευρώ/άτομο

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 9 Μαΐου ή στα

τηλ. 6937451979 και 6977715105
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Εκδηλώσεις στο Δήμο 3Β

«Μάνα είναι μόνο μία»

Στις 5 Μαΐου τιμούμε τη Μητέρα. Με αφορμή την

παγκόσμια ημέρα της Μητέρας πραγματοποιείτε

μία μουσικοθεατρική εκδήλωση γεμάτη λόγο, μου-

σική και συγκίνηση. «Μάνα είναι μόνο μία» είναι

ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί

στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» και θα

συμμετέχει η εθελοντική θεατρική ομάδα του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η τραγου-

δίστρια Κατερίνα Κουρεντζή.

Σχολικό πρωτάθλημα σκακιού

Στις 6 Μαϊου, στις 10.00 το πρωί, στο Λύκειο Βου-

λιαγμένης, θα διεξαχθεί σχολικό πρωτάθλημα σκα-

κιού με συμμετοχή μαθητών από τα Γυμνάσια και τα

Λύκεια του Δήμου μας. Η εκδήλωση με τίτλο «Το

σκάκι στη λογοτεχνία και τη ζωή μας» είναι μια πρω-

τοβουλία της Λογοτεχνικής ομάδας του Λυκείου και

πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Λυκείου

της Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ και του σκακιστικού

ομίλου «Λεύκιππος Βάρης».

«η Παναγία των Παρισίων»

Επίσης στις 6 Μαΐου στις 19:30 το απόγευμα το Γυ-

μνάσιο Βουλιαγμένης θα παρουσιάσει στο «ΙΩΝΙΑ»

το αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκό «η Παναγία

των Παρισίων», ενώ στο Θέατρο Βάρης, στις 19.00

θα πραγματοποιηθεί χορωδιακή συναυλία με τίτλο

«Μουσική Άνοιξη», με τη σύμπραξη των χορωδιών

της Δημοτικής ενότητας Βάρης, του Δήμου Ελληνι-

κού και του εξωραϊστικού συλλόγου Λυκούριζας Λα-

γονησίου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου

Γιαννακόπουλου.

«Μαζί Ελλάδα - Κύπρο 

σε τραγούδι και χορό»

Η αυλαία των εαρινών εκδηλώσεων θα πέσει στις 19

ΜΑΪΟΥ στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» στις 19:30 ,

με ένα φεστιβάλ που θα φέρει την Ελλάδα και την

Κύπρο πιο κοντά, με τίτλο «Μαζί Ελλάδα - Κύπρο σε

τραγούδι και χορό» σε μια συνδιοργάνωση με τη χο-

ρωδία της Βουλιαγμένης, όπου θα συμπράξουν η χο-

ρωδία της Κύπρου, τοπικά χορευτικά, και γνωστοί

τραγουδιστές.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας Υπατία προσκα-

λεί  σε ξενάγηση του αρχαιολογικού χώρου της

Βουλιαγμένης την  Κυριακή 13η  Μαΐου 2018 και

ώρα 11.00 π.μ. Την ξενάγηση θα κάνει η αρχαιολό-

γος Μαρία Κασσίμη - Σούτου. 

Θα ξεκινήσουν από τον ναό του Απόλλωνα Ζω-

στήρα και την ιερατική οικία, κατόπιν θα επισκε-

φθούν το ορφανοτροφείο το οποίο δώρησε η Σοφία

Σλήμαν και τέλος θα επισκεφθούν το Παρατηρητή-

ριο και τη Φρυκτωρία. 

Καλό είναι να έχετε μαζί σας καπέλο, νερό και κα-

τάλληλα επίπεδα παπούτσια για περπάτημα. 

Η συνάντηση θα γίνει στην πρώτη είσοδο του

Αστέρα Βουλιαγμένης στις 10:30. Είσοδος Ελεύ-

θερη.

«Mατωμένος γάμος»

Οι «Eτερόκλητοι» είναι μια νέα Γλυφαδιώτικη, πο-

λυπρόσωπη ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, ιδιωτικής

πρωτοβουλίας, αποτελούμενη από ‘’εραστές’’ του

θεάτρου κάθε ηλικίας και δάσκαλο τον καταξιωμένο

σκηνοθέτη και ηθοποιό Φώτη Πετρίδη.

Ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο μ’ ένα εγχείρημα μεγά-

λων προσδοκιών, το αριστούργημα του Φεντερίκο

Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος Γάμος», σε μετάφραση

Κώστα Κοτζιά, και φιλοδοξούν να παρέμβουν στο

πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης.

Οι πρώτες παραστάσεις θα ανέβουν στο κινηματο-

θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Γλυφάδας

στις 10, 11, 12 και 13 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο.

Σκοπός τους είναι να προσφέρουν μια παράσταση

υψηλών αξιώσεων, δωρεάν, σε όλους τους θεατρό-

φιλους πολίτες της Γλυφάδας και όχι μόνο.

Eκδηλώσεις στην Παλλήνη

O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση

του Δήμου, στο πλαίσο των εκδηλώσεων “Πολιτι-

στική Ανοιξη” που οργανώνεται κάθε χρόνο, θα

πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων. 

Ετσι το Σάββατο 5/05 & Κυριακή 6/05 και ώρα 8μ.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα θα δοθεί η Θεατρική

Παράσταση «ΠΕΝΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟ
ΛΟΡΚΑ» σε σκηνοθεσία Νίκης Ζαρμποζάνη από την

Α’Ομάδα Ενηλίκων – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε.

Παλλήνης.

Την  Κυριακή 13/05, ώρα 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό

Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» στην Λεωφ. Μαραθώ-

νος στην Παλλήνη, θα δοθεί η Θεατρική Παράσταση

«ΕΛΙΖΑ» της Ξένιας Καλογεροπούλου σε διασκευή

& σκηνοθεσία Έβης Βασιλειάδη, από τη Διασχολική

Ομάδα – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης

“Μεγάλη έκρηξη 
(BIG BANG) - Σύμπαν -

Ηλιακό Σύστηµα”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας   προσκαλεί

την  Πέμπτη 10η ΜΑΪΟΥ 2018  στην εκδήλωση με

θέμα: “Μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) - Σύμπαν -
Ηλιακό Σύστηµα”, με ομιλητή τον Νίκο Σφαντό,

στέλεχος Τραπέζης, στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS” Λ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ.

2108941662, 2108940495). Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη

7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

«Μουσεία και (δια)δίκτυα.

Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό»

Στις 18 Μαΐου γιορτάζεται σε όλο τον

κόσμο η Διεθνής Ημέρα Μουσείων με θέ-

ματα που αφορούν στα μουσεία και στην

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το 2018 το Διεθνές Συμβούλιο Μου-

σείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα  «Μου-
σεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο
κοινό».
Με την επιλογή του συγκεκριμένου θέμα-

τος, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων

(ICOM) επιδιώκει να καταδείξει ότι τα

Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο

στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω του

διαδικτύου, ενώ παράλληλα αποτελούν το

επίκεντρο πολλών και διαφορετικών

κοινωνικών δικτύων. 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων των Αρχαιολογι-

κών Μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής: 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα

Παρασκευή 18052018, 10:00 12:00 πμ
Κυριακή 20052018, 11:00 πμ – 13:00μμ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Δη
μοτικού με τίτλο: «Ας γίνουμε αρχαιολό
γοι». 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας
Παρασκευή 19052018, 9:0011:00 πμ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Δη
μοτικού με τίτλο: «Το ταξίδι της Ιφιγέ
νειας»
Κυριακή 20052018, 10:00 11:30 πμ και
11:30 πμ 13:00μμ 
Ξενάγηση στην έκθεση του Μουσείου και

στο Ιερό της Αρτέμιδος

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 
Κυριακή 20052018
Διαδραστική Ξενάγηση 10:0011:00 π.μ.
χρησιμοποιώντας ως άξονα το διαδίκτυο,
Αρχαιολογικός Χώρος Σούριζας 12:00
14:00 μ.μ.
Η δράση στο Μουσείο θα συνδεθεί με την
περιήγηση σε δίκτυο διαδρομών στον Αρ
χαιολογικό Χώρο της Σούριζας, κατά την
οποία οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να ανακαλύψουν την αποτύπωση στο
τοπίο της μεταλλευτικής  μεταλλουργικής
δραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζει –
κατά κύριο λόγο τη ζωή στη Λαυρεωτική
χερσόνησο.

Σημείωση: Για την περιήγηση στον Αρχαι
ολογικό Χώρο της Σούριζας είναι απαραί
τητα κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι,
καπέλο, νερό, αντηλιακό.
Στις 18 Μαΐου η είσοδος στα Μουσεία

είναι δωρεάν.

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018



6 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜAΪOY 2018                                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

«Η αγορά εργασίας 
στον κόσμο της 

τεχνητής νοημοσύνης»

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018 και ώρα 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί

η υποδοχή του Ακαδημαϊκού Χριστόφορου Πισσαρίδη,

κατόχου Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, Κα-

θηγητού της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου.

Mετά τις προσφωνήσεις και την παρουσίαση του Ακαδη-

μαϊκού, θα ακολουθήσει ομιλία του Χριστόφορου Πισσα-

ρίδη, με θέμα: «Η αγορά εργασίας στον κόσμο της
τεχνητής νοημοσύνης».
Πέρας προσελεύσεως 7.45 ΄μ.μ.

Διατροφή και εφηβεία –
Προτάσεις διδασκαλίας

Το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής  διοργανώνει ημερίδα με

θέμα: Διατροφή και εφηβεία – Προτάσεις διδασκαλίας

το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, ώρα 18:00 – 21:00

στο 1ο ΕΠΑΛ Ραφήνας, Αμφιθέατρο, 25ο χλμ Λ. Μαρα-

θώνος - Ραφήνα - Τηλ. 2294078026

Email: 3sekanat@sch.gr

Πρόγραμμα ημερίδας

Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας 

Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και

Τηλεπικοινωνιών  του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Θέμα:  Επηρεάζει η διατροφή την επίδοση των μαθητών
στο σχολείο;

Δρ. Λαδιάς Τάσος

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

Δημιουργικές εργασίες με θέμα την παραγωγή της τρο-
φής

Σομαλακίδης Ιωάννης

Πρόεδρος WRO Hellas

Εκπαιδευτική Ρομποτική και Θέματα Διατροφής

Παλιούρας Αριστείδης

Διευθυντής 3ου Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας)

STEM Project Based Learning: Παρουσίαση έργου «Πρά-
σινη Πόλη»

H δυσοσμία στον Πειραιά

δεν οφείλεται στην ΕΥΔΑΠ

Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του φαινομένου

της δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά,

η ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησε ενδελεχείς ελέγχους και

διαβεβαιώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι δεν

υφίσταται κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουρ-

γία του αποχετευτικού συστήματος που διαπερνά

την περιοχή και φυσικά στις εγκαταστάσεις της Ψυ-

τάλλειας. 

Συνεπώς, η ΕΥΔΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη

δυσοσμία που επικρατεί στην περιοχή. Μάλιστα,

χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη

εκπαιδευτική επίσκεψη σχολείου στη Ψυτάλλεια

χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. 

Ξεκίνησαν, Πέμπτη 3 Μαΐου, οι ερ-

γασίες καθαρισμού των ελεύθε-

ρων παραλιών του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης με ειδικό

μηχάνημα αμμοκαθαρισμού. Οι ερ-

γασίες θα πραγματοποιούνται πε-

ριοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του

καλοκαιριού σε όλες τις προσβά-

σιμες στο μηχάνημα παραλίες.

Αλλά ακόμη και οι παραλίες στις

οποίες δεν έχει πρόσβαση το ει-

δικό μηχάνημα, η υπηρεσία του

Δήμου - μας ενημερώνει - ότι έχει

μεριμνήσει να γίνονται συχνοί κα-

θαρισμοί και με άλλα μέσα. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν από την

ελεύθερη παραλία δίπλα από το

Δημαρχείο στη Βούλα όπου θα το-

ποθετηθούν 200 κυβικά μέτρα

άμμου, ολοκληρώνοντας έτσι τις

εργασίες εξωραϊσμού της και θα

συνεχιστούν στην Ανατολική Πα-

ραλίας Βάρκιζας. Μέσα στις προ-

σεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί ο

πρώτος κύκλος καθαρισμού των

παραλιών, από τις οποίες θα απο-

μακρυνθούν και τα φύκια  που ξε-

βράζονται από τη θάλασσα τους

χειμερινούς μήνες και  έχουν

κάνει θίνες έξω στη στεριά.

Έτσι οι παραλίες θα είναι έτοιμες

να υποδεχθούν κατοίκους και επι-

σκέπτες της θαλάσσιας απόλαυ-

σης και δροσιάς.

Ο Δήμος σημειώνει ότι οι περισσό-

τερες από αυτού του είδους οι ερ-

γασίες θα γίνονται κατά τις

νυχτερινές ώρες, αλλά κατ’ εξαί-

ρεση ενδέχεται να δημιουργείται

μία μικρή ταλαιπωρία για τους

λουόμενους κατά της διάρκεια

των εργασιών καθαρισμού και ζη-

τάει την κατανόηση των λουομέ-

νων.

Καθαρίζονται οι παραλίες στο Δήμο 3Β

Οι αιτήσεις εγγραφών /

επανεγγραφών νηπίων στους

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

του Δήμου Σαρωνικού θα

πραγματοποιηθούν από 10 Μαΐου

2018 έως και 31/05/2018.

Για πληροφορίες  και κατάθεση

αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε

στον Παιδικό Σταθμό της περιοχής

σας ως εξής:

1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Καλυβίων, διεύθυνση: Γκαρόν &

Περιφερειακός Καλύβια. Υπεύθυνη

Σταθμού, Κα Στέφου Αικατερίνη

Τηλ: 2299 0 48517

2. Παιδικός Σταθμός «Νέα Δομή»

Καλυβίων – διεύθυνση: Μέσα

Γειτονιάς (Πίσω από το

Δημαρχείο). Υπεύθυνη, Φωτεινή

Αθανασάκη, Τηλ: 22990 48202

3. Παιδικός Σταθμός «Νέα Δομή»

Περιοχή Λαγονησίου –  Δ/νση:

Ολύμπου  και Κουντουριώτη.

Υπεύθυνη Σταθμού, Αικατερίνη

Βακάλη, Τηλ: 2291 0 22460

4. Παιδικός Σταθμός Αναβύσσου

Δ/νση: Αριστοτέλους 20,

Ανάβυσσος. Υπεύθυνη Σταθμού,

Σοφία Κουκά, Τηλ: 2291 0 36041

email: psanavyssoy@gmail.com

5. Βρεφονηπιακός Σταθμός

Παραλίας Αναβύσσου. Δ/νση:

Κουντουριώτη 12-14 & Καισαρείας

Υπεύθυνη Σταθμού: Σταυρούλα

Σαραντάρη, Τηλ: 2291 0 78520

email: roulasar86@hotmail.com

6. Παιδικός Σταθμός Παλαιάς

Φώκαιας. Δ/νση: Καραπιπέρη &

Αχλαδέας, Παλαιά Φώκαια.

Υπεύθυνη Σταθμού, Ευαγγελία

Φωτεινού. Τηλ: 2291 0 41736

Σημειώνεται δε ότι όταν

ανακοινωθεί η πρόσκληση της

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τη δράση

«Εναρμόνιση Οικογενειακής &

Επαγγελματικής Ζωής» θα γίνει

ενημέρωση από τους Παιδικούς

Σταθμούς που έχετε απευθυνθεί,

ώστε εφόσον υπάρχουν

προϋποθέσεις να κάνετε εκ νέου

αίτηση για ένταξη στο

πρόγραμμα.).

Ξεκίνησε 

ο έλεγχος των

ανασφάλιστων

οχημάτων

Η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων» (ΑΑΔΕ) έχει ζητήσει

από τις ασφαλιστικές εταιρείες

να ανοίξουν τα συστήματά τους,

από Δευτέρα 7 Μαΐου, ώστε η

ίδια η  ΑΑΔΕ να διαπιστώνει αν

τα ανασφάλιστα οχήματα που

ασφαλίζονται πλήρωσαν το

πρόστιμο!!!

σ.σ. Αλήθεια, εδώ δεν υπάρχουν

προσωπικά δεδομένα;;;

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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Εσωκομματικές εκλογές των διαφόρων οργάνων της

έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία και την Κυριακή 13

Μαΐου καλούνται οι ψηφοφόροι της να προσέλθουν για

να ψηφίσουν προκειμένου να αναδείξουν προέδρους και

μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.ΤΟ).

και προέδρους και μέλη των Νομαρχιακών Οργανώσεων

(ΝΟΔΕ). 

Στην Περιφέρεια Αττικής, στον βόρειο τομέα, η νυν πρό-

εδρος Βάνα Ζώτου απέκτησε αντίπαλο την Φρόσω Σακελ-

λαρίου, σύζυγο του πρώην δημάρχου Αγίου Στεφάνου.

Στον ανατολικό τομέα αντιμέτωποι είναι ο Νεκτάριος Κα-

λαντζής δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο

Δήμο Παλλήνης και o Ανδρέας Γκλαβάς, και στον δυτικό

τομέα αντιπαρατίθενται ο Γιάννης Λινάρδος και ο αντιδή-

μαρχος Φυλής Γιάννης Μαυροειδάκος.

Ως μέλος της ΝΟΔΕ Ανατ. Αττικής έχει δηλώσει υποψη-

φιότητα και ο Βουλιώτης  Γιάννης Αγαλιώτης, παλιό

στέλεχος στην τοπική κοινωνία της Βούλας, δημοτικός

σύμβουλος και τ. πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ.

Σε κάποιους Δήμους υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός

μεταξύ των υποψηφίων, οι οποίοι στηρίζονται και στηρί-

ζουν αιρετά πρόσωπα (δημάρχους) της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης, και επομένως ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι

“κλειδί” για τον υποψήφιο ή επανυποψήφιο δήμαρχο

κάθε Δήμου και “παίζεται” η εκλογή ή επανεκλογή του.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τα “μαχαιρώματα” που δί-

νουν και παίρνουν και οι συναλλαγές μεταξύ υποψηφίων

και δημοτικών ...αρχόντων.

Στο Δήμο 3Β υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου,

υπάρχει μία καινοτομία. Οι υποψήφιοι είναι δύο και είναι

γυναίκες· η Βουλιώτισσα Κλαίρη Σαραντάκου και η Βου-

λιαγμενιώτισσα,  Εννυ Φαρμακίδη.

Αφήνω τις δύο κυρίες να αυτοσυστηθούν με το δικό

τους κείμενο.

Aνοιχτή Επιστολή της υποψήφιας

προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο.

Εννυς Φαρμακίδη

Η άνω των 20 ετών ενασχόλησή μου με τα κοινά, είτε ως

ενεργός πολίτης, είτε ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο

Βουλιαγμένης, είτε ως ταμίας και υπεύθυνη γυναικών της

Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας

Βουλιαγμένης, είτε ως μέλος της ΝΟΔΕ

Ανατολικής Αττικής, κινείτο πάντοτε με

γνώμονα την προσφορά μου στον τόπο

όπου κατοικώ και στην Παράταξη. Ποτέ

στην πορεία μου αυτή δεν συνέδεσα την

ενασχόληση αυτή με το προσωπικό οι-

κονομικό ή επαγγελματικό όφελος, δεν

ζήτησα και δεν πήρα ποτέ κάποια θέση

στο δημόσιο, ούτε έχω πάρει χρήματα

ως αμοιβή για κάποια αντίστοιχη θέση.

Δεσμεύομαι να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου

εθελοντικά και δηλώνω κατηγορηματικά πως δεν πρόκει-

ται να διεκδικήσω καμία θέση εργασίας, αμειβόμενη από

δημόσιο δημοτικό ή κομματικό ταμείο καθ’ όλη τη διάρκεια

της θητείας μου ως πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ αλλά και μετά

τη θητεία μου.

Οι τοπικές οργανώσεις των κομμάτων αποτελούν μικρά

κύτταρα δημοκρατίας μέσα από τα οποία δίνεται η δυνατό-

τητα να διεξάγεται διαρκής διάλογος των κομματικών ορ-

γάνων με την κοινωνία, να μεταφέρονται οι θέσεις του

κόμματος και να ακούγονται οι απόψεις και οι προβληματι-

σμοί της κοινωνίας. 

Έχοντας επίγνωση της δύσκολης συγκυρίας που περνάει η

χώρα μας, δηλώνω παρούσα και διεκδικώ στις επικείμενες

εσωκομματικές εκλογές, της 13ης Μαΐου 2018, τη θέση της

Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης. Η στήριξη σας θα μου επιτρέψει να συ-

νεχίσω να προσφέρω στην Παράταξη, να συμβάλω εγώ και

η ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην επικείμενη

μεγάλη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την

αυτοδυναμία για το σχηματισμό μίας ισχυρής κυβέρνησης

με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Θέτω τον εαυτό μου, στη διάθεση ενός εκάστου για ανταλ-

λαγή απόψεων και προτάσεων με στόχο τη συστράτευση

όλων μας στον κοινό μας αγώνα. Η επόμενη μέρα θα μας

βρει ενωμένους, ισχυρούς και έτοιμους για την εκλογική

μάχη όποτε και να γίνει.

Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Φαρμακίδη-Σολογιάννη Άννα (Έννυ) 
anniefarmakides@hotmail.com

Τριβές στις εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. στα 3Β

Ανοιχτή επιστολή 

του Νεκτάριου Καλαντζή
Υποψήφιου πρόεδρος ΝΟΔΕ Ανατ. Αττικής

Αγαπητά μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ο  της Ανατ. Αττικής,

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, 

Στις 13 Μαϊου καλούμαστε να εκλέξουμε Προέδρους των Νομαρ-

χιακών Οργανώσεων (ΝΟ.Δ.Ε.), Μέλη των Νομαρχιακών Διοικου-

σών Επιτροπών (ΝΟ.Δ.Ε.), Προέδρους των Δημοτικών Τοπικών

Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) και Μέλη των Δημοτικών Τοπικών Επι-

τροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).

Στις 13 Μαϊου οι Πρόεδροι των Νο-

μαρχιακών Οργανώσεων (ΝΟΔΕ)

θα εκλεγούν απευθείας από τη

βάση και από όλα τα ενεργά μέλη

της Νέας Δημοκρατίας.

Σε αυτές τις εκλογές δηλώνω την

υποψηφιότητά μου για το αξίωμα

του Προέδρου της ΝΟΔΕ Ανατολι-

κής Αττικής.

Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω

χρόνια, τοσο ως Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημο-

κρατίας, όσο και ως Αυτοδιοικητικός, δηλώνοντας σταθερά παρών

στη ΝΔ. Μαζί, χρόνια τώρα, έχουμε αγωνιστεί για την μεγάλη πα-

ράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Ζητώ την στήριξή σας για μια ισχυρή ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής,

μιας και το επόμενο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία καλείται

να αναλάβει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, με τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Σεβόμενος όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές που ήταν και

είναι τόσα χρόνια στην παράταξη, μαζί με όλους τους αξιόλογους

προέδρους των ΔΗΜ.ΤΟ. και τα Μέλη τους, καθώς και τα νέα

Μέλη της ΝΟΔΕ που θα προκύψουν από τις εκλογές της 13ης

Μαϊου, θα αγωνιστούμε μαζί για να κάνουμε τη ΝΔ κυβέρνηση και

τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Με εκτίμηση,

Νεκτάριος Καλαντζής

Υπ. Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής

Αγαπητα μελη των ΔΗΜ.ΤΟ 

Νεας Δημοκρατιας της Ανατ. Αττικης,

Νεοδημοκρατισσες και Νεοδημοκρατες,

Στις 13 Μαιου καλούμαστε να εκλεξουμε Προέδρους των Νο-

μαρχιακων Οργανωσεων  (ΝΟΔΕ), Μελη των Νομαρχιακων Δι-

οικουσων Επιτροπων (ΝΟΔΕ),

Προέδρους Τοπικων Οργανωσεων

(ΔΗΜ.ΤΟ) και μελη των Δημοτικων Τοπι-

κων Επιτροπων (ΔΗΜ.ΤΕ).

Στις 13 Μαΐου φίλοι μου, οι Προεδροι

των Νομαρχιακων Οργανωσεων

(ΝΟΔΕ) και τα μελη των Νομαρχια-

κων Διοικουσων Επιτροπων για

πρώτη φορα θα εκλεγούν απευθείας

απο τη βαση και απο ολα τα ενεργα

μελη της Νεας Δημοκρατιας.

Σ’ αυτες τις εκλογες δηλώνω την υποψηφιότητά μου  ως

μελος των Νομαρχιακών Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟΔΕ)

Ανατολικης Αττικης.

Ειμαι παλαιό και παντα ενεργό μελος της παράταξής μας.

Τα δυο τελευταία χρόνια υπηρετησα την παραταξη απο

την θεση του Αντιπροεδρου της (ΔΗΜ.ΤΟ) Βαρης Βουλας

Βουλιαγμενης.

Ζητω την στήριξή σας για μια ισχυρη ΝΟΔΕ Ανατολικης

Αττικης με εκπρωσωπηση απο μελη ολων των ΔΗΜ.ΤΟ.

Ο Δημος  μας ποτέ δεν ειχε εκπροσωπο και σαν ξεχωρι-

στες πολεις, αλλα και πρόσφατα με την συνενωση των

τριών Δημων οι εχοντες την δυνατοτητα του εκλέγειν

προτιμουσαν να στηριζουν μελη άλλων περιοχών

Δεσμευομαι οτι θα αγωνιστω μαζι με ολα τα μελη που θα

εκλεγούν και τον Προεδρο που θα  προκύψει να κάνουμε

την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και τον Κυριακο Μητσο-

τακη πρωθυπουργο. Με εκτιμηση,

Αγαλιωτης Γιαννης

Υπ.μελος ΝΟΔΕ Ανατολικης Αττικης

Αγαπητοί Νεοδημοκράτες και Νεο-

δημοκράτισες 

οι κοντινοί μου φίλοι γνωρίζουν τις

σπουδές μου και τις δραστηριότητές

μου, πιστεύω όμως ότι δεν είναι κακό

να συστηθώ και στους καινούργιους

φίλους που απέκτησα ως εκλεγμένο

μέλος της τωρινής τοπικής οργάνω-

σης της Ν.Δ. 
Η πολυετής εμπειρία μου στον τομέα

της δημόσιας διοίκησης με βοήθησε στο

να μπορώ να διακρίνω τα προβλήματα

της τοπικής κοινωνίας μας και μου δημι-

ούργησε το έρεισμα να συνεισφέρω

στην επίλυσή τους γι αυτό και ήμουν

υποψήφια στον Δήμο Βάρης με τον

Κώστα Μπαγλατζή και μετά στον ενω-

μένο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης αρχικά με τον Ανδρέα Κάσδαγλη και

μετά με τον Δημήτρη Δαβάκη.

Είμαι Πολιτικός Επιστήμων, κάτοχος με-

ταπτυχιακού τίτλου σπουδών από την

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτι-

κών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών

"Postgraduate Programme in Southeast

European Studies" και πτυχιούχος του

Παν/μίου Πατρών του τμήματος Ευρω-

παϊκών Σπουδών.  Γνωρίζω απταίστως

Αγγλικά και πολύ καλά Γαλλικά.

΄Εχω γεννηθεί στην Βούλα και είμαι

κόρη του διατελέσαντος επί δύο τετρα-

ετίες δημοτικού συμβούλου και Προ-

έδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου (επί

Προεδρίας Ιωάννη Κιούκη) Σταύρου Σα-

ραντάκου. 

Υπηρετώ στο Υπουργείο Διοικητικής

Ανασυγκρότησης ως Προϊσταμένη του

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου-

λίου και παράλληλα είμαι καθηγήτρια

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη-

σης όπου διδάσκω  πειθαρχικό δίκαιο. 
- Επί 25 έτη εργάστηκα στον χώρο της

Υγείας, σε θέση τμηματάρχη Προσωπικού

στο Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο και ανα-

πληρωτού Διευθυντού. 

- Υπήρξα Γραμματέας της ΕΚΟ του Υπουρ-

γείου Υγείας από το 2004 έως το 2007. 

- Είμαι υπεύθυνη γυναικών από το 2008

της ΕΚΟ του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης.

- Την περίοδο 2012 -2014 ήμουν μέλος της

επιτροπής της Δημ. Διοίκησης της ΝΔ.

- Την παρούσα περίοδο είμαι μέλος της

επιτροπής του τομέα Εσωτερικών της ΝΔ 

Kλαίρη Σαραντάκου
Υποψήφια Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ 

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης



8 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜAΪOY 2018                                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

Η αλληγορία στην τέχνη του λόγου, πεζού και λυρικού

και η προβολή ασχέτων εννοιών  σε συμβολισμό, δίνει

λαβή στη λέξη  να οργιάζει σε  φαντασία και παραλογι-

σμό.  

Και στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος για τον συμβο-

λισμό του μήλου στα ερωτικά και άλλα διαγιγνόμενα.

Κατ΄ αρχήν επιστημονικά το μήλο φαίνεται να είναι σε

ιδιότητες αφροδισιακό.

“Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο” τιτλοφορεί ο καθηγη-

τής Τσαρδάκης ένα παλιότερο φιλοσοφοκοινωνικό βι-

βλίο του.  

Εξ ού και διαισθητικά στο “μήλο” έψαξε και βρήκε η

λαϊκή θυμοσοφία το ένοχο σκουλήκι, για  να συμβολίσει

τα γυναικεία καμώματα της Εύας  και  να φέρει τον Αδάμ

στην παρανομία. Την ώρα μάλιστα που το έτρωγε του

φώναξε επιτιμητικά ο Θεός. Ο Αδάμ ταράχτηκε, το μήλο

του κάθισε και κόλλησε μια για πάντα στο λαιμό του και

έκτοτε αυτό έγινε το ίδιον και  σημαδιακό γνώρισμα του

ανδρικού λαιμού. Και όχι μόνο αυτό. 

Με το μήλο στο λαιμό του καθισμένο, στιγμάτισε τη βλα-

κεία του να χάσει τη βολή του στον παράδεισο.

Ο απλός λαός ταύτισε μορφολογικά τη στρογγυλάδα και

ομορφάδα του μήλου και την προκλητικότητά του με το

γυναικείο στήθος και αλληγορικά με τη σεξουαλική

ηδονή. 

Η απλοϊκή παρατήρηση είπε “μήλα του προσώπου”  τα

ζυγωματικά  που  τονίζουν, την ειδοποιό διαφορά προ-

σώπου σε κάποιες φυλές.  

Το ταύτισε με πολλά υπονοούμενα που έκαναν κάποτε

τις έφηβες  του χωριού να κοκκινίζουν,  τα αγόρια να χα-

σκογελάνε, και τις  γριές να αλληλοσκουντιούνται σε

κάποια παλιά τους θύμιση, στο τραγούδισμα: 

«Μηλίτσα που είσαι στο γκρεμό, τα μήλα φορτωμένη 
τα μήλα σου λιμπίστικα κι ήρθα να τα μαζέψω…….».
αλλά  και 

«το μήλο της καλής μηλιάς, καθάρισμα δεν θέλει 
κι ανέ το φάς και σύφλουδο, γλυκύ ‘ναι σαν το μέλι».  

Το άρθρο όμως  προχωρεί χωρίς συνέχεια σε χρονολο-

γική προσήλωση και τρέχει πίσω σε μετάφραση στο

στίχο της Σαπφούς; 

«Να, σαν το μήλο που κοκκινίζει
στην άκρη του κλαδιού, έσχατο στο πιο ψηλό κλαδί
επάνω 
Αυτοί που πήγαν κι έκοψαν τα μήλα, το λησμονήσαν 
Δεν το λησμόνησαν οι καρπολόγοι της μηλιάς 
μα να το φτάσουν εκεί πάνω, δεν μπορούσαν».  

Μήλο και κόρη, μήλο και απάντρευτη κόρη στο παραδο-

σιακό κρητικό τραγούδι, η κόρη η απάντρευτη περιορι-

σμένη στο σπίτι, αναμένει πάντα ως πρόβατο προς

σφαγή την ώρα για να πουληθεί σε γάμο χωρίς έρωτα

στον σιτευτό του προξενητή.

Αυτή αντιδρά  και η θυμόσοφη χωριάτικη λαλιά, της το

λέγει τραγουδιστά:  

«Το μήλο όσο κρέμεται εις τη γλυκομηλίτσα 
ψήνεται γη ( ή) μαραίνεται, γη τα πουλιά το τρώνε
γη πέφτει στο περίστρατο και τρών το οι διαβάτες
γη πέφτει στο αμπελότραφο κι ο κυνηγός το βρίσκει
Έτσα΄ναι δα κι η κοπελλιά, σαν γίνει του καιρού τση.»
Τραγούδι όπως δείχτηκε στην όλη του τραγικότητα της

ετυμολογίας, που η  λέξη δέχεται την ανάλυση, τρα-

γούδι = τραγική ωδή.  

Ο Θεόφιλος ο Βυζαντινός αυτοκράτορας (829- 842) πρό-

κειται  να παντρευτεί. Είναι έθιμο να γίνεται μια γιορτα-

στική συγκέντρωση με τις  υποψήφιες όμορφες και ο

αυτοκράτορας να διαλέγει δίνοντας στην εκλεκτή του

ένα χρυσό μήλο.

Ο Θεόφιλος σταματά μπροστά στην όμορφη  κόρη Κασ-

σία με το μήλο στο χέρι και της λέγει: «Ὡς ἀρά διά γυ-
ναικός ἐρρύη τὰ φαῦλα», δηλαδή σαν κατάρα από τη

γυναίκα προήλθαν τα πάντα στον κόσμο και αναφέρεται

στην Εύα. 

Η Κασσία εκνευρίζεται και ευφυής  και ετοιμόλογη όπως

είναι «Ἀλλά καὶ διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω» τον

αποστομώνει και με αυτό υπονοεί την θεομήτορα Μαρία

που γέννησε τον Ιησού. 

Και ο Θεόφιλος τότε εξοργισμένος από την αυθάδειά

της, απομακρύνεται και δίνει το μήλο στη Θεοδώρα  την

οποία και καθίζει δίπλα του στο θρόνο. 

Η Κασσιανή χολιασμένη φεύγει και απογοητευμένη γί-

νεται μοναχή και γράφει το «η εν πολλαίς αμαρτίαις πε-
ριπεσούσα γυνή ….»  

Το δόσιμο ενός μήλου το «μηλοβολείν» σε μια κοπέλα,

ιστορικά έγραφε πάντοτε το υπονοούμενο.  

Στο τέλος του  γάμου του Πηλέα με την Θέτιδα, η  Έριδα

που παραμόνευε ζηλόφθονα, πέταξε ένα χρυσό μήλο

ανάμεσα στους καλεσμένους που επάνω του έγραφε

«τῆ Καλλίστη».
Κάτι  που και σήμερα στο κατά το πέρας του  “αμερικα-

νίζειν” του κάθε γάμου  και με τη νύφη  σηκωμένη υπό

του νυμφίου, συνηθίζεται εκείνη με περισσή χάρη να

πετά την ανθοδέσμη της στα χέρια των κοριτσιών που

απλώνονται για να την αρπάξουν. Εθιμική πρόβλεψη

πως όποια την αρπάξει θα παντρευτεί πιο γρήγορα και

ο γαμπρός θα την σηκώσει στην αγκαλιά του, σε δείγμα

δημόσιας αποδοχής του οικογενειακού βάρους. 

Τέλος πάντων γυρίζομε στην ιστορία μας, το χρυσό

μήλο στο γάμο του Πηλέα  φθονερά ρίχτηκε, αλλά δεν

πιάστηκε από κανένα χέρι και μάλιστα χέρι των τριών

Θεαινών, Ήρας, Αθηνάς και Αφροδίτης, που παραμό-

νευαν, όσο και να πάσχισαν.

Δεν ξέρω όμως ίσως και να πιάστηκε το μήλο και από

των τριών τα χέρια μαζί.  

Το θέμα πάντως είναι πως καμιά τους σε πρώτη φάση

δεν το κράτησε. 

Έτσι  τότε φώναξαν τον Πάρι, τον όμορφο της εποχής

και γιο του Πριάμου, για να επιλέξει τη μιά από αυτές

τις τρεις, που είχαν θεωρητικά  ισοψηφίσει.  

Και άρχισε το παζάρι με τις προσφορές. Η Ήρα έταξε

στον Πάρη  ζωή  πλούσια, δόξες και μεγαλεία. Η Αθηνά

νίκες πολεμικές και η Αφροδίτη με ύφος πονηρής προ-

αγωγού, τη μεσιτεία της για να κάνει δική του την πιο

όμορφη γυναίκα του κόσμου.

Ο Πάρις κλονίστηκε  και επέλεξε την Αφροδίτη  η οποία

βέβαια αμέσως άρπαξε το μήλο με το «τῆ καλλίστη» και

πιστή στην υπόσχεση φρόντισε  έτσι  ώστε να τον αγα-

πήσει η Ελένη του Μενελάου. 

Αυτή η περιώνυμος ωραία του Τρωϊκού πολέμου, που  οι

Έλληνες είπανε πως τάχα αρπάχτηκε με το ζόρι για να

δικαιολογήσουν το κερ…  τού Μενελάου,  αλλά και τον

πόλεμο που ίσως από πολλού είχαν οι ίδιοι προγραμμα-

τίσει. 

Στην αρχή και στον στίχο  Α’ ,1985 του “Ερωτόκριτου”,

ο Ερωτόκριτος κάνει στο κρεβάτι τον άρρωστο για να

προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αρετούσας. Αλλά φαί-

νεται πως η Αρετούσα το έχει καταλάβει.

«Στο σπίτι εβάλθη να σταθεί, μέρες να μην τον δούσι
κι όντε ρωτήξει ο Βασιλιάς, πως ειν΄κακά να πούσι.
Τον αρρωστάρην ήκαμε, κι ο Κύρης το πιστεύγει,
και γιατρικά πολλώ λογιών, πέμπει να του γυρεύγει.
Η Αρετή με λογισμόν την αρρωστιά του εγρίκα
μες στην καρδιά είχε τον καημό, στα σωθικά την πρίκα

(πίκρα)» 
Και του στέλνει το δικό της γιατρικό.  

«Μέσα σε τούτον τον καιρόν, κ ήμερες που περνούσα
τέσσερα μήλα δίφορα ηύρεν η Αρετούσα.
Πέμπει και κανικεύγει τα, εις τ’ άρρωστου τη Μάνα 
κείνα εγενήκασι γιατροί, κ εκείνα τον εγιάνα». 

Στα μικράτα μας όταν ακούγαμε «πως ένα μήλο την
ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα» γελούσαμε με την

λαϊκή αφέλεια των παππούδων μας. 

Φαίνεται όμως πως το μήλο έχει όντως σημαντική  συμ-

μετοχή στην υγεία μας και ιδία στην διατήρηση της σε-

ξουαλικής μας ισορροπίας.  

Ανοίγοντας στο διαδίκτυο βρήκα ότι τον Αύγουστο του

2017  είχε δημοσιευθεί  στο επιστημονικό περιοδικό Ac-

tives of Gynaecology and Obstectrics, μια εργασία βγαλ-

μένη από το τμήμα Ουρολογίας του πανεπιστημίου

Santa Clara  επάνω στην σεξουαλική επίδραση που έχει

το “μήλο” στη ζωή της γυναίκας με απόλυτα ευνοϊκά

συμπεράσματα.

Τη  θετική επίδραση του μήλου στην σεξουαλική ζωή

την αποδίδει  στην πολυφαινόλη Phlorizin  που εμπεριέ-

χει μαζί με άλλες σε μεγάλες ποσότητες. Η  Phlorizin

ανήκει στα φυτικά οιστρογόνα τα οποία λιπαίνουν τον

κόλπο τον γυναικείο και βελτιώνουν τον οργασμό εξ  ού

και την γενετήσιο επιθυμία. 

Να λοιπόν που τα λόγια των παλιών έχουν πάντα και κά-

ποια εμπειρική βάση που αποδεικνύεται με τον χρόνο

και επιστημονικά. 

Στους Έλληνες πάντως βρήκα πως το μήλο είναι γνωστό

και καλλιεργείται στη Ελλάδα από τον 7ο π.Χ. αιώνα.

Σαν καρπός διατηρούσε μια υψηλή τιμή λόγω των από

τότε γνωστών αφροδισιακών του ιδιοτήτων.  

Τόσο μάλιστα που όπως λέγεται ο Σόλων ζητούσε από

κάθε νεόνυμφο ζευγάρι να τρώει  από ένα μήλο την

νύχτα τους την πρώτη.

Τελικά αυτός  ο φυτικός κόσμος, χάρισμα θεϊκό, συνέ-

βαλε δυναμικά και στην επιστήμη με το μήλο του Νεύ-

τωνα και την ανακάλυψη της βαρύτητας και την Apple

με το δαγκωμένο μήλο στο πασίγνωστο σήμα της.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Μήλα ευτράπελα και

ερωτικά!
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Τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. η αρχαία ελληνική γραμματεία δέ-

χτηκε τρομερό χτύπημα, όταν μεγάλος αριθμός κλασικών

έργων, τα οποία ήταν γραμμένα σε παπύρους και σε περ-

γαμηνές, υλικά που είχαν μεγάλο κόστος εκείνη την

εποχή, δέχθηκαν την επικάλυψη ή το ξύσιμο των κειμένων,

αφ’ ενός μεν για να μη διαβάζονται τα εν λόγω κείμενα και

αφ’ ετέρου για να ξαναχρησιμοποιηθούν τα υλικά γραφής,

σαν βάσεις για την δημιουργία καινούργιων και διαφορετι-

κών κειμένων, τα οποία ονομάστηκαν «παλίμψηστα»!!!

Η λέξη είναι σύνθετη από δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις:

«πάλιν και ψάω», όπου ψάω σημαίνει αποξέω, αποτρίβω,

δηλαδή ξύνω, (παλίμψηστα = ξαναξυσμένα)!!!

Η δημιουργία των παλίμψηστων, παρουσίασε μεγάλη

έξαρση τον 7ο και στις αρχές του 8ου αιώνα μ.Χ. και προ-

έρχονταν το μεγαλύτερο μέρος  τους από τα Χριστιανικά

μοναστικά ιδρύματα της Ιρλανδίας του  Luxeuil και του Bob-

biο!!

Επί των ημερών μας όμως η σύγχρονη τεχνολογία δίνει

την δυνατότητα, με την βοήθεια των ακτίνων Χ και της φω-

τογράφησης σε διάφορα μήκη κύματος φωτός, να μπορούν

να διαβαστούν τα αρχικά κείμενα,  που υπήρχαν  πριν την

επικάλυψη ή το ξύσιμό τους!

Ένα από τα γνωστά παλίμψηστα, είναι του Αρχιμήδη, το

οποίο είναι ένα χειρόγραφο κειμένων, που περιέχει εργα-

σίες του μεγάλου Έλληνα επιστήμονα, που φέρουν τα εξής

ονόματα:

1) Περί των Μηχανικών Θεωρημάτων

2) Περί των επιπλεόντων Σωμάτων  και

3) Το Οστομάχιον, που το όνομά του σημαίνει «η μάχη των
οστών», γιατί το κατασκευαστικό υλικό ήταν από οστά!!

Αποτελείτο από μια τετράγωνη βάση, διαιρεμένη σε 14 γε-

ωμετρικά σχήματα, τα οποία έπρεπε ο παίκτης να τα ένωνε

σχηματίζοντας πάλι τετράγωνο, με όσους περισσότερους

τρόπους μπορούσε ή έπρεπε να συναρμολογήσει 9 διαφο-

ρετικές φιγούρες, και να αποδείξει ότι το εμβαδόν του τε-

τραγώνου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του εμβαδού του

κάθε σχήματος! Το Οστομάχιο αποτελεί το πρώτο  «παζλ»

του κόσμου!!!

Στη Ιερή Μονή της  Αγίας Αικατερίνης του Σινά, βρέθηκαν

πάρα πολλά παλίμψηστα κείμενα και μερικά από αυτά,

κρύβουν κάποιες “νεκρές” γλώσσες, όπως την Αραμαϊκή

που ήταν μια γλώσσα με ελληνικά και συριακά στοιχεία και

αυτή ήταν η μητρική γλώσσα του Χριστού,  ή την Αλβανική

του Καυκάσου κ.α.!!! 

Τα σβησμένα αυτά κείμενα είναι γραμμένα σε δέκα γλώσ-

σες και περιλαμβάνουν περίπου 6.800 σελίδες, σύμφωνα

με επιστημονικές πηγές!!

Οι επιστήμονες κάνουν προσπάθειες να εμφανιστούν τα

κείμενα που είχαν γραφτεί αρχικά, πριν αυτά σβηστούν  ή

επικαλυφθούν από τους μοναχούς!!

Για την ανάγνωση των αρχικών κειμένων χρησιμοποιείται

από τους επιστήμονες ένας αλγόριθμος υπολογιστή και

έτσι διακρίνονται τα επικαλυμμένα κείμενα, που είναι  ελ-

ληνικά ποιήματα ή  συγγράμματα, μέσα στα οποία βρέθηκε

μια παλαιότατη ιατρική συνταγή, που πιθανολογείται ότι

την είχε γράψει ο μεγάλος Έλληνας ιατρός Ιπποκράτης!!!

Ο αλγόριθμος είναι ένας όρος, που δηλώνει μεθόδους, οι

οποίες εφαρμόζονται για την επίλυση προβλημάτων σε

έννα ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή ανήκει στη γλώσσα

του προγραμματισμού!!

Στο χρονικό διάστημα των πέντε τελευταίων χρόνων, που

ασχολούνται οι επιστήμονες με τις «ανακυκλωμένες» και

ξαναχρησιμοποιημένες περγαμηνές ή παπύρους, τα επι-

στημονικά επιτεύγματα είναι πολύ σπουδαία, καθ’ όσον

έγινε γνωστός ένας πραγματικός θησαυρός γνώσεων και

εκτός από κείμενα ήρθαν στο φως και πολλές εικόνες που

είχαν καλυφθεί ή ξυστεί για την δημιουργία άλλων εικό-

νων! 

Εντυπωσιακό είναι το ότι κάθε γραφή απεικονίζεται με δια-

φορετικό χρώμα, με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολο-

γίας!!!

Άλλο ένα πολύ σπουδαίο Παλίμψηστο είναι του γιατρού

Κλαύδιου Γαληνού, (Πέργαμος 129 μ.Χ. – Ρώμη 199μ.Χ.),

που ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός

μετά τον Ιπποκράτη,  το οποίο ήταν γραμμένο σε ένα δερ-

ματόδετο χειρόγραφο και από αυτό μαθαίνουμε με ποιες

ιατρικές συνταγές γιατρεύονταν οι Αρχαίοι Έλληνες!

Το έργο του Γαληνού ήταν κρυμμένο για 1000 χρόνια κάτω

από Χριστιανικούς ύμνους!!

Στην εποχή που η τυπογραφία ανήκε στο μακρινό μέλλον

και το πρώτο  τυπωμένο κείμενο ήταν ο δίσκος της Φαι-

στού, γιατί είχαν χρησιμοποιηθεί τα σύμβολα που υπάρ-

χουν στο δίσκο,  όπως τα στοιχεία των γραμμάτων στην

τυπογραφία. Όλα τα κείμενα ήταν χειρόγραφα και  απ’

αυτά τα περισσότερα ήταν ελληνικά, αφού η γνώση ήταν

ένα ιδίωμα του ελληνικού πνεύματος, αναπήδησε μέσα

από το θρησκευτικό φανατισμό του σκοταδιστικού Μεσαί-

ωνα, η περίφημη «Αναγέννηση»!!!

Ένας μεγάλος αριθμός των κλασικών αρχαίων ελληνικών

έργων, εκτός εκείνων που κάηκαν ή καταστράφηκαν από

ορισμένους ανθελληνικούς κύκλους, με μόνο σκοπό τον

αφανισμό κάθε ελληνικού στοιχείου, υπάρχουν σήμερα  σε

πολλά μεγάλα χριστιανικά μοναστήρια όπως στο Άγιο

Όρος, στη μονή της Αγίας Λαύρας και στη μεγάλη βιβλιο-

θήκη του Βατικανού, περίπου 600 έργα, και μέρος αυτών

αγοράστηκαν κατόπιν αδράς αμοιβής από Ευρωπαίους επι-

στήμονες οι οποίοι έκλεβαν τις ελληνικές γνώσεις και τις

παρουσίαζαν σαν δικές τους!!!

Μεγάλη πηγή ανεξάντλητης γνώσης υπήρξε η βιβλιοθήκη

της Αλεξάνδρειας, με συγγράμματα ελληνικής γραμμα-

τείας, αλλά και με κείμενα των λαών της Ανατολής και  φι-

λοξενούσε περισσότερους από 700.000 τόμους, ενώ

ιδρύθηκε γύρω στο 3ο αιώνα π.Χ., από την δυναστεία των

Πτολεμαίων και αποτελούσε συνέχεια του οράματος του

Μ. Αλεξάνδρου!!! 

Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης καταστράφηκε το 47

π.Χ. το οποίο ανοικοδομήθηκε και συμπληρώθηκε από την

βιβλιοθήκη της Περγάμου, αλλά στα χρόνια της διακυβέρ-

νησης του  αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Α’., ο οποίος είχε

εξαπολύσει  σφοδρό  διωγμό σε κάθε τι ελληνικό, όπως το

κλείσιμο του ιερού Μαντείου των Δελφών, την απαγό-

ρευση των Ολυμπιακών Αγώνων, το κλείσιμο κάθε ελληνι-

κής σχολής ή ακαδημίας και την καταστροφή όλων των

ελληνικών ναών, κατέστρεψε και την Βιβλιοθήκη της Αλε-

ξάνδρειας, με τη βοήθεια θρησκευτικά φανατισμένου

όχλου,  οι οποίοι  είχαν δολοφονήσει απάνθρωπα και την

φιλόσοφο Υπατία. Την ολοκλήρωση δε της καταστροφής

της Βιβλιοθήκης την έκαναν οι ‘Αραβες  τον 7ο και 8ο

αιώνα!!! 

Γι’ αυτό το λόγο τα «παλίμψηστα» αποτελούν ένα ανεκτί-

μητο θησαυρό και μια πραγματική πνευματική Ανάσταση

του ελληνικού πνεύματος, αν και περιέχουν ένα μικρό

μέρος  από την ελληνική σοφία!!! 

Σήμερα βρίσκονται στο διαδίκτυο περισσότερα από το ένα

τέταρτο των αρχαίων ελληνικών χειρογράφων, που έχει

στην κατοχή της η Βρετανική βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της

ψηφιοποίησης των αρχαίων συγγραμμάτων και αυτά απο-

τελούνται κατά προσέγγιση, από περίπου 280 τόμους, ενώ

περιοριζόμαστε μόνο  στα ανάγλυφα μάρμαρα του Παρθε-

νώνα, που έκλεψε ο ΄Ελγιν, σαν να είναι τα μόνα κλοπι-

μαία!!!

Η επιστήμη γαλουχείται από την ελληνική σοφία και αυτή

με τη σειρά της  χρησιμοποιεί την επιστήμη σαν σωσίβιο

επιβίωσης και διαιώνισής της, όπως με τα παλίμψηστα,

που μέσα από αυτά οι σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις,

μπόρεσαν να αναστήσουν το πρωτοπόρο ελληνικό μεγα-

λείο, το οποίο διέπεται από το αθάνατο σοφό ελληνικό

πνεύμα,  που παρέχει τις βάσεις για κάθε σύγχρονη επι-

στήμη!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Μεγάλο σεισμό βλέπουν
οι επιστήμονες

Ξένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι με πιθανότητα 35%

έως 70%  μπορεί να γίνει  σεισμός στην Κωνσταντι-

νούπολη, άνω των 7 Ρίχτερ έως το 2040! 

Οι ερευνητές, γαλλικού και γερμανικού κέντρο ερευ-

νών, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό «Sci-

entific Reports», ανέλυσαν σεισμικά δεδομένα από τη

Θάλασσα του Μαρμαρά!! Μια ανάσα από το Ακούγιου

που ο Ερντογάν φτιάχνει εργοστάσιο πυρηνικής

ενέργειας, δηλαδή!!!

Είπατε τίποτα!!!

Δοξάστε τον!!!

Με πλαστό πτυχίο ανωτάτης σχολής εμφανίζεται ο

Ερντογάν, όταν το “ανακάλυψε” η αντιπολίτευση. Το

πτυχίο προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Μαρ-

μαρά. Εχει ημερομηνία 1981, ενώ το Πανεπιστήμιο

άνοιξε το 1982!!

Ετσι λοιπόν ο Σουλτάνος βρήκε τον τρόπο να το

...διορθώσει. Κατήργησε το νόμο, που για να κυβερ-

νήσει κάποιος τη χώρα έπρεπε να διαθέτει πανεπι-

στημιακό πτυχίο και έκλεισε, με δικαστική απόφαση,

το Πανεπιστήμιο Μαρμαρά, ούτως ώστε να μη μπορεί

κανείς να ανατρέξει στα αρχεία!!!

Δοξάστε τον και υποκλιθείτε...

...στο καθήκον της ενημέρωσης

8 δημοσιογράφοι έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας στο κα-

θήκον της ενημέρωσης, στις επιθέσεις αυτοκτονίας

που σημειώθηκαν στην Καμπούλ - Πρωτομαγιά - με

30 νεκρούς συνολικά εκ των οποίων ένας φωτοειδη-

σεογράφος του AFP και επτά δημοσιογράφοι

Τα παλίμψηστα!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  



10 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜAΪOY 2018                                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

3 Μαμά, βγαίνω έξω.

ΗΠΑ: see you! ΓΑΛΛΙΑ: au revoir!

ΙΣΠΑΝΙΑ: adios! BRETANIA: bye!

ΕΛΛΑΔΑ: Έξω; πού; με ποιον; γιατί; Ποιος θα σε
φέρει; Πότε θα γυρίσεις; Ζακέτα πήρες; Κάθε
μέρα έξω! Σπίτι είναι αυτό ή ξενοδοχείο. Δεν
έχεις καθόλου χρόνο για μας. Μόνο έξω ξέρεις
να βγαίνεις. Όταν πεθάνω θα μάθεις...

Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Natalie Portman
Αρνήθηκε να δεχθεί βραβείο από 

τη γενέτειρά της, το Ισραήλ!

Η ηθοποιός και κινηματογραφική παραγωγός του Χόλι-

γουντ Natalie Portman ακύρωσε ταξίδι στη γενέτειρά της,

το Ισραήλ, καθώς αρνήθηκε να παραστεί σε τελετή τον

Ιούνιο για να λάβει βραβείο που συνοδεύεται από έπαθλο

ενός εκατομμυρίου δολαρίων λόγω των "πρόσφατων γε-

γονότων" στη χώρα, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές μαζί

με την ακύρωση της τελετής απονομής.

Το Ισραήλ δέχεται διεθνείς επικρίσεις τις τελευταίες

εβδομάδες για τα θανατηφόρα πλήγματά του στις συγ-

κρούσεις με τους Παλαιστίνιους κατά μήκος της μεθορίου

με τη Γάζα. Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και

εκατοντάδες τραυματιστεί, όταν άρχισε η κινητοποίηση

των Παλαιστινίων "Πορεία της Επιστροφής".

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το Genesis Prize

Foundation αναφέρει ότι «δεν έχει άλλη επιλογή παρά να
ακυρώσει την τελετή που είχε προγραμματιστεί για τις 28
Ιουνίου» με στόχο να απονείμει στην ηθοποιό το βραβείο

που ενίοτε αποκαλείται «εβραϊκό βραβείο Νόμπελ». 

Το ίδρυμα αναφέρει ότι ειδοποιήθηκε από εκπρόσωπο της

Portman που δήλωσε ότι: «Τα πρόσφατα γεγονότα στο Ισ-
ραήλ την θλίβουν ιδιαίτερα και δεν αισθάνεται άνετα με
ιδέα της συμμετοχής της σε οποιαδήποτε δημόσια εκδή-
λωση στο Ισραήλ».

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της Ανοι-

χτής Γραμμής για το παράνομο πε-

ριεχόμενο στο διαδίκτυο - SafeLine

(2003-2018), μας δίνουν ενδιαφέ-

ροντα στατιστικά στοιχεία.

34.590 καταγγελίες  για παράνομο

περιεχόμενο στο διαδίκτυο Safe-

Line, με τα τελευταία 5 χρόνια να

κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις

4.000 σε ετήσια βάση. Από αυτές οι

13.000 κρίθηκαν από τους νομικούς

της γραμμής ότι έχουν εγκληματικό

υπόβαθρο και προωθήθηκαν είτε

στις αρμόδιες ελληνικές αρχές

(Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος)

είτε στις ευρωπαϊκές (Europol).

Ως επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού INHOPE από τις 18

Οκτωβρίου 2005, η πρώτη προτεραι-

ότητα της SafeLine ήταν και είναι η

εξάλειψη των εγκλημάτων παιδικής

κακοποίησης στο διαδίκτυο. Μαζί με

το SaferInternet4Kids.gr και το Help-

line.gr, η SafeLine αποτελεί το Ελλη-

νικό Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

που από τον Ιούλιο του 2016 λει-

τουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύμα-

τος Τεχνολογίας και Έρευνας του

Ινστιτούτου Πληροφορικής. 

Η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο

περιεχόμενο  προσφέρει στο κοινό

τη δυνατότητα εύκολης ακόμα και

ανώνυμης επικοινωνίας μέσω της

ιστοσελίδας SafeLine.gr όπου ο χρή-

στης επιλέγοντας το πλαίσιο «Κάντε

Καταγγελία» μπορεί να προβεί σε

αναφορά του παράνομου υλικού που

έχει συναντήσει.    

Τα κυριότερα συμπεράσματα που

προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά

στοιχεία της 15ετούς λειτουργίας

της γραμμής είναι τα εξής:

Οι περισσότερες καταγγελίες που

δέχτηκε η γραμμή αφορούν 

― περιστατικά παραβίασης προσω-

πικών δεδομένων και επικοινωνιών

39%

― εγκλήματα παιδικής κακοποί-

ησης 21%,

― διαδικτυακές οικονομικές απά-

τες 21%. Στην τρίτη θέση έρχονται

τα περιστατικά ρητορικής μίσους και

εκφοβισμού (14%) και ακολουθούν

τα περιστατικά βίας και απειλών στο

διαδίκτυο.

Σταθερά ανοδική τάση καθ’ όλη τη

διάρκεια λειτουργίας της SafeLine

καταγράφεται στα καταγγελθέντα

περιστατικά εγκλημάτων παιδικής

κακοποίησης. Ιδιαίτερα τα τελευ-

ταία 2 χρόνια οι εν λόγω καταγγε-

λίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο

στην Ελλάδα επιβεβαιώνοντας την

αύξηση των περιστατικών που παρα-

τηρείται σε όλο τον κόσμο, μέσα

από τα στατιστικά στοιχεία του IN-

HOPE. Σύμφωνα με τα στοιχείο o IN-

HOPE έλαβε 9.357.240 καταγγελίες

για εικόνες παιδικής κακοποίησης

από τις οποίες επεξεργάστηκε και

προώθησε προς τις διωκτικές αρχές

τις 210.904. Από τις καταγγελίες

που έλαβε ο INHOPE, το 75% του

παράνομου περιεχομένου σε επί-

πεδο Ευρώπης απομακρύνθηκε από

το διαδίκτυο μέσα σε λιγότερο από

72 ώρες.

Ευάλωτες ομάδες και κατά το έτος

2016 αποδεικνύονται τα κορίτσια

παιδικής ηλικίας. Διαπιστώνεται μά-

λιστα ότι  όσο μικραίνει ο μέσος

όρος ηλικίας των παιδιών που

έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολο-

γίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνε-

ται.

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInter-

net4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημε-

ρωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό

με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ

και τη χρήση των κοινωνικών δι-

κτύων με το οποίο μπορεί με τη

σειρά του να ενημερώσει διαδρα-

στικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας.

Το ενημερωτικό portal απευθύνεται

σε γονείς, εκπαιδευτικούς, σε εφή-

βους και παιδιά και περιλαμβάνει κα-

τάλληλο υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής

Βοήθειας Ηelp-line (210-6007686 και

www.help-line.gr), εξειδικευμένοι

ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη

και συμβουλές για εξειδικευμένα θέ-

ματα που σχετίζονται με τη υπερβο-

λική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον

διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση

σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλ-

λους προβληματισμούς σχετικά με

τη χρήση του διαδικτύου, του κινη-

τού τηλεφώνου και των διαδικτυα-

κών παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Κα-

ταγγελιών για το παράνομο περιε-

χόμενο του διαδικτύου SafeLine

(http://www.safeline.gr), δέχεται κα-

ταγγελίες για παιδική κακοποίηση

και παράνομη χρήση του διαδικτύου

Και άλλες πληροφορίες στο Facebook

(/www.facebook.com/SaferInternet4Kid

s-233337290392828) και στο Twitter

(https://twitter.com/SaferInt4Kids).

SafeLine: Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο

περιεχόμενο στο διαδίκτυο
Πρωταθλητές η παιδική κακοποίηση και οι οικονομικές απάτες
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Η παράταξη μας με παρέμβαση

στο Δημοτικό Συμβούλιο και επι-

στολή στις υπηρεσίες, ζητά να

διενεργηθούν αυτοψίες για τη

στατική επάρκεια των πινακίδων

και την τήρηση των προδιαγρα-

φών που προβλέπονται από την

κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ

51138/25.11.2003 ΦΕΚ 1788/

02.12.2003 τεύχος Β’). 

Η εν λόγω ΚΥΑ θέτει σαφείς προ-

διαγραφές και συγκεκριμένα:

― στήριξη με εγκιβωτισμό των

κατακόρυφων στοιχείων σε βάση

από σκυρόδεμα (σημειωτέον ότι

οι ανωτέρω πινακίδες έχουν στη-

ριχθεί μόνο με βίδες εκτόνωσης,

το οποίο – κατά τα λεγόμενα του

Αντιδημάρχου κ. Καλφαντή ενώ-

πιον του Δημοτικού Συμβουλίου

αποτελούν επαρκή και σύννομο

τρόπο στήριξης αυτών όταν

εδράζονται σε τσιμεντένιες επι-

φάνειες),
― απαγόρευση τοποθέτησης φωτει-

νών πινακίδων σε πεζοδρόμια,

― απόσταση κορνίζας από το έδα-

φος τουλάχιστον 2,5μ,

― απόσταση κορνίζας από τη ρυμο-

τομική γραμμή τουλάχιστον 2,5μ,

― τοποθέτηση στις πλατείες διαφη-

μιστικών πλαισίων τύπου «πύργος»

και όχι τύπου «ρακέτας»,

― απαγόρευση φωτεινών ή φωτιζό-

μενων πλαισίων σε γήπεδα εκτός

σχεδίου.

― απαγόρευση τοποθέτησης παντός

είδους πινακίδων σε 

χρήση ειδικών πυράντοχων υλικών

στα πλαίσια που βρίσκονται σε από-

σταση μικρότερη των 30 μ. από δασι-

κές εκτάσεις ή εκτάσεις με πλούσια

βλάστηση (πχ Ντράφι, Διώνη κ.λ.π.).

― απαγόρευση τοποθέτησης πλαι-

σίων σε πάρκα, άλση, δασικές εκτά-

σεις, στον αιγιαλό και την παραλία

και γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο

χώρο εκτός πεζοδρομίων και πλα-

τειών, τόσο μέσα στους κοινόχρη-

στους αυτούς χώρους, όσο και κατά

μήκος του ορίου τους.

Με σοβαρές προτάσεις η παράταξη

μας στη συζήτηση για το λιμάνι.

Ως δομημένη παράταξη "Δύναμη

Ανάπτυξης", με ικανά στελέχη και

με υπευθυνότητα απέναντι στα προ-

βλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε,

ξεκινήσαμε από αρχές Μαρτίου να

σχεδιάζουμε πολύ στοχευμένες

προτάσεις, βιώσιμες και ρεαλιστι-

κές. Αρχές Απριλίου υποβάλλαμε

εγγράφως τις προτάσεις που καταρ-

τίσαμε (20 ημέρες πριν από τη συ-

ζήτηση το δημοτικό συμβούλιο) στο

Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινω-

νιών, στις Λιμενικές Αρχές και στον

Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας.

Οι προτάσεις μας παρουσιάζονται

συνοπτικά, έχουν όμως πλήρη τεκ-

μηρίωση και στοιχεία ωρίμανσης τα

οποία μπορούμε να συζητήσουμε

με φορείς και συλλογικότητες που

θα ενδιαφερθούν. 

Ανδρέας Βασιλόπουλος

σ.σ. Οι προτάσεις τους θα παρου-

σιαστούν στο επόμενο τεύχος της

εφημερίδας.

Αναταράξεις από τις επερχόμενες 

εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ.

Ελάβαμε και δημοσιεύουμε από δημοσιογραφική δεοντολογία, -
χωρίς να διασταυρώσουμε τα διαλαγμανόμενα, γιατί δεν επιθυ-
μούμε ν’ αναμειγυόμεθα στα εσωτερικά των κομμάτων, και στην
περίπτωσή μας της Νέας Δημοκρατίας - επιστολή τού Ιωάννη Προ-
εστού πρώην προέδρου της Τοπικής Βουλιαγμένης της Ν.Δ. και Αν-
τιπροέδρου της νυν ΔΗΜΟΤ. 
Επειδή η επιστολή αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και πρά-
ξεις ή παραλείψεις, η εφημερίδα είναι στη διάθεση των τυχόν θι-
γομένων για εύλογη απάντηση, επειδή το θέμα αφορά μια μεγάλη
μερίδα αναγνωστών μας και ιδιαίτερα οπαδών του κόμματος της

αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και άλλα σχετικά στη σελίδα 17.

Προς τον Πρόεδρο της ΝΔ

κ.Κυριάκο Μητσοτάκη

Κύριε Πρόεδρε με όλα αυτά που συμβαίνουν στις εσωκκοματικές

εκλογές σε όλη την Ελλάδα, από ότι διαβάζω στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, παίρνω το θάρρος ως ένα από τα παλαιότερα στελέχη

της τοπικής της ΝΔ της περιοχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

(πρώην Πρόεδρος τοπικής Βουλιαγμένης και απερχόμενος Αντι-

πρόεδρος της νυν ΔΗΜΤΟ) να σας εκφράσω την λύπη  μου για την

όλη κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί και να ζητήσω την συνδρομή

σας προκειμένου να αποφευχθεί μια δυσάρεστη εξέλιξη που θα

έχει αντίκτυπο στην περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ της

Νέας Δημοκρατίας σε όλη την χώρα.

Δυστυχώς ο απερχόμενος Πρόεδρος της τοπικής και Αντιδήμαρχος

του Δήμου, με την φανερή πλέον υποστήριξη του ίδιου του Δημάρ-

χου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου αποφάσισαν, ότι για να εξυπηρετή-

σουν δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς σε σχέση με τις επερχόμενες

δημοτικές εκλογές, πρέπει να ελέγχουν την τοπική οργάνωση της

ΝΔ. ΄Ετσι αντί να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά και

να μείνουν αμέτοχοι, όταν εκδήλωσε η κ. Σαραντάκου το ενδιαφέ-

ρον της να είναι υποψήφια Πρόεδρος της Tοπικής, επειδή δεν τους

βόλευε γιατί είναι ένα σοβαρό άτομο, όπως πιθανόν να γνωρίζετε,

αφού είναι Προϊσταμένη στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

του Υπουργείου όπου, ήσασταν Υπουργός και άτομο που σας στή-

ριξε στις εκλογές Προέδρου, δηλαδή μη ελεγχόμενο, αποφάσισαν

ότι πρέπει να κατεβάσουν για υποψήφια την κ. Φαρμακίδη, που προ-

σφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στο γραφείο του Δημάρχου

και ήταν και υποψήφιά του στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.

Υπέπεσε από λάθος αποστολή email (της κ. Φαρμακίδη), ότι από

17.4.2018 έχει στα χέρια της την ενημερωμένη λίστα των ενεργών

μελών της περιοχής, που όλοι εμείς δεν είχαμε και που επίμονα το

Οργανωτικό Τμήμα δεν μας την έδινε, λόγω  προσωπικών δεδομέ-

νων και τον κωδικό τον είχε μόνο ο Πρόεδρος. Εκείνη πώς την είχε

και την έστειλε και ηλεκτρονικά σε δικούς της υποψήφιους, δεν

γνωρίζουμε. Γι αυτό και καταθέσαμε ένσταση στην ΝΕΦΕ που

απορρίφθηκε και η κ. Σαραντάκου έκανε προσφυγή στην ΚΕΦΕ.

Δεν θα ήταν λογικό πριν εκδικάσει η ΚΕΦΕ την προσφυγή να πε-

ράσει από τα πειθαρχικά όργανα του κόμματος η κα Φαρμακίδη και

όποιος της έδωσε την λίστα και να αποφασιστεί πρώτα, αν πρέπει

να διαγραφεί ή όχι για την αντιδεοντολογική και παράνομη αυτή

πράξη και μετά να αποφασίσει η ΚΕΦΕ;

Η περιοχή μας είναι ανάστατη από διάφορα δημοσιεύματα στις

εφημερίδες και στο διαδίκτυο και δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει όλη

αυτή η ιστορία, όχι μόνο στις εσωκομματικές εκλογές, αλλά και πε-

ραιτέρω. 

Σας παρακαλώ καλέστε και τις δύο υποψήφιες ή δείτε τα βιογραφικά

τους, την κ. Σαραντάκου όλοι άλλωστε την γνωρίζουν στο κόμμα, την

κ. Φαρμακίδη ποιος την γνωρίζει; Και πάρτε τις αποφάσεις σας με γνώ-

μονα το καλό της παράταξης.

Ευχαριστώ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ

“Δύναμη Ανάπτυξης Ραφήνα - Πικέρμι”

Εκτός προδιαγραφών οι διαφημιστικές 
πινακίδες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα 

Ο Σύλλογος Γονέων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέ-

ρακα διαφωνεί κάθετα με την τοποθέτηση καμερών

βιντεοεπιτήρησης στον προαύλιο χώρο του σχολείου,

τις οποίες τοποθέτησε ο Δήμος Παλλήνης. 

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, που ρωτή-

θηκε από το σύλλογο Γονεών και Κηδεμόνων, η τοπο-

θέτηση έγινε μετά από σχετική οδηγία του

Υπουργείου Παιδείας προς όλα τα σχολεία, για λό-

γους ασφαλείας, προκειμένου να ελέγχουν τους εξω-

τερικούς προαύλιους χώρους και την είσοδο, εκτός

ωρών λειτουργίας του σχολείου.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε κανένας

για το θέμα αυτό. Ούτε ο Σύλλογος Διδασκόντων,

ούτε η μαθητική κοινότητα.

Ο Σύλλογος επικαλείται το άρθρο 18, παρ. 5, της

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα, όπου αναφέρεται ρητά πως: «Η απόφαση για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατος
βιντεοεπιτήρησης πρέπει να λαµβάνεται από το
αρµόδιο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου, αφού
ληφθεί υπόψη η γνώµη των εκπροσώπων του διδακτι-
κού προσωπικού, του Συλλόγου Γονέων και των µαθη-
τικών συλλόγων, όπου υπάρχουν».

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-

νων δηλώνει μεταξύ άλλων:

«Για το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα, εξ’ όσων γνω-

ρίζουμε, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ενημέρωση

προς τον Σύλλογο Γονέων, τη μαθητική κοινότητα ή

τον Σύλλογο Διδασκόντων, ούτε ζητήθηκε προηγου-

μένως η γνώμη τους.

[...] Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του

Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα σε συνεδρίασή του

στις 19/4 αποφάσισε και ζητά: 

1. Αμεση απεγκατάσταση του συστήματος βιντεοεπι-

τήρησης από τον χώρο του σχολείου των παιδιών μας

και άμεση απομάκρυνση της πινακίδας της εταιρίας

security.

2. Σύγκληση έκτακτου Σχολικού Συμβουλίου από τη

Διεύθυνση του σχολείου (με συμμετοχή του εκπρο-

σώπου του Δήμου Παλλήνης στη Σχολική Επιτροπή,

του Μαθητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Διδασκόν-

των και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων) με θέμα

την ενημέρωση του συνόλου της Σχολικής Κοινότη-

τας γύρω από τα θέματα ασφάλειας του σχολείου. 

3. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών

του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού σχο-

λείου Γέρακα με το ίδιο θέμα. Η ασφάλεια του σχολείου

και των παιδιών μας είναι υπόθεση που αφορά και απα-

σχολεί το σύνολο της Σχολικής Κοινότητας (εκπαιδευτι-

κούς, μαθητές και γονείς) η οποία και θα αποφασίσει από

κοινού για τα μέτρα που θα χρειαστεί να λάβει, μετά από

συζήτηση, αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και

κατάθεση σχετικών προτάσεων, με στόχο την εξεύρεση

της καλύτερης δυνατής λύσης προς όφελος όλων και ει-

δικά των παιδιών μας». 

Κάμερες στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα ξεσηκώνουν αντιδράσεις
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Ξεκινάει από τη Δευτέρα 7 Μαΐου η λει-

τουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, όπως είχε προαναγγελθεί προ

μηνών, με δοκιμαστική περίοδο και για

τη γεωγραφική μετακίνηση, αλλά κυ-

ρίως για την ανταπόκριση του κοινού

προκειμένου να παγιωθεί.

Η δημοτική αστική συγκοινωνία θα λει-

τουργεί συμπληρωματικά προς το δί-

κτυο των γραμμών του ΟΑΣΑ και θα

εξυπηρετεί τις εντός του Δήμου μετα-

κινήσεις συνδέοντας τις περιοχές κα-

τοικίας στα πλαίσια της βιώσιμης

κινητικότητας και της προώθησης της

δημοτικής συνοχής.

Στην παρούσα φάση η δημοτική συγκοι-

νωνία θα λειτουργεί από τις 06.30 έως

τις 20.30 κάθε Δευτέρα έως Παρα-

σκευή και από τις 08.00 έως τις 18.00

τα Σάββατα.  Τις Κυριακές και τις αρ-

γίες δεν θα λειτουργεί. 

Έχουν δημιουργηθεί δύο κυκλικά δρο-

μολόγια τα οποία συνδέουν τις περισ-

σότερες γειτονιές του Δήμου με τους

βασικούς πόλους έλξης μετακινήσεων

(οικονομικούς, διοικητικούς, εκπαιδευ-

τικούς, ψυχαγωγικούς αθλητικούς, κοι-

νωνικών εκδηλώσεων). Η συχνότητα

των δρομολογίων θα είναι ένα κάθε

ώρα και στις δύο γραμμές και οι μετα-

κινήσεις θα γίνονται δωρεάν.

Το συνολικό μήκος των δύο γραμμών

είναι περίπου 40 χιλιόμετρα χιλιόμετρα

και δημιουργούνται συνολικά 103 νέες

στάσεις για τη δημοτική συγκοινωνία.

Σε κάθε στάση, μπορεί tο επιβατικό

κοινό να δει συνολικά το δρομολόγιο

της γραμμής στην οποία βρίσκεται, το

σύνολο των στάσεων της γραμμής

αλλά και τις συνδέσεις και τις ανταπο-

κρίσεις με τις γραμμές του ΟΑΣΑ σε

κάθε στάση. 

Οι μεταφορές θα γίνονται με οχήματα

τύπου mini bus 20 θέσεων τα οποία

είναι μισθωμένα από το Δήμο αποκλει-

στικά για το σκοπό αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής πε-

ριόδου λειτουργίας διάρκειας 12

μηνών, θα αποφασιστεί η συνέχιση της

υπηρεσίας με διορθωτικές παρεμβά-

σεις, που ενδεχομένως να προκύψουν

κατά τη λειτουργία λαμβάνοντας

υπόψη τα πιθανά προβλήματα, αλλά και

τον αριθμό επιβατών κατά τον πρώτο

χρόνο λειτουργίας.

Ξεκινάει η Δημοτική Συγκοινωνία στο Δήμο 3Β
Δοκιμαστική περίοδος δώδεκα μηνών

ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ KOKKINH ΓΡΑΜΜΗ
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018, η

προγραμματισμένη Συναυλία του «Μουσικού Εργαστη-

ρίου Έκφρασης και Δημιουργίας», του 1ου Γυμνασίου

Μαρκοπούλου, στο κατάμεστο Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου η «Αρτεμις», με τη στήριξη του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, τη διεύθυνση και

διδασκαλία της χορωδίας του Εργαστηρίου, την οργά-

νωση, παρουσίαση και επιμέλεια της εκδήλωσης, από την

Καθηγήτρια Μουσικής Μαρία Μουσέτη και την ευγενική

συνεργασία και συμμετοχή, του ακούραστου συνεχιστή

της παράδοσης, Λάκη Χαλκιά.

Τα παιδιά, ένωσαν τις φωνές τους με το σπάνιο μέταλλο

και την εκφραστικότητα της φωνής του Λάκη Χαλκιά,

αλλά και με όλο τον κόσμο που τραγουδούσε μαζί τους,

χαρίζοντάς, δυνατές στιγμές συγκίνησης, πνευματικής

ανάτασης, δίνοντας μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας

για τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά,

το έργο «2500 Χρόνια Ελληνική Μουσική» του Λάκη

Χαλκιά, σε μια πολιτιστική ασπίδα και πνευματική θωρά-

κιση για τους νέους! Ένα έργο ακατάλυτο, παγκόσμιο

εφόδιο της Ρωμιοσύνης.

Συγκινητικό μήνυμα απέστειλε ο παγκόσμιος  Έλληνας

Συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, προς τα παιδιά· ένα μή-

νυμα προς όλα τα παιδιά του κόσμου, για έναν κόσμο

κόσμο καλύτερο.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους: παιδιά,  συμμετέχοντες

απόφοιτους, μουσικούς, που κατάφεραν να ενώσουν

τους παρευρισκόμενους, αγγίζοντας την καρδιά όλων.

Ο Λάκης Χαλκιάς με τους μουσικούς του και η Μαρία

Μουσέτη, ευχαρίστησαν όλους εκείνους, που στήριξαν

και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Ιδιαί-

τερα ευχαρίστησαν το Δήμαρχο, Σωτήρη Μεθενίτη και

τον πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου,

Γιάννη Πολίτη, δίνοντας την υπόσχεση για αντίστοιχες

ποιοτικές εκδηλώσεις και στο μέλλον.

«2500 Χρόνια Ελληνική Μουσική», με το Λάκη Χαλκιά στο Μαρκόπουλο
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AΡΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΣΩΦΡΩΝ, Η ΕΝ ΜΕΤΡΩ 

«Καί οὐχ ἥκιστα δή τόν πρῶτον χρόνον ἐπί γ᾽ἐμοῦ Ἀθη-
ναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες· μετρία γάρ ἥδε ἐς τούς
ὀλίγους καί ἐς τούς πολλούς ξύγκρασις ἐγένετο, καί ἐκ
πονήρων τῶν πραγμάτων, γενομένων τοῦτο πρῶτον
ἀνήνεγκε τήν πόλιν».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, βιβλίο 8ο, κεφ. 97, 2-3)

(= Και κατά την πρώτη περίοδο, που επακολούθησε αυτά

τα μέτρα, οι Αθηναίοι είχαν αναμφισβήτητα το άριστο επί

των ημερών μου πολίτευμα· διότι έγινε τότε η προσή-

κουσα ανάμιξη/κράμα Δημοκρατίας και Ολιγαρχίας και

το νέο αυτό πολίτευμα επέτρεψε για πρώτη φορά στην

πόλη να ανορθωθεί πάλιν μετά την ολεθρία κατάσταση,

στην οποία είχε καταπέσει).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας, Θου-

κυδίδης, παρουσιάζει το πολίτευμα που ίσχυσε στην

Αθήνα περίπου από το τέλος Σεπτεμβρίου του 411 π.Χ.

ως τον Ιούνιο του 410 π.Χ. ως το άριστο, το ιδανικότερο

μετά την Ολιγαρχία των Τετρακοσίων.

Από το κεφ. 47, το 8ο βιβλίο ασχολείται με τις πλεκτάνες

και την αντιπαλότητα Ολιγαρχικών και Δημοκρατικών,

ενώ οι πόλεις της Αθηναϊκής Ηγεμονίας βρίσκονται ήδη

σε επανάσταση ή σκέφτονται να αποστατήσουν. Τώρα

όλοι μαζί, Δημοκρατικοί (οι πολλοί) και Ολιγαρχικοί (οι

ολίγοι), εγκαταλείπουν τις “εσωκομματικές” έριδες, που

οδήγησαν στην κατάργηση της δημοκρατίας, και χωρίς

να διαπράττουν ακρότητες (τρομοκρατία, πολιτικές δο-

λοφονίες, βία) αποδέχονται να θυσιάσουν το μισθό τους,

συνεργάζονται, συγκεντρώνονται συχνά στην Εκκλησία

του Δήμου και επιδεικνύουν ένα αίσθημα υπευθυνότητας,

ωριμότητας και ευσυνειδησίας, με στόχο την ανόρθωση

της πόλης τους. Γι’ αυτή τους τη συμπεριφορά κερδίζουν

επάξια τον θαυμασμό του Θουκυδίδη και τον χαρακτηρι-

σμό: «Μετρία γάρ ἥ τε ἐς τούς ὀλίγους καί τούς πολλούς
ξύγκρασις ἐγένετο». Η ανάμιξη των δημοκρατικών και

των αριστοκρατικών στοιχείων αποτελεί το άριστον,

όπως το Συνταγματικόν πολίτευμα επαινείται, διότι ανα-

μιγνύει τα (3) πολιτεύματα: την Βασιλεία, την Αριστοκρα-

τία και τη Δημοκρατία.

Είναι πλέον καιρός κι εμείς, οι απόγονοι του Περικλέους,

να δοκιμάσουμε στην πράξη αυτή τη “μετρίαν ξύγκρα-

σιν”, την μετριοπαθή σώφρονα διακυβέρνηση, αν θέ-

λουμε να βγούμε από την κρίση (GR-EXIT) και να

αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι απόγονοι των Αρχαίων

ημών Προγόνων, τιμώντας την ένδοξη κληρονομιά μας.

Η ζωή είναι ένας αμείλικτος ακήρυκτος πόλεμος και
κάθε τόσο πρέπει να δίνουμε και από μια μάχη. Αν πά-
ψουμε να μαχόμαστε, χαθήκαμε πρόωρα.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΟΣ και ΟΧΙ Διχαστικός

ΚΑΙΡΙΟΣ και ΟΧΙ Καιροσκοπικός

ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΗΣ και ΟΧΙ Παραμυθένιος

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ και ΟΧΙ Δραματοποιημένος

ΕΘΝΙΚΟΣ και ΟΧΙ Εθνοβόρος/εθνοκάπηλος

Συνεχίζουμε τον ιστορικό - διδακτικό - διαχρονικό λόγο

του Λυκίσκου του Ακαρνάνα, του Ελληνικότερου των Ελ-

λήνων, που εκφώνησε το 211 π.Χ. στην Απέλλα της Σπάρ-

της, μπροστά στους αντιπροσώπους των πόλεων απ’ όλη

την Ελλάδα, τον οποίο είχαμε αναφέρει στο προηγού-

μενο φύλλο της εφημερίδας.

Υπενθυμίζει (ο Λυκίσκος) στον Αιτωλό Χλαινέα πως οι Αι-

τωλοί είναι πλέον σύμμαχοι αλλοφύλων βαρβάρων - των Ρω-

μαίων - που προσπαθούν να υποδουλώσουν όλους τους

Έλληνες, λησμονώντας πως στο παρελθόν ρύθμιζαν τις υπο-

θέσεις τους με ομοφύλους. 

«ἐρωτῶ τοιγαροῦν ὑμᾶς, ὦ Κλεόνικε καί Χλαινέα, τίνας
ἔχοντες συμμάχους τότε παρεκαλεῖτε τούτους εἰς τήν κοι-
νοπραγίαν; ἆρ᾽ οὐ πάντας Ἕλληνας; τίσι δέ νῦν
κοινωνεῖτε τῶν ἐλπίδων, ἤ πρός ποίαν παρακα-
λεῖτε τούτους συµµαχίαν; ἆρ᾽οὐ πρός τήν τῶν
βαρβάρων; ὅµοιά γε δοκεῖ τά πράγµαθ᾽ὑµῖν
ὑπάρχειν νῦν καί πρότερον, ἀλλ᾽οὐ τἀναντία·
τότε µέν γάρ ὑπέρ ἡγεµονίας καί δόξης ἐφιλοτι-
µεῖσθε πρός Ἀχαιούς καί Μακεδόνας ὁµοφύλους
καί τόν τούτων ἡγεµόνα Φίλιππον· νῦν δέ περί
δουλείας ἐνίσταται πόλεµος τοῖς Ἕλλησι πρός
ἀλλοφύλους ἀνθρώπους, οὕς ὑµεῖς δοκεῖτε µέν
ἐπισπᾶσθαι κατά Φιλίππου, λελήθατε δέ κατά
σφῶν αὐτῶν ἐπεσπασµένοι καί κατά πάσης
Ἑλλάδος.
(= σας ρωτώ λοιπόν, Κλεόνικε και Χλαινέα, ποιους τότε

είχατε συμμάχους όταν προσκαλούσατε αυτούς στη συμ-

μαχία; άραγε δεν είχατε όλους τους Έλληνες; Με ποιους

τώρα έχετε κοινές ελπίδες ή σε ποια συμμαχία τους προ-

σκαλείτε; Άραγε δεν τους προσκαλείτε να συμμαχήσουν

με τους βαρβάρους; Νομίζετε βέβαια ότι η σημερινή κα-

τάσταση και η τότε είναι όμοια, αλλά όχι αντίθετη· τότε

ήσαστε ανταγωνιστές των Αχαιών και των ομοφύλων Μα-

κεδόνων και του βασιλιά τους, του Φιλίππου, για την ηγε-

μονία και τη δόξα· Τώρα όμως επίκειται πόλεμος για την

υποδούλωση των Ελλήνων εναντίον αλλοφύλων ανθρώ-

πων, τους οποίους εσείς φαίνεστε ότι προσελκύετε κατά

του Φιλίππου, ενώ διαφεύγει της προσοχής σας ότι τους

προσκαλείτε εναντίον του ίδιου σας του εαυτού και ολο-

κλήρου της Ελλάδας).

...Ὥσπερ γάρ οἱ κατά τάς πολεµικάς περιστάσεις
βαρυτέρας ἐπαγόµενοι φυλακάς εἰς τάς πόλεις
τῆς αὑτῶν δυνάµεως χάριν τῆς ἀσφαλείας ἅµα
τόν ἀπό τῶν ἐχθρῶν ἀπωθοῦνται φόβον καί
ποιοῦσιν ὑποχειρίους σφᾶς αὐτούς ταῖς τῶν
φίλων ἐξουσίαις, τόν αὐτόν τρόπον καί νῦν Αἰτω-
λοί διανοοῦνται. βουλόµενοι γάρ περιγενέσθαι Φι-
λίππου καί ταπεινῶσαι Μακεδόνας, λελήθασιν
αὑτοῖς ἐπισπασάµενοι τηλικοῦτο νέφος ἀπό τῆς
ἑσπέρας, ὅ κατά µέν τό παρόν ἴσως πρώτοις ἐπι-
σκοτήσει Μακεδόσι, κατά δέ τό συνεχές πᾶσιν
ἔσται τοῖς Ἕλλησι µεγάλων κακῶν αἴτιον».

(ΠΟΛΥΒΙΟΣ 204/200-122, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Θ’, 37) 

(= γιατί όπως ακριβώς εκείνοι, οι οποίοι στις πολεμικές

περιστάσεις τοποθετούν στις πόλεις μεγαλύτερες φρου-

ρές από το δύναμή τους, χάριν της ασφάλειάς τους, από

τη μια απομακρύνουν το φόβο των εχθρών, συγχρόνως

όμως γίνονται υποχείριοι οι ίδιοι στη δύναμη των φίλων

τους, κατά τον ίδιο τρόπο σκέπτονται τώρα και οι Αιτωλοί.

Ενώ δηλαδή θέλουν να νικήσουν το Φίλιππο και να ταπει-

νώσουν τους Μακεδόνες, έχει διαφύγει της προσοχής

τους ότι έχουν προκαλέσει από τη Δύση τέτοιο νέφος,

το οποίο προς το παρόν θα επισκιάσει ίσως πρώτους

τους Μακεδόνες, στη συνέχεια όμως θα είναι η αιτία με-

γάλων συμφορών για όλους τους Έλληνες).

Στη συνέχεια χρησιμοποιεί στην αγόρευσή του το Μέγα

Αλέξανδρο ως υπόδειγμα, αντικρούοντας μια αναφορά

του Χλαινέα εις βάρος του.
«Πάλιν Ἀλεξάνδρῳ διότι µέν ἀδικεῖσθαι δόξας τήν
Θηβαίων πόλιν ἐκόλασε, τοῦτο πικρῶς ὠνείδισας,
ὅτι δέ τιµωρίαν ἔλαβε παρά τῶν Περσῶν ὑπέρ τῆς
εἰς ἅπαντας τούς Ἕλληνας ὕβρεως, οὐκ ἐποιήσω
µνήµην, οὐδέ διότι µεγάλων κακῶν κοινῇ πάντας
ἡµᾶς ἔλυσε, καταδουλωσάµενος τούς βαρβάρους
καί παρελόµενος αὐτῶν τάς χορηγίας, αἷς ἐκεῖνοι
χρώµενοι κατέφθειραν τούς Ἕλληνας, ποτέ µέν
Ἀθηναίους καί τούς τούτων προγόνους ἀγωνοθε-
τοῦντες καί συµβάλλοντες, ποτέ δέ Θηβαίους, καί
τέλος ὑπήκοον ἐποίησε τήν Ἀσίαν τοῖς Ἕλλησι».

(ΠΟΛΥΒΙΟΣ 204/200-122, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Θ’, 34) 

(= Κατηγόρησες πάλι πικρόχολα - Χλαινέα - τον Αλέξαν-

δρο, γιατί τιμώρησε την πόλη των Θηβαίων, επειδή θεώ-

ρησε ότι αδικείτο απ’ αυτήν, το ότι όμως τιμώρησε τους

Πέρσες για τις προσβολές τους εις βάρος όλων των Ελ-

λήνων καθόλου δεν θυμήθηκες αυτό, ούτε ότι απάλλαξε

όλους εμάς από μεγάλα δεινά, αφού υποδούλωσε τους

βαρβάρους και αφαίρεσε απ’ αυτούς τα μέσα τα οποία

χρησιμοποιώντας εκείνοι κατέστρεφαν τους Έλληνες,

άλλοτε παροτρύνοντας τους Αθηναίους και τους προγό-

νους αυτών και συμπράττοντας μαζί τους και άλλοτε τους

Θηβαίους και τελικά υπέταξε την Ασία στους Έλληνες).

Και τέλος, αφού εξυμνεί τους Αιτωλούς, οι οποίοι πριν

λίγα χρόνια ηγήθηκαν των Ελλήνων και πολέμησαν τους

Γαλάτες για το ελληνικό κοινό καλό, παρουσιάζει τους

Μακεδόνες ως τη μοναδική ελπίδα και εγγύηση για να

ενώσουν το Πανελλήνιο εναντίον του κοινού εχθρού, των

Ρωμαίων.
«Και πρός οὐδέν τούτων ἀπολογηθῆναι δυνάμενοι σεμνύ-
νεσθε, διότι τήν ἐπί Δελφούς ἔφοδον τῶν βαρβάρων ὑπέ-
στητε, καί φατέ δεῖν διά ταῦτα χάριν ἔχειν ὑμῖν τούς
Ἕλληνας. Ἀλλ᾽εἰ διά μίαν ταύτην χρείαν Αἰτωλοῖς χάρις
ὀφείλεται, τίνος καί πηλίκης δεῖ τιμῆς ἀξιοῦσθαι Μακε-
δόνας, οἵ τόν πλείω τοῦ βίου χρόνον οὐ παύονται διαγω-
νιζόμενοι πρός τούς βαρβάρους ὑπέρ τῆς τῶν Ἑλλήνων
ἀσφαλείας; ὅτι γάρ αἰεί ποτ᾽ἄν ἐν μεγάλοις ἦν κινδύνοις
τά κατά τούς Ἕλληνας, εἰ μή Μακεδόνας εἴχομεν πρό-
φραγμα καί τάς (τῶν) παρά τούτοις βασιλέων φιλοτιμίας,
τίς οὐ γινώσκει;»

(ΠΟΛΥΒΙΟΣ 204/200-122, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Θ’, 35) 

(= και ενώ δεν μπορείτε να απολογηθείτε σε τίποτα απ’

αυτά καυχιέστε ότι αντιμετωπίσατε την επιδρομή των

βαρβάρων κατά των Δελφών και ισχυρίζεστε ότι γι’ αυτό

πρέπει οι Έλληνες να σας χρωστούν ευγνωμοσύνη. Αλλά

αν για μια τέτοια υπηρεσία οφείλεται ευγνωμοσύνη

στους Αιτωλούς, ποια και πόσο μεγάλη τιμή πρέπει να λά-

βουν οι Μακεδόνες οι οποίοι το μεγαλύτερο διάστημα της

ζωής τους δεν σταματούν να πολεμούν εναντίον των

βαρβάρων για την ασφάλεια των Ελλήνων; Γιατί ποιος

δεν γνωρίζει ότι αν δεν είχαμε τους Μακεδόνες πάντοτε

ως προπύργιο καθώς και τις φιλοδοξίες των βασιλέων

τους, οι Έλληνες θα διέτρεχαν τους μεγαλύτερους κιν-

δύνους;)

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

――――――――
Ξύγκρασις = σύμμιξη, σμίξιμο, κράμα, ανακάτωμα, ένωση, συγχώ-

νευση, συγκερασμός, συνένωση. Παράγεται από το ρήμα συγκε-

ράννυμι -ύω, κεράω = ανακατώνω, συμμιγνύω, συγχωνεύω,

μετριάζω, συνθέτω, συνάπτω, συναρμολογώ, συνοικειούμαι.

Ἀσυγκρασία· νεότευκτη λέξη από το επίθετο ἀσύγκρατος = ασυγ-

κέραστος, ασυνάρμοστος, ασυμβίβαστος, ασύμφωνος, αταίρια-

στος, απροσάρμοστος, ο μη συγκεκραμένος, άκρατος, άμικτος, ο

έχων ακρασίαν, ο μη μετριοπαθής, ο μη ομογνωμών.

Επομένως σημαίνει Ασυμφωνία, Διαφωνία, Διαφορά, Αντίθεση, Δυ-

σαρμονία, το ασυμβίβαστο. Ασυμβιβασία, Αδιαλλαξία, Ανυποχώ-

ρητη στάση, έλλειψη διάθεσης για συμβιβασμό,  ακαμψία, η εμμονή

και επιμονή σε γνώμη, σκοπό, θέση, στάση.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Μετρίας Ξυγκράσεως*

ἄρχεσθαι
&

Ἀσυγκρασίας*  
παύεσθαι
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Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στο στάδιο

Παπασιδέρη Κορωπίου την Πρωτομαγιά αν-

ταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου και

των Εθνοτοπικών συλλόγων (Ηπειρωτών,

Θρακιωτών, Κρητών και Ποντίων) γιορτά-

ζοντας την άνοιξη όλοι μαζί.

Το παραδοσιακό συγκρότημα “Χοροσταλί-

τες” και το συγκρότημα από το Σύλλογο

Κρητών διασκέδασαν τους παρευρισκόμε-

νους μέχρι αργά το απόγευμα.

Εντύπωση προκάλεσε το παιδικό χορευτικό

τμήμα του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου στην

παράσταση που έδωσε υπό την καθοδή-

γηση του Λουκά Νικόλαου.

Η Ελένη Παυλίδου στο χαιρετισμό της εξ

ονόματος όλων των Συλλόγων,  ευχαρί-

στησε τον Δήμαρχο Δημήτριο Κιούση για

την πρωτοβουλία του και ζήτησε από την

Δημοτική Αρχή η εκδήλωση αυτή να γίνει

θεσμός για την πόλη μιας και προάγει την

παράδοση και τον πολιτισμό.

Ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης ευχαρίστησε τους

Προέδρους των συλλόγων Ηπειρωτών

Τσόγκα Φώτιο, Θρακιωτών Διαμαντίδη

Σταύρο, Κρητών Βλάση Ιωάννη και Ποντίων

Παυλίδου Ελένη για την ανταπόκριση στο

κάλεσμά του.

Στην εκδήλωση παρευρέθη το σύνολο σχε-

δόν του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος των Ηπειρωτών Φώτης Τσόγκας

ευχαρίστησε εξ ονόματος των Ηπειρωτών,

«τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του

Δήμου που δίχως αυτούς θα ήταν δύσκολο το

πέρας της εκδήλωσης».

Tο είδαμε κι αυτό. Κλέβουν

τα καλώδια που συνδέουν

τον δημόσιο φωτισμό σε

κεντρικές αρτηρίες και λεω-

φόρους της Ανατολικής Ατ-

τικής!

Τα τελευταία δε χρόνια έχει

παρατηρηθεί αύξηση των

κρουσμάτων κλοπής των

υπογείων καλωδίων που

συνδέουν τους πυλώνες με-

ταξύ τους, με αποτέλεσμα

κεντρικοί λεωφόροι να μέ-

νουν χωρίς φωτισμό τις

βραδινές ώρες για μεγάλα

διαστήματα μέχρι να ξανα-

κατασκευαστούν νέες κα-

λωδιακές εγκαταστάσεις. 

Προκειμένου να αντιμετω-

πιστεί το τεράστιο αυτό

πρόβλημα με τις συνεχείς

καταστροφές, η Περιφέρεια

Αττικής έχει ξεκινήσει πιλο-

τικά πρόγραμμα εγκιβωτι-

σμού σε μπετόν των

καλωδίων για να αποτραπεί

ο κίνδυνος επανάληψης αν-

τίστοιχων φαινομένων και

να εξασφαλιστεί η ομαλή

λειτουργία των πυλώνων

ηλεκτροφωτισμού. 

Καλούν δε τους πολίτες σε

περίπτωση εάν αντιλη-

φθούν ή εντοπίσουν κρού-

σματα φθοράς των

καλωδιακών εγκαταστά-

σεων, να ενημερώνουν τις

αστυνομικές αρχές και τις

υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Εργασίες εγκιβωτισμού (σε

μπετόν) καλωδίων γίνονται

αυτές τις ημέρες επί του

Οδικού Τμήματος «Κόμβος

Ιππικού Κέντρου – Καλύβια

– Λαγονήσι – Ανάβυσσος»

(λεωφόρος Μαρκοπούλου –

Λαγονησίου). 

Νέος Συνδυασμός στο

Δήμο Παιανίας - 

Γλυκών Νερών

Νέος Δημοτικός Συνδυασμός δημι-

ουργήθηκε στο Δήμο Παιανίας με

τίτλο: «δικαίωμα στο όραμα» με επι-

κεφαλής τον Θανάση Χατζηδάβαρη,

με στόχο να διεκδικήσει το δημαρ-

χιακό θώκο στις επερχόμενες εκλο-

γές.

Ο Θαν. Χατζηδάβαρης, έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας μαζί, με σκοπό να αποκτήσει

πλήρη γνώση της καθημερινότητας και των θεμάτων που απασχολούν τους δημότες, σε

Παιανία και Γλυκά Νερά, ώστε στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, «να έχουμε καταλήξει
στο τι θέλουμε και πως μπορούμε να τα καταφέρουμε ενωμένοι. Άλλωστε … Η δύναμη
της ένωσης κατακτά το κάθε τι!» όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Students Against Violence in Europe» 
στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης

Η 3η διεθνική συνάντηση του διετούς προγράμματος Erasmus+ με θέμα «Students

Against Violence in Europe», εξελίχθηκε την εβδομάδα που τελειώνει (2 έως 5 Μαΐου

2018) στο Δημοτικό Σχολείο Βου-

λιαγμένης, με τη συμμετοχή αντι-

προσωπειών εκπαιδευτικών από

πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγα-

ρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, και

Κύπρο), με μια σειρά εκδηλώσεων

από το σχολείο.

 Τελετή Υποδοχής, στον χώρο του

Σχολείου.   Παρουσίαση-διεξαγωγή «Ολυμπιακών Αγώνων», στο γήπεδο «Δόξα» Βου-

λιαγμένης με τη στήριξη του ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.  Παράλ-

ληλα οι μαθητές, παρουσίασαν διάφορα δρώμενα. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε

εργαστήρια (workshops) σχετικά με το πρόγραμμα και μετά τη λήξη  των εργαστηρίων

οι αποστολές ξεναγήθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής.

Πρωτομαγιά με συλλογικότητες 

και το Δήμο στο Κορωπί
Κλοπή υπογίων καλωδίων 

πυλώνων ηλεκτροφωτισμού!



16 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΜAΪOY 2018                                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

Aθλητικές και ολυμπιακές εγκαταστάσεις έχουν βυθι-

στεί σε ένα ατέλειωτο τέλμα εγκατάλειψης, ερημοποί-

ησης και λεηλασίας  από διάφορους ...αετονύχηδες.

Το θέμα ανακινείται συχνά από τα μαζικά μέσα ενημέ-

ρωσης, ακούγονται διάφορες εξαγγελίες για αποκατά-

σταση των εγκαταστάσεων που έχουν στοιχειώσει,

αλλά στο τέλος της ...ημέρας, δεν αλλάζει τίποτα.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης αυτής είναι μία έκθεση

του Νίκου Γεωργόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εν έτει 1989,

μεγάλου πρωταθλητή του στίβου σε άλλες εποχές και

γνώστη των αθλητικών.

Απευθύνει λοιπόν στις 27 Σεπτεμβρίου του 1989 έκθεση

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταδίου Ειρήνης και

Φιλίας, σημειώνοντας την κατάσταση και βέβαια κατα-

θέτει και τις προτάσεις του για το τι μέλει γενέσθαι. Την

παρουσίαζουμε για να δείτε ότι από τότε - κοντά 30 χρό-

νια - δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρά τις εξαγγελίες,

ακόμη και τέλος του 2017 για αποκατάσταση. Μία επί-

σκεψη στο ΣΕΦ θα σας πείσει...

260 στρ. περιήλθαν

στην ιδιοκτησία του ΣΕΦ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΦ
27.09.1989

Κύριε Πρόεδρε,

προ ημερών, όπως είναι γνωστό, έγινε η παραλαβή του πε-

ριβάλλοντος χώρου, του κλειστού Σταδίου Ει-

ρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) εκτάσεως 260

στρεμμάτων, τερματίζοντας έτσι μια νόθα κα-

τάσταση, αρκετών χρόνων.

Η μελέτη του έργου “Διαμόρφωση Περιβάλ-

λοντα Χώρου” συντάχθηκε από το γνωστό αρ-

χιτεκτονικό γραφείο μελετών (Θ. Παπαγιάννης

και Συνεργάτες) με αρχικό προϋπολογισμό το

1979 188.000.000 δρχ.

Έπειτα από πολλές ταλαιπωρίες οι εργασίες πε-

ρατώθηκαν στα τέλη του 1985 με αρχές του

1986 το δε συνολικό κόστος ανέβηκε στα

735.432.551 δραχμές.

Στα παραπάνω, δεν περιλαμβάνονται τα λιμε-

νικά έργα όπως ο αγωγός αναρρόφησης θαλασ-

σίου νερού!

Σήμερα, α) τα αποδυτήρια, φυλάκια κλπ. έχουν

λεηλατηθεί  β) οι αθλητικές εγκαταστάσεις και

οι παιδικές χαρές, έχουν καταστραφεί γ) το

πράσινο, παρά τη φυσιολογική ανάπτυξή που παρουσιάζει,

εύκολα διακρίνει κανείς σημεία εγκατάλειψης. Σχετικά με

το κανάλι το οποίο περιβάλλει το χώρο, έχει μεταβληθεί σε

εστία μόλυνσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των

γειτόνων, τα δε σκάφη που αυθαίρετα λιμενίζονται, εκτός

από το γεγονός ότι δεν πληρώνουν λιμενιάτικα, μάς επιβα-

ρύνουν και οικονομικά, αφού χρησιμοποιούν το ρεύμα και

το νερό του ΣΕΦ!

Ακόμα ένα σοβαρό ζήτημα που κατά την άποψή μου έχει

παίξει, ρόλο στην καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ο

ασύδοτος τρόπος, με τον οποίο λειτουργούν, τα διάφορα

κέντρα στο χώρο με αποτέλεσμα να έχει μεταβληθεί σε

έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Έτσι, η σημερινή κατάσταση

του χώρου επιεικώς μπορεί να χαρακτηρισθεί άθλια.

Η αιτία που οδήγησε στη σημερινή του απαράδεκτη κατά-

σταση του περιβάλλοντα χώρου είναι η πλήρης αδιαφορία

όλων αυτών που διοίκησαν το ΣΕΦ όλα αυτά τα χρόνια.

Κύριε Πρόεδρε, εάν θέλουμε το χώρο αυτόν να τον μετα-

βάλλουμε σε χώρο χρήσιμο για τη νεολαία, θα πρέπει σύν-

τομα να προχωρήσουμε στη λήψη, αλλά και την άμεση υλο-

ποίηση αποφάσεων, όπως παρακάτω αναφέρω.

1) Δημιουργία υπηρεσίας, που θα έχει την εποπτεία και εύ-

ρυθμη λειτουργία του μέχρι σήμερα αδέσποτου χώρου, των

260 στρ. (φύλακε,ς κηπουροί, καθαρίστριες, συντηρητές

κλπ.).

2) Περίφραξη του χώρου, με δημιουργία φυλασσόμενων ει-

σόδων

3) Καθαρισμός του καναλιού

4) Επαναλειτουργία του μηχανισμού ανακύκλωσης του θα-

λασσίου νερού

5) Τέλος στον αυθαίρετο λιμενισμό των σκαφών

6) Απαγόρευση, της κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στον

περιβάλλοντα χώρο

7) Σταμάτημα των αυθαίρετων παρεμβάσεων άλλων φο-

ρέων, όπως έγινε πρόσφατα από τη Νομαρχία Πειραιά στον

μικρό στίβο, μοναδικό στον Πειραιά

8) Αυστηρή τήρηση των όρων λειτουργίας των Κέντρων και

Αναψυκτηρίων, γιατί ο ασύδοτος τρόπος λειτουργίας τους,

δημιουργεί, τεράστια προβλήματα

9) Ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων και απο-

δυτηρίων

10) Η έξοδος του θεάτρου (Βεάκειο) να γίνεται από την

πλευρά του δρόμου.

Κ. Πρόεδρε θα επαναλάβω για μια φορά ακόμα τον καθο-

ριστικό ρόλο, που παίζει ένας σωστά οργανωμένος περι-

βάλλοντας χώρος, μιας μεγάλης αθλητικής εγκατάστασης

όπως είναι το ΣΕΦ στην ανάπτυξη της μαζικής άθλησης

και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών που θα

γυμνάζονται.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε υποχρέωση σαν Δ.Σ. του ΣΕΦ

να προτάξουμε στις προτεραιότητές μας, την οργάνωση

του χώρου για όφελος της νεολαίας.

25 χρόνια αργότερα!

Ο γράφων επισκέφθηκε το χώρο, 16/9/2014, αφού βέβαια

είχε “αποχωρήσει” από το Δ.Σ. και αφού δεν είχε λάβει ποτέ

απάντηση, να διαπιστώσει ότι τίποτε δεν έχει γίνει αυτά τα

25 χρόνια που ακολούθησαν: 

Γράφει μεταξύ άλλων: 

Επειδή τελευταία πολλά ακούγονται σχετικά με την τύχη

του ΣΕΦ και λόγω του ότι το μόνιμο υποζύγιο ο Ελληνικός

λαός το έχει ακριβοπληρώσει, πήγα να δω σε ποια κατά-

σταση βρίσκεται αυτό το “κόσμημα” και πιστέψτε με από

αυτά που είδα ούτε οι φωτογραφίες που τράβηξα δεν κα-

ταφέρνουν να απεικονίσουν την κατάσταση στην οποία βρί-

σκεται ο περιβάλλοντας χώρος. Ένα ΧΑΟΣ. Ενας

απέρνατος σκουπιδότοπος που μετά τις 5 το απόγευμα δεν

μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος, γιατί κινδυνεύει η ζωή του,

αφού κυκλοφορούν όλων των ειδών τα “τρωκτικά”. Φόβος

και τρόμος. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του Πειραιά

αφημένο εντελώς στην τύχη του. 

Το 1985 ως γωστόν τα εγκαίνια του ΣΕΦ έγιναν με το Ευ-

ρωπαϊκό πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Υποτίθεται ότι τους

χειμερινούς μήνες θα ήταν ο κεντρικός χώρος προπόνησης

και αγώνων του στίβου. Ταυτόχρονα όμως θα εφιλοξε-

νούντο και στις κλειστές αίθουσες μέσα και τα άλλα αθλή-

ματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ, ξιφασκία, βαριά αθλήματα.

Όμως αργά αλλά σταθερά η ΚΑΕ Ολυμπιακός του Κόκαλη

και μετά των αδελφών Αγγελόπουλοι έδιωξαν σχεόν όλα

τα σπορ καταλαμβάνοντας το χώρο για τις ανάγκες της επι-

χείρησής τους με τις ευλογίες της πολιτείας. Ο,τι περίπου

έγινε, με το στάδιο “Καραϊσκάκη” και την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην επανάληψη του ίδιου

έργου. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ θα μπορούσαν άνετα

να βολευτούν όλα τα αθλήματα τα οποία μπορεί να φιλο-

ξενήσει το ΣΕΦ. Βλέπουμε λοιπόν, οι ενδείξεις αυτό δεί-

χνουν, ότι κα το ΣΕΦ θα περάσει στα χέρια των

επιχειρηματιών με την πάγια δικαιολογία της πολιτείας ότι

αδυνατεί για τη συντήρησή του.

Θα μπορούσε αυτή η κατάσταση να ανατραπεί εάν οι θιγό-

μενες Ομοσπονδίες και κυρίως ο ΣΕΓΑΣ θα αποφάσιζαν να

ακολουθήσουν δυναικές λύσεις. Αλλος δρόμος δεν υπάρ-

χει περα από το γεγονός ότι, τα 260 στρ. θα μπορούσαν,

αν υπάρχει αθλητική ηγεσία, να λύσουν πολλά από τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός της Αττικής. 

Μαθαίνω ότι βγήκε ένα κονδύλι γύρω στις 200.000 ευρώ

για τον περιβάλλοντα χώρο. Εχω να πω στον κ. Σιγάλα

στον πρώην μεγάλο παίκτη του μπάσκετ του Ολυμπιακού

και της εθνικής ομάδας, ο οποίος είναι τώρα διευθυντής

στο ΣΕΦ ότι θα πρέπει να προηγηθούν πολλά πράγματα πιο

μπροστά εάν θέλει να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα.

Και κάτι που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τουο

ότι, σε καμμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να

συγκατοικήσουν νυχτερινά κέντρα με αθλητικές

εγκαταστάσεις.

Κι ερχόμαστε στο σήμερα

- «Στην ανακατασκευή οκτώ γηπέδων του περιβάλ-
λοντος χώρου προχωρά το Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας, στο πλαίσιο των απαιτούμενων έργων
προκειμένου οι εγκαταστάσεις του να καταστούν
ξανά κατάλληλες για άθληση και να ανοίξουν στο
κοινό».

- «Η σύμβαση για την ανακατασκευή των γηπέδων
υπογράφηκε (8/11/2017) από την Περιφερειάρχη
Αττικής, Ρένα Δούρου και τον Πρόεδρος του ΔΣ
του ΣΕΦ, Γεώργιο Μανιάτη. Έργο προϋπολογισμού
724.000 € με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί σε διάστημα 30 ημε-
ρών από την υπογραφή».
- «Τα γήπεδα θα διατίθενται δωρεάν σε σχολεία τα πρωινά
για δραστηριότητες άθλησης των μαθητών, ενώ θα μισθώ-
νονται σε αθλητικούς συλλόγους και ιδιώτες τα απογεύ-
ματα», ανέφεραν διάφορα μαζικά μέσα ενημέρωσης το

Νοέμβριο του 2017.

Eχουν περάσει πέντε μήνες και με μία επίσκεψη αύριο στις

εγκαταστάσεις, θα διαπιστώσετε ότι το πολυδιαφημιζόμενο

έργο στο ΣΕΦ που θα τελείωνε σε ένα μήνα, είναι ακόμη

στα ...σπάργανα!

Η ίδια κατάσταση! Εγκατάλειψη παντού! Μεγάλη πίκρα,

γιατί οι νέοι αθλητές μας “καίγονται” από τις ακατάλληλες

εγκαταστάσεις που προπονούνται, με τραυματισμούς που

αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στην παραπέρα πορεία τους.

Δεν διορθώνεται τίποτα σ’ αυτή τη χώρα, γιατί ανέκαθεν

μας κυβερνούσε και μας κυβερνάει το ατομικό συμφέρον.

Νίκος Γεωργόπουλος

Οι τυφλοπόντικες ροκανίζουν παντού και πάντα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- 
Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 04/05/2018
Αριθ. Πρωτ: 16364

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ 2018»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ,  Διακη-
ρύσσει δημόσιο ανοικτός ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής για την παροχή
«Πολιτιστικών  Καλλιτεχνικών &
Αθλητικών  υπηρεσιών  για τη λει-
τουργία του προγράμματος SUM-
MER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2018»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας 149.990,40 € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%  - CPV:
92622000-7 ΑΔΑΜ:

18REQ002803143, όπως αυτά προσ-
διορίζονται με την 06/2018 μελέτη
του Τμήματος Κοινωνικής, Προστα-
σίας, Παιδείας, Πολιτισμού  & Αθλη-
τισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή
προσφορών : 04/05/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 28/05/2018 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Βορριά Μαρία  (τηλ. 2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

Με παρέμβασή τους στη συνε-

δρίαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Ένωσης Περιφερειών

Ελλάδας την Τετάρτη 2 Μαΐου,

στη διάρκεια της συζήτησης του

πρώτου θέματος της ημερήσιας

διάταξης «Νομοσχέδιο Υπουργείο

Εσωτερικών “Κλεισθένης 1”», οι

Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής

και Δυτικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που και Γιάννης Βασιλείου αντί-

στοιχα, εξέφρασαν την αντίθεσή

τους στον διορισμό των Αντιπερι-

φερειαρχών από τους Περιφερει-

άρχες, όπως προβλέπεται στο

νομοσχέδιο. 

Οι δύο Αντιπεριφερειάρχες ανέ-

πτυξαν τα επιχειρήματά τους,

όπως αυτά καταγράφηκαν στην

πρώτη σύσκεψη του Θεματικού Δι-

κτύου Χωρικών Αντιπεριφερειαρ-

χών τον Ιούνιο του 2017 και

επικαιροποιήθηκαν ως προτάσεις –

θέσεις στο συνέδριο της ΕΝΠΕ

τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους,

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι

ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγή-

σει σε διάλυση τις Περιφερειακές

Ενότητες, θα καταστήσει τον

θεσμό ακόμα πιο Περιφερειαρχο-

κεντρικό και συγκεντρωτικό με

αποτέλεσμα να απωλέσει τα όποια

αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά

του έχουν απομείνει. 

Αντίθετα, επέμειναν στη θέση

τους για άμεση εκλογή των Αντι-

περιφερειαρχών από τους πολί-

τες, για την οποία εκφράστηκαν

θετικά ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-

στας Αγοραστός, ο Περιφερειάρ-

χης Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περι-

φερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Κα-

χριμάνης, ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Νίκος Πατσαρίνος και

ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύ-

βοιας Νίκος Στούπης.

Επίσης, στη συνεδρίαση συζητή-

θηκε και αποφασίστηκε η πρόταση

για εκλογή των Αντιπεριφερειαρ-

χών από τους πολίτες, να συμπε-

ριλαμβάνεται στις προτάσεις που

θα υποβληθούν από το ΔΣ της

ΕΝΠΕ για το «Νομοσχέδιο Υπουρ-

γείο Εσωτερικών “Κλεισθένης 1”». 

Διαφωνούν οι Αντιπεριφερειάρχες 

Πέτρος Φιλίππου και Γιάννης Βασιλείου   

στο «Νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών “Κλεισθένης 1”»
Zητούν άμεση εκλογή των Αντιπεριφερειαρχών από τους πολίτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 04/05/2018

Αριθ. Πρωτ: 16375

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για
την υπηρεσία καθαρισμού δημοτικών
κτηρίων του  Δήμου Διονύσου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ,  Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,
για το σύνολο των υπηρεσιών όπως
αυτά προσδιορίζονται με την αριθμ.
3/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός ανέρχεται στα €110.000,00
συμπεριλαμβανομένου του αναλο-
γούντος συντελεστή ΦΠΑ 24% και
θα βαρύνει το τον οικείο προϋπολο-
γισμό του Δήμου (ΑΑΥ 427/2018,
ΑΔΑ: Ψ6Ρ0Ω93-ΤΑΜ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή
προσφορών : 07/5/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 01/06/2018 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 240
ημέρων από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Η εγ-
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,
και θα ανέρχεται στο ποσό
των:1.774,00€ (χιλίων επτακόσια
εβδομήντα τέσσερα ευρώ). Η λήξη
ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον τριάντα (30) ημέρες από
η λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς, ήτοι μέχρι της 28/02/2019.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr,τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

Κομισιόν: “Χωρίς Μελέτη

Οικονομικής Βιωσιμότητας

ο ΧΥΤΑ Γραμματικού!!!”

Απάντηση στον ευρωβουλευτή

Νίκο Χουντή

«Δεν υπάρχουν ούτε καν οι τοποθεσίες
για τις υποδομές που προσδιορίζονται

στον ΠΕΣΔΑ»!!

Δεν υπάρχουν ούτε μελέτες οικονομικής βιωσι-

μότητας (σίγουρα όχι για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού),

αλλά ούτε καν οι τοποθεσίες για τα έργα επεξερ-

γασίας απορριμμάτων και επέκτασης της χωρητι-

κότητας των χώρων υγειονομικής ταφής, που

προσδιορίζονται στον ΠΕΣΔΑ Αττικής!!!

Αυτό αποκαλύπτει η Επίτροπος Περιφερειακής

Πολιτικής της ΕΕ, κ. Κρέτσου, μετά από ερώτηση

του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου

Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην ερώ-

τησή του, αφού σημείωνε ότι, ένα από τα κριτήρια

αιρεσιμότητας ήταν η «προώθηση των οικονομικά
και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον
τομέα των αποβλήτων», έκανε μνεία της Αναφο-

ράς 0573/2011 (Κ. Παπαδιγενόπουλος και 2250

πολίτες) ενάντια στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμ-

ματικού -που παραμένει «ανοικτή» στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο- και η οποία απέδειξε ότι, ενώ το κό-

στος επεξεργασίας για κάθε τόνο απορριμμάτων

στο ΧΥΤΑ Φυλής στοιχίζει 43 €, το κόστος στο

Γραμματικό θα είναι 405€/τόνο(!!), ζητούσε να

μάθει αν υπάρχει μελέτη οικονομικής βιωσιμότη-

τας για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Η Ευρωπαία Επίτροπος, στην απάντησή της, ση-

μειώνει για το Γραμματικό:

«Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λάβει
γνώση για κάποια μελέτη της περιφέρειας Αττι-
κής σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα κά-
ποιου έργου διαχείρισης αποβλήτων στην
περιοχή Μαραθώνα-Γραμματικού».

Επίσης, απαντώντας σε άλλο ερώτημα του Νίκου

Χουντή, σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου,

αναφέρει επί λέξει, μεταξύ άλλων:

«Σχετικά με την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, το περιφερειακό σχέδιο για την Αττική προ-
βλέπει, μεταξύ άλλων, περαιτέρω επεξεργασία
απορριμμάτων και επέκταση της χωρητικότητας
των χώρων υγειονομικής ταφής. Δεν υπάρχουν
ωστόσο τοποθεσίες για τις υποδομές που προσ-
διορίζονται στο σχέδιο», και καταλήγει: «Μέχρι
στιγμής ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν
έχουν ενημερωθεί για κάποιο μεγάλο έργο σχε-
τικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην
Αττική κατά την προγραμματική περίοδο 2014-
2020».
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προ-
κηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία
για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων με-
λετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανά-
θεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για
την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕ-
ΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» προεκτιμώμε-
νης αμοιβής 532.215,03 € (προ ΦΠΑ) ή συνολικής αμοι-
βής 659.946,64 €(με ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχε-
τικής διακήρυξης.
2. Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό των υδραυλικών
έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προ-
στασίας σε περιοχές της Βάρης του Δήμου Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης κατάντη της λ. Βάρης-Κορωπίου που
απορρέουν προς το ρέμα Χέρωμα αλλά και στην οριο-
θέτηση και διευθέτηση του ρέματος.
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε
532.215,03 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτι-
μώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και
ποσό για απρόβλεπτα(15%):

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατη-

γοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας   
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης δημοσίων 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
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές
κατηγορίες μελετών.
4. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανό-
τητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας. 
Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 4ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 4ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 4ετούς εμπειρίας.
5. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση
της δραστηριότητάς τους:
Α) Για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα
οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για
κάθε κατηγορία μελέτης της σύμβασης που θα συνα-
φθεί, η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου είναι η εξής:
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Δ΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης  Α΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.
Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήμα-
τος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/ 2016.
Γ)Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά-

τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε  τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πο-
λυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκο-
μίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμ-
πορικού μητρώου. Στην περίπτωση που  ή χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικο-
νομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής
διακήρυξης.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες.
7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης. 
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κατα-
ληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-
2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση
"Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανά-
θεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και πα-
ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από  οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργα-
λείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
9. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ είναι η 30/04/2018. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών
είναι η 30/04/2018, ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προ-
σφορών είναι η 07/06/2018, ώρα 15:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η
14/06/2018, ώρα 10:00. 
10. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμε-
νους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υπο-
βάλλονται μέχρι και την 01-06-2018 και παρέχονται από
την Υπηρεσία μέχρι και την 05-06-2018. Τα σχετικά αι-
τήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 10.644,00 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέ-
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγ-
γύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
των προσφορών, ήτοι μέχρι τις 07/07/2018. 
12. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Πε-
ριφέρειας Αττικής ΚΑΕ 9762.05.046 . Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι-
κειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα επτά (17)
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθα-
ρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δέκα
(10) μήνες. 
14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρα-
σίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας
Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα:  Δημοπρα-
τήσεις Τεχνικών Έργων της ενότητας: Διαγωνισμοί.
Πληροφορίες στα τηλ. 2132005321, 2135330.
16.Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία 2004/18/ΕΚ) απεστάλη
στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε.  την
05/04/2018.
17. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ την 25/04/2018 (κωδικός ΑΔΑΜ:
18PROC002998298).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Μελέτη Αμοιβή €
――――――――――――――――――――――――
Yδραυλικές Μελέτες(κατ. 13) 405.194,78
Τοπογραφικές Μελέτες(κατ. 16) 24.360,75
Περιβαλλοντικές Μελέτες(κατ. 27) 19.226,36
Γεωτεχνικές Μελέτες(κατ. 21) 14.013,79
――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 462.795,68 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% 69.419,35
――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ532.215,03
ΦΠΑ 24% 127.731,61 
――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 659.946.64       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προ-
κηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία
για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων με-
λετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανά-
θεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για
την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥ-
ΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ» προεκτιμώ-
μενης αμοιβής 499.600,42 € (προ ΦΠΑ) ή συνολικής
αμοιβής 619.504,52 €(με ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους
της σχετικής διακήρυξης.
2. Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό δεξαμενής ανάσχε-
σης, σχεδιασμό των κύριων συλλεκτήρων εκτροπής,
υπερχείλισης, προσαγωγής, εκβολής καθώς και κατάλ-
ληλη διαμόρφωση του ρέματος Εσχατιάς στο νέο ση-
μείο εκβολής και έχει στόχο την αντιπλημμυρική
προστασία της ευρύτερης περιοχής του παλαιού οικι-
σμού Αχαρνών.
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε
499.600,42 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτι-
μώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και
ποσό για απρόβλεπτα(15%):

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-

ούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατη-
γοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας   
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης δημοσίων 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 περι-
πτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές
κατηγορίες μελετών.
4. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανό-
τητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας. 
Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 4ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 8ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) με-
λετητή 8ετούς εμπειρίας.
5. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση
της δραστηριότητάς τους:
Α) Για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα
οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για
κάθε κατηγορία μελέτης της σύμβασης που θα συνα-
φθεί, η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου είναι η εξής:
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Δ΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχίο τάξης  Β΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο τάξης Β΄ και άνω.
Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήμα-
τος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε  τρίτες χώρες που δεν εμ-
πίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που  ή χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πι-
στοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαί-
ωση ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό-
διας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής
διακήρυξης.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες.
7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης. 
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κατα-
ληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-
2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση
"Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανά-
θεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και πα-
ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από  οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργα-
λείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
9. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ είναι η 30/04/2018. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών
είναι η 30/04/2018, ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προ-
σφορών είναι η 11/06/2018, ώρα 15:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η
18/06/2018, ώρα 10:00. 
10. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμε-
νους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υπο-
βάλλονται μέχρι και την 04-06-2018 και παρέχονται από
την Υπηρεσία μέχρι και την 08-06-2018. Τα σχετικά αι-
τήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 9.992,00 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέ-
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγ-
γύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
των προσφορών, ήτοι μέχρι τις 11/07/2018. 
12. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Πε-
ριφέρειας Αττικής ΚΑΕ 9762.05.034 . Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι-
κειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα επτά (17)
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθα-
ρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δέκα
(10) μήνες. 
14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρα-
σίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας
Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα:  Δημοπρα-
τήσεις Τεχνικών Έργων της ενότητας: Διαγωνισμοί.
Πληροφορίες στα τηλ. 2132005321, 2135330.
16.Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία 2004/18/ΕΚ) απεστάλη
στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε. την
05/04/2018.
17. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ την 25/04/2018 (κωδικός ΑΔΑΜ:
18PROC002997795).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Μελέτη Αμοιβή €
――――――――――――――――――――――――
Yδραυλικές Μελέτες(κατ. 13) 298.328,22

Η/Μ  Μελέτες(κατ. 9) 12.109,63

Περιβαλλοντικές Μελέτες(κατ. 27) 22.718,43

Γεωτεχνικές Μελέτες(κατ. 21) 101.278,87
――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 434.435,15 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% 65.165,27
――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ499.600,42

ΦΠΑ 24% 119.904,10 
――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 619.504,52       

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

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

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-19

Για το σχολικό έτος 2018-19 στην Α΄ τάξη Δημοτικού

εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-

2012 έως 31-12-2012.

Για τις εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) θα απευθύνεστε

στα σχολεία τις εργάσιμες ημέρες από 2 έως 18

Μαΐου και από 8:20π.μ. έως 9:45π.μ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Σύμφωνα με

την Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο αναζητείται από την

Σχολική μονάδα. 

β. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού (Β.Υ.Π.), στο οποίο φαί-

νεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο θα πα-

ραλάβετε από το σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο που να πιστοποιεί τη  διεύθυνση κα-

τοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕH, ΟΤΕ, ενοίκιο).

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή του. 

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτη-

σης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία

θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή

για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του

ΥΠ.Π.Ε.Θ., τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μα-

θητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την φοίτηση στο ολοήμερο

τμήμα (αποχώρηση 15.00 ή 16.00) πρέπει να προσκομίσετε βε-

βαίωση εργασίας και των δύο γονέων ή βεβαίωση ανεργίας.

Κυριακή ανοιχτά 

τα καταστήματα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλά-

δος (ΣΕΛΠΕ) ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι για τα

εμπορικά καταστήματα-μέλη του που θα είναι ανοικτά την

προσεχή Κυριακή 6/5/2018, στο πλαίσιο των ενδιάμεσων

εκπτώσεων, το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11πμ

έως τις 8μμ.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ψιλικών ειδών, εξοπλι-

σμένο, στη Βούλα. Επιχείρηση πολλών χρόνων.

Τηλ. 210 8955.620

ZHTEITAI MAΣΕΡ. Το ΟΝΟ concept στη Σύρο

(www.ono.gr) ζητά να προσλάβει για τη σεζόν:

Μασέρ: Απαραίτητα προσόντα  Γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται: -Διαμονή και διατροφή  -Ικανοποιητικές απο-

δοχές (μισθός και bonus)

Συστάσεις και φωτογραφία απαραίτητα.

Tα βιογραφικά να αποστέλλονται στο info@ono.gr

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑ-

ΡΙΑΣ, το γένος ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής  και η

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΝΙΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ το γένος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ που γεννή-

θηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στο Μαρκό-

πουλο Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

Ηλιούπολη Αττικής.

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΦΩ-

ΤΕΙΝΗΣ, το γένος ΒΑΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα

και κατοικεί στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και η  ΧΡΥ-

ΣΑΝΘΗ ΜΟΥΛΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑ-

ΚΗΣ το γένος ΓΡΑΝΑ, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη

των ΗΠΑ και κατοικεί στη Νέα Υόρκη, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στις 29 Ιουλίου ημέρα Κυριακή στον

Αγ. Γεώργιο Καβουρίου Αττικής.

Ο KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και

της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, το γένος ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, που γεν-

νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής

και η  ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του ΣΑΒΒΑ και της ΘΕΟΔΟ-

ΣΙΑΣ το γένος ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

Αθήνα  και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής, θα έλθουν

σε γάμο που θα γίνει στην Ηλιούπολη Αττικής (Αγ.

Τριάδα).

ΓΑΜΟΙ

Μνημόσυνο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ

Την Κυριακή 6 Μαΐου τελούμε 40/ήμερο μνημόσυνο

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (έναντι

Ασκληπιείου Βούλας) αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Συζύγου, Πατέρα, Παππού & Αδελφού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ

Με την 16/2018  διαταγή  Ειρη-

νοδικείου  Κρωπίας  αναγνωρί-

σθηκε το σωματείο με την

επωνυμία «Σύλλογος Διατήρη-

σης και Αναβάθμισης του Φυ-

σικού περιβάλλοντος και του

Οικιστικού Χαρακτήρα  των

3Β» που εδρεύει στον δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

σκοπό την προστασία περιβάλ-

λοντος και οικιστικού χαρα-

κτήρα περιοχής των 3Β και επι-

κυρώθηκε το από 26-3-2018

καταστατικό του που αποτελεί-

ται από 28 άρθρα.

Αθήνα 02-05-2018

Η  Πληρεξούσια  δικηγόρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΕΥΘ.  ΓΟΥΛΑ

ΠΑΝΟΣ 32, ΔΙΛΟΦΟ-ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ.  6932791973

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:7ΤΡ2ΩΛ6-ΠΙΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝKορωπί :
30-04-2018
Αρ. Πρωτ. : 6478
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας: 19441 Κορωπί
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο :210 6626294
FAX  : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι-
κτό άνω των ορίων (Διεθνή) δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές η δημόσια σύμ-
βαση με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης 2018» του Δήμου Κρωπίας
και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ προϋπολογισμού
363.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (σύ-
νολο 450.120,00€) με κριτήριο ανά-
θεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της μεγαλύτερης
ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά
μέσης τιμής λιανικής πώλησης για τα
είδη των τμημάτων 1 και 2 όπως ανα-
λυτικά περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης, με αρ. μελέτης

ΤΥ/19/2018 καθώς και στα παραρτή-
ματά της I έως VII τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος των όρων
διακήρυξης.
Τα προϊόντα που ζητούνται, ανά
CPV, όπως αναλυτικά περιγράφον-
ται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
τα εξής:

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα δύο (2) τμήματα. Εναλλα-
κτικές προσφορές δεν γίνονται δε-
κτές.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από ίδιους πόρους του
Δήμου Κρωπίας και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ.
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση ανά-
θεσης προμήθειας. 
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαί-
νει τη χρονική διάρκεια των δεκαο-
κτώ (18) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης O τρόπος,
ο χρόνος και η παραλαβή των υλικών
θα γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο
5.5 των αναλυτικών όρων της Διακή-
ρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-

κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστή-
ματος, στην οποία θα αναρτηθούν
όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή δι-
ευκρινήσεις, σχετικές με τα έγ-

γραφα του διαγωνισμού μπορούν να
ζητούνται από τους οικονομικούς
φορείς-ενδιαφερόμενους μέχρι την
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και αυτές
(πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα πα-
ρέχονται από μέρους της αναθέτου-
σας αρχής μέχρι την Παρασκευή 18
Μαΐου 2018 μόνο μέσω του συστή-
ματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
Δευτέρα 30 Απρ. 2018 ώρα 15:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Πέμπτη
24 Μαΐου 2018 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ερ-
γάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 31
Μαΐου 2018 και ώρα 12:00, από την

αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό
(1%) επί της καθαρής εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης για το κάθε
τμήμα. Πληροφορίες δίνονται στο
άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια
Ποιοτικής Επιλογής όπως αναφέρον-
ται στους αναλυτικούς όρους της
Διακήρυξης άρθρο 2.2. 
Για τα τμήματα 1 και 2 Καύσιμα Κίνη-
σης: Άδεια που θα έχει εκδοθεί σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(άρθρο 7 § 3 (α) και (γ), αντίστοιχα
του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της
αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/2002). Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στους ανα-
λυτικούς όρους της Διακήρυξης
άρθρο 2.2.
Η ισχύς των προσφορών είναι για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από
την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφυγές γίνονται ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), όπως αναλυ-
τικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των
όρων Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρε-
σία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
23/04/2018.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

TMHMA            Περιγραφή και ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Καύσιμα Κίνησης Δήμος 09134100-8 - 09132100-4 355.000,13 €
2 Καύσιμα Κίνησης ΚΕΔΚ  09132100-4 7.999.86 €
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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

Νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση προβλημάτων γό-

νατος και ισχίου ανοίγει το Ρομποτικό Σύστημα ΜΑΚΟ,

το μοναδικό στην Ελλάδα και από τα πολύ λίγα στην

Ευρώπη, που περιλαμβάνει πλέον και την πλήρη αντι-

κατάσταση του γόνατος. Δυστυχώς δεν το διαθέτει Δη-

μόσιο νοσοκομείο, αλλά το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. 

Οι επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με

το σύστημα ΜΑΚΟ είναι η Μερική και Ολική Αρθροπλα-

στική Γόνατος και η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.

Σε όλες τις επεμβάσεις ρομποτικής ορθοπαιδικής πραγ-

ματοποιείται ειδική τομογραφία πολύ υψηλής ανάλυ-

σης, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην

ανατομία του κάθε ατόμου και προσαρμογή της νέας

άρθρωσης σύμφωνα με τις ανατομικές συνθήκες. Στις

επεμβάσεις γόνατος και ισχίου, η ακρίβεια στην προπα-

ρασκευή των ιστών και η τοποθέτηση των εμφυτευμά-

των, δίνουν ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα ως

προς την κινητικότητα, την αποκατάσταση και την ανα-

τομικότητα της άρθρωσης, που προσομοιάζει απόλυτα

στο ανθρώπινο γόνατο ή ισχίο. Η ακριβής τοποθέτηση

της νέας άρθρωσης με το ΜΑΚΟ αυξάνει σε μεγάλο

βαθμό τη διάρκεια των εμφυτεύσιμων υλικών, πέραν

των 10-15 χρόνων που ισχύει  μέχρι σήμερα, ενώ οι

ασθενείς περπατούν το αργότερο σε 24 ώρες μετά την

επέμβαση.

Όσον αφορά στις επεμβάσεις μερικής αλλαγής με το

ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ, αλλάζει μόνο το φθαρμένο

τμήμα της άρθρωσης, διατηρώντας το υγιές τμήμα του

γόνατος απολύτως ανέπαφο, πραγματοποιείται μικρό-

τερη τομή και ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο

μόνο μία ημέρα. Επίσης, πρακτικά δεν υπάρχει απώλεια

αίματος και η αποκατάσταση είναι αξιοσημείωτα ταχύ-

τερη. Η επέμβαση αυτού του τύπου είναι κατάλληλη για

νεότερους, πάσχοντες από αρθρίτιδα, αλλά και μεγα-

λύτερους ασθενείς ή βαρέως πάσχοντες που δεν μπο-

ρούν να υποστούν μεγαλύτερες επεμβάσεις,

προκειμένου να  προληφθεί η εξέλιξη της οστεοαρθρί-

τιδας. 

Νέοι ορίζοντες στην αντιμετώπιση γόνατος

με τη Ρομποτική Ιατρική
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. . . γ ια την υγειά μας

Τι είναι ο Φυσίατρος; 

Για ποιους λόγους πρέπει να τον επισκεφθούμε;

Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (ΦΙΑπ) είναι η «Θε-

ραπεία με χρήση φυσικών μέσων» (όπως το νερό, η

ζέστη, το κρύο ο ηλεκτρισμός) ήταν ο παλιός ορισμός.

Είναι μια κύρια και αυτόνομη Ιατρική ειδικότητα, που δη-

μιουργήθηκε και άρχισε να αναπτύσσεται μετά τον 2ο

Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω των επιζώντων στρατιωτών με

βαρειές αναπηρίες, οι οποίοι έπρεπε να επανενταχτούν

στην κοινωνία. Στην Αμερική αναπτύχθηκε ραγδαία μετά

τον πόλεμο του Βιετνάμ. Η ανάγκη ανάπτυξης και κατο-

χύρωσης της ειδικότητας αυτής προέκυψε μέσα από την

εμπειρία της άσκησης της. Έτσι σήμερα το όνομα παρέ-

μεινε και ασκείται στα περισσότερα κράτη του κόσμου,

όμως δεν είναι πια φυσικά τα μέσα αλλά σύγχρονα τε-

χνολογικά εργαλεία και εξελίσσεται μέσα από την Ια-

τρική έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Στην χώρα μας η επιστήμη αυτή αναπτύχθηκε καθυστε-

ρημένα.  Από το 1972 γίνεται μια συστηματική προσπά-

θεια για να μεταφερθεί η διεθνής εμπειρία και εξέλιξη

και να εδραιωθεί έτσι στην θέση που της αρμόζει.

Ο Φυσίατρος είναι γιατρός εξειδικευμένος στην Φυσική

Ιατρική και Αποκατάσταση.

Φυσίατροι, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής

Ιατρικής Αποκατάστασης ΕΕΦΙΑΠ, είναι Ιατροί που είναι

ειδικευμένοι στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, μια

ανεξάρτητη ειδικότητα της Ιατρικής η οποία επικεντρώ-

νεται κυρίως στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των

ασθενών που οι λειτουργικές τους ικανότητες, δηλαδή

οι δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις καθημερι-

νές τους ανάγκες, έχουν προσωρινά ή μόνιμα διαταραχ-

θεί. Αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να είναι αποτέλεσμα

μυοσκελετικών, νευρομυϊκών, καρδιαγγειακών ή ανα-

πνευστικών παθήσεων.

Οι παθήσεις που συνήθως θεραπεύονται από τη Φυσική

Ιατρική και Αποκατάσταση περιλαμβάνουν:

Αθλητικές κακώσεις και μυοσκελετικές παθήσεις, Κρα-

νιοεγκεφαλικές κακώσεις, Κακώσεις Σπονδυλικής Στή-

λης και Νωτιαίου Μυελού, Ακρωτηριασμοί των άκρων,

χρόνιο πόνο 

αυχεναλγία, οσφυαλγία - ισχιαλγία, ινομυαλγία, περιαρ-

θρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, παθήσεις των πετάλων των

στροφέων του ώμου, τενοντίτιδα, επικονδυλίτιδα, Παι-

διατρικές αναπηρίες, Σύνδρομα Χρόνιου Πόνου, Εμβιο-

μηχανικές παρεκκλίσεις. 

Επίσης ο φυσίατρος συμβάλει καθοριστικά στη λειτουρ-

γική αποκατάσταση ασθενών με:

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κά-

κωση

παραπληγία, τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας, εγ-

κεφαλική παράλυση, οστεοπόρωση, σκολίωση, λόρ-

δωση, κύφωση, ρευματικές παθήσεις.

Οι διαφορές είναι συχνά σημαντικές. Οι «Ιατροί Αποκα-

τάστασης» (Φυσίατροι) αναλαμβάνουν εκεί που οι άλλοι

Ειδικοί Ιατροί «εγκαταλείπουν». Μετά από κάποια πά-

θηση ή ατύχημα, όταν οι Ιατροί άλλων ειδικοτήτων μπο-

ρούν πλέον να τους προσφέρουν λίγα, οι ασθενείς

προσβλέπουν στο Φυσίατρο και  την «Ομάδα Αποκατά-

στασης» να τους φροντίσει. Η επαναφορά της λειτουρ-

γικότητας που επιτυγχάνεται από τους Φυσιάτρους και

την Ομάδα Αποκατάστασης έχει άμεση επίδραση στην

ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ο Φυσίατρος παρεμβαίνει

σε όλες τις φάσεις της θεραπευτικής αντιμετώπισης του

ασθενούς. Ξεκινάει με τη θεραπεία της υποκειμένης

ασθένειας, που ακολουθείται από σημαντική προσπά-

θεια μέσω και άλλων κατάλληλων θεραπευτικών παρεμ-

βάσεων (όπως η θεραπευτική άσκηση) ώστε

προοδευτικά να ανακτήσει ο ασθενής την βέλτιστη λει-

τουργικότητα. Τελικά, παρέχονται η απαραίτητη εκπαί-

δευση και οι θεραπευτικές οδηγίες για την πρόληψη

υποτροπών. Οι ασθενείς αυτοί αντιπροσωπεύουν μερι-

κές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για θεραπεία στην

Ιατρική Κοινότητα και οι Ιατροί που παρέχουν ολοκλη-

ρωμένα θεραπευτικά προγράμματα (Φυσίατροι) συμβάλ-

λουν σημαντικά για την βέλτιστη ανάρρωσή τους.

Η φυσιατρική χρειάζεται καθώς ο πληθυσμός γερνά, οι

άνθρωποι επιβιώνουν καταστάσεων που κάποτε ήταν

θανατηφόρες και η ποιότητα ζωής εξελίσσεται σε ση-

μαντικό θέμα, εκεί η Φυσιατρική έρχεται σε πρώτο

πλάνο.

Επικέντρωση της ειδικότητας είναι η ανάκτηση της λει-

τουργικότητας του ασθενούς.

Η ειδικότητα εξυπηρετεί όλες τις ηλικιακές ομάδες και

θεραπεύει ένα μεγάλο εύρος παθήσεων.

Οι Φυσίατροι θεραπεύουν οξύ και χρόνιο πόνο και μυο-

σκελετικές διαταραχές. Επίσης θεραπεύουν μωρά με

γεννητικές παραμορφώσεις, κάποιον που υπέστη τρο-

χαίο ατύχημα ή έναν ηλικιωμένο με σπασμένο ισχίο, αν-

θρώπους με τραυματισμό νωτιαίου μυελού, εγκεφαλικά,

ακρωτηριασμούς, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαταραχές

ούρησης, οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα. Αυτές οι

παθήσεις απαιτούν χρόνια Αποκατάσταση.

Οι Φυσίατροι έχουν υψηλή ειδίκευση στην εκτέλεση της

κλινικής εξέτασης του Μυοσκελετικού και του Νευρικού

Συστήματος. Επιπλέον, είναι εκπαιδευμένοι στην συντα-

γογράφηση και την ακριβή μελέτη των εργαστηριακών

εξετάσεων και των  απεικονιστικών (ακτινολογικών) με-

λετών για τη διάγνωση παθήσεων του μυοσκελετικού

και του νευρικού συστήματος. 

Η Ηλεκτρομυογραφική εξέταση (ΗΜΓ),  οι μελέτες της

Ταχύτητας Αγωγής των Νεύρων (ΚΤΑ, ΑΤΑ) και τα σω-

ματοαισθητικά προκλητά δυναμικά αποτελούν επιπλέον

ειδίκευση των Φυσιάτρων και είναι εξαιρετικά χρήσιμες

συμπληρωματικές εξετάσεις για την διάγνωση σε πολ-

λές νευρομυϊκές παθήσεις.

Οι Φυσίατροι, επιπλέον των θεραπευτικών μέσων (φάρ-

μακα κλπ) που εφαρμόζουν στα πλαίσια συνηθισμένης

άσκησης της ιατρικής πρακτικής, χρησιμοποιούν διάφο-

ρες θεραπευτικές τεχνικές, αλλά και μηχανικά και φυ-

σικά μέσα (όπως τη θεραπευτική άσκηση, τη θερμότητα,

το νερό και τον ηλεκτρισμό). Ειδικά προγράμματα θερα-

πευτικής άσκησης αλλά και πιο παρεμβατικές τεχνικές,

όπως διηθήσεις μαλακών μορίων, ενδαρθρικές εγχύσεις

φαρμάκων και άλλες προσαρμόζονται ώστε  να εξυπη-

ρετήσουν εξατομικευμένα τις θεραπευτικές ανάγκες

κάθε ασθενούς. 

Η συνολική προσέγγιση στη θεραπεία περιλαμβάνει τη

χρήση βοηθημάτων και τροποποιήσεων, όπως  βάδισης

και μετακινήσεων, επικοινωνίας, ναρθήκων και προσθε-

τικών μελών.

Για τον Φυσίατρο, ο τελικός θεραπευτικός στόχος είναι

η μεγιστοποίηση της  λειτουργικής ικανότητας του

ασθενούς, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το πρόβλημα.

Ένας ακόμα βασικός ρόλος του Φυσιάτρου είναι να  προ-

ΐσταται και να συντονίζει  την θεραπευτική ομάδα, που

λέγεται «Ομάδα Αποκατάστασης». Αυτή περιλαμβάνει,

φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κλι-

νικούς ψυχολόγους, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς

λειτουργούς, προσθετίστες, ορθωτίστες και εμβιομηχανι-

κούς, για ασθενείς που απαιτούν σύνθετες θεραπευτικές

παρεμβάσεις.

Η άσκηση της Ιατρικής από τους Φυσιάτρους γίνεται σε

όλα  τα  επίπεδα των υπαρχόντων Ιατρικών δομών. Σ’

αυτές περιλαμβάνονται τα Ιδιωτικά Ιατρεία, τα Εργαστή-

ρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, τις Ελάχιστες

Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης, τα Κέντρα Αποκατά-

στασης – Αποθεραπείας Ανοικτής και Κλειστής Νοση-

λείας και τα μεγάλα Νοσοκομεία (δημόσια και Ιδιωτικά).

του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης
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Μία μεγάλη γιορτή στήθηκε το Σάβ-

βατο 28 Απριλίου για τον Παλληνιακό

και για ολόκληρο τον Δήμο Παλλήνης,

αφού η ιστορική ομάδα που ίδρυσε ο

αείμνηστος Νίκος Αναστασίου πριν

από 79 χρόνια, γιόρτασε την άνοδό

της στην Γ΄ Εθνική κατηγορία. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος μαζί με τον πρόεδρο της ομά-

δας Γιώργο Ζάβρα τίμησαν τους διοι-

κητικούς και αθλητικούς παράγοντες

και τους ποδοσφαιριστές, μπροστά

στους ένθερμους φίλαθλους συμπολί-

τες απονέμοντάς τους τιμητικά μετάλ-

λια αλλά και το κύπελο του πρωτα-

θλητή. 

Μία νέα εποχή ξεκινά για την ομάδα

του Παλληνιακού, με περισσότερες

υποχρεώσεις και ισχυρότερο ανταγω-

νισμό.

Άνοδος του Παλληνιακου Α.Ο στην Γ΄Εθνικη κατηγορία

Τα διασυλλογικά πρωταθλήματα επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης έφθασαν
πλέον στο τέλος τους.  Εκκρεμούν
μόνο τα μπαράζ ανόδου από την Α2
στην Α1 Γυναικών.
Οι ομάδες που φιλοξενούνται στην αί-
θουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Βούλας, (Λευκάδος 1), πέτυχαν πολύ
καλές επιδόσεις.

1. ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ
• ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – Α1 Εθνική κατηγ.
Με εξαιρετικό τελείωμα του πρωτα-
θλήματος, η ομάδα κατάφερε να απο-
φύγει την ψυχοφθόρο διαδικασία των
μπαράζ παραμονής, καταλαμβάνοντας
τελικά την 7η θέση.  
ΑΘΛΗΤΕΣ:  Κύρου Κλαούντιο – Κορδούτης

Δημήτρης – Τσόπελας Ανδρέας – Γκουτζίδης

Δημήτρης – Μπαριτάκης Κωνσταντίνος.

• ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – Α2 Εθνική
Σχετικά νωρίς εξασφάλισε την παρα-
μονή στην κατηγορία, η νεανική ομάδα
του Άρη Βούλας, παίρνοντας τελικά
την 7η θέση.
ΑΘΛΗΤΕΣ:  Πετρής Παναγιώτης, Κορδού-

της Ιάσονας, Μπόσκοβιτς Γιάννης, Διαμαν-

τόπουλος Μιχάλης, Κανέλλης

Κωνσταντίνος.  Οι 4 τελευταίοι, πήραν το

χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων.

• ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ – Β’ Εθνική κατηγ. Αττ.
Ένα βήμα από τα μπαράζ ανόδου
έφτασαν οι αθλητές της ομάδας που

υστέρησαν στην ισοβαθμία με τον 3ο
ΓΑΟΠ και πήραν την 4η θέση.
ΑΘΛΗΤΕΣ:   Γενεράλης Νίκος, Μάρτος Θο-

δωρής, Κοκκινίδης Μιχάλης.

• ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Β’ Εθνική
κατηγ. Αττικής
Δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβι-
βασμό, καθώς κατέλαβε την 10η θέση.
ΑΘΛΗΤΕΣ:  Παϊζης Γεράσιμος, Σιδηρόπου-

λος Δημήτρης, Μωραϊτης Ρένος, Τσιγκά-

ρης Παύλος.

• ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 – Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 4η θέση πήρε, αφού δεν ευνοήθηκε
στην τριπλή ισοβαθμία με τον 2ο και τον
3ο της βαθμολογίας.  Θα συνεχίσει και
του χρόνου στην ίδια κατηγορία.
ΑΘΛΗΤΕΣ:  Διακουμάκος Αλέξανδρος, Κα-

νέλλης Δημήτρης, Ανδρουλάκης Μιχάλης,

Τσουκαντάς Λευτέρης.

• ΑΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ – Γ’ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατέληξε τρίτος, με τους περισσότε-
ρους αθλητές να παίρνουν τις πρώτες
τους εμπειρίες.
ΑΘΛΗΤΕΣ:  Τσαβλίρης Γιώργος, Ψαρρά Ιά-

κωβος, Κοασίδης Βασίλης, Ραυτογιάννης

Λευτέρης, Ατσίκπασης Παναγιώτης, Μπλέ-

τσης Αλέξανδρος, Καλογερόπουλος Κώ-

στας, Ζαρόγιαννης Ιάσονας.

2. ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 – Α2 Εθνική κατηγ.
Η μόνη ομάδα που δεν έχει ακόμα τε-
λειώσει τις υποχρεώσεις της, καθώς
συμμετέχει στα μπαράζ ανόδου στην

Α1, που θα γίνουν 12-13 Μάϊου στην
Θεσσαλονίκη.   Στην κανονική περίοδο
πήρε την 3η θέση.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ:  Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Πα-

τεράκη Στέλλα, Καλογιάννη Μαρία, Τσβετ-

κοβα Βενελίνα.

• ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – Β’ Εθνική κατηγ.
Εξασφάλισε την 6η θέση και την παρα-
μονή στην κατηγορία.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ:  Πεχλιβανίδη Φοίβη, Γενε-

ράλη Μαριάννα, Μαδέση Δήμητρα, Στραϊ-

τούρη Ελένη.

• ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – Β’ Εθνική κατηγ.
7η θέση, με πολύ νεανική ομάδα.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ:  Φραγκάκη Κατερίνα, Δημη-

τρίου Μαρία, Τσαβλίρη Έλενα, Καφάτου

Ναταλία, Φυλακούρη Ρένα.  Οι 4 πρώτες,

πήραν το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό

του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασί-

δων.

• ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Β’ Εθνική
κατηγ. Αττικής
8η θέση και παραμονή στην κατηγορία
και για την Τρίτη ομάδα μας που συμ-
μετείχε σε αυτή.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: Παπαδοκωνσταντάκη Στέλλα,

Τσαουσόγλου Σοφία, Τσαγκάρη Ιουλία,

Τζέρπου Νίκη.

• ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ – Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολλές εμπειρίες, 7η θέση και παρα-
μονή στην κατηγορία.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ:  Ραυτόγιαννη Άρτεμις, Στραϊ-

τούρη Καλομοίρα, Τζαϊν Σιμράν, Βλάχου

Αγλαΐα.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Τραμπολίνο

Με επιτυχία διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπο-

λίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών-

Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων)  και το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου Συλλό-

γων & Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών,

Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκο-

ρασίδων) και Επιπέδων 1-4 στις 29-30 Απριλίου 2018 στο

Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από  90 αθλητές και

αθλήτριες από 45 συλλόγους της Ελλάδος στο τραμπο-

λίνο, στο διπλό μίνι τραμπ και στον ακροβατικό διάδρομο.

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και η εκπρόσωπος της ομοσπονδίας  γι’

αυτά τα αθλήματα Ελένη Κρανίτη ευχαρίστησε τον Δήμο

Λαυρεωτικής και το «Θορικό» για την παραχώρηση του

κλειστού γυμναστηρίου. 

Η εθνική ομάδα Τραμπολίνο εξασφάλισε την συμμετοχή

της στους  Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του  Τόκυο

2020.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE
Αίτημα ΠΑΟ για αλλαγές στις άδειες

Επίσημο αίτημα στη Super League για αλλαγή του κανο-

νισμού που αφορά τον υποβιβασμό των ΠΑΕ που δεν

αδειοδοτούνται ζήτησε χτες μέσω σχετικής επιστολής

ο Παναθηναϊκός. Η ενέργεια των «πρασίνων» σχετίζεται

με το σημερινό κρίσιμο ΔΣ της Λίγκας που έχει προ-

γραμματιστεί για σήμερα, με σκοπό τη συζήτηση και την

ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ΠΑΕ Πανα-

θηναϊκός στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων στην

οικονομική κρίση της χώρας και στην καταγγελία από

πλευράς συνδρομητικού καναλιού του συμβολαίου κεν-

τρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ως αι-

τίες για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν άλλες δύο προσπάθειες

από πλευράς Λίγκας για αλλαγή της ποινής, χωρίς όμως

αποτέλεσμα, αφού στην πρώτη δεν συγκεντρώθηκε η

απαιτούμενη πλειοψηφία στην ψηφοφορία ενώ στη δεύ-

τερη αναβλήθηκε το τότε ΔΣ. Με δεδομένη μάλιστα την

αδυναμία που υπήρξε για να συγκεντρωθούν οι ψήφοι

των 2/3 των μελών, όπως απαιτούνται για την αλλαγή

της ποινής, χτεσινές πληροφορίες ήθελαν τη Λίγκα να

θέτει θέμα και αλλαγής των κανόνων της συγκεκριμένης

ψηφοφορίας και να απαιτηθεί απλά το 50%+1 των ΠΑΕ

που θα δώσουν το «παρών» στο ΔΣ.

Προς νέο -3

Την ώρα που στον Παναθηναϊκό καλούνται να βρουν

λύση μέχρι τη Δευτέρα για τα οφειλόμενα στον Γερμανό

πρώην παίκτη τους Γενς Βέμερ προκειμένου να αποφύ-

γουν την τρίτh αφαίρεση 3 βαθμών που τους έχει επι-

βληθεί και οδηγεί σε υποβιβασμό, νέα προβλήματα

έρχονται στην επιφάνεια. Χτες το διαιτητικό δικαστήριο

δικαίωσε τον Μίκαελ Εσιέν στην προσφυγή του κατά του

Παναθηναϊκού, επίσης για οφειλόμενα, κι έτσι για μια

ακόμη φορά ο σύλλογος αντιμετωπίζει ποινή αφαίρεσης

βαθμών.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Ρόμα νίκησε, η Λίβερπουλ πανηγύρισε

Παρούσα στον μεγάλο τελικό του Champions League θα

είναι η Λίβερπουλ, παρά την (ανώδυνη) ήττα της με 4-2 στο

στάδιο Ολίμπικο από τη Ρόμα. 

Η αγγλική ομάδα κατάφερε να τιθασεύσει τον αρχικό εν-

θουσιασμό αλλά και τη διαρκή επιμονή των γηπεδούχων

που έψαξαν με όλους τους τρόπους για μία μεγάλη νίκη και

μία τεράστια πρόκριση-ανατροπή. 

Ωστόσο, ουσιαστικά ποτέ δεν κινδύνευσε για τη Λίβερπουλ

η υπόθεση πρόκριση, καθώς με το υπέρ της 5-2 του πρώτου

αγώνα και με τα δύο τέρματα που πέτυχε στο πρώτο ημί-

χρονο, έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό του ματς και τις διαθέ-

σεις των γηπεδούχων.

Όταν λοιπόν, η Ρόμα σημείωσε τα δύο τελευταία της τέρ-

ματα (στο 87 λεπτό και στις καθυστερήσεις του ματς) ήταν

ήδη πολύ αργά για να διεκδικήσει το ποθητό εισιτήριο. 

Υπενθυμίζεται ότι αντίπαλος της Λίβερπουλ στον μεγάλο

τελικό θα είναι η ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης. 

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
«Ναι μεν αλλά» για τον Παναθηναϊκό

Θέση για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με

την κόντρα ανάμεσα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον εκτε-

λεστικό διευθυντή της Ευρωλίγκας, Iσπανό Τζόρντι Μπερ-

τομέου, πήραν οι υπόλοιπες 10 ομάδες της Λίγκας που

έχουν εγγυημένο συμβόλαιο με τη διοργανώτρια.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν επιτίθενται κατά του ισχυρού

άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, Δ. Γιαννακόπουλου, τον οποίο

κατηγορούν για προσβλητική συμπεριφορά προς τη διορ-

γάνωση και τις δομές της, με στόχο να επηρεάσει τα απο-

τελέσματα. Μάλιστα τονίζουν πως θα κινηθούν οι

δικαστικές διαδικασίες για τον αποκλεισμό του από τις τά-

ξεις της Λίγκας. Από την άλλη πάντως διευκρινίζουν πως η

Λίγκα επιθυμεί την παραμονή του Παναθηναϊκού στη διορ-

γάνωση, χωρίς τον Δ. Γιαννακόπουλο. Οι ομάδες που συ-

νυπογράφουν την ανακοίνωση είναι οι εξής: Αναντολού

Εφές, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μα-

κάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Ολίμπια Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρί-

της, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις Κάουνας.

Συνάντηση με FIBA
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, ο Δ. Γιαννακόπουλος συ-

ναντήθηκε στην Αθήνα με τον γενικό γραμματέα της FIBA,

Πάτρικ Μπάουμαν, με αντικείμενο το ενδεχόμενο προσχώ-

ρησης του Παναθηναϊκού στο FIBA Champions League   

ΠΟΛΟ

Προβάδισμα για τον Εθνικό
Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωτα-

θλήματος της Α1 πόλο ανδρών έκανε χτες ο Εθνικός, που

νίκησε εντός έδρας τον Υδραϊκό με 10-9, στην πρώτη ανα-

μέτρηση των δύο ομάδων για τα προημιτελικά. Το ματς

ήταν συναρπαστικό και κρίθηκε στα πέναλτι, καθώς η κανο-

νική διάρκεια βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 6-6. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΡΟΜΙΑ 2018 στη Βάρη

Διεθνής αγώνας με την επωνυμία «DROMIA 2018 sprint

and relays meeting» διοργανώνεται στο Δήμο Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στις 26 Μαΐου 2018 με ώρα έναρξης

18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπα-

γλατζής» από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) και τον Α.Ο. Βάρης

«Δρομέας»

Eπίθεση κατά Βασιλακόπουλου

Επίθεση ομαδόν από όλο το φάσμα του ισπανικού μπά-

σκετ, και όχι μόνο, δέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος

Βασιλακόπουλος, ο οποίος σε μια αποστροφή δηλώσεών

του στον «Sport FM» ανέφερε ότι «ο Πάου Γκασόλ κολ-
λάει τα τελευταία του ένσημα στους Σπερς ως παίκτης και
δεν είναι πια καλός παίκτης».

Πέρα από την κριτική που του άσκησαν τα ισπανικά μέσα

τα οποία έκαναν λόγο για «επίθεση στη σημαία του ισπα-
νικού μπάσκετ» τοποθετήθηκε τόσο ο Χόρχε Γκαρμπα-

χόθα, πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, παλιός

διεθνής και συνοδοιπόρος του Γκασόλ όσο και ο Σέρτζιο

Σκαριόλο, ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της «φού-

ρια ρόχα».

Πρώτος με 12 μετάλλια 

ο Γ.Σ. Γλυφάδας 

1ος ήρθε ο Γ.Σ. Γλυφάδας, στο Διασυλλογικό Πρωτά-

θλημα στίβου Παμπαίδων - Παγκορασίδων στον Αγ.

Κοσμά και το Στάδιο Αγ.Δημητρίου, την  21 Απριλίου

2018, με έξι  χρυσά, δύο αργυρά και τέσσερα  χάλκινα

μετάλλια.

1ος ο Πολίτης Στέργιος  στα 3.000μ.                       .                 

1η η  Μινοπούλου Ειρήνη  στα 150μ.  

1η η Καρνασιώτη Ευαγγελία στα  2000μ.

1η η Καρνασιώτη Σμαράγδα  στό άλμα εις ύψος 

1η η Ματσέλα Αποστολία  στό Ακόντιο    

1η η Ομάδα των Παγκορασίδων στην σκυτ. 4χ300μ.    

2η η Παντελίδη  Αννα  στην  σφαίρα 

2η η Ομάδα των Παμπαίδων στην σκυτ. 4χ300μ.    

3η η Ομάδα των Παμπαίδων στην σκυτ. 4χ80μ.    

3ος  ο Δεσπούδης  Χρίστος στά  1.000μ.     

3η η Συκόκη Αναστασία  στα  150μ.

3η η Ρεφενέ Κατερίνα στα  600μ. 

Εξαιρετική παρουσία για την ομάδα των Παμπαίδων

– Παγκορασίδων A΄ στο 2ο διασυλλογικό πρωτάθλημα

της χρονιάς με 45 αθλητές/τριες, ηλικίες 14 & 15 ετών.

6o Σχολικό Πρωτάθλημα

Δημοτικών Σχολείων στον

Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»

διοργανώνουν, το 6ο Σχολικό Πρωτάθλημα, στις εγκατα-

στάσεις του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου!

Έχοντας πλέον καθιερώσει τα Σχολικά Πρωταθλήματα σε

θεσμό, καλούν και φέτος  να συμμετέχετε στην αθλητική

διοργάνωση, αφήνοντας τους μαθητές Δημοτικού, των Ε’

και ΣΤ’ τάξεων, να υπενθυμίσουν, για μια ακόμη φορά, την

αξία του «ευ αγωνίζεσθαι»!
Φέτος το Σχολικό Πρωτάθλημα θα περιλαμβάνει Καλαθο-

σφαίριση, Πετοσφαίριση και Ποδόσφαιρο! Το πρόγραμμα,

ξεκινάει με τους αγώνες Καλαθοσφαίρισης, το Σάββατο 5

Μαΐου 2018, στις 5:30 μ.μ., στο Κλειστό γυμναστήριο του

Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.

Μετά το τέλος των αγώνων, θα απονεμηθούν αναμνηστι-

κές πλακέτες στα σχολεία και διπλώματα στους μαθητές,

για την συμμετοχή τους. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 



O HΓΕΜΟΝΑΣ
του Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Ναπολέοντα
Βοναπάρτη
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