
21ο €

Θα ‘ταν απαισιόδοξο ένας κατ’ εξοχήν αισιόδοξος

άνθρωπος να πει, με μια χροιά, μάλιστα, μακάβρια

ότι «δε θα λυπηθώ δα και πολύ» να εγκαταλείψω

έναν κόσμο ακόμα πρωτόγονο, βάρβαρο και απάν-

θρωπο, παρ’ όλη την αλματώδη τεχνολογική και επι-

στημονική πρόοδο. Μια πρόοδος που σ’ ορισμένες

περιπατώσεις αγγίζει το μεγαλείο του θαύματος!

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για «διχασμένη προ-
σωπικότητα» της ανθρωπότητας.

Απ’ τη μια η ευαισθησία, ο ανθρωπι-

σμός, η αλληλεγγύη, η συνεργασία

των λαών, η δικαιοσύνη, η αναλο-

γική ισότητα, ο σεβασμός στη δια-

φορετικότητα και η αυθόρμητη

σύγκλιση των πολιτισμών, και ως

επιστέγασμα η ειρήνη των εθνών

και της κοινωνίας.

Κι απ’ την άλλη η βαρβαρότητα, η

απληστία, ο φόνος, η περιφρόνηση

του ύψιστου επιτεύγματος της φύσης – που είναι η

ζωή – η γενοκτονία, η αναισθησία, o εγωκεντρισμός,

ο ρατσισμός, το μίσος, η εκδίκηση και αντεκδίκηση.

Η απώλεια της μνήμης του παραδείγματος (προς μί-

μηση ή αποφυγή).

Αναστροφή: Το «ὃ σὺ μισεῖς ἑτέρῳ μὴ ποιήσεις»,
χωρίς το ΜΗ!                                Συνέχεια στη σελ. 2 

του Κώστα 
Βενετσάνου

Εγγραφές στους Βρεφο-

Nηπιακούς σταθμούς  

22 Δήμοι τρέχουν! 

«Ὅπου γάρ ἅμιλλα
ἐνταῦθα καί νίκη ἐστί»

Αριστοτέλης

Κοίτα σελ. 14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

H Γάζα ποτίστηκε
στο αίμα

Σκέψεις - Απόψεις

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ - ΝΑΠΟΛΕΩΝ - ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

Ημέρα 

Μνήμης και 

αγώνα 

αναγνώρισης 

της γενοκτονίας 

διεθνώς 
Σελίδα 12

Χωρίς πετρελαϊκά
απόβλητα τα 3Β 

Σελίδα 3

19 MAΪΟΥ 1919

Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Λεπτομέρειες της Δημοτικής

Συγκοινωνίας στα 3Β Σελίδα 6

Τα πρότυπα
των Εφήβων

Σελίδα 9

Σελίδα 23

Σελίδα 7
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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

Πρόσφατα, προχθεσινά αποτρόπαια γεγονότα (αντι-

γράφω από τον Τύπο):  «Στο αίμα βάφτηκε πάλι η
Γάζα: “Σκότωσαν πάνω από 60 Παλαιστίνιους διαδη-
λωτές την ώρα που έθαβαν τους νεκρούς”», (news-

bomb) άλλους 60. Τραυμάτισαν πάνω από 2500!

«Βρέφη οκτώ μηνών ανάμεσα στα θύματα στη Γάζα
από δακρυγόνο» (CNN Greece).

Κι άλλοι πέθαναν από δακρυγόνα. Τα δακρυγόνα φαί-

νεται πως είναι ασφυξιογόνα, για κάποιους, τουλάχι-

στον.

Γιατί αυτά; Τίμημα για τις ορέξεις του Τραμπ ν’ ανα-

γνωρίσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσα-

λήμ και να εγκαινιάσει την εν τάχει μετεγκατάσταση

της Πρεσβείας των ΗΠΑ, εκεί. Για τους Αμερικανούς

(ιέρακες) φταίει η Χαμάς!... Δικαιολογία προφανώς.

Για να δούμε τι λέει επ’ αυτού ο Μακιαβέλλι και ο

...Ναπολέων Βοναπάρτης: Ο πρώτος, που του προσή-

ψαν τον όρο μακιαβελισμό λέει: «τους ανθρώπους
πρέπει ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου (πράγμα

που δεν το προσπάθησαν ποτέ οι Ισραηλινοί) ή να

τους εκμηδενίζεις (πράγμα δύσκολο, εν προκειμένω

και χρονοβόρα επιδίωξη). Όταν τους τραυματίζεις,
συνεχίζει, σ’ εκδικούνται...»1 Πράγμα που συμβαίνει

εδώ και πενήντα χρόνια, από τον «πόλεμο των έξι

ημερών» που ξεκίνησε το Ισραήλ – με δικές του δυ-

νάμεις και τις ίδιες, με σήμερα, πλάτες, και ανταπέ-

δωσε εκδικώντας ο «μαύρος Σεπτέμβρης» στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972 με ασύμ-

μετρη πολεμική ενέργεια – τη λεγόμενη «τρομοκρα-

τία».

Και παραπέρα ο Μακιαβέλλι, ως πραγματιστής πολι-

τικός του ύστερου μεσαίωνα, που συνήθως δεν συνι-

στά αλλά διαπιστώνει, γράφει: «Κι όταν χρειαστεί (ο
Ηγεμόνας) να τα βάλει με κάποιους και να τους σκο-
τώσει, πρέπει να το κάνει μονάχα όταν υπάρχει η κα-
τάλληλη δικαιολογία και μια φανερή αιτία»2.

Ενώ, ο πιο σύγχρονος μ’ εμάς Ναπολέων, παρατηρεί

επ’ αυτού: Την αιτία ή τη δικαιολογία «την κατα-
σκευάζει, όταν δεν υπάρχει μια πραγματική»3. Φαί-

νεται πως οι σύγχρονοι πολιτικοί της 3ης χιλιετίας,

μετά Χριστόν (τί ύβρις!), ακολουθούν τις συμβουλές

του Μεγάλου Ναπολέοντα, ευελπιστώντας προφα-

νώς, ν’ αποκτήσουν παρόμοια διάκριση, ενώ θα είναι

τυχεροί, αν αποφύγουν τη δική του κατάληξη. 

Και η αντίδραση των λαών, σ’ όλο αυτό το μακελειό

που συμβαίνει στη γειτονιά μας, η αντίδραση των

λαών... δηλαδή, ημών των ιδίων, των... αθώων ποια

ήταν, ποια είναι; Δεν την αντελήφθην· δεν την πήρα

χαμπάρι!

Δεν δέχομαι και δεν ανέχομαι την απάνθρωπη πρα-

κτική του Ισραήλ που ισοδυναμεί με γενοκτονία των

Παλαιστινίων, που οδηγεί σε ολοκαύτωμα.

Ένα ολοκαύτωμα που έχουν υποστεί οι ίδιοι στα μέσα

του περασμένου αιώνα, όχι βέβαια από τους Παλαι-

στίνιους ή τους γειτονικούς τους λαούς: Σύρους, Αι-

γύπτιους, Ιρανούς...

Μια γενοκτονία που θυμίζει τη σημερινή επετειακή

γενοκτονία των Ποντίων από τον Κεμάλ Ατατούρκ,

με την ίδια μέθοδο της συνεχούς συρρίκνωσης, απώ-

θησης, εκδίωξης, σφαγής. 

Δεν είμαι αντισημίτης, δεν είμαι εκ προοιμίου «ΑΝΤΙ».

Αντίθετα, στα παιδικά μου χρόνια είχα γνωρίσει

Εβραίους. Η μια οικογένεια όδευσε προς Άουσβιτς, η

άλλη γλίτωσε. Ήταν φίλος του πατέρα μου, ήταν Ελ-

ληνοεβραίος· μας αποχαιρέτησε το 1948 «να πάει

στην πατρίδα του», είπε. Το αποχαιρετίσαμε με αι-

σθήματα ειλικρινούς φιλίας.

Θυμάμαι, έλεγα τότε και το ‘λεγα μέχρι το 1967:

«είναι άνθρωποι κι αυτοί που δικαιούνται στον ήλιο

μοίρα. Ο ιστορικός τους χώρος είναι εκεί γύρω· πρέ-

πει να τα βρούνε». Αυτό ναι. Όχι όμως «να ρθουνε τ’
άγρια, να διώξουν τα ήρεμα».
Εκτός και πιστεύουν ότι είναι ο περιούσιος λαός και

κατά την “Παλαιά Διαθήκη” τους ευλόγησε ο θεός λέ-

γοντάς τους· «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώ-
σατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής...» (Γεν. 1,28).

Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, γιατί υπάρχουν κι

άλλοι λαοί, που οι «θεοί τους» τους είπαν κάποια πα-

ρόμοια, κι επιπλέον περιέχουν πολλές αντιφατικότη-

τες, ανακρίβειες και εν πάσει περιπτώσει, δεν θ’

αλλάξουν οι βασικές αρχές και αξίες των ανθρώπων

για να προσαρμοστούν σε κάποια κείμενα των διαφό-

ρων θρησκειών. 

Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι

θέλει, αρκεί αυτά τα «πιστεύω» του να μη θίγουν τα

φυσικά δικαιώματα των συνανθρώπων του.

Έτσι χάνεις, συνήθως, το δίκιο σου, όταν καταπατάς

το δίκιο των άλλων. Κι από συμπαθής γίνεσαι αντιπα-

θής.

Τώρα, αυθόρμητα έρχεται στο μυαλό μου, μια εικόνα

μεταφυσική του Χίτλερ να γελάει σαρκαστικά, λέγον-

τας: «ο αγών μου, τώρα, δικαιώνεται. Και με δικαιώ-
νουν τα θύματα»!
Έτσι φτάσαμε στο οξύμωρο ο Ερντογάν να κατηγορεί

τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου

και να του συνιστά “να διαβάσει τις 10 εντολές” (εύ-

στοχο), και ο Νετανιάχου να υπενθυμίζει στον Ερν-

τογάν πως “κάποιος που στέλνει χιλιάδες στρατιώτες
για την εισβολή και κατοχή εδαφών της Κύπρου και
εσβάλει στη Συρία, δεν θα κάνει κήρυγμα σ’ εμάς»
(Αδικο έχει;). Καλό είναι πάντως, να βγάζουν τ’

άπλυτά τους στη φόρα, αλλά καλύτερο θα ‘ταν αν

σκέφτονταν ορθολογικά και πολιτισμένα για τα πραγ-

ματικά συμφέροντα των λαών τους, κι όχι κοντό-

φθαλμα συμφεροντολογικά και βάρβαρα.

Τα πραγματικά συμφέροντα των λαών είναι η ΕΙ-

ΡΗΝΗ, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, η Συνεργασία!

Τα άλλα είναι απλά συμφέροντα των αρπακτικών.

―――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ” Έκδοση “Σκαραβαίος” 2017, κεφ.

30, σελ. 83.

2.        »           αυτόθι, ως άνω, κεφ. 170, σελ. 267.

3.         »          αυτόθι, ως άνω, κεφ. 170, σελ. 266, σχόλ. 8.

Oι κρείτονες και οι ήσσονες της πα-
τρίδος Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Τα πρότυπα των εφήβων
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Παλάτια στην άμμο!!!
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Πρόεδρος στη ΔΗΜ.ΤΟ η Κλαίρη Σα-
ραντάκου Σελ. 11

Χαρίζονται ποινές για να διοριστούν
στο δημόσιο!!! Σελ. 11

“Μελέτη δε τοι έργον οφέλλει»
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Το “νόμιμον” του πνίγεσθαι! Σελ. 16

Η φόνισσα Ηλία Σταμπολιάδη Σελ. 16

Kαινοτόμες λύσεις για τα απόβλητα
με το Δήμο 3Β Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

H Γάζα ποτίστηκε
στο αίμα

O Δήμος Μαρκοπούλου αργεί

Αγίων Κων/νου & Ελένης

O Δήμος Μαρκοπούλου, έχει πολιούχους τους Αγί-

ους Κωνσταντίνο και Ελένη και ως εκ τούτου τη

Δευτέρα 21 Μαΐου είναι ημέρα επίσημης υποχρεω-

τικής Αργίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
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Κάτοικοι μας καταγγέλουν ολονύχτιες εργασίες με εκρήξεις στη χερσόνησο του

Αστέρα, όπου πολυεθνικές εταιρείες κατασκευάζουν τουριστικές εγκαταστάσεις

και προβλέπεται να κατασκευάσουν και κατοικίες για “κροίσους” ξεκοιλιάζοντας

όλη τη χερσόνησο, και γεμίζοντάς την μπετόν. 

Απίστευτο μπετόν. Η βραχώδες ακτή αποκτά ...οδικούς άξονες μέχρι το νερό!!!

Όλη η χερσόνησος

σκαμένη με λόφους

από χώματα.

Οι εικόνες, που μας

ενεχείρισαν κάτοι-

κοι, μιλούν από

μόνες τους!

Τί γίνεται στη χερσόνησο του Αστέρα;;;Χωρίς πετρελαϊκά κατάλοιπα τα νερά των

ακτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Σε φυσιολογικά επίπεδα βρίσκονται τα επίπεδα πετρελαϊκών υδρογοναθράκων σύμ-

φωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών μετά από ανάλυση

δειγμάτων σε επτά διαφορετικά σημεία εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου καθαρά για προληπτική

παρακολούθηση και το πόρισμα ήταν ιδιαίτερα θετικό καθώς στα πέντε δείγματα τα

επίπεδα των πετρελαϊκών υδρογοναθράκων ήταν μη ανιχνεύσιμα, ενώ στα άλλα δύο

ήταν ιδιαίτερα χαμηλά και σε κάθε περίπτωση εντός των φυσιολογικών ορίων.

Η έρευνα αναφέρεται επίσης σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου στις 14 Μαΐου

περί εκτεταμένης παρουσία μαζούτ στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου. Με αφορμή

το δημοσίευμα αυτό (15 Μαΐου 18),  πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία και δειγμα-

τοληψία παρουσία επιστημονικού κλιμακίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Δεν διαπιστώθηκε παρου-

σία πετρελαϊκών καταλοίπων ή πισσωδών συσσωματωμάτων καθ’ όλο το μήκος της

ακτής. Ο σκούρος χρωματισμός των ρηχών παράκτιων βράχων στην περιοχή είναι τυ-

πικό βιοτικό στοιχεία της υπερπαράλιας ζώνης της Μεσογείου.

Τέλος, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ενημερώνει ότι στα πλαίσια της προληπτικής παρακολούθησης

της ποιότητας των παράκτιων υδάτων στο Σαρωνικό κόλπο, την τελευταία εβδομάδα

του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εκ νέου δειγματοληψία εντός των ορίων του Δήμου 3B.
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«Το ιστορικό τέλος της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
ο μετασχηματισμός της Εγγύς Ανατολής

(1908-1923) και το ζήτημα της Γενοκτονίας»

Το Αρχείο Πολέμου (Mηθύμνης 36, Πλ. Αμερικής) ορ-

γανώνει το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, και ώρα 19:30 εκ-

δήλωση με εισηγητή τον Βλάση Αγτζίδη* και θέμα «Το
ιστορικό τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο με-
τασχηματισμός της Εγγύς Ανατολής (1908-1923) και
το ζήτημα της Γενοκτονίας»

...και ο τελευταίος Έλληνας στρατιώτης είχε αποχωρήσει κά-

ποιες μέρες πριν την πυρπόληση της πόλης, η οποία έγινε ενώ

ήταν ήδη υπό την τουρκική κατοχή. 

Εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, να ενη-

μερώσετε  επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα

Ντοκχνάτζε στο τηλ. του Αρχείου, 210-8676390, ή στο 69-

98088220, η email afreris@wararchivegr.org

Μετά την πρόβα – Περσόνα

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

1-3 Ιουνίου, 21:00

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου

θεάτρου ανοίγει το Φεστιβάλ Αθηνών.
Ο διεθνώς καταξιωμένος Βέλγος σκηνοθέτης Ίβο βαν Χόβε,

καταφθάνει στο Φεστιβάλ Αθηνών με μία από τις πλέον φη-

μισμένες παραστάσεις της καριέρας του. Με το δίπτυχο

Μετά την πρόβα - Περσόνα διασκευάζει για τη σκηνή τις δύο

εμβληματικές ταινίες του Μπέργκμαν, σε μία παράσταση που

καθηλώνει με τη δύναμη των εικόνων και των νοημάτων της.

Έχοντας μελετήσει σε βάθος την εργογραφία του μεγάλου

Σουηδού και με διασκευές άλλων μπεργκμανικών έργων στο

ενεργητικό του, ο Βαν Χόβε τοποθετεί τη δράση σε μια σχε-

δόν γυμνή σκηνή, που με τη βοήθεια κινηματογραφικών

μέσων χρησιμεύει ως καμβάς για τη δημιουργία εντυπωσια-

κών σκηνικών εικόνων, με ιδιαίτερη ένταση και ακρίβεια. 

Η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

στο αεροδρόμιο της Αθήνας!
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθη-

νών υποδέχεται, στο πλαίσιο του προγράμματος Fly me to the

Moon, την Εθνική Λυρική Σκηνή και τη Διαπολιτισμική Χο-

ρωδία της. Με μια ξεχωριστή συναυλία, η Χορωδία θα «ταξι-

δέψει» τους επισκέπτες και επιβάτες που θα βρεθούν στο

αεροδρόμιο της Αθήνας, σε άλλες χώρες και πολιτισμούς, το

Σάββατο 26 Μαΐου.

H Διαπολιτισμική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκί-

νησε με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Σκηνής και των Εκ-

παιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ τον Ιανουάριο

του 2016. Τα μέλη της, μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι της Αθή-

νας, προέρχονται από διαφορετικές χώρες, όπως Ουκρανία, Κα-

μερούν, Σλοβακία, Τανζανία, Νέα Γουινέα, Συρία, Κύπρο,

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Ελλάδα, Ιράν, Κένυα, Ιράκ.  

Τα τραγούδια της συναυλίας που θα παρουσιαστούν στο αερο-

δρόμιο της Αθήνας, συγκαταλέγονται στο ρεπερτόριο της πα-

ραδοσιακής μουσικής των χωρών προέλευσης κάποιων από τα

μέλη  της Διαπολιτισμικής Χορωδίας: Apuse (Papua), Mbube

(South Africa), Tuman Yarom (Ukraine), Yağmur yağar taş

üstüne (Turkey), Lamma bada yatathanna (Arab-Andalus), Nepi

Jano, nepi vodu (Slovakia), Malaika (Tanzania)

«Το δικό μας Βυζάντιο» 
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00

Η ΕΣΤΙΑ  Νέας Σμύρνης, θυμάται, πονά και μνημονεύει

την Πτώση της πρωτεύουσας της Ρωμιοσύνης, της Πόλης

των Πόλεων, Κωνσταντινούπολης. 

Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Ιατρός και συγγρα-

φέας Δέσποινα Ασλανίδου με θέμα: «Το δικό μας Βυζάν-
τιο». Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Η Άλωση, της

Πόλης» σε κείμενα της ίδιας της ομιλήτριας, με την οπτι-

κοακουστική επιμέλεια της Ιφιγένειας Ασλανίδου, καθη-

γήτριας Μουσικής. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται

στην αίθουσα “Πάνος Χαλδέζος”

ΕΣΤΙA NEAΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Κων/νου Παλαιολόγου 1 Ν. Σμύρνη, τηλ. 210 9333702 

Eκδηλώσεις στην Παλλήνη

“OΡΝΙΘΕΣ”
Σάββατο 19/05 19.30 & Kυριακή 20/05 18.00 & 20.00  στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου», (Λεωφ. Μαραθώνος)

θα δοθεί η Θεατρική Παράσταση «ΟΡΝΙΘΕΣ» του  Αριστοφάνη

σε σκηνοθεσία Χάννα Μάυ & διασκευή: Γ.Καλατζόπουλου, από

τη Διασχολική Ομάδα – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Σάββατο  26/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, ώρα 20.00 –

Συναυλία  μαθητών των μουσικών εργαστηρίων Πιάνου, Κι-

θάρας, Βιολιού και Μαντολίνου του Δήμου Παλλήνης

Παρασκευή 1/06 – ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά

20.00 – Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (2 & 3/06 από

11:00-14:00)  με το Παιδικό Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Παλ-

λήνης & Τμήματα Εφήβων - Ενηλίκων Παλλήνης και Γέρακα

21.00 – Εκδήλωση: «ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ»
Τμήματα Μοντέρνων Χορών Δήμου Παλλήνης

«Deadpool 2»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει την ανατρεπτική ταινία σούπερ-ήρωα «Dead-
pool 2 έως και Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9 μ.μ. 
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιτς

Ηθοποιοί: Ράιαν Ρέινολντς, Μορένα Μπακαρίν, Τζος Μπρόλιν,

Μπριάνα Χίλντεμπραντ

Ο βοθρόστομος μισθοφόρος της Marvel επέστρεψε! Μεγαλει-
ώδης, καλύτερος και πιο τσίτσιδος από ποτέ. Όταν ένας σουπερ-
στρατιώτης αναλαμβάνει μια αποστολή δολοφονίας, ο Deadpool
αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις αξίες του για τη φιλία, την οι-
κογένεια και αυτό που πραγματικά σημαίνει να είσαι ήρωας – κι
όλα αυτά ρίχνοντας 50 αποχρώσεις βρομόξυλου...

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

“Καλλιεργώντας μια θετική
στάση ζωής”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί

την  Πέμπτη 24η ΜΑΪΟΥ 2018  στην εκδήλωση με θέμα:

“Καλλιεργώντας μια θετική στάση ζωής εφαρμόζοντας
αρχές της ατομικής ψυχολογίας του Αλφρεντ Αντλερ
και της θετικής ψυχολογίας”, με ομιλήτρια την Ιφιγέ-

νεια Βρεττού, Μ.Α. Κλινική ψυχολόγο, στο Ξενοδοχείο

“OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λ. Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα, (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.

Εκδήλωση μνήμης για την
άλωση της Πόλης

Mουσική εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κων-

σταντινουπόλεως, την Τρίτη 29 Μαϊου 2018 και ώρα

20:30μμ οργανώνεται στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν

Αγ.Θεοδώρων Αναβύσσου.
Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Χορευτικός και Λαογραφι-

κός Όμιλος Αναβύσσου και το Ε.Σ. Ι.Ν Αγίων Θεοδώρων

Αναβύσσου, υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

Συμμετέχουν οι χορωδίες του Ι.Ν Αγ.Νικολάου Φιλοπάππου,

Χ.Ο Ειρήνη Ν.Ηρακλείου Αττικής,

του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Π.Φαλήρου και του ΧΛΟΑ.Επίσκεψη στο Πολιτιστικό

Κέντρο “Μελίνα”

Ο Σύλλογος “Υπατία”, καλεί μέλη και φίλους, την Πα-

ρασκευή 25 Μαΐου 2018 να επισκεφούν το Πολιτι-

στικό Κέντρο "Μελίνα"  το Δήμου Αθηναίων, που

στεγάζεται στο παλαιότερο πιλοποιείο της Ελλάδας,

«Ελληνικόν Πιλοποιείον» "ΠΙΛ-ΠΟΥΛ". Επίσης θα επι-

σκεφθούν την έκθεση χαρακτικών ex-libris του Επιμε-

λητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.  

Είσοδος και ξενάγηση δωρεάν.

Στη συνέχεια, καφές στο Θησείο. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 23 Μαΐου στα

τηλ : 6998958059 Ιφιγένεια Αμοργιανού και

6932400636 Μαρία Ματάλα.
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«Μαζί Ελλάδα - Κύπρο 
σε τραγούδι και χορό»

Η αυλαία των εαρινών εκδηλώσεων του Δήμου 3Β,

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 συν-

διοργάνωση με τη χορωδία της Βουλιαγμένης, όπου

θα συμπράξουν η χορωδία της Κύπρου, τοπικά χορευ-

τικά, και γνωστοί τραγουδιστές.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,

ο τελευταίος των Βυζαντινών,

ο πρώτος των Ελλήνων

Για τον αυτοκράτορα που συνέδεσε τη ζωή και το θά-

νατό του με το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, θα μιλήσει ο καθηγητής

Ιστορικός Σαράντος Καργάκος την Τρίτη 29 Μαΐου

2018 στην αίθουσα “Ιωνία” (παραπλεύρως Δημαρ-

χείου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), ώρα 20.00.  

Εκδήλωση μνήμης της αποφράδας ημέρας της Άλω-

σης της Πόλης (Τρίτη 29 Μαΐου 1453).

Μονοήμερη Εκδρομή
Αρχαία Τεγέα, Σπήλαιο Καψια

Ο Εξωραϊστικός σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” οργανώνει

μονοήμερη εκδρομή στην Αρχαία Τεγέα, Σπήλαιο Καψια,

την ΚΥΡΙΑΚΗ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ.

Αναχώρηση  απο το φουρνο Στεργίου (οδός Σωκράτους

Βούλα), στις 07.00.   Γευμα στη Νεστάνη.

Πληροφοριες, Δημ. Ζησημόπουλος 6974017018

“Ο κύκλος με την κιμωλία”

Οι “Θεατρίνοι” του Εκπολιτιστικού και Φυσιολατρικού

Συλλόγου Χερώματος Βάρης “Ο Νυμφόληπτος” προσκα-

λούν στην κλασσική θεατρική παράσταση “Ο κύκλος με
την κιμωλία” σε σκηνοθεσία Βασιλικής Δέλιου, στις 19

και 20 Μαΐου και ώρα 8.30μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο

Βάρης (Αττιδος 7 & Εστίας) Βάρη.

Λευτέρης Πανταζής

Συναυλία στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν, την Κυριακή

20 Μαΐου 2018, και ώρα 9:30 μ.μ., στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, στην συναυλία του τραγου-

διστή των μεγάλων επιτυχιών, Λευτέρη Πανταζή.

Με αφορμή την εορτή των πολιούχων, Αγίου Κων-

σταντίνου και Αγίας Ελένης, ο Λευτέρης Πανταζής

και η ορχήστρα του, εγγυώνται την διασκέδαση, σε

μία μοναδική μουσική παράσταση, με χρυσές και

πλατινένιες επιτυχίες που άφησαν εποχή.

Είσοδος Ελεύθερη.

“Ωδές στην Ελευθερία, στην Ελλάδα
και στην Οικουμένη”

Ο συγγραφέας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΛΜΑΡΗΣ  και ο εκδοτικός

οίκος "ΛΕΙΜΩΝ"  οργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου

με τίτλο: ΩΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 22

ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟ-

ΓΟΤΕΧΝΩΝ, (Ακαδημίας & Γενναδείου 8 (7ος όροφος)
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Λεπτομέρειες της Δημοτικής Συγκοινωνίας στα 3Β
Όπως γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο μας (αρ.

1033/5.5.18) ξεκίνησε η λειτουργία της Δημοτικής

Συγκοινωνίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι στις

ενδοδημοτικές μετακινήσεις τους (ψώνια, σχολεία,

εκκλησία κλπ.).

Η Δημοτική Συγκοινωνία θα έχει ανταπόκριση με τις

λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ στις περισσότερες

στάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τα 3Β με το κέντρο

της Αθήνας (Α2 γραμμή), του Πειραιά (Α1 γραμμή και

Χ96) και με το ΜΕΤΡΟ του Ελληνικού (122,154, 171,

και Χ97). Επίσης με τις γραμμές της Γλυφάδας (115,

116, 117, 120 και το τοπικό που κάνει τη διαδρομή

από το Δημαρχείο στη Βούλα - Πανόραμα Βούλας

128 γραμμή). 

Τα οχήματα είναι  τύπου mini bus 20 θέσεων τα οποία

είναι μισθωμένα, από το Δήμο, αποκλειστικά για το

σκοπό αυτό.

Την πρώτη διαδρομή έκανε ο δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος με στελέχη του Δήμου. Μετά την

ολοκλήρωση της διαδρομής, ο Δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος δήλωσε ικανοποιημένος με τον

βαθμό ετοιμότητας της υπηρεσίας.

Οι κάτοικοι δέχτηκαν με ικανοποίηση την δημοτική

συγκοινωνία, με τηλεφωνήματα στην  εφημερίδα,

αλλά και με απορίες και ερωτηματικά. Κάθε πόση ώρα

περνάει, από πού περνάει αν και είχαμε δημοσιεύσει

αναλυτικά τις διαδρομές!

Διευκρινίζουμε για άλλη μια φορά, πως η δημοτική

συγκοινωνία θα λειτουργεί από τις 06.30 έως τις

20.30 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις

08.00 έως τις 18.00 τα Σάββατα. 

Τις Κυριακές και τις αργίες δεν θα λειτουργεί. 

Οι γραμμές είναι δύο και τα δρομολόγια είναι κυ-

κλικά, περιφερειακά θα λέγαμε, περνώντας από το

κέντρο της κάθε πόλης (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη)

και μετά ανοίγεται στην περιφέρεια. Η συχνότητα

των δρομολογίων είναι ένα κάθε ώρα και στις δύο

γραμμές και οι μετακινήσεις γίνονται δωρεάν.

Το συνολικό μήκος των δύο γραμμών είναι περίπου

40 χιλιόμετρα και δημιουργούνται 103 νέες στάσεις

για τη δημοτική συγκοινωνία. 

Σε κάθε στάση, το επιβατικό κοινό βλέπει το δρομο-

λόγιο της γραμμής στην οποία βρίσκεται, το σύνολο

των στάσεων της γραμμής, αλλά και τις συνδέσεις

και τις ανταποκρίσεις με τις γραμμές του ΟΑΣΑ σε

κάθε στάση.

Ακάλυπτες περιοχές 

Στη Βάρη δεν καλύπτονται οι περιοχές:

- Το εσωτερικό τμήμα της Βάρκιζας,

- η περιοχή Λαθούριζας,

- τμήμα της περιοχής Ασυρμάτου,

- ένα τμήμα της Μηλαδέζας μεταξύ των οδών Αθ.

Διάκου και Λ.Βάρης – Κορωπίου (περιοχές εκατέρω-

θεν και κατά μήκος των οδών Παλ. Αθηναίων, Δημη-

τσάνας, Δεληγιάννη κ.λ.π.) και το ανατολικό τμήμα

της περιοχής Κόρμπι (περιοχές εκατέρωθεν και κατά

μήκος των οδών Κολοκοτρώνη, Προφήτη Ηλία, Υμητ-

τού κλπ.

Στην Βούλα δεν καλύπτονται οι περιοχές:

- Ένα επίμηκες τμήμα μεταξύ της Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή και Καλύμνου όπου περιλαμβάνονται οι οδοί

Αλεξάνδρας, Αχιλλέως, Αιόλου, κλπ.

- Το τμήμα ανατολικά της Καλύμνου όπου περιλαμ-

βάνονται οι οδοί Μεγ. Βασιλείου, Βας. Γεωργίου,

Ρόδου κλπ. και την περιοχή «Πηγαδάκια»

Oι στάσεις των δύο γραμμών
Στη Βουλιαγμένη δεν καλύπτονται:

- Το ανατολικό (εσωτερικό) τμήμα μέχρι το νεκροτα-

φείο

- Μικρή περιοχή του Καβουρίου

Οι στάσεις
Ανταποκρίσεις στάσεων

― Προς το κέντρο της Αθήνας και το κέντρο του Πει-

ραιά με τις γραμμές Α1 και Α2, του ΟΑΣΑ στην αφε-

τηρία των δημοτικών γραμμών στο Δημαρχείο.

― Προς τον σταθμό μετρό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» με τη

γραμμή 122, στη Λ. Ποσειδώνος στη Βάρκιζα και στην

Αθηνάς και Λεωφ. Κ. Καραμανλή.

― Προς το σταθμό μετρό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» με τη γραμμή

171, στο τμήμα της Λ. Βάρης μεταξύ Διλόφου - Αναρ-

γυρούντος μέχρι την Πλ. Ηρώων

― Προς το κέντρο της Γλυφάδας και τον κόμβο τοπι-

κών γραμμών στη Γλυφάδα με τις γραμμές 115, 116,

117 και 120.

ΓΡΑΜΜΗ Β’ (μπλε)

64 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

65 ΚΥΒΕΛΗΣ

66 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

67 ΚΡΟΝΟΥ

68 ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ

69 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

70 ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ

72 ΔΗΜΗΤΡΑΣ

73 ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

74 ΕΡΜΟΥ

75 ΙΑΣΟΝΟΣ

76 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ

77 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

78 ΦΙΝΕΟΣ

79 ΑΧΙΛΛΕΩΣ

80 ΘΕΜΙΔΟΣ

81 ΠΛΑΤ. ΒΑΡΚΙΖΑ

82 ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ

83 ΣΟΥΝΙΟΥ

84 ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ

85 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

86 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ

87 ΕΠΑΛ

17 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

18 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

19 ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ

20 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

21 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

22 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

23 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

24 ΜΑΡΙΚ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

25 ΑΡΕΤΗΣ

26 ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

71 ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ

27 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

28 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

29 ΑΝΔΡΟΥ

30 ΥΜΗΤΤΟΥ

31 ΒΕΡΓΙΝΑΣ

32 ΥΔΡΑΣ

33 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

34 1η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

35 2η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

88 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

89 ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ

90 1η ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ

91 ΕΚΚΛΗΣΙΑ

92 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

93 ΔΙΛΟΦΟ

94 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

95 ΓΡΑΒΙΑΣ

96 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

97 ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ

98 ΑΧΙΛΛΕΩΣ

99 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

100 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

101 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

102 ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

103 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

61 ΖΕΦΥΡΟΥ

62 ΝΗΡΕΩΣ

63 ΓΑΛΗΝΗ

64 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΓΡΑΜΜΗ Α’ (κόκκινη)

64 Εκκίνηση Δημαρχείο,

Βούλα

1 ΚΕΠ

2 ΕΛΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

3 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5 ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

6 ΚΡΗΝΗΣ

7 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8 ΑΧΙΛΛΕΩΣ

9 ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ

10 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

11 ΑΓΙΩΝ ΑΟΣΤΟΛΩΝ

12 ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ

13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

14 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ

15 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

16 ΑΤΤΙΔΟΣ

17 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

18 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

19 ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ

20 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

21 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

22 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

23 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

24 ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

25 ΑΡΕΤΗΣ

26 ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

71 ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ

27 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

28 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

29 ΑΝΔΡΟΥ

30 ΥΜΗΤΤΟΥ

31 ΒΕΡΓΙΝΑΣ

32 ΥΔΡΑΣ

33  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

34  1η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

35  2η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

36  3η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

37  4η  ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

38  ΕΠΑ.Λ. ΒΑΡΗΣ

39  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

40  ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ

41  ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ

42  ΣΟΥΝΙΟΥ

43  ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ

44  ΕΛΤΑ ΒΑΡΗΣ

45  ΘΗΣΕΩΣ

46  ΠΛ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

47  ΦΙΝΕΩΣ

48  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗ

49  ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ

50  ΙΑΣΟΝΟΣ

51  ΕΡΜΟΥ

52  ΣΧΟΛΕΙΑ

53  ΔΗΜΗΤΡΑΣ

54  ΛΟΚ

55  ΔΙΑΣΤ/ΣΗ  ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ

56  ΟΥΡΑΝΟΥ

57  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

58  ΞΕΝΟΔΟΧ. ΚΑΒΟΥΡΙ

59  ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑ

60  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

1 ΚΕΠ

2 ΕΛΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

61  ΖΕΦΥΡΟΥ

62 ΝΗΡΕΩΣ

63 ΓΑΛΗΝΗ

64 Κατάληξη στην αφετη-

ρία και τέρμα ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
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EUROLEARNING 

στο Δήμο Σαρωνικού

Πιστοποίηση Προσωπικού

Ασφαλείας

Το Προ ́τυπο Πιστοποιημε ́νο Κέντρο Εκπαι ́δευσης

και Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με

έδρα στο Δήμο Σαρωνικού ενημερώνει τα εξής: 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης προσωπικού
ασφαλείας για το τμη ́μα που ολοκληρω ́θηκε, θα

πραγματοποιηθούν στις 19–20 / 05/2018 η ́ στις 26

– 27/05/2018. 

Νέο τμήμα προσωπικού ασφαλείας αναμένεται να

υλοποιηθεί με εξετάσεις στις 29-30/09/2018. 

Αιτησ́εις γιν́ονται δεκτες́ εώς 10-06-2018. Θα τηρη-

θεί σειρά προτεραιότητας. 

Υπευθ́υνοι επικοινωνιάς: Χατζη ́ Βαρβαρ́α - Παρασκευα ́
Δαμασκηνή, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22910

54413 Fax: 22999 00229 E-mail: info@eurolearning.gr 

Τη Δευτέρα 21 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές στους

Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για το Σχολικό έτος

2018 - 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση,

με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέχρις την

1η Ιουνίου 2018.

Για τα βρέφη και νήπια που επιθυμούν να εγγραφούν

στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δημοτικών

Ενοτήτων θα πρέπει να απευθύνονται στον Βρεφο-

νηπιακό της δημοτικής ενότητας.

Στη Βούλα θα πρέπει να απευθύνονται στο Δημοτικό

Βρεφονηπιακό Σταθμό της οδού Οδυσσέως και

Πανός. (Τηλ. 210 8900023)

Για τα βρέφη και νήπια που επιθυμούν να εγγραφούν

στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής

Ενότητας Βάρης, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο

Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό, της οδού Νικ. Φωκά,

Μουτούση, Ιουστινιανού (Τηλ. 210 8974745)

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς των τριών Δημοτικών Ενο-

τήτων έχουν το δικαίωμα μίας αίτησης.

Αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές για οποιονδήποτε

Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης με συστημένη επιστολή ταχυ-

δρομείου, η οποία θα πρέπει να έχει αποσταλεί εντός

των ημερομηνιών εγγραφών στην διεύθυνση Οργα-

νισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής,

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 16671, με την ένδειξη

πάνω στο φάκελο: «Για εγγραφή στους Βρεφονηπια-

κούς Σταθμούς».

Ημέρες και ώρες υποβολής των αιτήσεων:

Από 21 Μαϊου 2018 έως 1 Ιουνίου 2018 - 09:00 έως 12:00.

Καλόν θα είναι οι αιτούντες γονείς και κηδεμόνες να προ-

σέρχονται στους Σταθμούς κατά τη διάρκεια του παραπάνω

ωραρίου, γιατί οι πόρτες θα κλείνουν για λόγους ασφα-

λείας των φιλοξενούμενων παιδιών. Δεν γίνονται δεκτές

αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ 

ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΒΟΥΛΑΣ  

1ος ΒΟΥΛΑΣ  

Οδυσσέως και Πανός Βούλα 

Υπεύθυνη Σταθμού Κότσιαλου Κυριακή   (τηλ.2108900023)

2ος ΒΟΥΛΑΣ 

Ηρακλειδών 35 Βούλα 

Υπεύθυνη Σταθμού Μιχαλοπούλου Ιωάννα (Τηλ.

2109689357)

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΒΑΡΗΣ  

1ος ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Νικ. Φωκά και Μουτούση Βάρη   

Υπεύθυνη Σταθμού Χριστοπούλου Χριστίνα  (Τηλ.

2108974745)

2ος ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Οθωνών 5 Βάρη 

Υπεύθυνη Σταθμού Κολωνιάρη Νικολέτα  (τηλ.

2109653222) 

Το καθημερινό παιδαγωγικό πρόγραμμα των Βρεφο-

νηπιακών  Σταθμών διαμορφώνεται βάση των ηλικια-

κών αναγκών των νηπίων / βρεφών και στόχο έχει την

ολόπλευρη εξέλιξή  τους στους διάφορους τομείς

ανάπτυξης.

Α. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η προσαρμογή του νηπίου/βρέφους στον Σταθμό γίνεται

σταδιακά κατά τον πρώτο μήνα παρακολούθησης σε συνερ-

γασία με την παιδαγωγό. Τα νήπια/βρέφη που κοιμούνται

το μεσημέρι ξεκινούν το απογευματινό πρόγραμμα μετά

την περίοδο προσαρμογής τους. 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους, σε καθημερινή

βάση, μια τσάντα, ένα παγούρι  με το όνομά τους και μια

αλλαξιά ρούχα. Επίσης για την καλύτερη αυτοεξυπηρέτησή

τους  θα πρέπει  να φορούν ρούχα άνετα, πρακτικά παπού-

τσια χωρίς κορδόνια και για την αποφυγή τυχόν ατυχημά-

των δεν επιτρέπονται κοσμήματα.

Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από  7:00 έως 16:00

7:00 – 8:30 Υποδοχή (Η πόρτα κλείνει αυστηρώς στις 8:30).

Για προσέλευση πέραν αυτής της ώρας απαιτείται να έχει

προηγουμένως ειδοποιηθεί η παιδαγωγός. Η κατ' επανά-

ληψη πρωινή αργοπορία και μη συμμόρφωση με τους όρους

λειτουργίας του Σταθμού αποτελεί λόγο διαγραφής).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που το νήπιο το παραλαμβάνει άλλος από

τους δηλωθέντες στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση εγγρα-

φής, απαιτείται να ειδοποιηθεί από τους γονείς η παιδαγω-

γός και να επιδεικνύεται η ταυτότητα αυτού που το

παραλαμβάνει.

Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΑΘΜΟΥ

Το καθημερινό παιδαγωγικό πρόγραμμα των Βρεφονηπια-

κών  Σταθμών διαμορφώνεται βάση των ηλικιακών αναγκών

των νηπίων / βρεφών και στόχο έχει την ολόπλευρη εξέλιξή

τους στους διάφορους τομείς ανάπτυξης.

Ε.  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ

Το διαιτολόγιο σε καθημερινή βάση περιλαμβάνει τροφές

και από τις 5 ομάδες τροφίμων.

Όλα τα παιδιά παίρνουν  πρωινό και μεσημεριανό. 

ΣΤ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Τα νήπια/ βρέφη παρακολουθούνται κάθε 15 μέρες από παι-

δίατρο. Όταν το νήπιο ασθενεί δε γίνεται δεκτό στον Παι-

δικό Σταθμό.

Σημειώνουμε μετ’ επιτάσεως ότι η περίοδος της δη-

μοτικής συγκοινωνίας είναι 12 μήνες, με τακτά

“διορθωτικά” διαστήματα και ανάλογα με τη συμμε-

τοχή του κοινού, θα κριθεί εάν θα παγιωθεί ή θα στα-

ματήσει και θα γίνει επέκταση.

Ανάλογα με τη χρήση των δρομολογίων της δημοτι-

κής συγκοινωνίας, θα υπάρξει σταδιακή επέκταση του

δημοτικού δικτύου γραμμών με νέες γραμμές ενώ θα

γίνει και πύκνωση δρομολογίων.

Γραμμές ΟΑΣΑ

Αναλυτικά οι γραμμές του ΟΑΣΑ που εξυπηρετούν το

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:

4115 – Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Κίτσι

116 – Γλυφάδα, Βάρη, Κίτσι

117 – Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρη

120 – Γλυφάδα, Βάρη, Προαστιακός Στ. Κορωπίου

122 – Μετρό Ελληνικού Σαρωνίδα

162 – Βούλα, Πανόραμα

171 – Μετρό Ελληνικού, Βάρκιζα

Α1 – Πειραιάς Βούλα

Α2 – Ακαδημία Βούλα

X96 – Πειραιάς, Αεροδρώμιο (Express)

X97 – Μετρό Ελληνικού, Αεροδρόμιο (Express)

Οι γραμμές του ΟΑΣΑ που, συνδέονται με τη Δημο-

τική Συγκοινωνία:

Με τη γραμμή 115 – Οι στάσεις: 42, 63, 70

γραμμή 116 – Οι στάσεις: 15, 63, 91, 92

γραμμή 117 – Οι στάσεις: 26, 34, 35, 36, 37, 42, 55,

56, 57, 58, 59, 63, 69, 83, 84,

γραμμή 120 - Οι στάσεις: 15, 91, 92

γραμμή 122 - στάσεις: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 70

γραμμή 162 - Οι στάσεις: 62, 63, 64

γραμμή 171 - Οι στάσεις: 15, 42, 83, 84, 91, 92

γραμμή Α1 - Οι στάσεις: 62, 63, 64

γραμμή Α2 - Οι στάσεις: 62, 63, 64

γραμμή Χ96 - Οι στάσεις: 15, 63, 91

γραμμή Χ97 - Οι στάσεις: 15, 91

Για τους χρήστες του διαδικτύου, σας παραθέτουμε

το σύνδεσμο για να δείτε τις διαδρομές στο χάρτη
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19oGwaPoJgs-

gbQcVn3T9t0kL8_jNcb4F9&usp=sharing

Εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου 3Β
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Ανοίγω το βιβλίο ‘’Ιστορικαί Αλήθειαι’’ του Αθανάσιου Γρηγο-

ριάδη  και στη σελίδα 148  διαβάζω επεισόδιο  με τίτλο:

‘’Η εν Τριπολιτζά  συγκροτηθείσα εμφύλιος μάχη την 7η Ιου-
λίου 1823 μεταξύ Αρκαδίων και Λακεδαιμονίων. 
Ο Μαυροκορδάτος ψηφίζεται  πρόεδρος της Βουλής. Παραί-
τησις αυτού.’’ 

Το εν λόγω βιβλίο αφορά  σε μια συλλογή χειρογράφων των

αγωνιστών της Πελοποννήσου και δη της Μεσσηνίας 1470-

1834. Μνήμες και  αποσιωπούμενα  μαχών και γεγονότων, με-

γάλων ή και μη σημαντικών, η αξία όμως των λεπτομερειών

έρχεται και καταγράφει την  όλη ψυχοπαθολογική κατάσταση

της φυλής μας, την τότε - και δυστυχώς όχι μόνο τότε - επι-

κρατούσα και ταλανίζουσα την πατρίδα. 

Τα χειρόγραφα δε  αυτά ως φαίνεται είναι αρκούντως επί-

σημα,  αφού έχουν καταχωρηθεί ως κειμήλια  στα αρχεία της

Εθνικής μας  βιβλιοθήκης.

Συλλέκτης και συγγραφέας αυτών  είναι ο Αθανάσιος Γρηγο-

ριάδης, (1793 1871) γεννημένος  στην πελοποννησιακή Τρι-

φυλία  και ένας εκ των σημαντικών και από πολλές πλευρές

αγωνιστής του 1821. 

Αλλά και με συνέχεια σε μετέπειτα πορεία στην πολιτική,

αφού μετείχεν αρχικά στην 1η Εθνοσυνέλευση των Καλτεζών,

ως πληρεξούσιος στη 2η  την εν Άστροις και  στην 3η την εν

Επιδαύρω. Ακόμα κατά τα έτη 1862-64  διετέλεσε Γερουσια-

στής και αντιπρόεδρος της Γερουσίας. 

Στον αγώνα εκτός από τον εαυτό του ως μαχητή, διέθεσε και

ολόκληρη την περιουσία του κινητή και ακίνητη, που ήταν με-

γάλη και προκάλεσε την μήνιν των Οθωμανών οι οποίοι σε μια

έξαρση  εκδικητικής μανίας πυρπόλησαν και κατέκαυσαν την

οικία του και τα όσα εν αυτή υπάρχοντά του.  

Ταύτα πάντα επιβεβαιώνονται από τις υπογραφές των Βασι-

λείου Πετιμεζά, Ιω. Θ. Κολοκοτρώνη  και Δημ. Πλαπούτα.  

Αυτός λοιπόν είναι ο συγγραφέας του βιβλίου και άς προχω-

ρήσομε τώρα στο επεισόδιο.  

Κάποιοι στρατιώτες Αρκάδιοι στην αγορά της Τρίπολης  φαί-

νεται να είχαν φέρει  προς πώληση ανάμεσα στα τοπικά τους

προϊόντα και πλάκες  από σαπούνι. 

Οκτώ Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες, που ως λέγεται έτυχε να

περνούν από εκεί, θέλησαν να αγοράσουν σαπούνι το οποίο

όμως πλήρωσαν με κίβδηλο νόμισμα. Οι Αρκάδιοι  το κατάλα-

βαν  και τους αποκάλεσαν απατεώνες. Οι Λακεδαιμόνιοι

απάντησαν εξ ίσου υβριστικά και λόγο με τον λόγο, τα αίματα

άναψαν, οι Λακεδαιμόνιοι τράβηξαν τις πιστόλες «και εφό-

νευσαν  τον ένα εξ αυτών και επλήγωσαν τους δύο. Τότε οι

Αρκάδιοι αντεπυροβόλησαν κι εφόνευσαν δύο Λακεδαιμονί-

ους και τρείς επλήγωσαν».

Ο σαματάς και το κακό ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη, και

το συμβάν μαθεύτηκε στη φρουρά της Βουλής της Πελοπον-

νήσου, που έδρευε στην πόλη της Τριπολιτζάς,  και μάλιστα

στη φρουρά του ‘’Βουλευτικού’’ που την αποτελούσαν Αρκά-

διοι  μισθοφόροι  (ντρέδες). Αυτοί εξοργίστηκαν και  τριακό-

σιοι με επικεφαλής τον στρατηγό Ιωάννη Γρίντζαλη  πήραν τα

όπλα και έτρεξαν να συνδράμουν τους Αρκαδίους.  Όταν

έφτασαν στον τόπο της συμπλοκής βρήκαν εκεί να έχουν μα-

ζευτεί πολλοί Λακεδαιμόνιοι με τα όπλα τους. Ζήτησαν από

αυτούς τον λόγο  και απαίτησαν ικανοποίηση και συγγνώμη

για την άδικη επίθεση. Οι Λακεδαιμόνιοι όχι μόνο αρνήθηκαν

αλλά και τους περιέπαιξαν υβριστικά. Οι  κακίες  έδωσαν και

πήραν, βγήκαν πάλι τα όπλα και έγινε  σκοτωμός, θρήνος και

κοσμοχαλασιά.    

Τους άκουσαν και οι φρουροί του ‘’ Εκτελεστικού’’ της Βου-

λής  που ήταν Λακεδαιμόνιοι και τότε πεντακόσιοι  με τον

στρατηγό Παναγιώτη  Γιατράκο  εν τω άμα “ελαύνουν εφορ-

μούντες κατά των αδελφών Ελλήνων”». 

Ολοι ανοργάνωτοι, ταμπουρώνονται όπου βρεθούν, στα στενά

και στα σπίτια και  αλληλοσκοτώνονται «από της 8ης πρωινής

μέχρι της δύσεως του ηλίου». 

Χαλάζι οι σφαίρες και ο τελικός απολογισμός, 53  οι νεκροί

από τη μεριά των Αρκαδίων  και  16  οι τραυματισμένοι.

Από τους Λακεδαιμονίους οι νεκροί 76,  οι τραυματισμένοι 20. 

Από αδέσποτες σφαίρες  νεκροί άμαχοι γυναίκες 5 παιδιά 2

και 1 γέροντας. Και όλα για ασήμαντη, φαινομενικά τουλάχι-

στον, αφορμή. 

Εκεί κοντά στο ηλιοβασίλεμα η μάχη τέλειωσε όταν ο στρα-

τηγός  Γρίντζάλης με τους Αρκαδίους, σε αποφασιστική

έφοδο κατεδίωξε έξω από την πόλη τους Λακεδαιμονίους.  Η

σύγκρουση  αυτή η τελευταία ήταν τόσο σφοδρή και σε μανία

τόσο εκδικητική, που ως εκ θαύματος δεν σκοτώθηκε ο στρα-

τηγός Γιατράκος, που πολεμούσε στο πλευρό των Λακεδαι-

μονίων στην πρώτη γραμμή. 

Έτσι και  τέλειωσε  η 7η Ιουλίου. 

Εν τω μεταξύ  όλη αυτή τη φασαρία και τους πυροβολισμούς

την άκουγαν μέσα στη Βουλή  της Πελοποννήσου οι βουλευ-

τές που είχαν μαζευτεί σε συνεδρίαση για να ψηφίσουν τον

καινούργιο πρόεδρο της Βουλής σε αντικατάσταση Ιωάννου

Ορλάνδου, που σημειωθήτω είχε ήδη παραιτηθεί.  

Υποψήφιοι ήταν ο Μαυροκορδάτος που είχε  την υποστήριξη

των Αρκαδίων  και ο Αναγνώστης Δεληγιάννης από τη μεριά

των Λακεδαιμονίων. 

Όσο   τα γεγονότα του αιματοκυλίσματος έξω δυνάμωναν και

κορυφώνονταν, στη  Βουλή η ψήφος για τον Μαυροκορδάτο

έπεφτε  στο υπέρ  η μία μετά την άλλη  και ο Μαυροκορδάτος,

προτού ακόμα διακοπεί η συνεδρίαση, λόγω των επεισοδίων,

εκλεγόταν νέος πρόεδρος. 

Πλην αμέσως  μετά, εκείνες οι κακές γλώσσες που δεν έχουν

τελειωμό, γλιστρούσαν στο υπονοούμενο, ότι δήθεν η ψήφος

εδόθη κατόπιν εκφοβισμού και ότι τα  εξ αφορμής  σαπουνιού

αιματηρά επεισόδια, ήταν στην έναρξη στημένα, με άλλα

λόγια με σκοπό  να αποτραπεί η εκλογή του Δεληγιάννη.

Αυτά βέβαια οι τού Μαυροκορδάτου σκαιώς τα απέρριψαν. 

Και εγώ  που το διάβασα το επικροτώ και καλά έκαναν,  γιατί

πώς μπορεί μεσούντος τού επαναστατικού αγώνα, βουλευτής

να σκέφτεται  “βολευτικά” το κόμμα του κι όχι την πατρίδα!...  

Αυτό δεν γίνεται και ούτε ποτέ ακούστηκε και ούτε θα ακου-

στεί για την πατρίδα μας, τουλάχιστον  όσο  ανθεί εκείνη  η

‘’πορτοκαλέα’’ , και  ο τράχηλος του Έλληνα  δεν τα ...σηκώ-

νει, και όσο τα τοιαύτα πατριδολογικά. 

Πάντως την 9η Ιουλίου, έσπευσαν στην Τριπολιτζά κατά δια-

ταγή του Αθανασίου Γρηγοριάδη (του συγγραφέα του παρόν-

τος χειρογράφου) προς υποστήριξη του Μαυροκορδάτου,

Αρκάδιοι μισθοφόροι  χίλιοι τον αριθμόν,  με επικεφαλής τούς

Γεώργιο   Γρηγοριάδη,   Αδάμ και Αναγνώστη Παπατσώνη,

διότι εφημολογείτο απόπειρα δολοφονίας τού νεοεκλεγέντος

προέδρου. 

Αυτοί όλοι, τώρα, όταν αφίχθησαν δεν έμειναν αργοί. Ταμ-

πουρώθηκαν στα πέριξ της Βουλής σπίτια και αυλές.  Παρα-

κολουθούσαν δε και επιτηρούσαν συνεχώς τα πάντα και με

το όπλο στο χέρι ανέμεναν το σύνθημα “να εφορμήσουν

όπου δει δια το καλόν και την ηρεμίαν της πατρίδος”!  

Πρόεδρος  τώρα της Βουλής, ο Μαυροκορδάτος, κατά τη συ-

νεδρίαση ανέβηκε στο βήμα και ζήτησε «την ομοφρονία δια

το καλόν της πατρίδος»!  Πάλι η πατρίδα μπροστά και υπε-

ράνω.!...   

Ενας βουλευτής  τότε, ο της Βοστίτσης Αναστάσιος Λόντος

περιέγραψε, ότι  η κατάσταση στην Τριπολιτζά έχει καταστεί

όχι απλά έκρυθμη αλλά  και επικίνδυνη για την σωματική ακε-

ραιότητα των αντιπροσώπων της Πατρίδος και τού Έθνους!....

Τόνισε  ακόμα  την εκ των γεγονότων  επαπειλουμένη ελευ-

θερία της Πατρίδος,  η οποία όπως μάλιστα επεσήμανε  «κιν-

δυνεύει να περιέλθει εις ξένας χείρας», η οποία πατρίς

δηλαδή.

Και πρότεινε  ακόμη η Βουλή της Πελοποννήσου, να  μετα-

φερθεί για να συνεδριάζει στο Ναύπλιο.

Οι βουλευτές  του Μαυροκορδάτου αντέδρασαν, έντονα

όπως διαβάζω, υβριστικά δε  όπως φαντάζομαι στο «κάτσε

κάτω ρε πληρωμένε» και τα τοιαύτα  και η συνεδρίαση διακό-

πηκε για την επομένη.

Την άλλη ημέρα της  10η  Ιουλίου υπήρξε  νέα αναταραχή

μετά από ένσταση κατά της εκλογής του προέδρου από την

μεριά βουλευτών τού Δεληγιάννη  με το αιτιολογικό της μη

νομιμότητος και της  μη τήρησης των ενδεδειγμένων για την

αποφυγή της νοθείας.  

Επακολούθησε πανδαιμόνιο βρισιές και τα τοιαύτα, τα

όμορφα και γνωστά  κομματικά αυθόρμητα  των βουλευτικών

διαπληκτισμών.  

Τέλος της τη άλλη ημέρα της 11ης Ιουλίου ήχησε η άφιξη του

“ιππικού”. Αφίχθη  δηλαδή προς κατευνασμό ο Θεόδωρος Κο-

λοκοτρώνης με 300 ένοπλους Καρυτινούς.   

Βρισκόταν είπανε  στο Κλημέντι της Κορινθίας μαζεύοντας δι

εράνου  χρήματα για τον  Επαναστατικό  Αγώνα, όταν έλαβε

μήνυμα από τον Αναγνώστη Δεληγιάννη,  ο οποίος σαν κάτι

τέτοιο του έγραφε  «έλα τρέξε, όχι μόνο χανόμαστε, αλλά

εδώ γινόμαστε και ρεζίλι.»  

Η  ένοπλη παρουσία του Κολοκοτρώνη επέφερε  όντως κατά

κάποιο τρόπο την και όσο δυνατή αποκατάσταση της τάξης

και την ηρεμία αλλά και την εκ των πραγμάτων αποδοχή του

Μαυροκορδάτου  ως προέδρου. Για προέδρους όμως όχι για

πολύ, γιατί ήδη την 14η Ιουλίου, ήρθε μια  επιστολή που ανέ-

τρεψε τα πάντα.   Ο Μαυροκορδάτος  με  αιφνίδια επιστολή

από την Κεντρική Διοίκηση της ανατολική Ελλάδος, πήρε την

εντολή να σπεύσει εκεί  επειγόντως για να αναλάβει την δια-

κυβέρνηση των Κρατικών υποθέσεων και πραγμάτων  «για το

καλό της πατρίδος, για την πατρίδα δηλαδή που τον έχει

ανάγκη».!......

Στις 14 Ιουλίου λοιπόν του 1823 ο Μαυροκορδάτος παραιτείται.  

Την 16η  αναχωρεί εν μέσω ζητωκραυγών των ομοφρόνων

του, και  με συνοδεία σωματοφυλακής από 200 Σουλιώτες και

600 Αρκάδιους μισθοφόρους  φτάνει στην Καλαμάτα.  

Με τους Σουλιώτες τους διακοσίους τώρα μόνη συνοδεία, επι-

βιβάζεται σε πλοίο και δια θαλάσσης έρχεται στην Ύδρα.  

Από την Ύδρα  με πλοίο του ναυάρχου Τομπάζη και με τη συ-

νοδεία  εκει  20 υδραίικων μικρότερων πλοίων, την 28η Ιου-

λίου  με μεγάλες τιμές και καμπανοκρουσίες αποβιβάζεται

στο πολύπαθο Μεσολόγγι.

Πίσω του στην Τριπολιτζά οι βουλευτές μένουν δυσαρεστη-

μένοι από την απρόσμενη εξέλιξη και την οπωσδήποτε υποτί-

μηση της Βουλής τους.

Οι περισσότεροι τα παρατούν και γυρίζουν στα χωριά τους και

στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Αυτοί που ακόμα μένουν, ψηφίζουν  νέο πρόεδρο τον Πανού-

τσο Νοταρά.  Γρήγορα όμως ο Νοταράς παραιτείται λόγω

ασθενείας και τη θέση του παίρνει ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος

επίσκοπος  Γρηγόριος της Μεθώνης. 

Εκτοτε  δε ως ήταν επόμενο η πορεία προς την φθίση της Βουλής

της Πελοποννήσου άρχισε να  βαίνει με επιταχυντικό ρυθμό.

 Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. 

Και να θυμάστε ότι εγώ ουδαμού υπενόησα  ή και ανέφερα

παραλληλισμόν τινά. 

―――――――
Βοηθήματα

Αρχείο της παλιγγενεσίας (Μάμουκα ) τομ β΄  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Οι κρείττονες και οι 

ήσσονες της πατρίδος
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Αφιερωμένο σε όλους τους 
εφήβους της Ελλάδας!!!!

Όταν λέμε «πρότυπα», σχετικά με τους εφήβους, εννο-

ούμε πρόσωπα ή αξίες ή τρόπους ζωής, που  μπορούν

να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα προς μίμηση!

Συγγενής έννοια του πρότυπου, είναι και ή έννοια του

«ειδώλου», δηλαδή του προσώπου,  που γοητεύει ή προ-

καλεί τον θαυμασμό σε κάποιους εφήβους,  με αποτέ-

λεσμα να μετατραπεί  σε αντικείμενο λατρείας τους!

Τα πρότυπα προβάλλονται μέσα από τους κοινωνικούς

μηχανισμούς και πολλά από αυτά όταν κριθούν με  λο-

γική,  ήθος και  αίσθημα, ίσως περάσουν απαρατήρητα!!

Μέσα στην καταναλωτική κοινωνία που ζούμε, που τα

χαρακτηριστικά της γνωρίσματα είναι ο ανταγωνισμός

και η κακή ποιότητα των θεαμάτων, αναμενόμενο είναι

να στοχεύουν οι νέοι τα πρότυπά τους στα παραγόμενα

υλικά αγαθά,  στις εκκεντρικές  εμφανίσεις και στις εξαι-

ρετικές επιδόσεις ορισμένων ατόμων, με αποτέλεσμα τα

πρότυπα να είναι πλούσιοι ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες

ή καλλιτέχνες ή αθλητές, των οποίων ο τρόπος ζωής,

χαρακτηρίζεται από  χλιδή και εντυπωσιασμό!!!

Οι νέοι δεν ενδιαφέρονται ούτε θαυμάζουν, στο μεγα-

λύτερο ποσοστό τους, άτομα  του πνεύματος, της επι-

στήμης, της ιστορίας,  της πολιτικής και της τέχνης,

ίσως γιατί αυτό το μήνυμα παίρνουν από την κακή ποι-

ότητα της παιδεία τους, καθώς και από τα δρώμενα της

κοινωνία που ζούνε, χωρίς να είναι άμοιρες ευθυνών και

οι οικογένειές τους, όσες από αυτές  έχουν  χάσει την

ικανότητα να ανταποκριθούν  σωστά στο ρόλο, που η

ίδιες έχουν  διαλέξει!!!

Οι  έφηβοι πού προσπαθούν να διαμορφώσουν και να

ολοκληρώσουν την ψυχοσωματική τους ύπαρξη, κάνο-

ντας όπως είναι φυσικό την δική τους επανάσταση, χρει-

άζονται από τους μεγαλύτερους στοργή, κατανόηση και

αόρατη, αλλά υπαρκτή και ουσιαστική βοήθεια και όχι

υποδείξεις, εξαρτήσεις, κατευθύνσεις, που πολλές

φορές εξ αιτίας  αυτών, πέφτουν θύματα εκμετάλλευ-

σης, προσηλυτισμού, προπαγάνδας, αλλά και πολλών

και διαφορετικών εξαρτήσεων, ψυχικών, πνευματικών

και σωματικών, που πίσω από αυτά κρύβονται επιμελώς

αόρατα κυκλώματα μεγάλων στην ηλικία, αλλά και σε

αξιώματα ατόμων της κοινωνίας,  που φορούν τον μαν-

δύα της αξιοκρατίας και της εντιμότητας!!!!

Τα πρότυπα ικανοποιούν τους νέους, στο κενό που πα-

ραλαμβάνουν από τις προηγούμενες γενιές τους, και

προσπαθούν να στηριχτούν σε αυτά ή και να τα μιμη-

θούν πολλές φορές!!

Ο τρόπος προβολής των διαφόρων προτύπων, όπως γί-

νεται κυρίως από τα ΜΜΕ και όχι μόνο, κατευθύνουν

τους νέους στις επιλογές των προτύπων τους και αυτό

δεν είναι τυχαίο!!!

Σε παλαιότερες εποχές οι νέοι είχαν πρότυπα εκτός από

άτομα του θεάματος, του αθλητισμού ή του καλλιτεχνι-

κού κόσμου και επιστήμονες, πολιτικούς, ιστορικούς,

εθνικούς ήρωες,  ακόμα  και τους ίδιους τους δασκάλους

και τους καθηγητές τους, σήμερα όμως είναι εύκολο να

καταλάβουμε, γιατί αυτά τα πρότυπα έχουν εκλείψει

από τις προτιμήσεις των νέων!!!

Τα πρότυπα περιορίζουν την ελεύθερη σκέψη και από-

φαση, γιατί μειώνουν την προσωπική έκφραση, την αν-

ταλλαγή απόψεων, ιδεών,  λύσεων, αλλά και την

πλουραλιστική επιλογή των οπαδών τους και τους κατα-

δικάζουν σε πνευματική απραξία, σε προβληματισμό των

προσωπικών ικανοτήτων τους, σε αποστροφή από την

δημιουργική φαντασία και σε νέκρωση της νοητικής

εγρήγορσης, εξυπηρετώντας κάποια ιδεολογία με τους

δικούς της προκαθορισμένους σκοπούς, η οποία μετα-

τρέπει τους νέους σε άβουλα όργανά της, βυθιζόμενους

μέσα στο σκοταδισμό, στην άγνοια και γενικά στην κα-

ταστροφή της ζωής τους, που βρίσκεται σε άνθιση!!!

Η παίδευση των νέων πρέπει να ανταποκρίνεται στην

κάλυψη των αναγκών τους,  με βασικούς συμπαραστά-

τες,  τούς καθηγητές τους, οι οποίοι ανέλαβαν με την

θέλησή τους, να υπηρετήσουν το βαρύ και δύσκολο

έργο της διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης, σκύβοντας

με στοργή και κατανόηση πάνω από τους νέους, για να

δώσουν λύσεις   στα γνωστά προβλήματα της εφηβείας,

αλλά και  να προσπαθήσουν  να βρουν  λύσεις μαζί με

τους νέους, στα άγνωστα προβλήματά τους, χωρίς να γί-

νονται αυστηροί κριτές, χρησιμοποιώντας  εγωισμό, αλα-

ζονεία, μισαλλοδοξία ή κερδοσκοπία και να εποικοδομούν

την προσωπική τους ζωή με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε

να αποτελούν ζωντανό παράδειγμα για μίμηση!!! 

Το ενδιαφέρον για τους εφήβους  πρέπει να είναι πολύ-

πλευρο, να γεννιέται  και να ανθίζει μέσα στην οικογέ-

νεια και κατ’ επέκταση να ολοκληρώνεται  στα σχολεία

και στην κοινωνία, η οποία είναι υποχρεωμένη με  υπευ-

θυνότητα και με ηθικές αρχές, να αγωνίζεται για το συμ-

φέρον των νέων, ενεργά και έμπρακτα, αλλιώς θα

προσφέρουμε τα νιάτα βορά στο σύγχρονο Μινώταυρο

των σκοτεινών συμφερόντων, γιατί θα συνεχίζουν να βυ-

θίζονται οι νέοι στα λάθη των προηγούμενων γενεών!!! 

Αυτό το άρθρο το αφιερώνω σε όλους τους εφήβους,

χωρίς  να αναφέρομαι σε φύλα, δημιουργώντας  διχα-

στικές αναζητήσεις και με τους πιο αληθινούς και εγκάρ-

διους χαιρετισμούς, τους στέλνω τις επιθυμίες μου για

την πραγματοποίηση των ονείρων τους, για μια καλύ-

τερη  ζωή,  αφού αγωνιστούν με θάρρος και αισιοδοξία,

κόντρα σε κάθε δυσκολία και αντιξοότητα, γιατί είναι

άξιοι και δυνατοί και στο τέλος θα πετύχουν!!! 

Όσοι νέοι θα αναγκαστούν να περάσουν τις «συμπλη-

γάδες» πέτρες, δηλαδή να δώσουν εξετάσεις για ανώ-

τερες σπουδές, να ξέρουν ότι το λευκό ελληνικό

περιστέρι πέρασε το θανατηφόρο δίαυλο, με την απώ-

λεια μόνο λίγων πούπουλων από την ουρά του!!! 

Έτσι κι εσείς θα δαφνοστεφανωθείτε από την επιτυχία,

που παρουσιάζεται εκεί που  δεν την περιμένετε,  με την

δική της μορφή, αρκεί να την πιστέψετε και να μην αφή-

σετε το άγχος και τη αγωνία να σας καταβάλουν, γιατί

είσαστε «λιοντάρια»!!!

Εσείς να είσαστε οι καπετάνιοι στο πλοίο της ζωής σας,

και με την ιερή ευχή των γονιών σας, ή αυτών που εν-

διαφέρονται για σας, όλα θα πάνε καλύτερα απ’ ότι τα

περιμένετε!!!

Να αγαπάτε πάνω απ’ όλα τον εαυτό σας και να μη τον

φθείρετε άδικα,  να ελέγχετε τις δυνάμεις σας και να

αγωνινίζεστε με στρατηγική και σοφία όπως η Θεά

Αθηνά, αλλά να θυμάστε και το αρχαίο ελληνικό από-

φθεγμα: «Συν Αθηνά και  χείρα κίνει», δηλαδή μαζί με

τη βοήθεια της Θεάς για να πετύχουμε, πρέπει κι εμείς

να δουλεύουμε και να κουραζόμαστε,  για να απολαύ-

σουμε τα αγαθά που επιθυμούμε, αφού «τα αγαθά κό-
ποις κτώνται»!!

Εύχομαι ολόψυχα στην ελληνική νεολαία  να είναι γερή,

δυνατή, αποφασιστική, λογική, εκλεκτική, δημιουργική

και να χαίρεται τις χαρές τις ζωής!!!

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι νέες γενιές του τόπου μας

είναι η ομορφιά, η ισχύς, το παρόν,  το μέλλον, η ιστορία

και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ της βασανισμένης, προδομένης, αλλά

ένδοξης και λατρεμένης μας  Ελλάδας!!! 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Γενοκτονία στη Γάζα!

Ένα κράτος εβδομήντα χρόνων, που δημιουργήθηκε

με παραινέσεις της παγκόσμιας κοινότητας προς

τους Παλαιστινίους και παραχωρήσεις των Παλαιστι-

νίων, έφτασε σήμερα να προκαλεί γενοκτονία στους

Παλαιστίνιους με τις καθημερινές επεκτατικές διαθέ-

σεις του. Ύψωσε τείχος, όταν ένα - ένα πέφτουν τα

τείχη της ντροπής. Γκρεμίζει σχολεία για να μην

έχουν πρόσβαση στην παιδεία, προχωρεί σε εξανδρα-

ποδισμό και το αίμα αθώων ανθρώπων χύνεται καθη-

μερινά. Μόλις προχθές χτύπησε διαδήλωση

διαμαρτυρίας των Παλαιστινίων κοντά στο φράχτη

(τείχος), και σκότωσε 59, ενώ άλλοι 1500 περίπου άν-

θρωποι ανάμεσά τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν

από τα πυρά!!!

Πού είναι ο ΟΗΕ; Πού είναι η Διεθνής αμνηστία; Πού

πήγαν τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Τί κάνει σήμερα η διεθνής, η παγκόσμια κοινότητα;

Παραμένει θεατής, αφήνοντας τα “θηρία” να αλωνί-

ζουν; Γιατί μάλλον αυτό κάνουν όταν γράφουν ότι:

«Αν και ορισμένοι διαδηλωτές ενδεχομένως προσέφυ-
γαν σε κάποια μορφή βίας, αυτό δεν δικαιολογεί πάντα
την χρήση αληθινών σφαιρών» έγραψε σε δελτίο

τύπου ο υπεύθυνος της Διεθνούς Αμνηστίας για την

Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική Φιλίπ Λούθερ!

Αμ, η Ε.Ε. τί κάνει; «Να επιδείξουν τη μέγιστη αυτο-
συγκράτηση Ισραήλ και Χαμάς», παραγγέλνει παίζον-

τας τον Πόντιο Πιλάτο, όταν καίγεται η “γούνα” της,

με τα εκατομμύρια προσφύγων από την περιοχή λαο

τος “τρομοκρατικές” ενέργειες.

Οι ΗΠΑ με την αμετροεπή πολιτική της να ορίσει πρω-

τεύουσα του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ, είναι η “πέτρα

του σκανδάλου”. Και τα αποτελέσματά της τα πλη-

ρώνουμε οι λαοί και κυρίως οι λαοί της Ανατολής.

Τα πρότυπα των Εφήβων

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  



10 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΜAΪOY 2018                                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ποιος Θυμάται το Ναυάγιο

του Sea Diamond;

Έχουν περάσει 11 χρόνια από τη βύθιση και εγκατάλειψη

του ναυαγίου Sea Diamond στο βυθό της Καλντέρας και

εκτός από τα πετρελαιοειδή, εξακολουθείται η διαρροή το-

ξικών και επικίνδυνων ουσιών στα θαλάσσια οικοσυστή-

ματα. Καθώς το κουφάρι του πλοίου διαβρώνεται, ο ρυθμός

ρύπανσης αναμένεται να είναι ολοένα αυξανόμενος.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε στη Σαντορίνη

ένας νέος κύκλος δειγματοληψιών από το Ινστιτούτο Θα-

λάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στην περιοχή του

ναυαγίου του Sea Diamond. 

Στόχος είναι η εκτίμηση

του βαθμού συσσώρευσης

τοξικών ρύπων στα οικοσυ-

στήματα της περιοχής. Η

δειγματοληψία έγινε σε

συνεργασία με τη «Συντο-

νιστική Επιτροπή Αγώνα

Θηραίων Πολιτών για την

Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Dia-

mond» και με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών

Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επι-

κίνδυνων Αποβλήτων). 

Η ανέλκυση του ναυαγίου, που αποτελεί καθιερωμένη προ-

εκλογική υπόσχεση κάθε νέας κυβέρνησης προς τους κα-

τοίκους του νησιού, γρήγορα ξεχνιέται... 

Το Ινστιτούτο “Αρχιπέλαγος”  έχει εξ’ αρχής επισημάνει τον

κίνδυνο της αναπόφευκτης τοξικής ρύπανσης σε περί-

πτωση μη-ανέλκυσης.

Το παράδοξο με την υπόθεση του Sea Diamond είναι ότι επί

11 χρόνια η πολιτεία δεν πράττει το αυτονόητο. Δεν εφαρμό-

ζει το νόμο περί ανέλκυσης ναυαγίων που ορίζει την υποχρέ-

ωση της ασφαλούς απομάκρυνσης με έξοδα του πλοιοκτήτη

και του ασφαλιστικού του οργανισμού. Επίσης παράδοξο είναι

ότι χρειάστηκαν 9 χρόνια για να ολοκληρωθεί η δίκη για τις

ποινικές ευθύνες του ναυαγίου, όπου και αποφασίστηκε τελε-

σίδικά η ενοχή του Πλοιάρχου και των πλοιοκτητών.

Ως μέτρο σύγκρισης για τη διαχείριση του ναυαγίου σε ένα

ευνομούμενο κράτος, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα

του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia το 2012 στην Ιτα-

λία, όπου οι ιταλικές αρχές τηρώντας απαρέκλητα όλους

τους κανόνες αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης, υποχρέω-

σαν την πλοιοκτήτρια εταιρεία να ανελκύσει το ναυάγιο

μέσα σε 14 μήνες και να πληρώσει το κόστος και να προ-

χωρήσει στην ανακύκλωσή του σε ναυπηγείo της Γένοβα.

Η υπόθεση του Sea Diamond αποδεικνύει για άλλη μία

φορά ότι η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος διαχρο-

νικά δεν αποτελεί προτεραιότητα για την εκάστοτε πολι-

τική ηγεσία στην Ελλάδα. Άλλοτε προτεραιότητα

παραμένει η προάσπιση συγκεκριμένων συμφερόντων, ενώ

άλλοτε διαπιστώνουμε ότι οι αρμόδιοι, ανεξάρτητα πολιτι-

κής απόχρωσης, δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν, άρα

ούτε και να διαχειριστούν, τα σοβαρά ζητήματα που σχετί-

ζονται με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Θοδωρής Τσιμπίδης 

Διευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»

...Παλάτια στην άμμο!!!

Από την Ελένη Ευαγγελοδήμου μαθαίνουμε ότι σε

τέσσερα διαφορετικά σημεία της παραλίας Αμμου-

δάρα στην Κρήτη, Έλληνες και ξένοι γλύπτες ετοι-

μάζονται να «υψώσουν» εντυπωσιακά έργα από

άμμο, ύψους ακόμα και τριών μέτρων, προκειμένου

να στείλουν το δικό τους (δημιουργικό) μήνυμα για

την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστή-

ματος. 

Το φεστιβάλ γλυπτικής στην άμμο (Sand Sculpture

Festival) επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

στην Αμμουδάρα Μαλεβιζίου, από την 1η έως τις 20

Ιουνίου.

Εκείνες τις ημέρες, οι έξι γλύπτες θα φτιάχνουν τα

έργα τους σε προστατευμένο χώρο στην μεγάλη

πλαζ, αλλά ενώπιον των λουόμενων οι οποίοι θα

μπορούν να παρακολουθούν όλα τα στάδια δημιουρ-

γίας των έργων και να ενημερώνονται για τις ιδιαίτε-

ρες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες. 

«Δεν το βάζω κάτω! Καθαρές θάλασσες! Καθαρές
παραλίες» είναι το κεντρικό μήνυμα του φεστιβάλ.

Και την υπομονή και τη φαντασία βρήκε ο Carl Jara

και έχει δημιουργήσει εξαιρετικά έργα τέχνης πάνω

στην άμμο, κόντρα στο τραγούδι που λέει ότι «είναι
κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια...».

Τα γλυπτά άμμου του Carl Jara είναι πολύ σπάνια. Η

δουλειά του δεν έχει πυργίσκους, γοργόνες ή ψάρια,

αλλά απεικονίζει σκηνές από άλλους κόσμους, μαζί

με ρεαλιστικές αναδημιουργίες που προκαλούν τη

φαντασία. 

Είναι  γλύπτης και ξυλογλύπτης, με αφετηρία το Κλί-

βελαντ των ΗΠΑ. Πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει

έργα, που κανονικά ποτέ δεν θα βλέπατε σε ένα δια-

γωνισμό δημιουργιών άμμου. Η δουλειά του είναι

ασυνήθιστη και εντυπωσιακή. Η υπομονή και το τα-

λέντο ανέδειξαν ένα μεγάλο καλλιτέχνη.

Φεστιβάλ Γλυπτικής στην άμμο για την προστασία της θάλασσας

«Δεν το βάζω κάτω! Καθαρές θάλασσες! Καθαρές παραλίες» 

Πόση υπομονή και φαντασία χρειάζεται! 

Απόσταγμα σοφίας...



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                     19 ΜAΪOY 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ της Ν.Δ.

η Κλαίρη Σαραντάκου

Πρόεδρος στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση της

Ν.Δ. στα 3Β εξελέγη η Κλαίρη Σαραντάκου με

μικρή απόσταση από τη δεύτερη υποψήφια Ενι

Φαρμακίδη. Η νέα πρόεδρος ευχαριστεί και υπό-

σχεται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Με σεμνότητα και υπευθυνότητα  υποδεχόμαστε

το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών της

Νέας Δημοκρατίας στην Τοπική Οργάνωση Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης. Αισθάνομαι  την ανάγκη

να απευθύνω ένα δημόσιο ευχαριστήριο στις Νε-

οδημοκράτισσες και τους Νεοδημοκράτες της πε-

ριοχής μας που συμμετείχαν μαζικά σε όλες τις

διαδικασίες. 

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους που

υπέγραψαν την υποψηφιότητά μου και σε όλους

αυτούς που με ψήφισαν δείχνοντας με αυτόν τον

τρόπο της εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου.

Όμως και σε αυτούς που δεν με ψήφισαν βλέπω

μόνο φίλους αφού όλοι ανήκουμε στην μεγάλη

παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα θα

πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που πίστεψαν σε

μένα και δεν υπέκυψαν στις πιέσεις, που στάθη-

καν στο πλευρό μου στα δύσκολα.  

Από τις νέες εγγραφές που έγιναν,  αποδείχθηκε

πως οι Έλληνες εμπιστεύονται  τη Νέα Δημοκρα-

τία υπό την ηγεσία του προέδρου μας , Κυριάκου

Μητσοτάκη, ένα κόμμα που παραμένει  πιστό στα

ιδεολογικά του θεμέλια . Γι αυτό δεν θα πρέπει να

απογοητεύσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που πι-

στεύει σε εμάς.

Αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα

υποχρέωση να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου.

Ξεκινώντας την νέα μας θητεία θα προσπαθή-

σουμε να εργαστούμε ενωτικά και συνθετικά γιατί

για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον

απαιτείται, συναίνεση, συνεχής αγώνας και συμ-

μετοχή όλων μας. Στο αγώνα για την νίκη της

Νέας Δημοκρατίας δεν περισσεύει κανείς. 

Ευχαριστώ

Κλαίρη Σαραντάκου

Ανδρέας Δρυμιώτης*:

«Αναδημοσιεύω παρακάτω το κείμενο

σε εισαγωγικά. Εχω απαλείψει τα επώ-

νυμα και πατρώνυμα των εμπλεκομέ-

νων γιατί τα ονόματα δεν έχουν

απολύτως καμία σημασία και επιπλέον

έχω τονίσει με bold την αιτιολογία της

απόφασης του υπουργού γιατί πιστεύω

ότι εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της

ιστορίας. Απολαύστε το ακριβές κεί-

μενο από την Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως!

«4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑ-

ΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε

στην Αθήνα στις 10-8-2017 σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του

Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδό-

τηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Το υπόλοιπο της ποινής του Σ. ΣΑ-

ΡΑΝΤΗ του Φ. που του επεβλήθη με τη

με αριθμ. 141/19.10.2015 απόφαση του

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

Δυτικής Μακεδονίας (ποινή φυλάκισης

δύο {2} ετών με τριετή αναστολή) για

κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών

και ΑΙΡΟΝΤΑΙ οι κατά νόμον συνέπειες

που απορρέουν από την ανωτέρω κατα-

δίκη του, προκειμένου να μην αποτελεί

κώλυμα για τον διορισμό του στη ΔΕΗ

Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου.

ΑΙΡΟΝΤΑΙ
1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορ-

ρέουν από την καταδίκη του B. (Μπ.)

JORGO (ΓΙΩΡΓΟΥ) του D. (Δ.) με τη με

αριθμ. 1945/20.9.2005 απόφαση του

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννί-

νων, σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8)

μηνών, μετατραπείσα σε χρηματική, για

το αδίκημα της παράβασης του άρθρου

54 παρ. 7 του ν. 2910/2001 (νόθευση

διαβατηρίου), προκειμένου να μην απο-

τελεί κώλυμα για την απόκτηση της ελ-

ληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορ-

ρέουν από την καταδίκη της G. MAG-

ILIANA του J. με τη με αριθμ.175/

1.2.2011 απόφαση του Τριμελούς Εφε-

τείου Πειραιώς, σε ποινή φυλάκισης

τριάντα (30) ημερών με τριετή ανα-

στολή, για το αδίκημα της κλοπής κατ’

εξακολούθηση, προκειμένου να μην

αποτελεί κώλυμα για την άσκηση του

επαγγέλματος της νοσηλεύτριας στο

δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορ-

ρέουν από την καταδίκη του K. (Κ.)

NAQE (ΝΑΚΙΕ) του J. (Γ.) με τη με

αριθμ. 859/29.7.2002 απόφαση του Τρι-

μελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, σε

ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών, μετατρα-

πείσα σε χρηματική, για το αδίκημα της

κλοπής κατά συναυτουργία, προκειμέ-

νου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγέ-

νεια με πολιτογράφηση καθώς και

ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ).

4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέ-

ουν από την καταδίκη του Η. ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥ του Α. με τη με αριθμ.

27850/2.4.1999 απόφαση του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυ-

λάκισης είκοσι δύο (22) μηνών με τριετή

αναστολή, για τα αδικήματα της κλοπής,

της τετελεσμένης απάτης και σε από-

πειρα και της πλαστογραφίας με χρήση,

προκειμένου να ανανεώσει την ειδική

άδεια οδήγησης επιβατηγού δημοσίας

χρήσης αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ).

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε

στην Αθήνα στις 14.8.2017 σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του

Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδό-

τηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

ΑΙΡΟΝΤΑΙ
Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέ-

ουν από την καταδίκη της M-Β.

KSENIJA του M., με τη με αριθμ.

43771/28.5.2009 απόφαση του Τριμε-

λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε

ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με

τριετή αναστολή για το αδίκημα της

κλοπής, προκειμένου να μην αποτελούν

κώλυμα για την απόκτηση της ελληνι-

κής ιθαγένειας και για την άσκηση του

ιατρικού επαγγέλματος.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε

στην Αθήνα στις 14.8.2017 σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του

Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδό-

τηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

ΑΙΡΟΝΤΑΙ
1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορ-

ρέουν από την καταδίκη της Α. ΒΑΣΙΛΙ-

ΚΗΣ του Κ. με τη με αριθμ. 835/7.6.2013

απόφαση του Μονομελούς Πλημμελει-

οδικείου Ηγουμενίτσας σε ποινή φυλά-

κισης τριών (3) μηνών με τριετή

αναστολή για απόπειρα κλοπής κατά

συναυτουργία, προκειμένου να μην

αποτελεί κώλυμα διορισμού της ως μο-

νίμου υπαλλήλου στον Δήμο Ιωαννιτών.

2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορ-

ρέουν από την καταδίκη του C. DENYS

του V. με τη με αριθμ. 1193/27.2.2009

απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κα-

κουργημάτων Αθηνών σε ποινή φυλάκι-

σης επτά (7) μηνών με τριετή αναστολή

για την πράξη της κλοπής κατά συναυ-

τουργία, προκειμένου να μην αποτελεί

κώλυμα για την ανανέωση της ειδικής

άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου

(ταξί).

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ»

Αν έχετε φτάσει μέχρι το σημείο αυτό,

είμαι βέβαιος ότι θα απορείτε και εσείς

για την πρεμούρα του υπουργού να

χαρίσει το υπόλοιπο της ποινής του

Σαράντη και να αρθούν όλα τα κωλύ-

ματα για τον διορισμό του στη ΔΕΗ!

Υποθέτω ότι εκτός από «ναρκέμπο-

ρος» ο Σαράντης πρέπει να έχει και

άλλες μοναδικές ικανότητες ώστε

χωρίς αυτόν δεν μπορεί να λειτουργή-

σει η ΔΕΗ, γι’ αυτό και του χαρίζεται

το υπόλοιπο της ποινής και του δίνεται

άφεση αμαρτιών με Προεδρικό Διά-

ταγμα και εισήγηση του υπουργού.

Αλλά και η Βασιλική πρέπει να είναι

μοναδική στο είδος της, ώστε να αρ-

θούν όλα τα εμπόδια που πηγάζουν

από την καταδίκη της για κλοπή, προ-

κειμένου να διοριστεί σαν δημοτικός

υπάλληλος στην Δήμο Ιωαννιτών.

[...]
Συνοψίζω: Ο υπουργός έδωσε χάρη σε

δύο για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι,

σε τρεις αλλοδαπούς για να αποκτή-

σουν την ελληνική ιθαγένεια, εκ των

οποίων οι δύο ασχολούνται με την

υγεία, και σε τρεις προκειμένου να απο-

κτήσουν ή να διατηρήσουν την άδεια

ταξί.

―――――――
* Ο Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβου-

λος επιχειρήσεων.

Χαρίζονται ποινές για να διοριστούν στο δημόσιο!

Ο αναγνώστης της εφημερίδας μας, Βασίλης Αποστολίδης, μας

ενεχείρισε το παρακάτω άρθρο του Ανδρέα Δρυμιώτη στην εφημε-

ρίδα Καθημερινή (13.05.2018) με τίτλο: “Άφεση αμαρτιών”, το οποίο

πράγματι μας εξέπληξε, αφού με Προεδρικό Διάταγμα και δημοσι-

ευμένα  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Γ΄ 883 /

8.9.2017, αίρονται καταδίκες υπόδικων είτε για να προσληφθούν

στη δημόσιο είτε για να εργαστούν σε Δήμο ή αλλού!

Παρουσιάζουμε ένα μεγάλο απόσπασμα παρακάτω:
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Ο ποντιακός ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρα-

τορίας της Τραπεζούντας (1461), γνώρισε συνεχείς

διωγμούς, σφαγές και ξεριζωμούς και προσπάθειες για

το βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του, με αποκο-

ρύφωμα την συστηματική και μεθοδευμένη εξόντωση

- γενοκτονία του 20ου αιώνα. Η συστηματική εξόντωση

των Ποντίων, όπως και των γειτόνων τους Αρμενίων,

υπήρξε προσχεδιασμένο έγκλημα. Η απόφαση για την

εξόντωσή τους πάρθηκε από τους Νεότουρκους το

1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκο-

σμίου πολέμου και ολοκληρώθηκε από το Μουσταφά

Κεμάλ (1919 - 1923). Στο συνέδριο των Νεοτούρκων,

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911,

πάρθηκε η εξής απόφαση: «Η Τουρκία πρέπει να γίνει
μωαμεθανική χώρα. Οι μωαμεθανικές αντιλήψεις και η
μωαμεθανική ισχύς πρέπει να κυριαρχήσουν στη χώρα.
Η κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα πρέπει να κα-
ταπνίγεται. Η ύπαρξη της αυτοκρατορίας εξαρτάται
από την δύναμη του νεοτουρκικού κόμματος και από
την συντριβή όλων των ανταγωνιστικών σ' αυτό ιδεο-
λογιών. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η
πλήρης οθωμανοποίηση όλων των υπηκόων της Τουρ-
κίας. Και, ασφαλώς, είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν θα
μπορέσει να γίνει με την πειθώ και κατά συνέπεια θα
πρέπει να προσφύγουμε στην ένοπλη βία. 
Ο χαρακτήρας της αυτοκρατορίας πρέπει να μείνει
μωαμεθανικός και θα πρέπει να δούμε ότι οι μωαμεθα-
νικοί θεσμοί και οι μωαμεθανικές παραδόσεις θα πρέπει
να γίνονται σεβαστά. Το δικαίωμα των άλλων εθνοτή-
των να έχουν τις δικές τους οργανώσεις θα πρέπει να
αποκλειστεί. Κάθε μορφή αποκέντρωσης είναι προδο-
σία στην τουρκική αυτοκρατορία. Οι εθνότητες είναι
αμελητέες ποσότητες. Μπορούν να κρατήσουν την
θρησκεία τους, αλλά όχι την γλώσσα τους. Η διάδοση
της τουρκικής γλώσσας είναι ένα από τα κυριότερα
μέσα εξασφάλισης της μωαμεθανικής υπεροχής και
της αφομοίωσης των μη μωαμεθανικών στοιχείων ...;».

Στις 26 Ιουλίου 1909 ο Γερμανός πρεσβευτής στην

Κωνσταντινούπολη Miguel έστειλε αναφορά στο Βερο-

λίνο σχετικά με τη συνάντηση του Πατριάρχη Ιωακείμ

Γ΄ με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σεφκέτ πασά, γεγονός

που είχε γίνει πρωτοσέλιδο θέμα όλων των εφημερί-

δων που εκδίδονταν τότε στην Κωνσταντινούπολη. Για

πρώτη φορά ένας Τούρκος πρωθυπουργός απειλούσε

αυτοπροσώπως τον θρησκευτικό ηγέτη της μεγαλύτε-

ρης μειονότητας λέγοντας μεταξύ άλλων: «θα σας κό-
ψουμε τα κεφάλια, θα σας εξαφανίσουμε. Ή εμείς θα
επιζήσουμε ή εσείς».

Οι Τούρκοι χωρίς προσχήματα πια πέρασαν στην επί-

θεση. Από κάθε γωνιά του Πόντου και της Μικράς

Ασίας έρχονταν καταγγελίες. Στις 30 Μαΐου 1911 ο μη-

τροπολίτης Αμασείας Γερμανός Καραβαγγέλης κατήγ-

γειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο υπουργείο

Εξωτερικών της Ελλάδας τις βαρβαρότητες οργάνων

της τουρκικής κυβέρνησης στην περιοχή του. Οι Νεό-

τουρκοι κήρυξαν οικονομικό πόλεμο σε καθετί ελλη-

νικό. Απαγόρευσαν τα ελληνικά προϊόντα και δεν

επέτρεψαν στα ελληνικά πλοία να αγκυροβολήσουν σε

τουρκικά λιμάνια. Αυτό το εμπορικό μποϊκοτάζ πραγ-

ματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Τουρκία και, φυσικά,

και στον Πόντο. Η μισαλλόδοξη και αντιχριστιανική πο-

λιτική των Νεότουρκων οδήγησε σε Βαλκανικούς πο-

λέμους, με ενωμένες τις χριστιανικές χώρες της Βαλ-

κανικής εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, βέβαια, οι διωγμοί αυ-

ξήθηκαν. Στην Τραπεζούντα οι τουρκικές εφημερίδες

παρακινούσαν τους αναγνώστες ν' αρχίζουν τους

διωγμούς και τις σφαγές. Έτσι ο τουρκικός όχλος

αφιονίστηκε προετοιμάζοντας μεγάλες σφαγές. Οι

σποραδικές δολοφονίες άρχισαν να αυξάνονται. Χωρι-

κοί που πήγαιναν να δουλέψουν στα χωράφια τους βρί-

σκονταν καθημερινά δολοφονημένοι. 

Οργανωμένες τουρκικές συμμορίες, κατά την διάρκεια

της νύχτας, λεηλατούσαν πόλεις και χωριά. Οι διωγμοί

εκδηλώθηκαν, αρχικά, με μορφή σποραδικών κρουσμά-

των βίας, καταστροφών απελάσεων και εκτοπισμών.

Πολύ γρήγορα έγιναν πολύ συστηματικοί, πιο οργανω-

μένοι και εκτεταμένοι και στρέφονταν τόσο κατά των

Ελλήνων όσο κατά των Αρμενίων. Εμπνευστής και εγ-

κέφαλος αυτής της επιχείρησης γενοκτονίας ήταν ο

Μεχμέτ Ταλαάτ, υπουργός Εσωτερικών της Οθωμανι-

κής αυτοκρατορίας. Με δικές του εντολές εξαπολύθη-

καν οι διωγμοί κατά των «ανεπιθύμητων» εθνοτήτων

σε μια τεράστια έκταση. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγκάστηκε σε ένδειξη

πένθους να κλείσει στις 15 Μαΐου 1914 όλες τις εκκλη-

σίες και τα σχολεία και να καταγγείλει στις Μεγάλες

Δυνάμεις τους νέους διωγμούς. Δεν κατάφερε όμως

τίποτα, γιατί κηρύχθηκε στο μεταξύ κηρύχθηκε στο με-

ταξύ ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, στον οποίο η Τουρκία

έλαβε μέρος ως σύμμαχος της Γερμανίας, έχοντας

πλέον την ευχέρεια να εφαρμόσει πλήρως το παλαι-

ότερο σχέδιο της εξόντωσης των Χριστιανών. Οι Νεό-

τουρκοι είχαν πεισθεί πως μόνο με τη φυσική εξόντωση

των γηγενών λαών, των Ελλήνων και των Αρμενίων, θα

έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Η Γερμανία στην

προσπάθεια της να πετύχει τους στόχους της στο νευ-

ραλγικό τομέα της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανα-

τολής δε δίστασε να θυσιάσει τους Χριστιανικούς

λαούς της Ανατολής στο βωμό του παντουρκισμού. Σε

κάποιο βαθμό ήταν συνυπεύθυνη για τις γενοκτονίες

των Ελλήνων και των Αρμενίων. Εξάλλου, αυτός που

εισηγήθηκε στους Τούρκους την απομάκρυνση των Ελ-

λήνων από τα παράλια, δήθεν για στρατιωτικούς λό-

γους ήταν ο Γερμανός αρχιστράτηγος Liman von

Sanders, που πήρε, τον τίτλο του πασά. Με την συγκα-

τάθεση της Γερμανίας οι Τούρκοι έστειλαν τους Χρι-

στιανούς που στρατολογούσαν στα τάγματα εργασίας.

Σκοπός των Τούρκων με τους εκτοπισμούς, τις πυρπο-

λήσεις χωριών και τις λεηλασίες ήταν να επιτύχουν την

αλλοίωση του εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών

περιοχών και να καταφέρουν ευκολότερα τον εκτουρ-

κισμό εκείνων που θα απέμεναν. 

Έτσι το 1919 άρχισε νέος άγριος διωγμός κατά των Ελ-

λήνων από το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος κι

απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Στις 19 Μαΐου

1919 άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της πον-

τιακής γενοκτονίας. Ο Μουσταφά Κεμάλ άρχισε από

την Σαμψούντα ένα εγκληματικό έργο αντίθετο με την

αποστολή του. Με τη βοήθεια μελών του νεοτουρκικού

κομιτάτου συγκρότησε μυστική οργάνωση, τη Mutafai

Milliye, κήρυξε μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχε-

δίασε την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού

ελληνισμού. Αυτό που δεν πέτυχε το σουλτανικό κα-

θεστώς στους πέντε αιώνες της τυραννικής διοίκησής

του, το πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια με τους τσέτες

του ο Κεμάλ. 

Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι

κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί, οι

δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να

ανέβουν στα βουνά οργανώνοντας ανταρτικό για την

προστασία του άμαχου πληθυσμού. Το ποντιακό ανταρ-

τικό, που είχε τον χαρακτήρα της εθνικής αντίστασης,

έδρασε κυρίως στον δυτικό Πόντο, ενώ στο ανατολικό

είναι γνωστό το περήφανο ανταρτικό της Σάντας. Τα

θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν

δεν υπήρχε το επικό και το ακατάβλητο ποντιακό αν-

ταρτικό.  Το τέλος του Ποντιακού Ελληνισμού πλη-

σιάζε. Οι φωνές λιγόστευαν. 

Στις 25 Μαΐου 1922 αντιπροσωπεία της ελληνικής ναυ-

τικής βάσης, που είχε την έδρα της στην Κωνσταντι-

νούπολη, συνέταξε έκθεση που εστάλη στο υπουργείο

Εξωτερικών: «Η καταστασις των χριστιανών των άνω
περιοχών είναι οικτρότατη. Εις την ύπαιθρον χώραν
κάτοικοι παντάπασιν δεν υπάρχουσιν. Πάντα τα χρι-
στιανικά χωρία έχουσι πυρποληθεί, εκ δε των κατοί-
κων άλλοι μεν απελαθέντες εσφάγησαν καθ' οδόν,
άλλοι δε συλληφθέντες εφονεύθησαν επιτοπίως ή
εκάησαν ζώντες».

Τον επίλογο της τραγικής ποντιακής γενοκτονίας απο-

τέλεσε ο βίαιος ξεριζωμός των επιζώντων μετά τη νίκη

της Τουρκίας. Με την συνθήκη της ανταλλαγής των

πληθυσμών ήρθαν στην Ελλάδα. Οι Ελληνοπόντιοι που

έχασαν την ζωή τους, κατά την διάρκεια των διωγμών

και του ξεριζωμού, ξεπερνούν τους 350.000. 

Η Βουλή των Ελλήνων, τον Φεβρουάριο του 1994, ψή-

φησε ομόφωνα την κήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα

Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

την περίοδο 1916 - 1923. Η αναγνώριση αυτή δικαίωσε

ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό.

Πηγή: «Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού», εκδόσεις

«Μαλλιάρης Παιδεία». http://ow.ly/KNICZ

19 Μαΐου 1919 η αρχή της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
Για να γνωρίζουμε, για να μην ξεχνάμε

Η Ρωμανία αν πέρασεν, η Ρωμανία αν 'πάρθεν. 

Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο 
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Συσκέψεις για την αντιπυρρική

περίοδο στο Δήμο Σαρωνικού

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Σαρωνικού, ενόψει της αντιπυρι-

κής περιόδου

Ο προγραμματισμός δράσεων για την

πρόληψη των πυρκαγιών ενόψει της θερι-

νής περιόδου ήταν το θέμα της σύσκεψης

του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πο-

λιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνι-

κού, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη

9 Μαΐου, στην Αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Σαρωνικού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος

Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, ο Αρχι-

πύραρχος Διοικητής Π.Υ Ανατολικής Ατ-

τικής Χιώνης Χαράλαμπος, ο

Αντιπύραρχος Διοικητής  Π.Υ Λαυρίου

Παπαστάθης Σπυρίδων, ο Δ/ντης Π.Υ Κο-

ρωπίου Πύραρχος Κοκμοτός Βασίλειος,

εκπρόσωποι όμορων Δήμων, ο Προϊστά-

μενος Πολιτικής Προστασίας Ανατ. Αττι-

κής  Γιώτης Αναστάσιος διοικητές

Αστυνομικών Τμημάτων και εκπρόσωποι

συναρμόδιων φορέων.

Τη σύσκεψη “άνοιξε”  ο Δήμαρχος Σαρω-

νικού, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ξεκι-
νάμε και φέτος τον κοινό αγώνα, για να
προστατέψουμε τον τόπο μας από τις
πυρκαγιές. Παρά την οικονομική στενό-
τητα και τη γνωστή καθυστερήση, από

την πλευρά της Κεντρικής Διοίκησης,
στην έγκριση των απαιτούμενων κονδυ-
λίων, έχουμε φροντίσει να προετοιμα-
στούμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει
της θερινής περιόδου. Ήδη από την προ-
ηγούμενη χρονιά, έχουμε ενισχύσει τον
εξοπλισμό μας, με τα τέσσερα νέα οχή-
ματα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Σαρωνι-
κού από ίδιους πόρους. 
Κυρίως, όμως, έχουμε καταφέρει να οικο-

δομήσουμε ένα άριστο πλαίσιο συνεργα-
σίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, με την πολύτιμη συμμετοχή και
των τοπικών συλλόγων, των εθελοντών
και των κατοίκων κάθε περιοχής. Έχουμε
δημιουργήσει μια ισχυρή συμμαχία, η
οποία μας επέτρεψε τις προηγούμενες
χρονιές να περιορίσουμε τον κίνδυνο.
Είμαι βέβαιος ότι και φέτος θα συνεργα-
στούμε με την ίδια αποτελεσματικότητα
και επιτυχία.»

Στη συνέχεια το λόγο πήραν πολλοί εκ-

πρόσωποι που κατέθεσαν τις απόψεις

τους και όλοι μίλησαν για την καλή συ-

νεργασία που έχουν και πρέπει να έχουν

όλα τα συναρμόδια όργανα προκειμένου

να πετύχουν την καλύτερη πρόληψη για

την αντιπυρρική περίοδο που ήδη έχει ξε-

κινήσει.

Μέχρι της 31 Μαΐου παρατεί-

νεται η προθεσμία καθαρι-

σμού των οικοπέδων από

τους ιδιοκτήτες λόγω των

βροχοπτώσεων

Οι Δήμοι στην προετοιμασία

της αντιπυρρικής περιόδου

έχουν ανακοινώσει την υπο-

χρέωση των ιδιοκτητών οικο-

πέδων να καθαρίσουν -

αποψιλώσουν τα οικόπεδά

τους από τα ξερά χόρτα και

να τα απομακρύνουν καθώς

και κάθε εύφλεκτη ύλη, γιατί

πρέπει να προλαβαίνουμε και

όχι να κατασβένουμε.

Η υποχρέωση για τον καθαρι-

σμό προκύπτει βάσει βάσει

του άρθρου 94 παρ. 1, εδ. 26

του ν. 3852/2010, το οποίο

προβλέπει: «Η μέριμνα, σύμ-

φωνα με τις ισχύουσες πυρο-

σβεστικές διατάξεις, για την

τήρηση των υποχρεώσεων

καθαρισμού, από τους ιδιο-

κτήτες, νομείς, και επικαρπω-

τές, των οικοπεδικών και λοι-

πών ακάλυπτων χώρων, που

βρίσκονται εντός πόλεων,

κωμοπόλεων και οικισμών και

σε απόσταση μέχρι 100 μέ-

τρων από τα όριά τους,

καθώς και η υποχρέωση αυ-
τεπάγγελτου καθαρισμού
από τους δήμους, σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης
των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν

συμμορφώνονται επιβάλλε-
ται πρόστιμο πενήντα (50)
λεπτών, ανά τετραγωνικό
μέτρο του οικείου χώρου, το

οποίο και αποτελεί έσοδο

του οικείου δήμου, βεβαιού-

ται εις βάρος τους η ισόποση

σχετική δαπάνη του δήμου

προς καθαρισμό και υποβάλ-

λεται μήνυση για το αδίκημα

του άρθρου 433 του Ποινικού

Κώδικα».

Οι ενέργειες αυτές (στις

οποίες περιλαμβάνεται και η

απομάκρυνση των προϊόντων

αποψίλωσης), το κόστος των

οποίων επιβαρύνει εξ’ ολο-

κλήρου τους ιδιοκτήτες, θα

πρέπει να έχουν ολοκληρω-

θεί το αργότερο μέχρι τις 31

Μαΐου 2018 (η προηγούμενη

προθεσμία ήταν στις 18

Μαΐου). Σε διαφορετική περί-

πτωση ο κάθε Δήμος θα

αναγκαστεί να προβεί σε

όλες τις υποχρεωτικές από

το νόμο ενέργειες. 

Η παράταση λίγων ημερών

δόθηκε λόγω τον συνεχών

βροχοπτώσεων που σημει-

ώθηκαν τις τελευταίες μέρες

και δεν ευνοούν τη διαδικα-

σία καθαρισμού.  

Πληροφορίες για το Δήμο

3Β: 2132020077

Παρατείνεται η προθεσμία καθαρισμού 

των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες
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«Κιανοί μέν οὖν περιέπεσον τηλικαύταις συμφοραῖς οὐχ
οὕτως διά τήν τύχην οὐδέ διά τήν τῶν πέλας ἀδικίαν,
τό δέ πλεῖον διά τήν αὑτῶν ἀβουλίαν καί κακοπολιτείαν,
προάγοντες ἀεί τούς χειρίστους καί κολάζοντες τούς
ἐναντιουμένους τούτοις...».

(Πολύβιος, 200 - 118, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο ΙΕ’, 21, 3-4)

(= Οι κάτοικοι λοιπόν της Κίου - πόλη της Βιθυνίας της Μ.

Ασίας - περιέπεσαν σε τόσο μεγάλες συμφορές, όχι τόσο

εξαιτίας της τύχης, ούτε επειδή τους αδίκησαν οι γείτο-

νές τους, αλλά το κυριότερο εξαιτίας της απερισκεψίας

τους και της κακοδιοίκησής τους, γιατί κάθε φορά υπο-

στήριζαν και προωθούσαν τους χειρότερους, ενώ τιμω-

ρούσαν αυτούς που ήταν αντίθετοι σ’ αυτούς - τους

χειρότερους...)

ΣΧΟΛΙΟ: Η Ιστορία όχι μόνο επαναλαμβάνεται αλλά και

τιμωρεί όσους δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Πάσα

ομοιότης με τη σημερινή αθλία κατάσταση είναι εντελώς

συμ-πτωματική και συμ-πτωτική, ήτοι εξαντλεί όλους

μαζί σωματικά και ψυχικά και τους παρασύρει όλους προς

τα κάτω/ στον κατήφορο/στον γκρεμό.

Ο κόσμος μας θυμίζει σε πολλά σημεία τη χρονική περίοδο,

την οποία ο ιστορικός Πολύβιος πραγματεύεται στο έργο του.

Περιγράφει την επιβολή της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας στην ελ-

ληνική χερσόνησο και αποκαλεί την ιστορία της εποχής του

«Σωματοειδή» (οργανική/συστηματική ενότητα, αποτελούσα

ένα σώμα), ήτοι Παγκόσμια. (Πολύβιος Α, 3, 4).

Το μάθημα/δίδαγμα του Πολυβίου, το οποίο ισχύει ακόμη και

σήμερα, είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις και στους γεωπολιτι-

κούς και γεωστρατηγικούς συσχετισμούς δυνάμεως, η Ενό-

τητα, η Στρατιωτική Αξιοπιστία και το αξιόμαχο των Ενόπλων

Δυνάμεων, εξασφαλίζουν την Ειρήνη.

«Εὐθημοσύνη γάρ ἀρίστη θνητοῖς ἀνθρώποις, κακοθη-
μοσύνη δέ κακίστη».

(Ησίοδος, 8ος αιών π.Χ., «ΕΡΓΑ και ΗΜΕΡΑΙ» στίχ. 471-472)

(= Εργασία καλά οργανωμένη, με μέθοδο και τάξη, είναι

το καλύτερο για τους θνητούς ανθρώπους, ενώ εργασία

κακώς οργανωμένη, με αταξία, το χειρότερο).

«Μελέτη δέ τοι ἔργον ὀφέλλει».
(Ησίοδος, 8ος αιών, «ΕΡΓΑ και ΗΜΕΡΑΙ» στίχ. 410)

(= Η συνεχής άσκηση βέβαια ενισχύει την εργασία - ο

ζήλος, η φιλοτιμία, η προσπάθεια κάνουν το έργο να απο-

δίδει καρπούς).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Ασκραίος Ποιητής Ησίοδος, ο πατέρας του δι-

δακτικού έπους, απευθύνει το ποίημά του «ΕΡΓΑ και

ΗΜΕΡΑΙ» στον άρπαγα, φιλόδικο, οκνηρό και δωροδόκο

αδελφό του Πέρση και τον παροτρύνει να αγαπάει τη Δι-

καιοσύνη και την Εργασία, διδάσκοντάς τον τα κύρια βιο-

τικά έργα και την ηθική τάξη του σύγχρονου βίου.

«Πρός μέντοι ζωήν ἀγαθήν ἡ Παιδεία καί ἡ Ἀρετή μάλι-

στα δικαίως ἄν ἀμφισβητοίησαν».
(Αριστοτέλης, 384/322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”῾βιβλίο Γ᾽, 1283α, 25/27)
(= Ως προς την τίμια / ηθική όμως και ευδαίμονα ζωή η

Παιδεία και η Αρετή κυρίως θα μπορούσαν δίκαια να διεκ-

δικήσουν τα δικαιώματά τους).

«Ὅλως μέν γάρ ἅπασα φύσις βελτίων γίγνεται Παιδείαν
προσλαβοῦσα τήν προσήκουσαν».

(Δημοσθένης, 384-322, “ΕΡΩΤΙΚΟΣ”, 42)
(= Γιατί, γενικά κάθε ανθρώπινη φύση γίνεται καλύτερη,

αφού προσλάβει την πρέπουσα παιδεία, τη μόρφωση που

της αναλογεί/ της ταιριάζει/αρμόζει).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο όρος Παιδεία εκφράζει την Πεμπτουσία του Αρ-

χαίου Ελληνικού Πνεύματος. Κατά τον Πλάτωνα, Παιδεία

είναι η «ορθή περιαγωγή της ψυχής», ήτοι όχι πλήρωση

της ψυχής με όποια πνευματικά στοιχεία αλλά καθοδήγηση

της ψυχής προς την αληθινή γνώση και την ανθρωπιά. Γι’

αυτό η Παιδεία που πρόσφεραν οι Αρχαίοι Έλληνες χαρα-

κτηρίζεται ως “Ανθρωπιστική” και είναι “Οικουμενική”. Κατά

τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, η ουσία της Παιδείας είναι η συ-

νεχής αποδέσμευση του πνεύματος. Αυτό διαπιστώνεται

από το πολιτιστικό επίπεδο του ανθρώπου. Όσο πιο ψηλά

στρέφεται ο πολιτισμός, που είναι αποτέλεσμα Παιδείας,

τόσο πιο ελεύθερος γίνεται ο άνθρωπος. Γι’ αυτό και ο αεί-

μνηστος ακαδημαϊκός Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος υποστήριζε

ότι: «Το πρώτο χρέος μιας δημοκρατικής πολιτείας είναι
η Παιδεία. Η συστηματική καλλιέργεια όλων των ψυχικών,
ηθικών και πνευματικών δυνάμεων, οι οποίες συνιστούν
την προσωπικότητα του ανθρώπου».
Μόνο η ορθή/αληθινή Παιδεία είναι εκείνη που θα εξυψώ-

σει τον άνθρωπο σ’ όλους τους τομείς και θα θέσει ορι-

στικά πια τα δημιουργήματα του πολιτισμού στην

υπηρεσία του ανθρώπου (Ανθρωποκεντρισμός).

«Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ
γένος πατέρων αἰσχυνέμεν».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ζ´208-209)

(= Να ‘μαι πάντα πρώτος και να ξεπερνώ τους άλλους, και

ούτε να ντροπιάζω τη γενιά των προγόνων μου).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο φαίδιμος (= λαμπρός) γιος του Ιππολόχου, ο

Γλαύκος απευθύνει αυτά τα διαχρονικά και επίκαιρα μηνύ-

ματα/διδάγματα Αριστείας στο γιο του Τυδέα, Διομήδη, όταν

συναντιούνται στο πεδίο της μάχης για να πολεμήσουν.

«Ὅπου γάρ ἅμιλλα ἐνταῦθα καί νίκη ἐστί».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΡΗΤΟΡΙΚΗ” Α΄, 11, 1371α)

(= Γιατί όπου υπάρχει άμιλλα - συναγωνισμός - , εκεί

υπάρχει και νίκη).

Η άμιλλα παράγεται από το ρήμα ἁμιλλῶμαι = υπερέχω,

υπερτερώ, διακρίνομαι από κάποιον άλλον. Ετυμολογικά

συντίθεται από το ἅμα, ὁμοῦ, ὁμῶς = ὁμοίως, υπό τους

αυτούς όρους, επί ίσοις όροις. Αυτό εξασφαλίζει την ΙΣΟ-

ΤΗΤΑ και την ΕΥΘΥΤΗΤΑ + ρήμα ἅλλομαι, σαλ, αλ, ιλ =

τό ὁμοῦ και υπό τις αυτές συνθήκες και όρους ἅλλεσθαι

= αναπηδώ,  σκιρτώ, τινάσσομαι. Η άμιλλα είναι κατά-

σταση και ενέργεια. Είναι στιγμιαία (παρόν) και δηλώνει

στάση αλλά και κίνηση μαζί. Η στάση αυτή έχει παρελθόν

και μέλλον. Γνωστά τα επίθετα απαράμιλλος - εφάμιλλος.

Ο Αριστοτέλης μάς δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Άμιλλα
είναι η τάση να φτάσει κάποιος τον άλλον, που τον θαυ-
μάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται
φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει». Η άμιλλα θεωρείται

η σημαντικότερη Αρετή των Ελλήνων, επί της οποίας

στηρίχθηκε ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, και μεγα-

λούργησε το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Έκφραση του

πνεύματος αυτού αποτελεί το ομηρικό πρόσταγμα: «αἰέν
ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων». Να αρι-

στεύεις πάντοτε και να υπερτερείς σε σχέση με τους άλ-

λους. Οι τρεις Μεγάλοι Τραγικοί αμιλλώνται για να

προσφέρουν στην ανθρωπότητα τον αξεπέραστο τραγικό

λόγο. Το ίδιο και οι Πολιτικοί, ο Θεμιστοκλής αμιλλάται

το τρόπαιο του Μιλτιάδη «οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν τό τοῦ
Μιλτιάδου τρόπαιον».

Η Άμιλλα θεωρείται η γενεσιουργός αιτία της προόδου

ατόμων και λαών. Αποτελεί για τα άτομα μια ηθική δύ-

ναμη, η οποία αφυπνίζει και προάγει τις σωματικές τους

δυνάμεις, οξύνει το πνεύμα και χαλυβδώνει την ψυχή

τους. Συμβάλλει για τους λαούς στην υλική, πνευματική

και οικονομική πρόοδο και ανύψωση του πολιτιστικού

τους επιπέδου. Παράδειγμα τα Διεθνή Επιστημονικά Συ-

νέδρια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες κ.ά.

Κατηγορηματική είναι η προτροπή του Μεγάλου Ρητορο-

διδάσκαλου Ισοκράτη, 436-338, ο οποίος στο έργο του

«ΝΙΚΟΚΛΗΣ», 60, 3 αναφερόμενος προς τους νέους τους

παροτρύνει: «Μή φθονεῖτε τοῖς παρ᾽ἐμοί πρωτεύουσιν,
ἀλλ᾽ἁμιλλᾶσθε, καί πειρᾶσθε χρηστούς ὑμᾶς αὐτούς
παρέχοντες ἐξισοῦσθαι τοῖς προέχουσιν».
(= Μη φθονείτε αυτούς που πρωτεύουν κοντά μου, αλλά

να τους συναγωνίζεστε και να προσπαθείτε να εξισωθείτε

με τους υπερέχοντες / υπερτέρους παρουσιάζοντας τους

εαυτούς σας έντιμους και ηθικούς).

Και ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας, 4 π.Χ. - 65 μ.Χ. ερωτά

με κάποιο δισταγμό: «Αν αφαιρέσεις τη φιλοδοξία πού
θα βρεις ήρωες και πατριώτες;».
Ας μην ξεχνάμε πως ο Ελληνισμός είναι το Φιλότιμο, ήτοι

η πολυθρύλητη ανθρώπινη Aξιοπρέπεια των καιρών μας,

που σε μεγάλους εθνικούς αγώνες διέσωσε το γόητρο

της ελληνικής φυλής και έκανε θαύματα.

Eπειδή η ΜΝΗΜΗ είναι ΔΥΝΑΜΗ και η ΛΗΘΗ ΑΔΥΝΑ-

ΜΙΑ, σας θυμίζουμε ότι η 19η Μαΐου 1919 θεωρείται ως:

Ημέρα πένθους για τους Έλληνες (σφαγιάστηκαν

350.000 Ελληνοπόντιοι από τους Τούρκους). Ημέρα

χαράς για τους Τούρκους (ημέρα μνήμης του Κεμάλ Ατα-

τούρκ, έναρξη του “απελευθερωτικού” αγώνα των Τούρ-

κων και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού). 

Σημειωτέον πως το κεφάλαιο από την Ιστορία της Γ’ Λυ-

κείου “Ο Ποντιακός Ελληνισμός” εξαιρέθηκε από την

εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και γενι-

κότερα από τη διδακτέα, για να μην κακοκαρδίσουμε τους

Τούρκους για την υποτιθέμενη/µη αναγνωρισμένη γι’ αυ-

τούς Γενοκτονία των Ποντίων.
―――――――
Ἀριστοπολιτεία = η αρίστη πολιτεία, η αρίστη διακυβέρνηση, ἡ εὖ
κεκραμένη/ μεμιγμένη πολιτεία, η μικτή / η εύκρατος, η ευνομού-

μενη,  σώφρων πολιτεία (= πολίτευμα), η μέση πολιτεία. Εξ ου και

ὁ Ἀριστοπολιτευτής, -οῦ  = ο άριστα πολιτευόμενος ή ο άριστος

κυβερνήτης της πόλης και Ἀριστοπολίτης -ου = ο άριστος πολί-

της. Και οι τρεις αυτές έννοιες συμβάλλουν στην ευδαιμονία

(ΑΡΕΤΗ) της πόλεως και των πολιτών, δυστυχώς όμως παραμέ-

νουν μέχρι σήμερα στα αζήτητα.

Κακοπολιτεία = κακή διακυβέρνηση της πολιτείας, κακή πολιτική

διοίκηση/διαχείριση.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀριστοπολιτείας*

ἄρχεσθαι
&

Κακοπολιτείας*  
παύεσθαι

ΑΜΙΛΛΑ

=

EY ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑH ΠΑΙΔΙΑ
(= παίγνιον)

ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

H ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΖΩ
& 

ΜΑΘΑΙΝΩ

Από τον Αναγεννησιακό Άνθρωπο 

(HOMO UNIVERSALIS)

περνάμε στον ΜΕΤΑ-αναγεννησιακό 

(OECUMENICUS OLYMPICUS HOMO)
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Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε στο  κατάμεστο αμφιθέατρο των

Αρσακείων Τοσιτσείων Σχολείων Εκά-

λης, το Σάββατο 5 Μαΐου  2018,  το 4ο

Φεστιβάλ Παιδικών και Νεανικών Χο-

ρωδιών και η 1η Συνάντηση Μαθητι-

κών Χορωδιών του Δήμου Διόνυσου,

με καλεσμένο τον δημοφιλή συνθέτη

Γιώργο Χατζηνάσιο, που παρουσίασε

αξέχαστα τραγούδια από την καλλιτε-

χνική του δημιουργία. 

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 10 χορω-

δίες και τραγούδησαν περισσότερα

από 400 παιδιά, που με τις φωνές τους

πλημμύρισαν το χώρο με εξαίσιες με-

λωδίες μεταφέροντας σε όλους μηνύ-

ματα αγάπης, χαράς και αισιοδοξίας.

Την έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε ο Δή-

μαρχος Διονύσου, Διονύσης Ζαμάνης,

ο οποίος καλωσόρισε  τις χορωδίες,

συνεχάρη τους συντελεστές και  ανα-

φέρθηκε στη σημασία  που δίνει ο

Δήμος Διονύσου στην ανάδειξη του

μουσικού ταλέντου των παιδιών. Χαιρε-

τισμό απηύθυνε και η αντιδήμαρχος

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Κοινωνικών Δομών Αναστασία Στασι-

νοπούλου η οποία εξήρε την προσπά-

θεια των μικρών χορωδών, των

μαέστρων και των διευθυντών των σχο-

λείων και αναφέρθηκε στη σημασία  και

τη στήριξη που προσφέρει ο Δήμος

Διονύσου στον πολιτισμό.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν με σειρά εμ-

φάνισης οι χορωδίες: 

Χορωδία Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου,

Χορωδία Γυμνασίου Άνοιξης

Χορωδία Γυμνασίου Δροσιάς

Χορωδία Γυμνασίου Κρυονερίου

Χορωδία Γενικού Λυκείου Άνοιξης,

Χορωδία Γενικού Λυκείου Δροσιάς,

Χορωδία 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου «Ζήνων»,

Νεανική Χορωδία «Επτάχορδη Λύρα»

Αγ. Ευθυμίου Κερατσινίου,  

Παιδική Χορωδία Con Anima Συλλόγου

«Εργάνη»

Junior, Παιδική και Νεανική Χορωδία

Δήμου Διονύσου.

Οι χορωδίες ερμήνευσαν τραγούδια

Ελλήνων και ξένων συνθετών προσφέ-

ροντας μοναδικές μελωδικές στιγμές

στους θεατές  ενώ ο Γιώργος Χατζηνά-

σιος με τους τραγουδιστές Παναγιώτη

Ραφαηλίδη, Άννα Κατσούλη και

Ιωάννα Καρανίκα παρουσίασαν  μουσι-

κές και τραγούδια.   

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ τιμή-

θηκε ο Γιώργος Χατζηνάσιος και οι δι-

ευθυντές των χορωδιών και των

σχολείων που συμμετείχαν,  ενώ δόθη-

καν  τιμητικά διπλώματα σε όλους τους

χορωδούς.

Ο νεοδημιουργηθείς Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  πραγματοποίησε

την προγραμματισμένη ξενάγησή του στον αρχαιολογικό χώρο της Βουλιαγμέ-

νης, την  Κυριακή 13η  Μαΐου 2018, με προσκεκλημένη την  αρχαιολόγο Μαρία

Κασσίμη - Σούτου. 

Οι εκδρομείς ξεκίνησαν από τον ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα όπου η αρχαιολό-

γος Μαρία Κασσίμη - Σούτου έδωσε πληροφορίες για την ονομασία και την το-

ποθεσία του ναού Απόλλωνα, ο οποίος βρίσκεται “απέναντι” από την Δήλο (την

Φανερωμένη όπως ονομάζουν γιατί αναδύθηκε μέσα από τη θάλασσα), εκεί

όπου η Λητώ γέννησε

τον Απόλλωνα και την

Αρτεμη, παιδιά του Δία.

Η Ηρα απαγόρευσε στη

Λητώ να γεννήσει σε

στεριά και σε οποιοδή-

ποτε μέρος κάτω από

τον ήλιο. Ετσι φανερώ-

θηκε το νησί Δήλος και

η Λητώ πήγε και γέν-

νησε εκεί. Στην πορεία

της προς τη Δήμο, είχε

ξαποστάσει στο Ζω-

στήρα, τοποθεσία που κτίστηκε ο ναός του Απόλλωνα και άφησε την ζώνη της,

σύμφωνα με τον μύθο, εξ ου και το όνομα Απόλλων Ζωστήρ.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν  το Ορφανοτροφείο που στεγάζει σήμερα 23 παιδιά.

Το κτίσμα αυτό ήταν η θερινή κατοικία των Σλήμαν και έγινε δωρεά από τη Σοφία

Σλήμαν. 

Επισκέφθηκαν  δύο φρυ-

κτωρίες που είναι ακόμη

προσβάσιμες, λόγω του

ότι η περιοχή του  παρα-

τηρητήριου έχει πλέον

κατοικηθεί. Οι φρυκτω-

ρίες (IMG_3914) είναι

ένα στρογγυλό μέρος

2Χ2 όπου οι αρχαίοι άνα-

βαν φωτιά για να επικοι-

νωνήσουν μεταξύ τους.

Φρυκτωρίες υπήρχαν

κατά μήκος της ακτο-

γραμμής και έφθαναν έως τον Πειραιά, για να ειδοποιήσουν για τυχούσα ει-

σβολή από θαλάσσης. Οι Πέρσες ετράπησαν σε φυγή, φοβούμενοι επίθεση από

τα σημεία που έβλεπαν την φωτιά  από τις φρυκτωρίες.  

Η ιερατική οικία (IMG_3924) εκτείνεται μέσα στο γκαράζ πριν τον Αστέρα.

«Με την πολύτιμη αρωγή της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ, είχαμε μεγάλη προσέ-
λευση, όπως φαίνεται και από την φωτογραφία».

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας "Υπατία"

Μαζική η συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ 

Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών

Ξενάγηση στα αρχαία της Βουλιαγμένης

με το Σύλλογο “Υπατία”
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Το ΝΟΜΙΜΟΝ του πνίγεσθαι

κατά το Π.Δ. του 2018

Το καλοκαίρι φτάνει. Θέλουμε να κολυμπήσουμε

στη θάλασσα με ασφάλεια; Ναι! Θα προτιμήσουμε

παραλίες με ναυαγοσώστη; Ναι! Είναι όμως ο ναυα-

γοσώστης κατάλληλα εκπαιδευμένος για να μας

σώσει; Όχι! Ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης, κρούει τον

κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας από όλους τους

βουλευτές να κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά

με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων του

Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 31/2018).

Στην έκκλησή του επισημαίνει μεταξύ άλλων: 

«Αγαπητοί  Βουλευτές, ρώτησαν ένα σοφό "τι είναι

ΝΟΜΙΜΟΝ;". 

Αυτός απάντησε: "Διάβασε την λέξη ανάποδα". 

Είναι ΣΩΣΤΟ ο πιστοποιημένος ναυαγοσώστης να

μην είναι εκπαιδευμένος να κάνει τεχνητή αναπνοή

στο παιδί σου αν πνιγεί στην θάλασσα; Όχι. Είναι

όμως ΝΟΜΙΜΟΝ βάση του Π.Δ. 31/2018 που περιέ-

χει αυτήν και δεκάδες παρόμοιες παραλείψεις. Η

πρόληψη πνιγμών, μας αφορά όλους (δημογραφικά,

υγειονομικά, τουριστικά, βαθιά ηθικά).  

Βάση του Π.Δ. 31/2018, ο ναυαγοσώστης ΔΕΝ οφεί-

λει να λάβει εκπαίδευση γι’ αυτά που κάθε λουόμε-

νος θα θεωρούσε "στοιχειώδη". Για παράδειγμα δεν

εκπαιδεύεται στην καρδιοπνευμονική ανάνηψη παι-

διών, στην αντιμετώπιση λουομένων με αναπηρία

(ΑμεΑ), θέση ανάνηψης, πρωτοβάθμιο έλεγχο, ακι-

νητοποίηση ατόμου με σπονδυλικό τραυματισμό, εγ-

κεφαλικό, επιληψία, κάταγμα, πνιγμονή (από

απόφραξη αεραγωγού από μια μπουκιά ψωμί που

μπορεί να τρώει), διαβήτη, αντικείμενο χωμένο στο

σώμα, τσίμπημα από θαλάσσια ζωή (αχινοί, τσού-

χτρες κτλ).

Σωρεία δημοσιεύσεων κυκλοφορούν με κριτική αν-

θρώπων του χώρου για τα προβλήματα που θα δημι-

ουργήσει το νέο Π.Δ. 31.2018.

Ο Στάθης Αβραμίδης, DipEd, BEd, MSc, MPH, PhD, ασχολεί-

ται με την πρόληψη τραυματισμών στο ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι Επί-

κουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ναυαγοσωστικής (Ν.

407/90) στη ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επικεφα-

λής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής στην ΕΟΥΔΑ. Βραβεύτηκε

x2 από το Παγκόσμιο Hall of Fame Κολύμβησης και x3 από

την Βασιλική Κοινοπολιτεία Διάσωσης «για την εξέχουσα

παγκόσμια συνεισφορά του στην ναυαγοσωστική». Το World

Open Water Swimming Association τον κατατάσσει στους 50

Σπουδαιότερους Υδατανθρώπους στην Ιστορία της Κολύμβη-

σης. Έγραψε 16 βιβλία εφαρμοσμένης και αθλητικής ναυαγο-

σωστικής. www.stathisavramidis.blogspot.gr. 

Η   Φόνισσα
Επί τροχάδην θα αναφέρω τα βασικά χάριν της συνοχής του
κειμένου. Όταν οι γεννήσεις  γίνονται μικρότερες των θανά-
των ο πληθυσμός γηράσκει και βαθμιαίως οι εισφορές των
εργαζομένων δεν επαρκούν για την πληρωμή των συντάξεων
πράγμα που συμβαίνει από καιρό στην Ελλάδα. Εκτός αυτού
οι νέοι που μεταναστεύουν εκτός από τον εαυτόν τους αφαι-
ρούν από τον μελλοντικό πληθυσμό και τους απογόνους
τους. Το σύστημα για να τους αντικαταστήσει εισάγει εκτός
των προσφύγων, που τους χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία και
πολλαπλάσιους  μετανάστες. Αυτοί δεν τυγχάνουν μόνο κα-
λύτερης κοινωνικής μεταχείρισης από τους ντόπιους αλλά
και με ρυθμούς fast track τους δίδεται και ελληνική ιθαγένεια
για να επηρεάζουν και την πολιτική ζωή της Ελλάδος πριν
καν μάθουν να μιλάνε ελληνικά αντικαθιστώντας στην ουσία
τον ελληνικό πληθυσμό.
Δυστυχώς οι δικοί μας νέοι αν και έχουν έντονη σεξουαλική
δραστηριότητα, αποτέλεσμα  των ελεύθερων σχέσεων που
πλέον επικρατούν σαν σημάδι “προόδου”, εντούτοις δεν γεν-
νούν διότι δεν παντρεύονται και όσοι παντρεύονται περιορί-
ζονται στο ένα με δύο παιδιά γεγονός που δεν μπορεί να
αναπληρώσει τον πληθυσμό. Οι σύγχρονες ανάγκες διαβίω-
σης δεν επιτρέπουν στον εργαζόμενο άνδρα να συντηρήσει
την οικογένεια πράγμα που αναγκάζει τις γυναίκες να εισέρ-
χονται στην αγορά εργασίας με σοβαρές συνέπειες στο ρόλο
των συζύγων, στην ανατροφή των παιδιών και την ικανοποί-
ηση των εκατέρωθεν προσωπικών φιλοδοξιών που πλέον δεν
συμπίπτουν.  Η δημιουργία μόνιμης σχέσης είναι ακόμη πιο
δύσκολη στα ανύπαντρα ζευγάρια λόγω ανυπαρξίας της συ-
ζυγικής δέσμευσης που όπως και να έχει το πράγμα βοηθάει
στη συμβίωση. Ο άνδρας δεν είναι πλέον ο στυλοβάτης της
οικογένειας, ο ρόλος του έχει αποδυναμωθεί και δεν ανα-
λαμβάνει πλέον αυθόρμητα τις ευθύνες μίας συμβίωσης
πράγμα που μέχρι πρότινος θεωρείτο αυτονόητο και οι γυ-
ναίκες δεν αφήνουν τους εαυτούς τους να εξαρτηθούν από
αυτούς συνεπικουρούντος και του πνεύματος ατομικισμού
που διαπνέει το σύγχρονο άνθρωπο.
Βεβαίως η φύση δεν αλλάζει με τις ιδέες των ανθρώπων και
η ηδονή που προσφέρει είναι ανταμοιβή των συμβαλλομένων
για την αναπαραγωγή, η οποία ανάλογα με το είδος και τις
συνθήκες επιβίωσης καθορίζει και τον εκάστοτε ρόλο των
δύο φύλων. Σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα ζώα ο άνθρωπος
στην υπεροψία του φαίνεται να αγνοεί τους νόμους της φύ-
σεως και να συμπεριφέρεται αυτοβούλως περιοριζόμενος
στο ελάχιστο του ρόλου για τον οποίο  η φύση τον έχει προ-
ορίσει.

Από την μία πλευρά οι γυναίκες με το πρόσχημα της αυτο-
διαχείρισης του σώματος  τους  απαρνούνται την μητρότητα
και καταφεύγουν σε εκτρώσεις και από την άλλη οι άνδρες
έντρομοι μπροστά στην ανάληψη των ευθυνών τους αποποι-
ούνται κάθε ευθύνη της συμμετοχής τους σε μία σχέση απο-
τέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργίας μίας νέας  ζωής.
Επακόλουθο μίας τέτοιας στάσης είναι το βάρος της δημι-
ουργίας να επιβαρύνει τις γυναίκες που σε πολλές περιπτώ-
σεις εκόντως ακόντως γίνονται δολοφόνοι των εμβρύων.
Εάν μεν τα έμβρυα είναι ολίγων ημερών ή μηνών η κοινή
γνώμη έχει φθάσει στο σημείο παρακμής να θεωρεί ένα τέ-
τοιο έγκλημα ως δικαίωμα οικογενειακού προγραμματισμού
για τα παντρεμένα ζευγάρια ή πράξη ωριμότερης επιλογής
μιας σχέσης για τα ανύπαντρα. Στην τελευταία μάλιστα πε-
ρίπτωση οι άνδρες απαλλάσσονται και της ηθικής αυτουρ-
γίας.

Τον τελευταίο καιρό προβάλλονται περιπτώσεις δολοφονίας
εμβρύων στο στάδιο της γέννησης τους και τότε, ώ της υπο-
κρισίας, όλη η κοινωνία εξανίσταται και κατακρίνει ένα γεγο-
νός που εάν είχε συμβεί νωρίτερα και σε επίσημα νοσοκομεία
από διπλωματούχους ή μη χειρούργους εκτελεστές ίσως και
να επιδοτείτο από το κράτος. Το περίεργο είναι ότι σε όλη
αυτή την οχλαγωγία  δεν ακούγονται φωνές που να εγκα-
λούν και τον ηθικό αυτουργό που παραμένει στο απυρό-
βλητο.  Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας για όλα αυτά
και ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω. Ας μαζέψουμε
τις πέτρες μας και με αυτές να κτίσουμε ένα σύστημα που
να λειτουργεί τουλάχιστον με βάση τους κανόνες της φύσης
όπως θέλουν να τους ονομάζουν όσοι δεν θέλουν να τους
βλέπουν σαν κανόνες του ίδιου του Δημιουργού.
Από στατιστικές που υπάρχουν φαίνεται ότι τα απορριφθέντα
προ της γεννήσεως τους Ελληνόπουλα είναι κατά πολύ πε-
ρισσότερα από τα γεννηθέντα. Δεν πρόκειται ποτέ να μεγα-
λώσουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, να
διατηρήσουν την γλώσσα μας αλλά  ούτε και να δουλέψουν
για να πάρει σύνταξη ο παππούς. Οι ευθύνες του πολιτικού
συστήματος και όχι μόνο των κυβερνήσεων, είναι τεράστιες
και τα προβλήματα δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν με δάνεια
και δεσμεύσεις της εθνικής περιουσίας ούτε και με την εύ-
κολη μείωση των μισθών και συντάξεων που επιτείνουν τον
βιολογικό πέραν του οικονομικού μαρασμού της χώρας. Φαί-
νεται ότι έχοντας αποβάλει κάθε στοιχείο ήθους και αξιών
από την ζωή μας όχι μόνο δεν κατανοούμε την λειτουργία
της πραγματικής οικονομίας αλλά ούτε και αυτούς τους νό-
μους της φύσεως.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός

τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Το «INNOVATIVE PRE-FABRICATED

COMPONENTS  INCLUDING DIF-

FERENT WASTE CONSTRUCTION

MATERIALS REDUCING BUILDING

ENERGY AND MINIMISING ENVI-

RONMENTAL IMPACTS», ακρωνύ-

μιο InnoWEE, είναι έργο με

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας

2020», όπου συμμετέχει ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μαζί

με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία,

Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία

και Σλοβενία) και διοργανώνει εργα-

στήριο στις Βρυξέλλες στις 24

Μαΐου 2018 στο πλαίσιο της Πράσι-

νης Εβδομάδας της ΕΕ 2018.

Στο εργαστήριο (Workshop Con-

WEEB) θα παρουσιαστούν καινοτό-

μες λύσεις για τη μετατροπή των

αποβλήτων κατασκευών και κατε-

δαφίσεων (CDW) σε νέα προκατα-

σκευασμένα υλικά για καλύτερη

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

Το εργαστήριο χωρίζεται σε τρεις

(3) θεματικές συνεδρίες: (α) επιλογή

CDW για ανακύκλωση, (β) χαρακτη-

ρισμός των υλικών που λαμβάνονται

από την επεξεργασία του CDW και

(γ) παρουσίαση του σχεδιασμού των

νέων προκατασκευασμένων λύ-

σεων. 

Στο εργαστήριο είναι προσκεκλημέ-

νοι εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα

και εμπειρογνώμονες από το χώρο

των κατασκευών, ενώ ξεχωρίζει η

εναρκτήρια ομιλία του κ. Jean

Christophe VANDERHAEGEN (Συνο-

μοσπονδία Κατασκευαστών Βρυξελ-

λών). 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι

ΔΩΡΕΑΝ και οποιοσδήποτε ενδια-

φέρεται να συμμετέχει μπορεί να

στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου στο emil.lezak@iznab.pl.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-

σκεφτείτε το:
νhttps://www.eugreenweek.eu/partner-

events/conweeb-%E2%80%93-convert-

ing-construction-waste-energy-efficient-

buildings 

Καινοτόμες λύσεις μετατροπής αποβλήτων

σε οικοδομικά υλικά
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25 έως 27 Μαΐου

Στα πενήντα χρόνια από τον Μάη του ’68, είναι αφιε-

ρωμένο φέτος το διεθνώς αυτοοργανωμένο και αυ-

τοχρηματοδούμενο  φεστιβάλ, το B-FEST, του

πολιτικού περιοδικού ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

Φιλοξενείται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,

Πειραιώς 256 Αθήνα, από 25 έως 27 Μαΐου

«Reclaim the future» είναι το φετινό σύνθημα του φεστι-

βάλ, στο οποίο μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν η Αμερικα-

νίδα θεωρητικός Kristin Ross (πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης),

η δημοσιογράφος και συγγραφέας Debbie Bookchin, ο αρ-

χιτέκτονας Eyal Weizman (πανεπιστήμιο του Λονδίνου), ο

Christian Krähling (εργαζόμενος της Amazon), μέλος των

Redneck Revolt από τις Η.Π.Α., μέλος της Γαλλικής ομάδας

LundiMatin καθώς και άνθρωποι από την Κινηματογραφική

Κομμούνα της Ροζάβα. Τέλος, κινήματα που υπερασπίζον-

ται τα κοινά αγαθά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ

πλούσιο είναι, όπως κάθε χρόνο, το πολιτιστικό πρόγραμμα

με συναυλίες, προβολές, θέατρο, εκθέσεις.

Απέναντι στην επιθετική επιστροφή της ατζέντας της «ανά-

πτυξης» που λεηλατεί ανθρώπους, τόπους, μνήμες, πολιτι-

σμούς, γη, νερό και αέρα, το φετινό B-FEST επιδιώκει την

ανάδειξη των κοινωνικών αντιστάσεων και την επανανοη-

ματοδότηση του δημόσιου χώρου, ως χώρου ο οποίος αυ-

τοθεσμίζεται με όρους άμεσης δημοκρατίας και εκτοπίζει

έμπρακτα την κρατική-κεφαλαιοκρατική κυριαρχία. 

ΟΜΙΛΙΕΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05 | 18:00 Πετρέλαια, Εξορύξεις, Φράγματα:

Ενέργεια για Τι & για Ποιον;

Συμμετοχές από κινήματα για την ενέργεια και το νερό.

Μέλη από την Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια

στις Εξορύξεις Πετρελαίου

Τάσος Κεφαλάς (Δίκτυο «Μεσοχώρα-Αχελώος SOS)

Στέφανος Μπατσής (περ. Βαβυλωνία)

18:00 «Imprimatur και Ιεροί Λογοκριτές» | Γιατί τα Μέσα

που δημιουργούν τα fake news κηρύσσουν σταυροφορίες

εναντίον τους; Μαρίνα Μεϊντάνη (Ασύνταχτος Τύπος)

Λουκάς Σταμέλλος (omniatv), Γιώργος Παπαχριστοδούλου (περ. Βα-

βυλωνία) + προβολή βίντεο, γραφικών & ντοκουμέντων

18:30 Αυτοματοποίηση, Έλεγχος & το Κίνημα Make Ama-

zon Pay! Christian Krähling (εργαζόμενος της Άμαζον), John Mala-

matinas (ακτιβιστής) Γρηγόρης Τσιλιμαντός (περ. Βαβυλωνία)

19:30 Η Αρχιτεκτονική του Πολέμου: Πόλεις, Βία & Εντοπισμός

Eyal Weizman (αρχιτέκτονας, Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου)

Χριστίνα Βαρβία & Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)

Σπύρος Τζουανόπουλος (περ. Βαβυλωνία)

20:30 Ο Μάης του ‘68 & η Συνέχειά του: Πού Πηγαίνει η

Δημοκρατία; Kristin Ross (παν/μιο Νέας Υόρκης)

Αλέξανδρος Σχισμένος (περ. Βαβυλωνία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05
18:00 Ελευθεριακή Παιδεία: Παρουσίαση του Ελευθερια-

κού Νηπιαγωγείου «Το Μικρό Δέντρο»

Μέλη από τη συνέλευση δασκάλων και τη συνέλευση γο-

νέων του Μικρού Δέντρου.

18:00 Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα, Συμμετοχές αστικών

κινημάτων από του Φιλοπάππου ως τα ρέματα της Αττικής.

19:00 Σύγχρονα Κινήματα & Στιγμές Εξέγερσης: Μάιος

‘68, Δεκέμβρης ’08, ZAD Μέλος των Lundimatin (Γαλλία)

Φιλήμονας Πατσάκης (περ. Έρμα)

Πέτρος Τζιέρης (Αντιεξουσιαστική Κίνηση)

20:00 Η Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & το Παρά-

δειγμα των Κούρδων Debbie Bookchin (Αμερικανίδα δημοσιο-

γράφος, συγγραφέας - με ζωντανή τηλεδιάσκεψη)

Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης)

Ο Κώστας Βενετσάνος είναι η ψυχή και το πνεύμα

της εφημερίδας: «ΕΒΔΟΜΗ»*, η οποία εδώ και είκοσι

χρόνια κυκλοφορεί και ενημερώνει τους πολίτες της

ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νότιας Αττι-

κής. Στην πρώτη σελίδα τα κείμενά του κάθε εβδο-

μάδα είναι γεμάτα πολιτικό πάθος και πνευματική

έμπνευση. Κατά περιεχόμενο τα κείμενα αυτά διακρί-

νονται για την επίκαιρη ευστοχία τους και την πολι-

τική προοπτική τους. Αυτό σημαίνει, ότι οι

αναγνώστες, οι οποίοι συστηματικά παρακολουθούν

και μελετούν τον Βενετσάνο, έχουν διαπιστώσει όχι

μόνον την επιχειρηματολογική συνέχεια στις θέσεις

του και στις απόψεις του, αλλά και την επιστημολο-

γική δυνατότητα ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής

φιλοσοφικής και λογοτεχνικής γραμματείας κατά τέ-

τοιο τρόπο ώστε το μείζον κείμενο να ενσωματώνε-

ται στο εφήμερο άρθρο της επιφυλλίδας. 

Κάθε εβδομάδα ο Κώστας Βενετσάνος εμφανίζεται

στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας: «ΕΒΔΟΜΗ» όχι

ως σχολιαστής των εφήμερων και επίκαιρων πολιτι-

κών πραγμάτων, αλλά ως λόγιος και πνευματικός άν-

θρωπος, ο οποίος στοχάζεται για τα «πολιτικά

συμβάντα» του τόπου μας. Και ενώ η ίδια η εφημε-

ρίδα: «ΕΒΔΟΜΗ» αυτοχαρακτηρίζεται ως «περιφε-

ρειακή πολιτική και πολιτιστική εφημερίδα» με τα κεί-

μενα του Βενετσάνου υπερβαίνει τον ορίζοντα του

δημοσιογραφικού αυτοπροσδιορισμού της. Μετατρέ-

πεται σε έκδοση πανελλήνιας εμβέλειας. 

Προσφάτως η «ΕΒΔΟΜΗ» βραβεύτηκε από το

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΤΣΗ με την ύψιστη τιμή της ελευθερο-

τυπίας. Το βραβείο αυτό είναι το επιστέγασμα μίας

εικοσαετούς πορείας της ανεξάρτητης και της αδέ-

σμευτης δημοσιογραφικής φωνής, η οποία λογοδοτεί

μόνον στους αναγνώστες της. Προσωπικά ο ίδιος ως

καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, ο οποίος διαμορ-

φώθηκε ως επιστήμων και ως διανοούμενος εντός

του πλαισίου της κριτικής σκέψης (Φρανκφούρτη),

συνάντησα τον Κώστα Βενετσάνο στη Βούλα και

έκτοτε άνοιξαν οι επιστημολογικοί ορίζοντές μου.

Ενώ αρχικώς δημιουργήθηκε η εντύπωση, ότι τα θέ-

ματά μας θα ήταν τα τοπικά ζητήματα της περιοχής

μας, στη μετέπειτα συναναστροφή μας και οι δύο μας

κατανοήσαμε, ότι το «τοπικό ζήτημα» είναι και «οι-

κουμενικό πρόβλημα». Αυτή την «μετάφραση» την

έχει ως πνευματική σκευή ο Κώστας Βενετσάνος, ο

οποίος «κατασκευάζει» την μορφή της εβδομαδιαίας

επιφυλλίδας κατά το πρότυπο του δοκιμίου. Τα κεί-

μενα του Βενετσάνου ως δοκίμια είναι «αιρετικά»,

έχουν «συναφειακή» γραφή και ταυτόχρονα επιχει-

ρηματολογική συνοχή, αλλά εμπεριέχουν και την

«αντισυστημική» ανατροπή. Κατά κάποιο τρόπο καθί-

στανται πολυπρισματικά κείμενα μπροστά σε μία πο-

λιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, την

οποία κανένα καθολικό υποκείμενο δεν μπορεί ούτε

να συλλάβει, ούτε στοιχειωδώς να αναπαραστήσει. 

Ο Βενετσάνος ως γραφιάς ισορροπεί ανάμεσα σε μία

ρεαλιστική πραγματικότητα και σε μία ρευστή γραφή,

την οποία τιθασεύει με το κυρίαρχο πνεύμα του. Δεν

είναι υπερβολή, να υποστηρίξω ότι ο λόγιος Βενετσά-

νος στα κείμενά του ανακατασκευάζει την πραγματι-

κότητα στο ύψος της γλώσσας και αντιστρόφως

προσπαθεί εναγωνίως να προσδώσει γλωσσική πνοή

στη θρυμματισμένη βιωμένη κοινωνική πραγματικό-

τητα. 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία μείζονα και κο-

ρυφαία πνευματική πρωτοβουλία του Κώστα Βενε-

τσάνου. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα

κυκλοφορήσει επιτέλους στην ελληνική γλώσσα, σε

έγκυρη μετάφραση επιμέλεια και σχόλια από τον Βε-

νετσάνο, το περιώνυμο πόνημα του Nicollo Machiavelli

με τον τίτλο: «Ο Ηγεμών» (1513). Στην έκδοση περι-

λαμβάνονται και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του

Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Πρόκειται για μία ομολο-

γουμένως μνημειώδη εκδοτική πρωτοβουλία του Βε-

νετσάνου, η οποία του απονέμει τον τίτλο του λογίου

και του πνευματικού ανθρώπου, στην ελληνική πνευ-

ματική κοινότητα. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ    

――――――

* Θεωρούμε βάσιμα ότι “ψυχή” της ΕΒΔΟΜΗΣ είναι η

ιδρύτρια Αννα Μπουζιάνη - Βενετσάνου.

B-FEST – “Πενήντα χρόνια απ’ το Μάη του ‘68”

Ο λόγιος και πνευματικός άνθρωπος 
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

Mας είχε αποσταλεί προ δύο - τριών μηνών ήδη, από τον πανεπιστημιακό καθηγητή Θεόδωρο
Γεωργίου, η παρατιθέμενη ανάλυση προσώπου, φορέος και λόγου, που μπορεί να χαρακτηρισθεί
ως “Κ. Βενετσάνου εγκώμιον και κατ’ επέκταση” ΕΒΔΟΜΗΣ εγκώμιον”.

Ήταν ο λόγος - το εγκώμιο - που αποφύγαμε να το δημοσιεύσουμε, παραβλέποντας ότι καλο-
προαιρέτως ακουσίως μεν και ανεπιτρέπτως δε, λογοκρίναμε τον λόγο τον καλό, ενώ δεν θα το
κάναμε αν κάποιος μας ασκούσε κόσμια και τεκμηριωμένη κατακριτική. 

Τελικά, αφού δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα politisonline.com, στις 7/5 τ.έ., δημοσι-
εύουμε κι εμείς το “εγκώμιον” που μας ανήκει μαζί με τις θερμές μας ευχαριστίες, για τα “καλά
λόγια” τα οποία δεν μας γεμίζουν μόνο με αισθήματα ικανοποίησης, αλλά μας βαρύνουν και με
επιπλέον ευθύνη.
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

«Καταχωριτέο στο ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Μαραθώνος 104, 190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες:    Α. Κατερέλου
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  11/05/2018
Αριθ. πρωτ. 7786
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διενερ-
γηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού για την
προμήθεια υλικών ύδρευσης με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
74.130,82€. Η δαπάνη της προμή-
θειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα &
από χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου
(Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δη-
μοσίευση της διακήρυξης και καταλη-
κτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι
η  24/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα
από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνι-
σμού, κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω
του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών από την επι-
τροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών την
10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαρα-
θώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδε-
ται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθε-
σμη, κρίνεται απαράδεκτη και επι-
στρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού δη-
λαδή την 23/05/2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγ-

καιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα
στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέ-
φονται και αυτές στους προσφέρον-
τες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδί-
δονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης,
για να αποσφραγισθούν στη συνέ-
χεια κατά την διεξαγωγή του διαγω-
νισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το
πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους εκ-
πρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά) στην
Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού
από την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.marathon.gr στην δια-
δρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας ►
Διαγωνισμοί Προσκλήσεις ► Προμή-
θεια υλικών ύδρευσης ή από το Διαύ-
γεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον
πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μα-
ραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Πώς 

φορολογούνται 

μισθωτοί 

με μπλοκάκια

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέ-

σεις υπό τις οποίες μισθωτοί με μπλο-

κάκια φορολογούνται με την κλίμακα

των μισθωτών παρέχει με εγκύκλιό της

η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

(AAΔE).

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο αναφέ-

ρονται:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων

εδαφίων της περίπτωσης στ' της παρ.2

του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όπως

αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι για τους

σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση

υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο

παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμ-

βάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά

πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία

δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον

υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσο-

στό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος

από επιχειρηματική δραστηριότητα

προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες

που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες

και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιό-

τητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγ-

κατάσταση που είναι διαφορετική από

την κατοικία του. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου

δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που

ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα

από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία

από τις περιπτώσεις α' έως ε' του άρ-

θρου αυτού.

2. Με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015 εγκύ-

κλιο διευκρινίστηκε ότι μεταξύ των

προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέ-

χουν ούτως ώστε, φυσικά πρόσωπα

που ασκούν επιχειρηματική δραστηριό-

τητα και υποχρεούνται σε τήρηση βι-

βλίων και στοιχείων από τις κείμενες

διατάξεις, να ενταχθούν στην ανωτέρω

διάταξη και να φορολογηθούν με την

κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή

εργασία, είναι η επαγγελματική τους

εγκατάσταση να είναι ίδια με την κα-

τοικία τους. Επίσης, με την ίδια ως άνω

εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι υπάγονται

στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια

συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέ-

σεις αυτής, οι αμοιβές για συμβουλευ-

τικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ήτοι

αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας

παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

στις οποίες προέχει το στοιχείο της

συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλι-

τεχνικής και πνευματικής δημιουργίας,

δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταρ-

γηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994,

χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγ-

γέλματα.

3. Επιπλέον, με το με Α.Π. ΔΕΑΦ Α

1047466 ΕΞ2016/24.3.2016 έγγραφο

διευκρινίστηκε ότι για τη δραστηριό-

τητα του συνθέτη (δραστηριότητα που

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπά-

γεται στην παροχή συμβουλευτικών ή

παρόμοιων υπηρεσιών) και μόνο το

στοιχείο της πρόθεσης άσκησης της

δραστηριότητας αυτής, από τη στιγμή

που δεν έχει ευκαιριακό και παρεπό-

μενο χαρακτήρα, σε κάθε περίπτωση

προϋποθέτει έναρξη δραστηριότητας,

όπως άλλωστε και η άσκηση λοιπών

επαγγελμάτων που εντάσσονται στην

κατηγορία της επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας. 

Η απόκτηση εισοδήματος χωρίς έναρξη

δραστηριότητας δεν νομιμοποιείται και

ούτε μπορεί να συνδέεται, με το πλή-

θος της πελατείας, τον πραγματοποι-

ούμενο κύκλο εργασιών, τον τρόπο

άσκησης του επαγγέλματος π.χ. μέσω

internet, κ.λπ. Τα προηγούμενα ως θέ-

ματα πραγματικά εναπόκεινται στην

κρίση και στον έλεγχο της φορολογι-

κής αρχής.
www.eea.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, Βούλα
Τ.Κ. : 16673
Βάρη,   14 -05 -2018
Αριθμ. Πρωτ. 16788
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ –  ΤΜΗ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩ-
ΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):  73269
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
/ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :  25-7312.002
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 29 / 2018
CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές
Εργασίες Αποχετευτικών Δικτύων
NUTS: EL305
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  150.000,00 € 
με  Φ.Π.Α.: [120.967,74 + 29.032,26
(24% Φ.Π.Α)]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΥΝΔΕ-
ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ –  ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡ-
ΤΩΝ»
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει την με Ανοικτή
Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για
την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΔΕ-
ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡ-
ΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας
150.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό 29/2018
Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ιδίους πόρους (ανταποδο-
τικό). Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 25-7312.002.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στο ποσό των 150.000,00 € (με
24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 53.988,65
€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογι-
σμό του 2018, και 96.011,35 € στον
Προϋπολογισμό του 2019. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
16188/09.05.2018 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-

στωσης για το οικονομικό έτος 2018
και με αρ. ΑΑΥ: A-651 καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρ-
τήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ:ΩΡ4ΡΩΨΖ-ΤΥΥ.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή δια-
δικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο-
βληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην  κατη-
γορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και
άνω για έργα της κατηγορίας αυτής -
ή και κοινοπραξίες οικονομικών φο-
ρέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη,
[αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών-
(2 πτυχία - Α1 τάξης)], και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών : 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 07.06.2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 14.06.2018,  ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενερ-
γηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72

του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 2.419,00 ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑ-
ΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 07-
01-2019, αλλιώς η προσφορά απορρί-
πτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί δια-
γωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστή-
ματος 73269. Επίσης, προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.vvv.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 25.05.2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 01.06.2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
215/2018 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 9973ΩΨΖ-Θ4Σ
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγ-
κριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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Αλλαγές στην ανανέωση 

διπλώματος για ηλικιωμένους

οδηγούς

Με τον ν.4530/2018 προβλέπεται η επανεξέταση οδηγικών

ικανοτήτων ανά τριετία ή ανά διετία για την ανανέωση

οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, στην περί-

πτωση που ο κάτοχος έχει συμπληρώσει το 74° ή το 80°

έτος της ηλικίας του.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 65 του ν.4530/2018 κατα τροπο-

ποίηση του Π.Δ.51/2012 τονίζεται πως: «3. Οι κάτοχοι οποι-
ασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών υποχρεούνται ανά
τρία (3) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κά-
τοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών υποχρε-
ούνται ανά δύο (2) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμ-
περιφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να
ανανεώσουν.»
Βάσει του άρθρου οι ηλικιωμένοι θα πρέπει ουσιαστικά να

δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις συμ-

πληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους. Μάλιστα θα πρέ-

πει να μπαίνουν σε δοκιμασία προσόντων και

συμπεριφοράς (όπως ονομάζονται επίσημα οι εξετάσεις)

κάθε τρία έτη, εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις που προ-

σκομίζουν.

Επιπλέον, οι οδηγοί που είναι πάνω από 80 ετών θα πρέπει

να δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιωμένοι θα

κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν

όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η παραπάνω διάταξη θα αρχίσει να ισχύει σε πέντε μήνες

απο την δημοσίευση του νόμου 4530/2018 στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως δηλαδή από την 1-9-2018 και αυτό για να

υπάρξει περίοδος ενημέρωσης των οδηγών και προετοιμα-

σίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

Χαράτσι 2% σε SMARTPHONES,

TABLETS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η κυβέρνηση κατέθεσε προς ψήφιση (16.5.18)  στη Βουλή

τροπολογία με την οποία επιβεβαιώνει την επιβολή εφάπαξ

«εύλογης αμοιβής» 2% στις συσκευές υπέρ των δικαιού-

χων πνευματικών έργων, σε όλα τα «έξυπνα» κινητά τηλέ-

φωνα (smartphones). 

O ίδιος φόρος υπέρ τρίτων επιβάλλεται και στα tablets και

στους φορητούς και επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολο-

γιστές (Η/Υ). Μάλιστα η φορολογία γίνεται βαρύτερη, αφού

η τροπολογία προβλέπει την επιβολή του τέλους του 2%

σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανεξαιρέτως.

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Αποτελέσματα Πανελλήνιου καλλιτεχνικού 

διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση μακέτας

Η 14η Ιουνίου καθορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή

Αιμοδότη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυ-

θρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, την Παγκόσμια

Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργα-

νισμό Μετάγγισης Αίματος.  

Την ημέρα αυτή τιμάται, σε όλες τις χώρες του κόσμου, ο

ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επι-

δεικνύει προσφέροντας χωρίς ανταμοιβή λίγο από το

χρόνο του και λίγο από το αίμα του.  

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος σε συνεργα-

σία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διοργάνωσαν Πανελ-

λήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση

μακέτας σημαίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αι-

μοδότη, μεταξύ των καλλιτεχνών- μελών του ΕΕΤΕ.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Συνεδρίασης της Κριτικής Επι-

τροπής που συνήλθε στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή

αφού εξέτασε όλες τις προτάσεις κατέληξε στα ακόλουθα

αποτελέσματα:

1. Α’ Βραβείο απονέμεται στη χαράκτρια Καταρίνα Βασίτσκοβα

2. Α΄και Β΄ έπαινος στο ζωγράφο  Περικλή Δουραμάνη.

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.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17                                                         
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο
Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων
συμβάσεων μελετών άνω των ορίων
του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
για την επιλογή αναδόχου για την
ανάθεση της μελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προ-
εκτιμώμενης αμοιβής 402.416,76 €
(προ ΦΠΑ) ή συνολικής αμοιβής
498.996,78 € (με ΦΠΑ), που θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ν.4412/2016 και του όρους της σχετι-
κής διακήρυξης.
2. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά
την οριοθέτηση και τις απαιτούμενες
διευθετήσεις 2 ρεμάτων στους Αγ.
Αποστόλους Δήμου Ωρωπού(ρέματα
Ρεβυθιάς και Χιλιοπόταμου), στα τμή-
ματα τους τα οποία διέρχονται αστι-
κές ή αστικοποιημένες περιοχές.
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέ-
της ανέρχεται σε 402.416,76€ (χωρίς
ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώ-
μενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέ-
της, καθώς και ποσό για
απρόβλεπτα(15%):

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγω-
νισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών
των ζητούμενων κατηγοριών και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας   
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των περι-
πτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή
σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
4. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέ-
τει τεχνική ικανότητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλά-
χιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμ-
πειρίας. 
Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλά-
χιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμ-
πειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλά-

χιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμ-
πειρίας.

Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία
μελέτης, κάθε απαίτηση ανά κατηγο-
ρία μελέτης πρέπει να ικανοποιείται
από ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη
της ένωσης.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης. 
7. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 117384/26-10-
2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική
Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητη-
μάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε-
τών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από  οικονομική άποψη
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικα-
σία του άρθρου 27 σχετικά με τη
χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
8. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
18/05/2018.  Ημερομηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών είναι
η 18/05/2018, ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
21/06/2018, ώρα 15:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 28/06/2018, ώρα 10:00. 
9. Σε περίπτωση που ζητηθούν από

τους ενδιαφερόμενους συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνι-
σμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και
την 11/06/2018 και παρέχονται από
την Υπηρεσία μέχρι και την
15/06/2018. Τα σχετικά αιτήματα υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δι-
κτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 8.048,00 €. Σε πε-
ρίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση
πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχι-
στον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφο-
ρών, ήτοι μέχρι τις 21/07/2019. 
11. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9773.05.015. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
12. Η συνολική προθεσμία για την πε-
ραίωση του αντικειμένου της σύμβα-
σης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24)
μήνες από την υπογραφή του συμφω-
νητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνη-
σης της μελέτης ορίζεται σε δέκα
επτά (17) μήνες. 
13. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
14. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Διαγωνισμοί. Πληροφορίες
στα τηλ. 2132005321, 2135330.
15. Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην Υπηρε-
σία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε.
την 10/05/2018.
16. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την
1 4 / 0 5 / 2 0 1 8 ( κ ω δ ι κ ό ς
ΑΔΑΜ:18PROC003090856)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Σχολικη Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παι-
ανίας προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση κυλικείου του Γενικού
Λυκείου Παιανίας Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, την 19η του μηνός
Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13:00 π.μ., δημόσια, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδι-
κασίας αποσφράγισης δεν απο-
σφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στους ενδιαφερόμενους ως εκπρό-

θεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται
δια εκπροσώπου τους είτε ταχυδρο-
μικά (ΕΛΤΑ ή courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχο-
λικής Μονάδας μέχρι την
11.06.2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχο-
λείου, στο τηλέφωνο 2106646.711 ή
στη Γραμματεία της Σχολικής Επι-
τροπής, στο τηλέφωνο 2132030.744
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

17.05.2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παιανίας

Σιδέρης Δ. Παύλος

Μελέτη Αμοιβή €
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Yδραυλικές Μελέτες(κατ. 13) 254.774,87
Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) 35.250,70
Περιβαλλοντικές Μελέτες(κατ. 27) 59.902,05
ΣΥΝΟΛΟ 349.927,62
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% 52.489,14
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 402.416,76
ΦΠΑ 24% 96.580,02
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 498.996,78
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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

Επιδημία… παχυσαρκίας πλήττει τις μικρές ηλικίες

των ανεπτυγμένων χωρών. Η χώρα μας βρίσκεται

σταθερά ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των χωρών με

τα πιο υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης!!  

Τα παιδιά, λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής μας,

δεν καταναλώνουν ενέργεια. Κινούνται μέσα στο

σπίτι, μπροστά σε έναν υπολογιστή. Οι γονείς λόγω

των πολλών ωρών εργασίας, συνήθως τρώνε έτοιμα

φαγητά μαζί με τα παιδιά τους βεβαίως με αποτέλε-

σμα την ανάπτυξη της παχυσαρκίας και τα προβλή-

ματα υγείας βεβαίως που θα ακολουθήσουν.

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού έχει

ξεκινήσει πρόγραμμα προληπτικής αντιμετώπισης

παιδικής και νεανικής παχυσαρκίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Συνεργασία Eνδοκρινολόγου και Καρδιολόγου ια-

τρού στο χώρο του κοινωνικού ιατρείου.

– Κλινικό έλεγχο, έλεγχο με καρδιογράφημα & υπε-

ρηχοκαρδιογράφημα, σύσταση για αναγκαίο εργα-

στηριακό έλεγχο και διατροφικές οδηγίες.

– Όπου κρίνεται αναγκαίο ψυχολογική στήριξη.

Όπως όλες οι υπηρεσίες έτσι και το συγκεκριμένο

πρόγραμμα είναι δωρεάν για όσους/ες συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα είναι προσφορά στην νέα γενιά & έχει

στόχο:

Την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης

και λιπιδαιμιών σε κάθε ενδιαφερόμενο παιδί / έφηβο

/ νέο (από 6 ετών & άνω ασχέτως σωματότυπου).

Πού και πότε γίνεται;

Στο χώρο του Μητροπολιτικού Κοινωνικού ιατρείου

Ελληνικού κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 210-9631-950.

Προληπτική αντιμετώπιση παιδικής
& νεανικής παχυσαρκίας
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. . . γ ια την υγειά μας

Ανεπάρκεια βιταμίνης D: Υψηλά τα ποσοστά σε Ελλάδα και Κύπρο
"Μεσογειακό παράδοξο" συνιστά η ανεπάρκεια βιτα-

μίνης D η οποία παρατηρείται σε πάρα πολλούς Έλ-

ληνες, αλλά και Κύπριους, παρά το γεγονός ότι ζουν

σε ηλιόλουστες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία επιδημιολογικής μελέτης, με

τίτλο "Αυξημένη συχνότητα ανεπάρκειας βιταμίνης D

σε δείγμα ελληνικού και κυπριακού πληθυσμού", το

73,07% των Ελλήνων και το 69,28% των Κυπρίων

του δείγματος είχαν ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D.

Τα στοιχεία για τα επίπεδα της βιταμίνης D, σε δείγμα

8.780 Ελλήνων και 2.594 Κυπρίων, συλλέχθηκαν

τυφλά από τα εργαστηριακά πληροφοριακά συστή-

ματα των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και

Άγιος Λουκάς στη Λευκωσία, για χρονικό διάστημα 5

ετών. Η έρευνα εκπονήθηκε από το ΑΠΘ και την Ια-

τρική Σχολή St George UK, Διεθνές Τμήμα Πανεπιστη-

μίου Λευκωσίας Κύπρου και συγκεκριμένα από τους

Σ. Ξυδά, Κ. Κώτσα, Μ. Γραμματίκη, Σπ. Καρρά, Α.

Δούμα, Γ. Σαμούτη και Α. Γαρύφαλλο και παρουσιά-

ζεται ως αναρτημένη ανακοίνωση στο 45ο Πανελλή-

νιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και

Σακχαρώδους Διαβήτη.

Τα επίπεδα 25(ΟΗ)D χαρακτηρίστηκαν ως επαρκή

(>30 ng/ml) ή ανεπαρκή (<30 ng/ml) και από την με-

λέτη προέκυψε ότι η μέση τιμή για τους Έλληνες

ήταν 25,08 ng/ml και για τους Κύπριους 25,37 ng/ml.

Τα υψηλότερα επίπεδα και στις δύο βάσεις δεδομέ-

νων καταγράφηκαν το μήνα Σεπτέμβριο. Και για τις

δύο βάσεις δεδομένων τα πολυπαραγοντικά μοντέλα

γραμμικής παλινδρόμησης απέδειξαν ότι η ηλικία και

ο μήνας σχετίζονται σημαντικά με τα επίπεδα της βι-

ταμίνης. Το φύλο συσχετίστηκε σημαντικά μόνο στην

ελληνική βάση δεδομένων.

"Ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D είναι
εξαιρετικά υψηλός και στα δύο δείγματα πληθυσμού
και ιδίως σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Ωστόσο, ο
αναδρομικός σχεδιασμός της μελέτης δεν μπορεί να
καταδείξει αιτιολογική συσχέτιση και απαιτούνται πε-
ραιτέρω προοπτικές μελέτες παρακολούθησης ή και
αναπλήρωσης σε υγιή άτομα", συμπεραίνουν οι υπεύ-

θυνοι της μελέτης.

Κατάθλιψη και βιταμίνη D

Τα μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να προ-

άγουν την εμφάνιση κατάθλιψης στα ηλικιωμένα

άτομα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα αναρτημένης

ανακοίνωσης, στο 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδο-

κρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Δια-

βήτη. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, τα τελευταία

χρόνια η ανεπάρκεια, ή η έλλειψη βιταμίνης D στους

ηλικιωμένους, εκτός από αυξημένη συχνότητα εμφά-

νισης σκελετικών διαταραχών, συνδέεται και με διά-

φορες ψυχοσωματικές διαταραχές.

Η εργασία, με θέμα: "Διερεύνηση και συσχέτιση της
συχνότητας εμφάνισης κατάθλιψης/αγχώδους διατα-
ραχής σε ηλικιωμένα άτομα με μειωμένα επίπεδα βι-
ταμίνης D" εκπονήθηκε από το Τμήμα Πυρηνικής

Ιατρικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονί-

κης και του Ενδοκρινολογικού Τμήματος - Διαβητο-

λογικού Κέντρου, της Α’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ

του ΑΧΕΠΑ (Ε. Ζαρομυτίδου, Κ. Καλέση, Στ. Κων-

σταντινίδου, Μ. Γραμματίκη, Ξ. Τσεκμεκίδου, Δ. Δρι-

βάκου, Σπ. Καρρά και Κ. Κώτσα).

Η έρευνα διεξήχθη στα ΚΑΠΗ της ανατολικής Θεσ-

σαλονίκης, από τον Οκτώβριο του 2015 έως το Νοέμ-

βριο του 2017. Στη μελέτη συμμετείχαν 130 άτομα,

ηλικίας 60-98 ετών. Όπως προέκυψε, το 67,7% των

συμμετεχόντων (88 άτομα) εμφάνισε είτε ανεπάρ-

κεια, είτε έλλειψη και ένα 5,4% των συμμετεχόντων

(7 άτομα) ανιχνεύτηκε με σοβαρή έλλειψη βιταμίνης

D. Το 80% (71 άτομα) με ανεπάρκεια, ή έλλειψη βιτα-

μίνης, έπασχε από αγχώδη διαταραχή, ή κατάθλιψη,

ενώ συμπτώματα, είτε άγχους, είτε κατάθλιψης, δια-

πιστώθηκαν περίπου στα μισά άτομα με επαρκή επί-

πεδα βιταμίνης D. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα επτά

άτομα, με πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, εμφά-

νισαν συμπτώματα τόσο άγχους όσο και κατάθλιψης.

"Η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη εμφανίζονται
συχνά στα ηλικιωμένα άτομα. Η έλλειψη ή η ανεπάρ-
κεια βιταμίνης D μπορεί να είναι παράγοντας που
προάγει αυτές τις παθολογικές καταστάσεις. Ωστόσο
χρειάζονται μελέτες αναπλήρωσης με βιταμίνη D, για
να τεκμηριωθεί αιτιολογική σχέση της έλλειψης βιτα-
μίνης D με κατάθλιψη/αγχώδη διαταραχή σε αυτή την
ομάδα", συμπεραίνουν οι ερευνητές.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την 

αντιμετώπιση της ανεπάρκειας βιταμίνης D

Λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεπάρκειας βιτα-

μίνης D, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία προ-

χώρησε, για πρώτη φορά, στην έκδοση

κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάγνωση και την αν-

τιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

"Στη χώρα μας ισχύει το λεγόμενο μεσογειακό παρά-
δοξο. Παρ’ όλο που έχουμε ηλιοφάνεια, οι περισσό-
τεροι Έλληνες έχουν μεγάλη έλλειψη βιταμίνης D
στον οργανισμό τους. Για την Ελληνική Ενδοκρινο-
λογική Εταιρεία ήταν αναγκαίο να προχωρήσει στην
έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών, κάτι που γίνεται για
πρώτη φορά πανελλαδικά, με στόχο την καλύτερη
αντιμετώπιση και καθοδήγηση των συμπολιτών μας",
αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογι-

κής Εταιρείας - Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολό-

γων, Ζαδάλλα Μούσλεχ.

Παράλληλα, επισημαίνει, ότι είναι σημαντικό οι πολί-

τες να επισκέπτονται τον ενδοκρινολόγο τους, ώστε

να γίνεται εγκαίρως η διάγνωση της έλλειψης βιτα-

μίνης D και στη συνέχεια να τους δίνονται συγκεκρι-

μένες οδηγίες, τις οποίες πρέπει να τηρούν στην

καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, καλό είναι να

περπατούν αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα

αντηλιακού σε συγκεκριμένες ώρες τις ημέρες (συ-

νήθως πρωινές), όταν ο ήλιος δεν καίει πολύ και δεν

είναι τόσο επικίνδυνος, καθώς και να ενισχύσουν τη

διατροφή τους σε γαλακτοκομικά".
ΠΗΓΗ. ΑΠΕ ΜΠΕ

«Η Κατάθλιψη στη
Σύγχρονη Εποχή»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τα Συμβού-

λια των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου σε συνερ-

γασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και το

kontasou.com προσκαλούν σε Ημερίδα Κοινωνικής

Ευαισθητοποίησης με θέμα «Η Κατάθλιψη στη Σύγ-
χρονη Εποχή». 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου στις

20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα). 

Ομιλητές:

Σταμάτης Μαλέλης – Δημοσιογράφος – Συγγραφέας

Δρ. Θάνος Ασκητής – Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπι-

στημίου Αθηνών

Δανάη Γλαβίνα – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ελπίδα Γεωργακοπούλου – Συμβουλευτική Ψυχολόγος
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Με επιτυχία στέφθηκε η γιορτή χαράς για

τα άτομα με ειδικές ανάγκες που διοργα-

νώθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του

Campion School, στην Παλλήνη.

Ειδικότερα,  πρόκειται για τους πολύ ιδι-

αίτερους 11ους Αγώνες Χαράς που διορ-

γάνωσαν το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η

«Χαρά» σε συνεργασία με τo Campion

School. Για πρώτη φορά δε πραγματοποι-

ήθηκαν υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέν-

τρου Ολυμπιακής  Εκεχειρίας, ενώ έξι

Ολυμπιονίκες  ήταν εκεί προκειμένου να

βοηθήσουν με την καθοδήγησή τους και

να στηρίξουν έμπρακτα τις προσπάθειες

των παιδιών έτσι ώστε να φέρουν εις

πέρας την προσπάθειά τους.

Τα παιδιά  αγωνίστηκαν, χόρεψαν με εν-

θουσιασμό και μαζί με τα παιδιά του σχο-

λείου έγιναν όλοι μια αγκαλιά. 

Ανάμεσά τους και ο Σάκης Ρουβάς που τα

ενθάρρυνε στις προσπάθειές τους, ενώ τα

παιδιά του πρόσφεραν το καλύτερο χαμό-

γελό τους.

Στο μήνυμά της η πρόεδρος της Ενωσης

«Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρα Μαρτί-

νου, έκανε ειδική μνεία για τον σκοπό των

αγώνων, ο οποίος είναι η κοινωνικοποίηση

των παιδιών και η εναρμόνισή τους  με τον

τυπικό πληθυσμό. Επιπροσθέτως, παρατή-

ρησε πως οι Αγώνες Χαράς έχουν κατα-

στεί ως  ένα κορυφαίο ετήσιο κοινωνικό

και αθλητικό γεγονός ταυτόχρονα.

Ας σημειωθεί, πως φέτος συμπλήρωσαν

τα έντεκα έτη τους καταρρίπτοντας πα-

ράλληλα το δικό τους ρεκόρ: συμμετείχαν

για πρώτη φορά 28 φορείς ειδικής αγωγής

και ειδικά σχολεία ενώ ο αριθμός των παι-

διών ξεπέρασε τους 280.

Οι νεαροί αθλητές είχαν τη δυνατότητα να

διαγωνιστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

• 25 μ. βάδην (σε ζευγάρια)

• 50 μ. τρέξιμο σκυταλοδρομία

• Άλμα άνευ φοράς

• Ρίψη (Προσαρμοσμένο Ακόντιο)

Μετά τη μεγάλη τους προσπάθεια, έλαβαν

αναμνηστικά και διπλώματα.

“Αγώνες χαράς” στην Παλλήνη

Με κορίτσια και αγόρια, που είχαν κοινό πα-

ρανομαστή την αγάπη τους για την Ενόρ-

γανη Γυμναστική, πλημμύρισε το

Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρ-

κοπούλου, στις 12 Μαΐου 2018.

Οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Γ’ Κα-

τηγορίας (Παίδων - Κορασίδων),

εντυπωσιάστηκαν από τις εξαιρετικές γυ-

μναστικές επιδείξεις, όπως και από το

ήθος και το πείσμα των νεαρών αθλητών

και αθλητριών.

Τις απονομές πραγματοποίησαν, ως μέλη

της Ελλανοδίκου Επιτροπής, η Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», Μπίλλυ Δρί-

τσα, ο υπεύθυνος Αθλητισμού του

Δήμου, Νίκος Ορφανός, η Δημοτική Σύμ-

βουλος Μαρία Κιμπιζή και ο ειδικός συ-

νεργάτης του Δήμου στον τομέα

Αθλητισμού, Κώστας Πανταζής.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», ευχαριστούν την Ελλη-

νική Γυμναστική Ομοσπονδία για την

άψογη συνεργασία, στην πραγματοποί-

ηση αυτής της σπουδαίας Αθλητικής

Διοργάνωσης στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής

Παίδων - Κορασίδων στο Μαρκόπουλο

ΠΟΛΟ

Τον τίτλο οι «ερυθρόλευκες»

Πρωταθλήτρια πόλο αναδείχθηκε χτες η γυναικεία

ομάδα του Ολυμπιακού, επικρατώντας της Βουλιαγμέ-

νης με 9-6 στον τρίτο τελικό, που έγινε στον Πειραιά,

και κάνοντας το 3-0 στις νίκες.

Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός και διακόπηκε για δέκα

λεπτά λίγο πριν τη λήξη της 3ης περιόδου, όταν αντικεί-

μενο χτύπησε την προπονήτρια της Βουλιαγμένης, Αλε-

ξία Καμμένου, κατά την αποχώρησή της μετά την

αποβολή για διαμαρτυρία. Η ίδια πριν το περιστατικό φέ-

ρεται να απάντησε με χειρονομία σε υβριστικά συνθή-

ματα προς το πρόσωπό της.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο τρίτος τελικός ήταν καλύτερος

ποιοτικά σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους, με

τις δύο ομάδες να παλεύουν για τη νίκη μέχρι το τρίτο

οκτάλεπτο (6-6). Στην 4η περίοδο όμως ο Ολυμπιακός

μπήκε πιο δυναμικά και απέκτησε διαφορά στο σκορ, την

ώρα που οι φιλοξενούμενες έδειξαν επηρεασμένες από

το περιστατικό με την προπονήτριά τους.

Α1 ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο βήμα για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη

Το πρώτο από τα δύο απαιτούμενα βήματα για την πρό-

κριση στον τελικό του πρωταθλήματος της Α1 ανδρών έκα-

ναν χτες Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη. Οι δύο ομάδες

επικράτησαν χωρίς προβλήματα, στις έδρες τους, του

Υδραϊκού (17-6) και της Χίου (10-3) αντίστοιχα, και χρει-

άζονται από μία νίκη ακόμα στους αυριανούς δεύτερους

ημιτελικούς, που διεξάγονται σε Υδρα και Χίο.

Nίκος Γεωργόπουλος

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS &

TROPHY 2018

Πρωταθλητής Ευρώπης 

ο Κυρπόγλου του ΝΟΒ

Πολύ μεγάλη διάκριση για τον αθλητή της ομάδας

Laser του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης ΝΟΒ στο

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Radial που διε-

ξήχθη στη La Rochelle της Γαλλίας 6-12 Μαΐου.

Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και μετά από

12 πολύ απαιτητικές κούρσες με δυνατό αέρα ο Παν-

τελής Κυρπόγλου αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώ-

πης U21.

Επίσης η Νάνσυ Φακίδη τερμάτισε 39η στις Γυναίκες

και ο Λουκιανός Ζαμμίτ 93ος στους Άνδρες.
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 2017-18
Πρωταγωνιστές ξανά η βία και οι

επιχειρηματικοί ανταγωνισμοί

Ολοκληρώθηκε την περασμένη βδομάδα το πρωτάθλημα

της Super League 2017-18, χωρίς να προσφέρει κάτι το ξε-

χωριστό, αντίθετα υπάγεται και αυτό στην ίδια αλυσίδα με

τα όσα χαρακτήριζαν προηγούμενες διοργανώσεις. Τα όσα

συνέβησαν τη φετινή σεζόν απέδειξαν για μια ακόμη φορά

τη σαπίλα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου. Η

όξυνση της κόντρας συμφερόντων μεταξύ των μεγάλων

επιχειρηματιών, η βία, οι ίντριγκες ανάμεσα στις ΠΑΕ, το

κυνήγι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη (εντός και

εκτός ποδοσφαίρου) αποτέλεσαν και στη φετινή διοργά-

νωση τα βασικά γνωρίσματα της μάχης που δόθηκε στο πε-

ριθώριο της αγωνιστικής δράσης. Η εικόνα αυτή ήταν

ξεκάθαρη παρά το «λίφτινγκ» που επιχειρήθηκε, μπροστά

στον κίνδυνο περαιτέρω απαξίωσης του «προϊόντος» και

ενδεχόμενης απώλειας κερδών. Τα όσα διέπουν το εμπο-

ρευματοποιημένο ποδόσφαιρο, και στην Ελλάδα, κάθε

άλλο παρά μπόρεσαν να «μακιγιαριστούν».

Αντίθετα, επιβεβαίωσαν για πολλοστή φορά ότι η επιχειρη-

ματική δράση στο χώρο του αθλητισμού - και ιδιαίτερα στο

χώρο του ποδοσφαίρου - είναι η βασική αιτία για τα φαινό-

μενα βίας, για όλα όσα συμβαίνουν εκτός αγωνιστικών

χώρων. Η εμπλοκή των εκπροσώπων του μεγάλου κεφα-

λαίου, με την ιδιότητα του ιδιοκτητών ποδοσφαιρικών ανώ-

νυμων εταιρειών, αποτελεί μία προσφιλή μέθοδο για να

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ομάδες, οπαδούς και πό-

λεις στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης των συμφερόντων

τους, τα οποία βέβαια ξεφεύγουν κατά πολύ από το αμιγώς

αθλητικό ή ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Την ίδια ώρα, η τακτική και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

δεν ξέφυγε από την πεπατημένη παλιότερων κυβερνήσεων

του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Βασικοί άξονες γύρω από τους

οποίους κινήθηκε και η σημερινή κυβέρνηση ήταν η αυστη-

ροποίηση των ποινών για τους ενόχους και η αναζήτηση

λύσεων στα προβλήματα μέσω συνομιλιών με αυτούς που

τα προκαλούν, δηλαδή με τους επιχειρηματίες, χωρίς να

ακουμπάει τις πραγματικές αιτίες όσων συμβαίνουν.

Αδυσώπητη μάχη με όλα τα «όπλα»

Εξ αρχής το φετινό πρωτάθλημα φανέρωσε πως η μάχη για

τα πρωτεία θα ήταν αδυσώπητη και οξυμένη μεταξύ των

ισχυρών, εξαιτίας και της αλλαγής στο «στάτους» των πρω-

ταγωνιστών. Η άνοδος των δύο «Δικεφάλων», της ΑΕΚ και

του ΠΑΟΚ, πρόσθεσε για πρώτη φορά μετά από χρόνια δύο

νέους «παίκτες» στη μάχη της κορυφής, την ώρα που ο

Ολυμπιακός έδειξε να διανύει το κλείσιμο ενός κύκλου και

ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται εκτός... παιχνιδιού, εξαιτίας

των δικών του προβλημάτων. Οι δύο «Δικέφαλοι» και οι

«ερυθρόλευκοι» ήταν τελικά αυτοί που πρωταγωνίστησαν

εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Τα γεγονότα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, άλλωστε,

ήταν που στιγμάτισαν τη φετινή σεζόν και καθόρισαν τις

εξελίξεις. Ο αγώνας ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού δεν διεξήχθη

ποτέ εξαιτίας αντικειμένου που χτύπησε τον τεχνικό των

φιλοξενούμενων Οσκαρ Γκαρσία. Λίγες ημέρες μετά, το

ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτίας εισβο-

λής στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας από τον ιδιοκτήτη

του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη - ο οποίος μάλιστα οπλοφορούσε -

και τον τεχνικό διευθυντή Λούμπος Μίχελ, με αφορμή την

ακύρωση γκολ των γηπεδούχων ως οφσάιντ.

Η συνέχεια δόθηκε στις δικαστικές αίθουσες...

Η σκιά του Grexit και η υποκρισία FIFA - UEFA

Τα γεγονότα στα δύο ντέρμπι και η απόφαση του υφυπουρ-

γού Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη για αναβολή της αγωνιστι-

κής δραστηριότητας στο πρωτάθλημα (η οποία τελικά

κράτησε μόλις 15 μέρες) άνοιξαν την πόρτα ώστε FIFA και

UEFA να ξανασχοληθούν με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Εχοντας προφανώς και τους δικούς τους λόγους και κυ-

ρίως για την προστασία του πρεστίζ τους (ιδιαίτερα μετά

τα δικά τους σκάνδαλα διαφθοράς), ύψωσαν ξανά τη «ρομ-

φαία» του τιμωρού, απειλώντας με διεθνή αποκλεισμό το

ελληνικό ποδόσφαιρο (συλλόγους και Εθνικές) αν η κατά-

σταση δεν άλλαζε. Παρά την ολοκλήρωση του πρωταθλή-

ματος, ο κίνδυνος του Grexit παραμένει στο τραπέζι μέχρι

τουλάχιστον τα τέλη του Μάη, όταν σε συνεδρίαση της

FIFA θα συζητηθεί το θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τρέχουν για να σώσουν το «προϊόν»

Στη σκιά της όξυνσης του ανταγωνισμού των ισχυρών, σε

εξέλιξη βρίσκονται μέχρι αυτή τη στιγμή προσπάθειες από

Super League, ΕΠΟ και κυβέρνηση προκειμένου να μην

υποβαθμιστεί κι άλλο το «προϊόν», αλλάζοντας ακόμα και

τους κανονισμούς που οι ίδιοι έχουν θεσπίσει παλιότερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αλλαγή της ποινής του

υποβιβασμού για τις ομάδες που δεν παίρνουν πιστοποι-

ητικό συμμετοχής, ως αποτέλεσμα της πίεσης που υπάρχει

εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικά

φέτος αρκετές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊ-

κός.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη να

απλώσει χείρα βοηθείας στους επιχειρηματίες του ποδο-

σφαίρου, με την ΕΡΤ να φέρεται ως μία από τις λύσεις για

τις ΠΑΕ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεύρεση

τηλεοπτικού συμβολαίου.  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Κυρίαρχος και τροπαιούχος ο ΠΑΟΚ

Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ, νικώντας την ΑΕΚ με 2-0 στον τελικό

που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» για

πρώτη φορά στην ιστορία του υπερασπίστηκε με επιτυχία

το τρόπαιο, επικρατώντας μάλιστα του ίδιου αντιπάλου,

ενώ έφτασε τις 6 κατακτήσεις στο θεσμό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν σαφώς ανώτερη στον τε-

λικό και έφτασε δίκαια στην κατάκτηση του τροπαίου, παίρ-

νοντας την μάχη του κέντρου, έχοντας περισσότερα

τρεξίματα και κυριαρχώντας στις πτέρυγες. Η νίκη ήρθε

χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Βιεϊρίνια με απευθείας

φάουλ στο 65' και ο Πέλκας στο 92'. Ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαι-

ρίες για ευρύτερη νίκη, με σημαντικότερες αυτές του Πρί-

γιοβιτς, τον οποίο ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Μπάρκας,

νίκησε σε εκτέλεση πέναλτι αλλά και σε τετ-α-τετ.

Οσο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παρόλο που είχε τον Μάν-

ταλο βασικό για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες έδειξε κα-

τώτερη των περιστάσεων και με εξαίρεση τη φάση του

Αράουχο στο 89' δεν απείλησε ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ, έχον-

τας αρκετά προβλήματα στην άμυνα και στη μεσαία

γραμμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι καλύτερος παίκτης της

ήταν ο Μπάρκας, που εκτός του πέναλτι πραγματοποίησε

πολλές ακόμα σωτήριες επεμβάσεις.

Αψογη ήταν η διαιτησία του Ισπανού Νταβίδ Φερνάντεθ

Μπορμπαλάν.

ΑΕΚ: Μπάρκας, Μπακάκης, Χουλτ (53' Γκάλο), Τσιγκρίνσκι, Βρά-

νιες, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Μπακασέτας (73' Γιακουμάκης), Μάν-

ταλος (67' Χριστοδουλόπουλος), Λιβάγια, Αραούχο.

ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (81' Μα-

λεζάς), Κάνιας, Μαουρίσιο, Κάμπος (51' Μακ), Μπίσεσβαρ (75'

Σάχοφ), Πέλκας, Πρίγιοβιτς.

Πεδίο μάχης παρά τα αυστηρά μέτρα

Περίπατο πήγαν τα μέτρα ασφαλείας που είχαν αποφασι-

στεί προκειμένου να εξελιχθούν όλα ομαλά στον τελικό,

ο οποίος για άλλη μια φορά στιγματίστηκε από επεισόδια.

Σε γενικές γραμμές αποφεύχθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα

σε οπαδούς των δύο ομάδων (με εξαίρεση μεμονωμένα

επεισόδια, μακριά από το γήπεδο), η βία όμως δεν έλειψε.

Ανταλλαγές φωτοβολίδων και συγκρούσεις οπαδών με τις

αστυνομικές δυνάμεις, άναμμα και ρίψη καπνογόνων, κα-

ταστροφές, απέδειξαν πως το πρόβλημα δεν λύνεται με

μέτρα όπως συρματοπλέγματα στις τάφρους του ΟΑΚΑ

και άλλα αντίστοιχης λογικής που πάρθηκαν γι' αυτόν τον

αγώνα, αφού η βία στους αγωνιστικούς χώρους έχει βα-

θύτερες αιτίες, σχετικές με την αδυσώπητη επιχειρημα-

τική κόντρα.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

«Τρέχουμε για καλό σκοπό», 22 Δήμοι της Αττικής

συμμετέχουν στον 1ο Αττικό Αγώνα δρόμου 5 χιλιομέ-

τρων, την Κυριακή 20 Μαΐου 2018. 

Ο κάθε Δήμος που συμμετέχει αναγγέλει το σημείο

εκκίνησης,. Η ώρα είναι ίδια για όλους 09.00.

Ο αγώνας των 5χλμ έχει ελάχιστο κόστος συμμετοχής

τα 5 ευρώ ανά δρομέα, και τα χρήματα θα πάνε για το

κοινωνικό παντοπωλείο εκάστου Δήμου.  

Ο κάθε αγώνας δρόμου  περιλαμβάνει διαδρομή τρεξί-

ματος 5χλμ και δυναμικού βάδην, 5χλμ.  

Οι Δήμοι που έχουν δηλώσει είναι: Αθηναίων, Αλίμου,

Αμαρουσίου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Βρι-

λησσίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Διονύσου, Ηλιούπο-

λης, Ηρακλείου, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Κρωπίας,

Μεγάρων, Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Ρέντη, Πα-

λαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπά-

των –  Αρτέμιδας, Παπάγου – Χολαργού, Ύδρας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν καλό είναι να επι-

κοινωνούν, για πληροφορίες, με το Δήμο που ενδια-

φέρονται να τρέξουν.
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