
21ο €

Ο προπηλακισμός του Δημάρχου Θεσσαλονίκης

έδωσε αιτίες και αφορμές για πολλές, ιστορικές

ύβρεις, αποκαλύψεις λογικών συνειρμών, πολιτι-

κών απλουστεύσεων (βολικών) και αφορές αγα-

νάκτησης.

Ας τα δούμε ένα – ένα και πριν απ’ όλα ας απαλεί-

ψουμε την ιστορική ύβρι.

«Να ενώσει τους δημοκρατικούς
πολίτες η επίθεση στον Γ. Μπου-
τάρη» τονίζει η ΕΡΤ (et.gr) αναμε-

ταδίδοντας τις δηλώσεις –

προτροπή του κορυφαίου ευρωβου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδη-

μούλη επικαλούμενος την επέτειο

της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμ-

πράκη στις 22 Μαΐου 1963, από το

παρακράτος της βασιλικής δεξιάς της εποχής. Με

ανάρτησή του στο twitter ο εν λόγω ευρωβουλευ-

τής, νομίζει ότι η σύμπτωση των ημερομηνιών

εκρέει έναν ....(!) παραλληλισμό και μια νουθεσία:

«Η επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη πρέπει να ενώ-
σει όλους τους δημοκράτες πολίτες. Τα “ναι μεν,
αλλά...” απλά τρέφουν το τέρας της ακροδεξιάς»!
Τα ίδια περίπου είπε και ο Κυρ. Μητσοτάκης με τον

...Ρουβίκωνα!

Ο ανεπίτρεπτος (τουλάχιστον) αντιπαρατιθέμενος

παραλληλισμός ενός ήρωα αγωνιστή της ειρήνης και

της δημοκρατίας, που εναντιώθηκε θαρραλέα στη

γερμανο-ναζίστρια Φρειδερίκη, για να τύχει της εκδι-

κητικής μανίας των φανερών και αφανών ποταπών

...σωματοφυλάκων της (κατά τα πρότυπα του Ρισελιέ

και των γνωστών τριών σωματοφυλάκων του Αλ.

Δουμά – που ήταν τέσσερις), αυτός ο παραλληλισμός

του ήρωα Λαμπράκη με τον ανθέλληνα Μπουτάρη,

που θέλει να υψώσει μνημεία «για την επανάσταση
των νεότουρκων» του Κεμάλ Ατατούρκ, του σφαγέα

του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Απαγόρευση δικύκλων

στα δάση Λαυρεωτικής  
Σελίδα 12

O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

κ. Ιερώνυμος

«Αυτός που δεν ξέρει
να εξαπατά δεν ξέρει
(και) να κυβερνά!»

Μέγας Ναπολέων, βιβλίο: 

“Ο Ηγεμόνας (του Μακιαβέλλι) 

σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα 
Βοναπάρτη”, εκδ. Σκαραβαίος.

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

αναγκαία ή
καταχρηστική
και βάρβαρηΒΙΑ

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

σε περίπτωση σεισμού
Σελίδα 7

Πάλι λύματα στο
κάμπινγκ Βούλας!

Σελίδα 15

στον Οικολογικό Παιδικό Σταθμό

ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Σελίδα 13

O προπηλακισμός του Μπουτάρη

Οι μέλισσες 
χάνονται με 
ταχύτατους 
ρυθμούς.

Αν εξαφανιστούν 
η ζωή μας 
θα γίνει μικρή...
Σελίδα 6
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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 

του ξε-ριζοσπάστη των τριών χιλιάδων τουλάχιστον

ετών αυτοφυών Ιώνων, για ...τουριστικούς λόγους, που

ούτε «σκνίπα» στο μεθύσι οινόφλυγα δεν θα τολμούσε

να το ξεστομίσει, είναι ύβρις!  

Ύβρις, και συνακόλουθο άγος, ανοσιούργημα, για πο-

λιτική «εκμετάλλευση» ψευδεπίγραφων ευωνύμων

(αριστερών), που έσπευσαν να τα παπαγαλίσουν απε-

ρίσκεπτα.

Ποιος είναι ο Γιάννης Μπουτάρης

όπως τον αποτυπώνει η Wikipedia (Βικιπαίδεια)

Ο Γιάννης Μπουτάρης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1942,

είναι Έλληνας (στα χαρτιά) επιχειρηματίας και πολιτικός, πτυχιού-

χος του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και

διπλωματούχος οινολόγος. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 είναι ο

60ός δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Η καταγωγή του είναι βλάχικη, από το Κρούσοβο (σήμερα βρίσκε-

ται στην ΠΓΔΜ), το Νυμφαίο Φλώρινας και την Μοσχόπολη (σή-

μερα βρίσκεται στην Αλβανία). Ο προ-προπάππους του, έμπορος

από το Νυμφαίο, Ιωάννης Μπουτάρης, ήταν πρωτεργάτης της Μα-

κεδονικής επανάστασης (1866 - 1867) και ιδρυτικό στέλεχος της

Νέας Φιλικής Εταιρείας.

Έχει να παρουσιάσει έντονη οικολογική δράση με κορυφαία συνει-

σφορά την ίδρυση του οργανισμού «Αρκτούρος» για την προστα-

σία της αρκούδας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου

Ελληνικού Οίνου, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του

Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ο αδελφός του, Κωνσταντίνος Μπουτάρης, είναι πρόεδρος και δι-

ευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μπουτάρη Α.Ε.

Το 1992 ίδρυσε την "Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης". Το 2002 ήταν

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του υποψή-

φιου του ΚΚΕ, Αγ. Σαχίνη. Το 2004 τοποθετήθηκε στην τιμητική τε-

λευταία (μη εκλόγιμη) θέση του Ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Το

2006 ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκη κατα-

φέρνοντας να συγκεντρώσει ποσοστό 16%. Το 2009 υπήρξε ένα

από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος Δράση, (με πρόεδρο τον

νεοφιλελεύθερο Στεφ. Μάνο. Χαρακτηριστική περίπτωση αριβι-

σμού. Από το ΚΚΕ στη νεοφιελεύθερη δεξιά).

Το 2010 ήταν ο νικητής των εκλογών για τη δημαρχία της Θεσσα-

λονίκης, επικεφαλής του συνδυασμού "Πρωτοβουλία για τη Θεσ-

σαλονίκη", υποστηριζόμενος, αυτή τη φορά, και από το ΠΑΣΟΚ, τη

Δημοκρατική Αριστερά (του Κουβέλη), τη Δράση (του Στεφ.

Μάνου) και την Ντόρα Μπακογιάννη, (που είχε φύγει από τη Ν.Δ.).

Στο 2ο γύρο συγκέντρωσε ποσοστό 50,18% (52.191 ψήφους),

οριακή διαφορά 309 ψήφων σε σχέση με τον συνδυασμό του

Κώστα Γκιουλέκα ο οποίος συγκέντρωσε 49,82% (51.882 ψήφους)

και εκλέχθηκε δήμαρχος Θεσσαλονίκης. (Μπράβο του! μεγάλη επι-

τυχία πολιτικής αμοραλιστικής πολυδιεύρυνσης).

Μέσα στις πρώτες δηλώσεις ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ανακοίνωσε την επιθυμία για ανέγερση Ισλαμικού Τεμέ-

νους, αποτεφρωτήριου νεκρών αλλά και μνημεία για τους

Εβραίους και την Επανάσταση των Νεότουρκων.

Ως εδώ φτάνει. Φτάνει; Όχι. Αποκάλεσε τα ΣΚΟΠΙΑ “Μα-

κεδονία”, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι κατά των

μαθητικών παρελάσεων, δηλαδή κατά της καλλιέργειας

πατριωτικού πνεύματος στα παιδιά... Δικαίωμά του να

έχει ιδιαίτερες παιδαγωγικές τάσεις, αλλά όχι σαν εκπρό-

σωπος δημοσίου φορέα και μάλιστα της μακεδονικής

συμπρωτεύουσας.

Τελειώσαμε; Όχι! Εκεί που τον έστειλα στον ...αγύριστο

- εγώ ένας κατ’ εξοχήν ανεκτικός άνθρωπος ήταν όταν

διάβασα μια συνέντευξή του στους greekreporter.com,

πριν έντεκα περίπου μήνες, όπου μεταξύ άλλων τουριστι-

κών επιχειρηματικών τού ξέφυγε η φράση: «don’t give a

shit if Ηe (ο Κεμάλ) kills greeks or whatever». Να το ερμη-

νεύσω παρεφθαρμένο: [Οι Αγγλοαμερικάνοι και της παι-

δείας αυτών μετέχοντες, το “shit” (σκατά) το έχουν

ψωμοτύρι]: «Δεν μου καίγεται καρφί, αν αυτός (ο Κεμάλ)

σκότωσε Έλληνες (Πόντιους και λοιπούς Μικρασιάτες) ή

οποιουσδήποτε», είπε!

Η φρασεολογία, η «ιδεολογία» και η πόρωση αρκούν,

ακόμη και σε μια «δημοκρατία» άκρως ανεκτική σε κάποι-

ους και σε κάποια ευαίσθητα θέματα και άκρως αυστηρή

σε οικονομικά θέματα των τοκογλύφων «εταίρων» μας,

με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και χαράτσια, θα

‘πρεπε αυτόν τον κύριο να τον είχε ξηλώσει κι όχι να τον

στηρίζουν οι Συριζαίοι και οι Μητσοτακαίοι, παριστάνον-

τας τους αντιφασίστες και χαρακτηρίζοντας συλλήβδην

«φασίστες» κάθε Έλληνα με εθνικές ευαισθησίες και αν-

τιδράσεις.

Βέβαια αυτά βολεύουν τους ευρωενωσιακούς που επιδιώ-

κουν τη «διάλυση των εθνών» (Braking of Nations) και

τους «αριστερούς» που δεν ξέρουν ποια είναι η θέση των

κομμουνιστών Μαρξ – Ενγκελς, Ρόζα Λούξεμπουργκ κ.ά.

και νομίζουν πως η παγκοσμιοποίηση είναι «διεθνισμός»!

Οι «αριστεροί» των επαύλεων – των βιλών και των πισι-

νών.

Ναι, αλλά για τη βία, που είναι και το θέμα μας, τι έχουμε

να πούμε; Υπάρχει καλή και κακή βία ή κάθε βία είναι

κακή;

Αφιερώσαμε πολύ χρόνο και χώρο σ’ αυτόν που αποτέ-

λεσε το έναυσμα για ν’ αναφερθούμε πάλι στη βία που

απαιτούν ν’ αποκηρύσσεται “μετά βδελυγμίας”, αυτοί που

την χρησιμοποιούν καταχρηστικά και ψυχοπαθολογικά.

Όσον αφορά τη βία “των αγανακτισμένων” και των κατ’

επίφαση ή παρερμηνεία “εθνικοφρόνων”, “ελληναράδων”,

βία σωματική ή λεκτική – καθόλου υποδεέστερη της βαρ-

βαρότητας, θα ασχοληθούμε σε ξεχωριστό μας άρθρο,

γιατί αρκετά ανεπανόρθωτο κακό έχει κάνει στο έθνος

διαχρονικά, από ανθρώπους που είτε αγνοούσαν και

αγνοούν τι είναι εθνικό ή καπηλεύθηκαν το έθνος για άλ-

λους σκοπούς και αιτίες.

Αποκήρυξη λοιπόν της βίας χωρίς “ναι μεν, αλλά” απαι-

τούν “έμπειροι” και μειράκια του πολιτικού σωλήνα προ-

αλειφόμενων τρωκτικών του δημοσίου:

― «Δεν χωράνε “ναι μεν αλλά στην καταδίκη της βίας”,

επισημαίνει κουνώντας το δάκτυλο, το “Κίνημα Αλλαγής”

στρέφοντας τα πυρά του δεξιά και αριστερά. «Δεν ξεχνά

κανείς ότι τα συνθήματα “αλήτες, προδότες πολιτικοί”

ακούστηκαν το 2011 στις πλατείες», είπε. 

Και βέβαια δεν το ξεχνά, ούτε πρέπει να το ξεχνά κανείς,

κι αν χρειαστεί να το επικαιροποιήσει. Διότι όπως επιζη-

τούν τις επιδοκιμασίες και τα χειροκροτήματα, πρέπει να

αναμένουν και τις αποδοκιμασίες.

Όχι βιαιοπραγίες και ασχημίες. Και ανακατεύουν τη φα-

σιστική δολοφονική βία κατά του ήρωα Γρ. Λαμπράκη και

κατά του Παύλου Φύσα με τη βία των αγανακτισμένων

Ποντίων (τουλάχιστον των περισσοτέρων) και των αγα-

νακτισμένων κατά των πλειστηριασμών!

Άλλη είναι η βία των επαναστατημένων λαών ενάντια

στην κοινωνική καταπίεση και εκμετάλλευση ή ενάντια

των εισβολέων κατακτητών της πατρίδας τους, και

Αλλη η βία των κατασταλτικών δυνάμεων του δυνάστη·

του εθνικού ή κοινωνικού.

Πώς, δηλαδή θ’ αποκτούσαν οι Έλληνες την ανεξαρτησία

τους από τους Τούρκους, τους Γερμανούς, τους Κοτζαμ-

πάσηδες, τους εκμεταλλευτές του 12ωρου;

Πώς θα κατοχυρωνόταν συνταγματικά η δήλωση της Γαλ-

λικής Επανάστασης (του 1789) «Ελευθερία, Ισότητα,

Αδελφότητα»; Με περούκα και αρωματισμένο μαντηλάκι;

Ή η Αμερικανική, ή η Ρωσική κατά του Τσάρου, ή...

Αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος μοιράζεται «δίκαια», ανά-

λογα με την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων και

όχι ανάλογα με τις διαφορετικές θέσεις αντιπαράθεσης.

Γιατί την ίδια θέση με το ΠΑΣΟΚ, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η

Ν.Δ. που δήθεν κονταροχτυπιούνται, όχι σε αντιθέσεις

ιδεολογικές, αλλά στο ποιος είναι καλύτερος εκτελεστής

των εντολών των ισχυρών της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, των αφεν-

τάδων.

Η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται πάνω σε πραγματικές

διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις.

Τότε είναι διαλεκτική - δημιουργική εξέλιξη, όταν υπάρχει

θέση - αντίθεση - δημιουργική σύνθεση.

Να το θυμίσω στους μαρξιστές; «Ο σπόρος που αρνείται

τον εαυτόν του και γίνεται στάχυ και που κι αυτό αρνείται

τον εαυτό του και γίνεται (στάχυ) με πολλά σπόρια.

Η άρνηση της άρνησης...

Ιδρύεται ανοιχτό πανεπιστήμιο στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Κλειστή η πίστα Skateboard στο Γέ-
ρακα Σελ. 6

Τα παραλειπόμενα του 1453
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Τα νησιά των Μακάρων και τα Ηλύσια
Πεδία!!! Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Πωλείται η “κακιά” ΔΕΗ Σελ. 12

Ο Κότινος, η πιο ελληνική λέξη
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Δημόσιος χώρος, ένα κοινόχρηστο
αγαθό σε διαρκή απειλή Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

ΒΙΑ αναγκαία ή καταχρηστική



O HΓΕΜΟΝΑΣ
του Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Ναπολέοντα
Βοναπάρτη

����������	
�

Κάλεσμα πνευματικής συνάφειας, ενημέρωσης 
και παρουσίασης της μοναδικής στα ελληνικά εκδοτικά
χρονικά κυκλοφορίας του κλασικού έργου 
του Νικολό Μακιαβέλλι “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ”
σχολιασμένου από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Προλεγόμενα:
• Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Βύρων Πολύδωρας,
• Ο Αντιπρύτανης του Παν/μίου Αθηνών 

Ναπολέων Μαραβέγιας
• Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής της πολιτικής φιλοσοφίας,

Θεόδωρος Γεωργίου
• O Συγγραφέας φιλόσοφος, Δημήτρης Ράπτης και
• Ο Εκδότης, πολιτικός αρθρογράφος Κώστας Βενετσάνος

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο Πολιτιστικός Σύλλογος
“Ευρυάλη Βούλας” και οι ΕΕκδόσεις “Σκαραβαίος”
σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, 
την ΠΠαρασκευή 8 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18,
Βούλα, παραπλεύρως του Δημαρχείου).
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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. 

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

Η ΕΣΤΙΑ  Νέας Σμύρνης, θυμάται, πονά και μνημο-

νεύει την Πτώση της πρωτεύουσας της Ρωμιοσύ-

νης, της Πόλης των Πόλεων, Κωνσταντινούπολης. 

Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Ιατρός και συγ-

γραφέας Δέσποινα Ασλανίδου με θέμα: «Το δικό

μας Βυζάντιο». Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Η

Άλωση, της Πόλης» σε κείμενα της ίδιας της ομιλή-

τριας, με την οπτικοακουστική επιμέλεια της Ιφιγέ-

νειας Ασλανίδου, καθηγήτριας Μουσικής. Οι

εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα

“Πάνος Χαλδέζος”

ΕΣΤΙA NEAΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Κων/νου Παλαιολόγου 1 Ν. Σμύρνη, 

τηλ. 210 9333702 

Συναυλίες στον Κήπο του
Μεγάρου Μουσικής

Πέννυ Μπαλτατζή

«Το Κορίτσι στον Κήπο!»

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018/21:00

Για ένατη συνεχή χρονιά, ο Κήπος του Μεγάρου

υπόσχεται βραδιές χαλαρές, κάτω από το φως του

φεγγαριού.

Ήχοι ποπ, ροκ, τζαζ, και βέβαια κλασικοί, με φόντο

τα μακρινά φώτα της πόλης.

Tο κορίτσι που μας έκανε να

ερωτευτούμε ξανά το swing

και το vintage ωρίμασε καλ-

λιτεχνικά και παρουσιάζει,

με τη νέα μπάντα της, παλιά

και πρόσφατα τραγούδια

της, μαζί με διασκευές από

την ελληνική και διεθνή δι-

σκογραφία.

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης κιθά-

ρες, φωνητικά, ενορχηστρώ-

σεις, live music production

Στέλιος Φραγκούς πλήκτρα, φωνητικά

Κωνσταντίνος Ζέρβας τύμπανα, φωνητικά

Ηλίας Καρκαβέλιας ηλεκτρικό μπάσο, φωνητικά

Αλέξης Στενάκης άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο

Νίκος Κόλλιας επιμέλεια ήχου

Ζήσης Παπαμίχος σκηνογραφία

Χρήστος Τζούτης φωτογραφία

Eκδηλώσεις στην Παλλήνη

Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του ο Δήμος Παλλήνης στα πλαίσια

της Πολιτιστικής Άνοιξης που οργανώνει κάθε χρόνο το πολιτι-

στικό του τμήμα.

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.

“Λιόλια” του Πιραντέλλο
Σάββατο 2 & Κυριακή 3/6, στις 8.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο “Οινοποιείο Πέτρου” (Λεωφ. Μαραθώνος) θα δοθεί η θε-

ατρική παράσταση «ΛΙΟΛΙΑ» του Πιραντέλλο σε σκηνοθεσία

Νίκης Ζαρμποζάνη από την Β’ Ομάδα ενηλίκων των θεατρι-

κών εργαστηρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Χορευτική Συνάντηση
Κυριακή 10/6, 7μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης θα

Πηγή αστείρευτης έμπνευσης και αιτία

βαθιάς αισθητικής συγκίνησης, το

Ωραίο, αποτυπώνεται οπτικά στα αρ-

χαία έργα τέχνης, συνιστώντας μια

διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα στην

ιστορία της ανθρώπινης δημιουργίας.

Η νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου «Οι αμέτρη-

τες όψεις του Ωραίου» αναδεικνύει τις

διαφορετικές εκφράσεις αισθητικής σε

ετερογενή κοινωνικά και πολιτισμικά

περιβάλλοντα από τη νεολιθική πε-

ρίοδο μέχρι την ύστερη αρχαιότητα,

αξιοποιώντας το εξαιρετικά ευρύ χρο-

νολογικό φάσμα που καλύπτουν οι

συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου. Τριακόσιες σαράντα αρχαι-

ότητες από τις πλούσιες συλλογές

του σε συνδυασμό με σύγχρονα ψη-

φιακά μέσα, προσφέρουν μια αισθη-

τική πανδαισία και υπόσχονται ένα

ταξίδι στον χρόνο γεμάτο αισθητικές

απολαύσεις. 

Η περιοδική έκθεση «Οι αμέτρητες
όψεις του Ωραίου» αποτελεί το τελευ-

ταίο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας

που σχεδιάστηκε για να τιμήσει την

επέτειο των 150 χρόνων του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου από τη θε-

μελίωση του εμβληματικού κτηρίου

που το στέγασε. Η τριλογία άνοιξε το

2015 με την έκθεση «“Ένα όνειρο ανά-

μεσα σε υπέροχα ερείπια...” Περίπα-
τος στην Αθήνα των περιηγητών,
17ος-19ος αιώνας», όπου μεταξύ

άλλων αναδείχθηκε το πολιτισμικό πε-

ριβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώ-

θηκε η ανάγκη για την ίδρυση του

Εθνικού Μουσείου, και συνεχίστηκε με

τις «Οδύσσειες», μια έκθεση που απο-

τύπωσε αφαιρετικά και συμβολικά τη

διαχρονική προσπάθεια του ανθρώπου

για δημιουργία και εξέλιξη. 

Η έννοια του Ωραίου, την οποία πραγ-

ματεύεται η τρίτη στη σειρά έκθεση,

συνιστά τον ιδανικό επίλογο, αφού η

καλλιέργεια έρωτος προς τας καλάς

τέχνας ήταν θεμελιώδης ανάμεσα

στους καταστατικούς σκοπούς του

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΒΔ

31.7.1893). 

Επικεντρωμένη στην πνευματικότερη

και υψηλότερη στιγμή της ανθρώπινης

δημιουργίας, η έκθεση υπο-

στηρίζει την αισθητική ενα-

τένιση, καλώντας

ταυτόχρονα τους θεατές να

διερευνήσουν την πνευμα-

τική βάση των αισθητικών

επιλογών.

Τα εγκαίνια έγιναν Παρα-

σκευή 25/5.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή

για το κοινό από τις 26

Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

Ώρες λειτουργίας (θερινό

ωράριο ως 31/10): Δευτέρα

13:00-20:00,  Τρίτη-Κυριακή

08:00-20:00

Αρχαιολογικό Μουσείο: 

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4856 / 8 

Email: eam@culture.gr 

www.namuseum.gr

Η περιοδική έκθεση «Οι αμέτρητες

όψεις του Ωραίου» εντάσσεται στις

δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς 2018

«Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου»

Περιοδική Έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                      26  ΜAΪOY 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

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

"Η προσωπικότητα της
Υπατίας και το γυναικείο
ζήτημα στην αρχαιότητα"

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  προσκαλεί

την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, ώρα 7 μμ, στα γραφεία

του Μικράς Ασίας 3, Βούλα,  όπου θα πραγματοποιηθεί η

εναρκτήρια ομιλία του συλλόγου. 

Προσκεκλημένη είναι η αρχαιολόγος Μαρία Κασσίμη -

Σούτου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα "Η προσωπικό-
τητα της Υπατίας και το γυναικείο ζήτημα στην αρχαι-
ότητα".

“H Πόλις εάλω”

Mουσική εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κων-

σταντινουπόλεως, την Τρίτη 29 Μαϊου 2018 και ώρα

20:30μμ οργανώνει ο χορευτικός και λαογραφικός

Ομιλος Αναβύσσου και το Ε.Σ. Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων

Αναβύσσου, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σα-

ρωνικού.

Συμμετέχουν οι χορωδίες του Ι.Ν Αγ.Νικολάου Φιλο-

πάππου, Χ.Ο Ειρήνη Ν.Ηρακλείου Αττικής,

του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Π.Φαλήρου και του

ΧΛΟΑ.

«Υλικά Καλλιτεχνικών
Έργων: αντοχή, ιδιότητες,

τοξικότητα, πρόληψη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικα-

στικών Τεχνών Ελλάδος σε συνεργασία με την Εφο-

ρεία Ζωγραφικής του ΕΕΤΕ σας καλούν στην

Ημερίδα με θέμα «Υλικά Καλλιτεχνικών Έργων:
αντοχή, ιδιότητες, τοξικότητα, πρόληψη»
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, ώρες 10:00΄ - 18:00΄ μ. μ

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Ταύ-

ρος, αίθουσα Ντε Κίρικο), 

Ώρα προσέλευσης: 9.30 π.μ.

Η Ημερίδα θα ασχοληθεί με τις θεματικές: χρώματα,

ιδιότητες, τοξικότητα, αντιμετώπιση, πρόληψη,

παρασκευή, ιστορικά στοιχεία..

Θα αναπτυχθούν αντίστοιχα θέματα για την πέτρα,

τα μέταλλα και το μάρμαρο. Επίσης για τη φωτογρα-

φία, κεραμική, τοξικολογία, χαρτί οικολογία, παθή-

σεις και αντιμετώπιση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Βιβλιοπαρουσίαση
O HΓΕΜΟΝΑΣ
του ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

Σχολιασμένος από το

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ BONAΠAΡΤΗ

Πνευματικής συνάφειας, ενημέρωσης και πα-

ρουσίασης της μοναδικής στα ελληνικά εκδο-

τικά χρονικά κυκλοφορίας τού κλασικού έργου

του Νικολό Μακιαβέλλι “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ” σχο-

λιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη!

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” και οι Εκδοσεις
Σκαραβαίος θα αισθανθούν ιδιαίτερη ευχαρί-
στηση να συμμετάσχετε στην εκδήλωση,  την
Παρασκευή 8 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ. στο Πολι-
τιστικό Κέντρο “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18,
Βούλα, παραπλεύρως του Δημαρχείου).

Προλεγόμενα: 

- Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Βύρων Πολύδωρας,

- Ο Αντιπρύτανης του Παν/μίου Αθηνών Ναπολέων

Μαραβέγιας

- Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής της πολιτικής φιλο-

σοφίας, Θεόδωρος Γεωργίου

- Ο εκδότης, πολιτικός αρθρογράφος Κώστας Βενε-

τσάνος

- και ο Συγγραφέας φιλόσοφος, Δημήτρης Ράπτης

Στο πιάνο η Χριστίνα Γκουντέλια.
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Ημερίδα μελισσοκομίας με θέμα «Το μέλι από τον
αγρό στο βάζο – Οικονομικά εργαλεία», διοργανώ-

θηκε την Τρίτη 22 Μαΐου στα Καλύβια Αττικής από

τον Μελισσοκομικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σα-

ρωνικού «Το Κεντρί» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας

Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής και του Δήμου Σαρωνικού. 

Κεντρικός στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποί-

ηση για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μέ-

λισσες στη βιώσιμη ανάπτυξη, προειδοποιώντας

ταυτόχρονα για τον φθίνοντα αριθμό τους.

Στην ημερίδα ομιλητές – εισηγητές ήταν υπηρεσιακοί

παράγοντες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ και του ΕΦΕΤ:  

- Η Κτηνίατρος της ΠΕΑΑ Ειρήνη Τσάλου, η οποία μί-

λησε για τους παράγοντες κινδύνου στο μέλι και την

ορθή διαχείριση της παραγωγής  του.

- Η Γεωπόνος της ΠΕΑΑ Μαρία Γεωργιτσανάκου που

επικεντρώθηκε στις ομάδες παραγωγών και τη σύ-

σταση οργάνωση παραγωγών.

- Ο Γεωπόνος της ΠΕΑΑ Ανδρέας Μπέκας που μίλησε

για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τα προγράμ-

ματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

- Η Κτηνίατρος του ΕΦΕΤ Χρύσα Πετράκη, η οποία

εστίασε στα θέματα λειτουργίας συσκευαστηρίων. 

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν ο Πρόεδρος του

Μελισσοκομικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σαρωνι-

κού «Το Κεντρί» Προκόπης Ακρίβος και ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος μίλησε για τη

σημασία της μελισσοκομίας, επισημαίνοντας ότι πρό-

κειται για έναν κλάδο του πρωτογενούς τομέα που

έχει πολλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Επι-

πλέον, ανάφερε ότι στην Ανατολική Αττική είναι κα-

ταγεγραμμένοι 1.050 μελισσοκόμοι, από τους

οποίους οι 700 περίπου είναι ενεργοί και ότι αυτοί

έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε δύο μέτρα οι-

κονομικής στήριξης που υλοποιούνται αυτή την πε-

ρίοδο, τα οποία είναι η «αντικατάσταση κυψελών» και

η «μετακίνηση κυψελών για αποστάσεις άνω των 50
χιλιομέτρων». 
Ολοκληρώνοντας, ο Π. Φιλίππου τόνισε ότι επειδή ο

πρωτογενής τομέας, στον οποίο ανήκει και η μελισ-

σοκομία, έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και

αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια

Αττικής πρέπει με συντονισμένες προσπάθειες και

μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Αττική, να χτιστούν

νέες βάσεις με στόχο την ανασυγκρότηση, αναβάθ-

μιση και ανάπτυξή του στην περιοχή. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης στελέχη της Δι-

εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕΑΑ με επικεφα-

λής την Προϊσταμένη της Δ/νσης Χρυσάνθη

Καπετανοπούλου, η οποία παρέλαβε από τον πρό-

εδρο του Συλλόγου κ. Ακρίβο τιμητικά την Αναμνη-

στική Σειρά Γραμματοσήμων «20 Μαΐου – Παγκόσμια

Ημέρα Μέλισσας» που παρουσιάστηκε - Τετάρτη 23

Μαΐου - σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το

«Κεντρί» και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε ξενοδο-

χείο της Αναβύσσου.  

Εξαφανίζονται οι μέλισσες από τον πλανήτη!  

Ένα μυστηριώδες φαινόμενο απασχολεί τα τελευταία

χρόνια τους επιστήμονες: Οι μέλισσες εξαφανίζονται

μαζικά από τον πλανήτη για άγνωστη μέχρι στιγμής

αιτία. Υπάρχουν περιοχές όπου έχει εξαφανιστεί το

85% του πληθυσμού τους (Μέση Ανατολή) ή ακόμα

και το 90% (ΗΠΑ). Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και

η Ελλάδα (ευτυχώς σε μικρότερη έκταση), γι’ αυτό

τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα

επιτήρησης των Ελληνικών μελισσών.

Γιατί όμως εξαφανίζονται;

Οι επιστήμονες κάνουν διάφορες υποθέσεις. Ότι ο

αφανισμός των μελισσών μπορεί να οφείλεται σε

ακατάλληλα φυτοφάρμακα, επικίνδυνα λιπάσματα ή

/ και στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Μετά μάλιστα

την πρόσφατη ανακάλυψη των γενετικών μυστικών

της μελισσοπαραγωγού μέλισσας ελπίζουν να κατα-

νοήσουν καλύτερα το φαινόμενο.

Αυτό για το οποίο δεν μιλούν καθόλου είναι οι εκπομ-

πές τεχνητής μικροκυματικής ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας, η οποία είναι μεν αόρατη, αλλά πολύ

δραστική και βρίσκεται (ειδικά την τελευταία δεκαε-

τία, οπότε και παρουσιάσθηκε το πρόβλημα της εξα-

φάνισης των μελισσών) παντού.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23174121)

Οι έρευνες του βιοφυσικού επιστήμονα στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών Δρα Δημήτρη Παναγόπουλου ήταν οι

πρώτες (παγκοσμίως) που έδειξαν ότι η ακτινοβολία

του κινητού τηλεφώνου καταστρέφει το DNA στα

κύτταρα των εντόμων. Και για να συμβεί αυτό αρκούν

λίγα λεπτά καθημερινής έκθεσης για μερικές μέρες…

Όπως δήλωσε στο Golden Magazine ο Δρ. Δημήτρης

Παναγόπουλος:

«Σε σχετικά πειράματα που έχω πραγματοποιήσει με
τους συνεργάτες μου – ήδη δημοσιευμένα τα τελευ-
ταία 8 χρόνια – προκύπτει ξεκάθαρα ότι η μικροκυμα-
τική ηλεκρομαγνητική ακτινοβολία, όπως αυτή των
κινητών τηλεφώνων που τα τελευταία χρόνια κατα-
κλύζει τον πλανήτη, μειώνει τον αριθμό των απογό-
νων των εντόμων, αφού καταστρέφει το DNA των
αναπαραγωγικών τους κυττάρων, οπότε σαφώς οδη-
γούνται σε μείωση του πληθυσμού τους και (πιο μα-
κροπρόθεσμα) ενδεχομένως στη μετάλλαξή τους.
Και μιλώντας για μικροκυματική ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία εννοούμε αυτή που κατά κύριο λόγο πα-
ράγεται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και γενι-
κότερα τα ασύρματα δίκτυα (φορητά τηλέφωνα,
ασύρματο internet κλπ.) αλλά και κεραίες ραδιοτηλε-
οπτικών σταθμών, ραντάρ, δορυφόρων κλπ.
Είναι κάτι πολύ απλό και δε χρειάζεται να στραφούμε

σε ερμηνείες του τύπου «”οι μέλισσες δεν επιστρέ-
φουν στις κυψέλες τους γιατί χάνουν τον δρόμο εξαι-
τίας της ακτινοβολίας ή άλλων περιβαλλοντικών
παραγόντων”, όπως έχει ειπωθεί. Αυτά είναι πιο πε-
ρίπλοκα σενάρια, που επίσης είναι πιθανά, αλλά σε
πολύ μικρότερο βαθμό. Αφού έχουμε ως δεδομένο
την καταστροφή του DNA των αναπαραγωγικών τους
κυττάρων, αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην εξολό-
θρευση του είδους».

σ.σ. Ενα είναι σίγουρο. Ότι οι επιστημονικές κοινό-

τητες, ανά τον κόσμο, πρέπει να σκύψουν άμεσα στο

πρόβλημα, γιατί αν χαθούν οι μέλισσες θα σβήσει ο

πλανήτης...

Φθίνουν οι μέλισσες στον πλανήτη!
«Το μέλι από τον αγρό στο βάζο»

Κλειστη η πιστα Sκateboard

στο Γερακα

Η πίστα scateboard στο Γέρακα (Εθν. Αντιστάσεως) είναι

κλειστή και θα παραμείνει κλειστή λόγω επισκευής των

οργάνων.

Όπως σημειώνει σε πινακίδα που έχει αναρτήσει ο Δήμος,

επειδή τα όργανα είναι πιστοποιημένα για την ασφάλειά

τους, απαιτείται ειδική παραγγελία των απαραίτητων αν-

ταλλακτικών στο εξωτερικό. Μέχρι τότε απαγορεύεται η

είσοδος και η χρήση της πίστας για λόγους ασφαλείας. 

Ίδρυση και Λειτουργία

Ανοιχτού Δημοτικού 

Πανεπιστημίου

Ο Δήμος Σαρωνικού  προσκαλεί σε εκδήλωση που

θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018,

στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Με-

γάρου  (Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Καλύβια Αττικής)

με θέμα: Ίδρυση και Λειτουργία Ανοιχτού Δημοτι-
κού Πανεπιστημίου στο Δήμο Σαρωνικού 
Ομιλητές:  

Γεώργιος Σωφρόνης, Δήμαρχος 

Ευάγγ. Σαμπράκος, Καθηγητής, Παν/μιο Πειραιώς

Ιωάννης Παραβάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
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Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που επισκέ-

πτεται συχνά τη χώρα μας, και περισσότερο κάποιες

περιοχές.

Τα αποτελέσματά του είναι, πολλές φορές, οδυνηρά

και για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται και για τις

περιουσίες που εξαφανίζονται.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ-

στασίας (ΟΑΣΠ)  δίνει κάποιες οδηγίες για να είμαστε

προετοιμασμένοι, αλλά και πώς πρέπει να αντιδρά-

σουμε όταν έρθει.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου

2018,  στο  Δήμο Κρωπίας, άσκηση επιχειρησιακού

σχεδιασμού σε περίπτωση σεισμού σε τοπικό επί-

πεδο, από τον Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού

και Προστασίας (ΟΑΣΠ, εποπτευόμενος οργανισμός

από Υπ.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)  με τη

συνεργασία του Δήμου Κρωπίας.  Την έναρξη των ερ-

γασιών έκαναν, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης, ο πρόεδρος του Δ.Σ, Νικόλαος Γιαννάκος,

ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου,

Θεόδωρος Γρίβας και ο αντιδήμαρχος Διοίκησης-Οι-

κονομικών Ανδρέας Ντούνης.

Στην άσκηση συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας και

εξελίχθηκε βάση σεναρίων τριών φάσεων με αντί-

στοιχα κατάλληλα επιχειρησιακά σχέδια με αξιολό-

γηση προτεραιοτήτων αντιμετώπισης πολλαπλών

ταυτόχρονων περιστατικών (καταρρεύσεις, βλάβες

σε δημοτικά, δημόσια, ιδιωτικά κτίρια και άλλες κοι-

νόχρηστες υποδομές,  πυρκαγιές σε ιδιωτικές και δη-

μόσιες δομές, τραυματισμοί κ.α)

Την επιχείρηση-άσκηση επί χάρτου και σεναρίων αν-

τιμετώπισης συντόνισε  το επιστημονικό-διοικητικό

προσωπικό του ΟΑΣΠ με τις, Χρύσα Γκουντρομίχου

(προϊσταμένη Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης- Πρό-

ληψης),  Μαρία Μανουσάκη και τον Νικόλαο Καρβε-

λέα.

Στην άσκηση συμμετείχαν πάρα πολλοί αιρετοί του

Δήμου, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και απλοί πο-

λίτες.

Αλλά ας δούμε μερικά πράγματα που πρέπει να τα

συγκρατήσουμε και να τα θυμόμαστε.

Πώς προετοιμαζόμαστε
Aποκτήστε καλή γνώση του χώρου που κατοικείτε και

επισημάνετε τα κατάλληλα σημεία προφύλαξης. Συ-

ζητήστε με τα μέλη της οικογένειάς σας. Γνωρίστε

τον πιο κοντινό ασφαλή ελεύθερο χώρο,  που θα κα

Έχετε πρόσφορα μερικά είδη πρώτης ανάγκης, φαρ-

μακείο, φορητό ραδιόφωνο, φακό, κ.λπ.

Τοποθετήστε σε χαμηλά ράφια τα βαριά ή εύθραυστα

αντικείμενα. Στηρίξτε κατάλληλα τα ογκώδη έπιπλα,

τα φωτιστικά, τους ανεμιστήρες οροφής κ.ά. Μην

κρεμάτε βαριά αντικείμενα στους τοίχους πάνω από

τα κρεβάτια. Διορθώστε βλάβες που τυχόν υπάρχουν

στο κτίριο π.χ. διαρροές, ρωγμές.

Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια του

σεισμού

Εάν κατά τη διάρκεια του σεισμού βρίσκεστε μέσα

σε κτίριο:

― Μείνετε στο χώρο που είστε και διατηρήστε την

ψυχραιμία σας.

― Σκύψτε, καλυφθείτε κάτω από ένα γερό έπιπλο

(τραπέζι, γραφείο, θρανίο) και κρατήστε με το χέρια

σας το πόδι του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κα-

τάλληλο έπιπλο σκύψτε στο μέσον του δωματίου μει-

ώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατεύστε

με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομα-

κρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παρά-

θυρα, γυάλινα χωρίσματα κ.ά.) ή έπιπλα και

αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Εάν είστε σε εξωτερικό χώρο

Απομακρυνθείτεαπό τις προσόψεις των  κτιρίων, στύ-

λους με ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα ση-

μεία (όσο αυτό είναι δυνατόν), και προφυλαχθείτε

κατάλληλα.

Απομακρυνθείτεαπό την ακτή. Ύστερα από ισχυρό

σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν θαλάσσια κύματα

(tsunamis).

Άσκηση επιχειρησιακού σχεδιασμού 

σε περίπτωση σεισμού 

Σε εξέλιξη βρίσκεται  το έργο "Συντήρηση οδών,

εντός και εκτός σχεδίου, της Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης"!

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που εκτελούνται στη

Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, στο πλαίσιο του μεγά-

λου έργου ασφαλτοστρώσεων και οδοποιϊας ύψους

5.500.000 ευρώ, προχωρούν με κανονικό ρυθμό. Ήδη

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Άγιο Αθανάσιο

Παλλήνης και εξελίσσονται οι εργασίες στο Λουτρό

Παλλήνης και στο Λόφο Παλλήνης

Οι οδοί που ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία

στον Άγιο Αθανάσιο είναι:
1) ΧΟΡΤΑΤΖΗ από ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2) ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ από ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΝ-

ΘΕΩΝ

3) ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ από ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ

4) ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗ από ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ

5) Μ. ΚΑΤΡΑΚΗ από ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΝΘΕΩΝ

6) ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ από ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

7) ΑΝΘΕΩΝ από ΕΙΡΗΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

8) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από ΑΝΘΕΩΝ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ

9) ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ από ΑΝΘΕΩΝ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ

10) ΟΔΥΣΣΕΩΣ από Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

11) ΛΕΩΝΙΔΟΥ από Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Συντηρήσεις οδών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
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Κατά τα καθιερωμένα ο λόγος σήμερα γίνεται επάνω στο επε-
τειακό της καταστροφής  της Πόλης του 1453.  
Ημέρα ονομαστή και θρήνου ιδία για την ορθοδοξία ή έστω  και
τον Ελληνισμό που αυτός για εμένα λανθασμένα στο πένθος
συμπεριλαμβάνεται.
Διότι στην πραγματικότητα δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για κάτι το
φυλετικά ελληνικό και “παγανιστικό”, αλλά για την απώλεια   της
Ρώμης της νέας, της  χριστιανικής Ρώμης αυτής της ανατολικής
που αργότερα  ονομάστηκε και Βυζάντιο. 
Και όντως ιστορικά αυτή ήταν μια Ρώμη καινούργια, χτισμένη
από Ρωμαίους πολίτες  στην Ανατολή επάνω στα  λείψανα της
αρχαιοελληνικής αποικίας του Βυζάντιου. 
Ως στοιχείο πολιτιστικό όμως  ο ελληνισμός και το  ελληνικό
παρελθόν λειτούργησε ως δομικό  υλικό σε μείξη μαζί με το ό,τι
εξ Ανατολών προέκυψε  σε μυστικοπάθεια, δεισιδαιμονία και
δεσποτισμό. 
Και όσον αφορά τον  δεσποτισμό, αυτός ήρθε και δέθηκε  σαν
“γάντι” άρρηκτα και ενισχυτικά  με την ρωμαϊκή τακτική  και νο-
οτροπία. 
Και από την άλλη μεριά πάλι ο χριστιανισμός ως εργαλείο στο
ρόλο του διπλωματικού χειρισμού ήρθε και πρωτοστάτησε,
αλλά και συστρατεύθηκε  με την έντεχνη επεκτατική πολιτική
της νέας Ρώμης και μετέπειτα Βυζαντίου, αλλά  με τα οπωσδή-
ποτε δικά του  ωφέλιμα ανταλλάγματα εντόνως διέπρεψε και
έγινε ρυθμιστής κοσμικός των εξωτερικών και εσωτερικών υπο-
θέσεων του κράτους. 

«Η χριστιανική θρησκεία ήταν υπερβολικά αφηρημένη για να
γίνει πλήρως κατανοητή. Αυτή η θρησκεία του χριστιανισμού
παραμερίστηκε για να έρθει στο προσκήνιο η Εκκλησία. Και η
Εκκλησία σε καινούργιο τώρα ρόλο ταυτίστηκε πολύ γρήγορα
με το συμπαγές σώμα των αδαών προληπτικών και φιλόδοξων
μοναχών και ιερέων, που εξήραν τη θέση του αυτοκράτορα μόνο
και μόνο για να τον χρησιμοποιήσουν σαν υπηρέτη τους». ( Μι-
γιάτοβιτς) 
Αλλά όπως και να γίνει, η παγανιστική κληρονομιά ήταν  πάντα
βαλμένη μέσα και βαθειά στην ελληνική γραμματεία. (Χέριν) 262
Τραγική παρέμβαση της Εκκλησίας υπήρξαν  οι ανθελληνικές
αποφάσεις και   θέσεις δια των Θεοδοσίων Α΄και Β΄, σε διατάγ-
ματα και  Κώδικες, άλλα που σφαγές Ελλήνων όπως στη Θεσ-
σαλονίκη όπου και προεξήρχαν.
Στις εκκλησιαστικές παρεμβάσεις συμποσούνται και  οι  ολέ-
θριες συνέπειες του κράτους από τις διενέξεις που αφορούσαν
την προσκύνηση των αγίων Εικόνων. Αλλά ακόμη και οι μη ου-
δέποτε ιστορικά απενεχοποιηθείσες ανθενωτικές  διενέξεις οι
προ των ημερών της  τελειωτικής  καταστροφής. (Τσβάϊχ)   

Γυρνάμε τώρα και για μην ξεφεύγομε από το θέμα, στα πρό-
σωπα των πρωταγωνιστών του τελικού δράματος και στον Μα-
νουήλ Παλαιολόγο που ήταν ο πατέρας του τελευταίου βασιλιά,
τού αυτοκράτορα του Βυζαντίου.  Αυτοκράτορα που από συνή-
θεια και κατ’ ευφημισμόν κάποιοι πάντα ακόμα έτσι  αποκαλούν,
τον όντως ηρωϊκό Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο...
Ο Τσεντόμια Μιγιατόβιτς  (1842 -1932) Σέρβος  πολιτικός, έξη

φορές υπουργός Οικονομικών  και τρεις Εξωτερικών στην κυ-
βέρνηση Σερβίας – Μαυροβουνίου έχει γράψει εκτεταμένη με-
λέτη  επάνω  στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 
Διαβάζομε λοιπόν  πως τον Οκτώβριο του 1400 ο Μανουήλ Πα-
λαιολόγος, - αυτοκράτορας των Ελλήνων  αυτός τον καλεί, -

είχε επισκεφθεί με μεγάλη κουστωδία, μεγαλοπρέπεια και
έπαρση τον Ερρίκο το Δ΄ της Αγγλίας για να τού ζητήσει στρα-
τιωτική βοήθεια εναντίον των Τούρκων. Πιό μπροστά όμως ο
Μανουήλ  είχε περάσει και από το Παρίσι για τον ίδιο σκοπό.
Δηλαδή οι εκκλήσεις προς τη δυτική Ευρώπη από πολλού  δεν
σταμάτησαν. 
Η μητέρα του Κωνσταντίνου  η Ελένη, ήταν κόρη του Κωνσταν-
τίνου Δραγάτση  που  κυβερνούσε το  Β. Ανατολικό τμήμα Μα-
κεδονίας. Στην αρχή ανεξάρτητος στη συνέχεια όμως ως
υποτελής στον Σουλτάνο. Εξ ού και ο Κωνσταντίνος Παλαιολό-
γος έχει  στο όνομα κοντά και το Δραγάτσης.  
Ο Κωνσταντίνος  Παλαιολόγος είχε γεννηθεί στις 9 Φεβρουα-

ρίου τού 1404, και ήταν στη σειρά το όγδοο παιδί από τα δέκα
αδέλφια του.  Ήταν όμως ξεχωριστός, όσον αφορά το ήθος, τον
ακέραιο και καθαρό χαρακτήρα του, την στρατιωτική του ικανό-
τητα,  την πολιτική του πρόβλεψη, αλλά και την λαϊκή του προ-
σέγγιση.
Μετά τον θάνατο του Μανουήλ, αυτοκράτορας έγινε ο μεγάλος
γιός του ο Ιωάννης  Η’ .
Το 1438 ο Ιωάννης Η΄ έφυγε  για τη Σύνοδο της Φερράρας.-
Φλωρεντίας κατά την οποία υπεγράφη και η  προσέγγιση  των
Εκκλησιών. Στο πόδι του άφησε αντιβασιλέα τον Κωνσταντίνο
τον Παλαιολόγο, κατ΄επιλογήν και παρακάμπτοντας τους άλ-
λους από τα αδέλφια του που ηλικιακά προηγούντο. (Γ Σφραν-
τζής, Τα Μιγιάτοβιτς) 
Για τις συμφιλιωτικές αυτές συνόδους  ο Μανουήλ έλεγε τα

προφητικά σε συμβολισμό λόγια «ότι πρέπει να τις μελετάς συ-
νέχεια και να φαίνεσαι ότι τις επιζητάς  ιδιαίτερα όταν θέλεις
να τρομοκρατήσεις τους απίστους, ποτέ όμως να μη επιχειρή-
σεις να τις  κάνεις πραγματικότητα, γιατί όπως τους βλέπω εγώ
τους δικούς μας  αυτοί δεν είναι ικανοί ούτε να μεθοδεύσουν,
αλλά ούτε και να βρούν κάποιο τρόπο για να γίνει η ένωση συμ-
φωνία και ειρήνη, αγάπη και ομόνοια, αλλά κοιτάζουν να γυρί-
ζουν τους Δυτικούς σε αυτό που είμαστε παλιά και αυτό βέβαια
είναι πραγματικά αδύνατο»  
Πάντοτε όμως ο Κωνσταντίνος γνωρίζοντας την ανεπάρκεια και
τα ασθενή σημεία των στρατιωτικών δυνάμεων των Βυζαντινών
επιζητούσε τη βοήθεια των δυνάμεων  της Δύσης γι’ αυτό και
προσέβλεπε ευνοϊκά προς το πνεύμα μιας συμφιλιωτικής πρά-
ξης μεταξύ των Εκκλησιών. Αυτός ήταν και ο ένας βασικός
λόγος που τον έφερνε στην απέναντι μεριά  και σε μεγάλες
προστριβές με  τα αδέλφια του.   (Σφραντζής, Μιγιάτοβιτς,
Χέριν καθηγήτρια Οξφόρδης).
Το 1444 για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος  γίνεται ανεξάρτη-
τος ηγεμόνας της Πελοποννήσου, τώρα δε και δεσπότης του
Μυστρά.   Σκοπός του γίνεται  να ενισχύσει την οχύρωση των
παλαιών τειχών στα Εξαμίλια   όπου και το στενότερο  σε  μόλις
6 μίλια “πέρασμα” στεριάς μεταξύ Σαρωνικού και Κορινθιακού
προς Πελοπόννησο. Συγχρόνως προχωρεί σε στρατιωτικό συ-
νασπισμό εναντίον των Τούρκων  και οργανώνει  δικό του
στρατό. 
Όταν μάλιστα παίρνει το μήνυμα από τον Πάπα,   ότι ο Λαδίσ-
λαος  ο βασιλιάς της Ουγγαρίας και Πολωνίας  μαζί με τον ευ-
γενικής καταγωγής  πολεμιστή   Ουνυάδη έχει ξεσηκωθεί και
μάχεται εναντίον των Τούρκων  για να βοηθήσει , προκαλεί αν-
τιπερισπασμό στον εχθρικό στρατόπεδο  που εδράζεται στην
Αχαΐα.
Περιμένει και  από τον αδελφό του, τον αυτοκράτορα Ιωάννη
να κάνει το ίδιο και να βοηθήσει τους Ούγγρους  που πολεμούν
και έχουν ήδη ζητήσει την συνδρομή του.  Αυτός όμως   επηρε-
ασμένος από τον αδελφό του Δημήτριο που είχε πίσω του την
φιλοτουρκική μερίδα της Πόλης, αρνείται, προφανώς μήπως και
δεν φανεί   αρεστός  στον Σουλτάνο. Οι Τούρκοι νικούν τους
Ούγγρους και ο Κωνσταντίνος σταματά και εκείνος τις παρενο-
χλήσεις του. Με τη νίκη τους αυτή οι Τούρκοι και την ανοχή του
αυτοκράτορα Ιωάννη περνούν ανενόχλητοι στην Ευρώπη. 
Οι δυνάμεις του  σουλτάνου Μουράτ  Β΄ το φθινόπωρο του 1446
με την κατάληψη των οχυρών των τειχών περνούν εύκολα τον
Ισθμό. Οι ΄Ελληνες ντόπιοι μαζί και οι βυζαντινοί πολέμησαν,
αλλά η μάχη στα Εξαμίλλια  χάθηκε από προδοσία κάποιων Αλ-
βανών. Ο Κων/νος τότε μη έχοντας άλλη επιλογή  υποχρεώθηκε
να γίνει  υποτελής  στο σουλτάνο. Και μαζί με τον αδελφό του
τον Θωμά να τρέξει στην Πύλη  και να υποβάλλει την υποταγή
του μαζί με τα σέβη του  στον σουλτάνο Μουράτ Β΄. 
Ο λαός της Πελοποννήσου έκτοτε υπέφερε τα πάνδεινα από

τον τουρκικό ζυγό. 60 χιλιάδες  άνδρες και γυναίκες πουλήθη-
καν σκλάβοι και οι τουρκόφιλοι Βυζαντινοί  τα φόρτωσαν όλα
στον Κωνσταντίνο και στη φιλοδυτική πολιτική του. “Κακότυχο
αστέρι” τον λέγανε. 

Βέβαια ο Κωνσταντίνος δεν ήταν και ο πιο τυχερός άνθρωπος 
Η πρώτη του γυναίκα η Θεοδώρα Τόκκο που είχε πάρει με προ-
ίκα την Κυλλήνη και γνωστή  αργότερα  ως Γλαρέντζα, πέθανε
σε ένα χρόνο από ο γάμο τους.  Ο Κωνσταντίνος  25 ετών
χήρος με τη παρότρυνση του αδελφού του ξαναπαντρεύεται
τώρα την Αικατερίνη Γατελούζου,  ανηψιά του πρίγκιπα της Λέ-
σβου Γατελούζου. Το 1442   όμως και ενώ ταξίδευαν μαζί για
Κωνσταντινούπολη, πεθαίνει και αυτή.  Δέχεται τώρα προτάσεις
αλλά και πιέσεις να παντρευτεί την Ισαβέλλα Ορσίνι, αδελφή
του πρίγκιπα του Τάραντα χωρίς να τελεσφορήσει ποτέ αυτός
ο γάμος. Μετά μια άλλη προσπάθεια με την κόρη του δόγη της
Βενετίας,  με την ίδια αποτυχία. 
Τελικά  και ενώ πλησίαζε να παντρευτεί την κόρη του αρχι-
ναυάρχου του βυζαντινού στόλου Λουκά Νοταρά, πεθαίνει ο αυ-
τοκράτορας  Ιωάννης Η ( 3 Οκτ. 1448) .΄
Τώρα ο Κωνσταντίνος είναι ο μεγαλύτερος από τους εν ζωή
γιούς τού Μανουήλ και ο δικαιωματικά κάτοχος του θρόνου. 
Αντιδρά όμως ο μικρότερος αδελφός  του ο  Δημήτριος που
διεκδικεί αυτός τον θρόνο. Τον υποστηρίζει η ισχυρή  φιλοτουρ-
κική μερίδα των βυζαντινών  η οποία αντιτίθεται στον φιλοδυ-
τικό Κωνσταντίνο. Ο ίδιος ο Δημήτριος  προβάλλει πως είναι
πορφυρογέννητος, δηλαδή έχει γεννηθεί στην ‘’πορφυρή’’ αί-
θουσα του παλατιού, πράγμα που αν και νεώτερος αυτό του
δίνει ξεχωριστά προνόμια δικαιώματα μα και προβάδισμα. Τα
πράγματα χειροτέρεψαν. Επί θύραις υπόβοσκε ένας εμφύλιος
πόλεμος. 
Τότε για να μην αλληλοσφαχτούν αποφασίζουν να καταφύγουν
στον σουλτάνο Μουράτ Β΄ να κρίνει ποιος από τους δυό πρέπει
να καθίσει στο θρόνο του Βυζαντίου!!  Ο σουλτάνος Μουράτ
Β΄έχαιρε καλής φήμης σαν ηγέτης, ευθύς δε στον χαρακτήρα
και  πολύ δίκαιος σαν άνθρωπος. Το συμφέρον του  βέβαια θα
ήταν η ικανοποίηση της φιλοτουρκικής  ομάδας των βυζαντινών
και να βάλει στο θρόνο τον Δημήτριο σαν δικό του άνθρωπο.
Παρ΄ όλα ταύτα όταν του ετέθη το πρόβλημα εκείνος  αποφάν-
θηκε ότι ο θρόνος δικαιωματικά ανήκει στον Κωνσταντίνο!! 
Η πρεσβεία που είχε σταλεί γύρισε με την απόφαση του σουλ-
τάνου, και  τα αδέλφια συνυπόγραψαν την απόφαση. 
Συνυπόγραψε ο Δημήτριος στην αρχή, αλλά ποτέ δεν σεβά-
στηκε την υπογραφή του! 
Το ζήτημα λοιπόν του βυζαντινού θρόνου λύθηκε και πάλι κατά
τα ειωθότα  με την ξένη παρέμβαση που έγινε μετά από πρό-
ταση και παράκληση των Βυζαντινών. 
Όταν άρχισα να γράφω το άρθρο τόνιζα το “μη ελληνικό” του
Βυζαντίου.  Μόλις  όμως έφτασα σε αυτό το σημείο της παρά-
κλησης για ξένη παρέμβαση που δήλωνε την πασιφανή ανικα-
νότητα της ρύθμισης του εθνικού θέματος λόγω εσωτερικής
διαμάχης  αναφώνησα  μέσα μου «δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον
οι βυζαντινοί στα προ του τέλους του καμώματά τους απέδειξαν
πως στη ρίζα τους ήταν όντως Έλληνες».
Τελικά μια επίσημη αντιπροσωπεία έφυγε για Μυστρά και εκεί
την 6η Ιανουαρίου ημέρα Θεοφανείων του 1449 ο Κωνσταντίνος
στέφτηκε  βασιλιάς όλων των Ελλήνων ή καλύτερα  των ρω-
μιών. 
Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Κωνσταντίνος πολέμησε ηρωικά
γιατί το ήθελε και το πίστευε. Σκοτώθηκε με το σπαθί στο χέρι
γιατί είχε και κράτησε το ήθος του ηγέτη. Του ηγέτη που δεν
κάνει πίσω, του ηγέτη που δεν πουλιέται για την καρέκλα του.
Κι αυτό το δίδαγμα ας κρατήσομε από αυτόν.  Και ας αφήσομε
το κλάμα, τον θρήνο  και  το πένθος για τον χαμένο δήθεν βα-
σιλιά μας. Απλά αυτή τη μέρα ας χειροκροτήσομε με χαρά
αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο που τα πιστεύω του τα έκανε
πράξη, μαζί με τους ανώνυμους ΄Ελληνες και ξένους, που νε-
κροί ξαπλώθηκαν  στο πλάι του.  
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Οι πρόγονοι των Ελλήνων, με τον πρωτοπόρο πολιτισμό

και την αχαλίνωτη φαντασία τους, είχαν τοποθετήσει

τρία νησιά,  στα πέρατα της Γης, δίπλα στον Ωκεανό, που

τα χάϊδευε με την δροσερή αύρα  του, ενώ ο ζωοδότης

Ήλιος έλαμπε συνέχεια μέρα και νύχτα,  γονιμοποιώντας

την καρποφόρα Γη τρεις φορές το χρόνο!!   Η ανείπωτη

ομορφιά συμπληρωνόταν από τα καταπράσινα δάση με

τα πανύψηλα δέντρα, που είχαν ολόχρυσους κορμούς,

ενώ χιλιάδες  πολύχρωμα λουλούδια, χάριζαν, ομορφιά,

γαλήνη, αρμονία, ηρεμία και ευδαιμονία, στους ήρωες

που τους  έστελναν εκεί οι Ολύμπιοι Θεοί, για να συνε-

χίσουν μια αιώνια ζωή μετά τον θάνατό τους και να γί-

νουν Μακάριοι, δηλαδή ευτυχισμένοι, γι’ αυτό τα νησιά

αυτά τα ονόμασαν «Νησιά των Μακάρων»!!  

Την ίδια χρήση με τα νησιά των Μακάρων, είχαν και κάτι

καταπράσινες πεδιάδες, με το όνομα «Ηλύσια Πεδία»,

που λόγω της ομορφιάς τους οι Γάλλοι έδωσαν το ίδιο

όνομα στο κεντρικότερο μέρος του Παρισιού!!! 

Τα νησιά των Μακάρων και τα Ηλύσια Πεδία, αποτελού-

σαν ιερούς και άδυτους ελληνικούς χώρους και δεν

έπρεπε να γνωρίζει κανείς την ακριβή τοποθεσία τους,

παρά μόνο οι Θεοί, ενώ  ισάξιοι με αυτούς χώροι ήταν τα

Ολύμπια Παλάτια των Θεών,  η χώρα των Υπερβορείων,

που  θα πήγαιναν να ζήσουν μια αβασάνιστη ζωή μετά

τον θάνατό τους, οι μυημένοι στα Ελευσίνια Μυστήρια

και η Αιθιοπία, στην οποία πήγαιναν οι Ολύμπιοι Θεοί για

να ξεκουραστούν!!!

Όσοι κατοικούσαν σ’ αυτούς τους ιερότατους  χώρους

αποκτούσαν την αθανασία των Θεών, όχι όμως και την

παντοδυναμία τους, αλλά  απολάμβαναν την πλήρη ευ-

τυχία, χωρίς έριδες, αρρώστιες, λύπες, δυσάρεστες σκέ-

ψεις και βιοτικές έγνοιες!!   Γυμνάζονταν, έτρεχαν με τα

άλογά τους, έψελναν, τραγούδαγαν, έπαιζαν πεσσούς, ή

συζήταγαν για τα κατορθώματα που έκανα όταν  ζούσαν

στην κοινωνία των θνητών ανθρώπων!!!

Από τις λίγες γραπτές πηγές που έχουν σωθεί και από

τις οποίες αντλούμε τις πληροφορίες μας, στα νησιά των

Μακάρων και στα Ηλύσια Πεδία,  κυβερνήτης ήταν ο Ρα-

δάμανθυς,  ένας από τους τρείς γιους του  Δία και της

Ελληνίδας βασιλοπούλας Ευρώπης,  της κόρης του Έλ-

ληνα βασιλιά Αγήνορα του ιδρυτή της ελληνικής αποι-

κίας, μεταξύ Τύρου και Σιδώνας, που την ονόμασε

Φοινίκη από το όνομα του γιου και διαδόχου του Φοί-

νικα!!!   Ο ξανθός και δίκαιος Ραδάμανθυς ήταν αδελφός

του Σαρπηδόνα και του βασιλιά Μίνωα, του ιδρυτή του

Μινωικού πολιτισμού και ήταν ο  πρώτος νομοθέτης του

κόσμου, ο οποίος έπαιρνε κάθε εννέα χρόνια από τα

χέρια του πατέρα του  Δία, γραμμένους τους καινούργι-

ους νόμους, για τη σωστή και επίκαιρη διακυβέρνηση των

ανθρώπων, ανεβαίνοντας με ιερή ακολουθία  και με με-

γάλες εορταστικές εκδηλώσεις πάνω σε μια σπηλιά στο

Δικταίο Άντρον της Κρήτης και σαν απόλυτος και σωστός

διαχειριστής της δικαιοσύνης, ορίστηκε από τους Θεούς

μετά τον  επίγειο θάνατό του να συνεχίσει την αιώνια

ζωή του σαν κριτής των ψυχών στον Άδη!!!

Στα νησιά των Μακάρων ή στα Ηλύσια Πεδία είχε συνε-

χίσει την αιώνια ζωή του και ο Κάδμος, ο ιδρυτής της

Θήβας, που ήταν γιος του Αγήνορα και αδελφός της Ευ-

ρώπης και παππούς του Θεού Διονύσου του γιου του Δία,

που είναι ο μόνος Θεός που γεννήθηκε από τον πατέρα

και Θεό  Δία, γιατί όταν πέθανε η εγκυμονούσα Σεμέλη

ο Δίας έραψε το έμβρυο στον μηρό του!!! 

Πολλοί γνωστοί ήρωες είχαν κερδίσει από τους Θεούς

μια θέση στα Ηλύσια Πεδία, αλλά και πολλοί βασιλείς,

όπως ο Μενέλαος, ο Πηλέας, ο Διομήδης και ο Λύκος

(=ο έχων και ο εκπέμπων φως),  που ήταν γιος του Πο-

σειδώνα και της Πλειάδας Κελαινούς, ενώ για να κερδί-

σει ο Αχιλλέας μια θέση, χρειάστηκε να παρακαλέσει η

μάνα του η Θέτιδα τον πατέρα του τον Δία,  «γονυπε-

τούσα και κλαίουσα»!!!

Μετά το πέρασμα πολλών χιλιετιών,  νέες ιδρυθείσες θρη-

σκείες,  ακούμπησαν στα ιερά και σοφά θρησκευτικά ελλη-

νικά δρώμενα των Δελφών, του Ορφέα και του Ησίοδου και

ονόμασαν τα Νησιά των Μακάρων και τα Ηλύσια Πεδία με

το γνωστό πλέον όνομα: « Π α ρ ά δ ε ι σ ο » ! ! !

Όσοι εγκατέλειπαν την επίγειο ζωή, πίστευαν οι Έλλη-

νες, ότι πήγαιναν στον Κάτω Κόσμο, στο σκοτεινό βασί-

λειο του Άδη, που βασίλευε ο αδελφός του Δία και του

Ποσειδώνα, ο  Πλούτωνας, ενώ ένας άγρυπνος φύλακας

ο Κέρβερος, που ήταν ένα τερατόμορφο είδος σκύλου

με τρία κεφάλια,  δεν άφηνε να φύγει κανένας από εκεί,

εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, που συμβόλιζαν τις

«Αναστάσεις» και μια από αυτές ήταν και η επαναφορά

για 6 μήνες στη Γη  της κόρης της Θεάς Δήμητρας,  Περ-

σεφόνης. Αυτό το γεγονός εορταζόταν με  μεγαλοπρέ-

πεια κάθε χρόνο με πολλές  αλληγορικές και

ανθρωπομορφικές θεϊκές εκφράσεις, των οποίων την

αληθινή γνώση  κατείχαν μόνο οι μυημένοι στα Ελευσί-

νια Μυστήρια, τα οποία περιείχαν ολοκληρωμένες από-

ψεις για τη δημιουργία του κόσμου!!!

Η επιθυμία των συγγενών των μεταστάντων ήταν η

ύπαρξη μιας άλλης μετά θάνατο ζωής και με αυτή τη

σκέψη μετριαζόταν ο πόνος τους, και πίστευαν ότι οι

συγγενείς τους γίνονταν  «Μακάριοι» (ευτυχισμένοι) και

στο τελευταίο δείπνο προς τιμήν του εκλιπόντα, έτρω-

γαν μια σούπα από ένα  χειροποίητο βραστό ζυμαρικό,

που είχε μια τρύπα στο κέντρο για να περνάει η ψυχή.  Η

δε ευχή που αντάλλασσαν ήταν «Μακάρια και αιώνια»,

και εννοούσαν η μνήμη του ανθρώπου τους!!!   Οι δούλοι

που ήταν, αιχμάλωτοι πολέμου και δεν ήξεραν  καλά την

ελληνική γλώσσα, συνδύασαν την ευχή με το φαγητό, το

οποίο ονόμασαν «μακαρόνια»!!! Στην ελληνική περιφέ-

ρεια συνηθίζουν οι νοικοκυρές και σήμερα να φτιάχνουν

χειροποίητα μακαρόνια και να τα τρώνε με ζουμί σαν

σούπα, αλλά όχι για να αποχαιρετήσουν τον νεκρό, αφού

το έθιμο έχει μεταλλαχθεί και σε αποχαιρετιστήρια γεύ-

ματα συνηθίζουν να τρώνε ψαρόσουπα, γιατί το ψάρι λέ-

γεται και ΙΧΘΥΣ και τα αρχικά της λέξης σχηματίζουν την

ακροστιχίδα: Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ!!!   

Εκείνα τα παλιά χρόνια οι Έλληνες τιμούσαν τη μνήμη

των νεκρών τους με μεγάλες γιορτές και ποικίλες τελε-

τές και σήμερα η συνεχής ροή του ατέρμονα  χρόνου,

ακολουθεί την συνεχιζόμενη ροή του αθάνατου ελληνι-

σμού,  οπότε οι μνήμες των νεκρών τιμούνται  ορισμένα

Σάββατα που τα λέμε Ψυχοσάββατα!!!  Η ονομασία Σάβ-

βατο προέρχεται από την ονομασία Σαββαώθ που σημαίνει

Θεός και αντιστοιχεί με την ονομασία του ελληνικού Θεού

του Κρόνου του πατέρα του Δία, γι αυτό και το όνομα του

Σαββάτου στην ελληνική γλώσσα είναι Κρονία!!   

Τα  Ψυχοσάββατα  φτιάχνουν οι πιστοί τα γνωστά από

την αρχαιότητα «κόλλυβα», που περιελάμβαναν όπως

και σήμερα  γεννήματα της μάνας Γης, όπως σιτάρι που

ανήκει στα Δημητριακά, δηλαδή στους καρπούς της

Θεάς Δήμητρα (Δήμητρα = Δη=Γη + μήτηρ που σημαίνει

η μητέρα της Γης),  αλλά και  ρόδι που ήταν το δώρο του

Πλούτωνα στην Περσεφόνη και  μαϊντανό,  που συμβό-

λιζε τις πράσινες πεδιάδες των Ηλυσίων Πεδίων που σή-

μερα ονομάζονται «Παράδεισος»!!!

Το Σάββατο 26  Μαϊου του τρέχοντος έτους,  η Ορθό-

δοξη  Χριστιανική εκκλησία,  την αφιερώνει στις ψυχές·

έχουμε Ψυχοσάββατο,  το μόνο που γιορτάζεται μετά  το

Πάσχα και τα κόλλυβα  λέγονται «χρυσά» η «κερασάτα»

γιατί τα στολίζονται με κεράσια, των οποίων το κόκκινο

χρώμα  συμβολίζει τη χαρά της Ανάστασης του Χριστού,

που προσδοκούν όλοι οι χριστιανοί, σύμφωνα με το Σύμ-

βολο της Πίστης τους!!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ποιο αθλητικό ιδεώδες!!!

Θα παρακολουθήσατε στα γυάλινα παράθυρα τη συμ-

πλοκή αθλητικών ομάδων Μπάσκετ μέσα στο κλειστό

γήπεδο Μαρκοπούλου, όπου η ομάδα  Νήαρ Ηστ συ-

νεπλάκη με την ομάδα OKAΜεσογείων με αποτέλε-

σμα να “πέσουν” χημικά μέσα στο κλειστό

δημιουργώντας ασφυκτική ατμόσφαιρα. 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια τα έκτροπα τα ακούγαμε μόνο

για το ποδόσφαιρο, αλλά τα δεδομένα αλλάζουν.  Σή-

μερα πάει και το μπάσκετ, πάει και το βόλεϊ, πάει και

το πόλο, πράγμα που επιβεβαιώνει με τον πιο κατη-

γορηματικό τρόπο ότι ο αθλητισμός έχει γίνει εμπό-

ρευμα που το εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτήδιοι...

Ντροπή στην ιστορία μας, ντροπή για τους Έλληνες

που αμαυρώνουν το ολυμπιακό αθλητικό πνεύμα!

Ξηλώθηκε το περίπτερο!
“Έφυγε” το περίπτερο, μπροστά από την εκκλησία της

Παναγίτσας στη Βούλα, μετά από έναν και πλέον

χρόνο, που έμενε κλειστό με τις τέντες κουρελιασμέ-

νες να αιωρούνται. Κι αυτό, όχι γιατί το θέλησαν οι

περιπτεράδες, αλλά γιατί ο Δήμαρχος αποφάσισε να

τους στείλει στις ...Κουκουβάονες να λειτουργήσουν

το περίπτερο, οπότε οι άνθρωποι έγιναν μετανάστες

στη Γερμανία.

Πλήρης κοινωνική σήψη
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Χαρ. Τρικούπης επι-

σκέφθηκε μαζί με συνεργάτες του την Ψαραγορά.

Στάθηκε μπροστά σε έναν πάγκο, έπιασε ένα ψάρι και

το ψηλαφούσε στην ουρά.

Εντρομος ο συνεργάτης του, ότι ο Πρωθυπουργός

δεν ξέρει από που βρωμάει το ψάρι, του ψιθυρίζει στο

αυτί: «Κύριε Πρόεδρε, το ψάρι βρωμάει από το κε-
φάλι» για να δεχτεί την απάντηση. «Ξέρω - ξέρω,
αλλά θέλω να δω μέχρι πού έχει φτάσει η σήψη»!
Σήμερα το “ψάρι” έχει βρωμίσει απ’ άκρη σ’ άκρη...

Τα νησιά των Μακάρων και τα Ηλύσια Πεδία!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινό-

τητα και να ...δροσιστούμε, παρουσιάζω

κάτι διαφορετικό. 

Τί λένε οι κολλητές μεταξύ τους για το σεξ.

Διεθνείς μελέτες κοινωνικών δικτύων δείχνουν πως το

30% των εγγεγραμμένων μελών σε παραδοσιακές ιστο-

σελίδες για “αδέσμευτους”, δεν λένε αλήθεια σχετικά

με το αν είναι παντρεμένοι ή έχουν σχέση. 

Αυτό δείχνει την “ανάγκη” που έχει το φύλλο να δοκι-

μάσει και κάτι άλλο... μας λένε τα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτό λοιπόν, που γίνεται συνήθως κρυφά, ιδιαίτερα οι

γυναίκες, το συζητάνε με τις κολλητές τους και για να

εκτονωθούν και για να απολαύσουν αναμνηστικά τα

στιγμιότυπα, αν έπεσαν σε άλλο κρεββάτι.

Το κοινωνικό δίκτυο VictoriaMilan* έκανε μία έρευνα ανά-

μεσα στα μέλη του που ξεπερνούν πολλά

εκατομμύρια, για το τι συζητάνε οι γυναίκες

μεταξύ τους μετά από μία σεξουαλική

επαφή. Γιατί το να κρατάς τις ερωτικές σου

επιδόσεις και εμπειρίες για τον εαυτό σου

ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι γυναίκες

σήμερα ομολογούν ότι λατρεύουν να συζη-

τούν τις πιο προσωπικές τους στιγμές με τις

κολλητές τους. 

Στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενερ-

γήθηκε από τη VictoriaMilan, σε 8.407 γυναί-

κες από 21 χώρες κλήθηκαν να απαντήσουν

σε ερωτήσεις για τον τρόπο που «καταγρά-

φουν» τα στιγμιότυπα της σεξουαλικής τους επαφής για

να  τα ...αναλύσουν μετά με τις φίλες τους.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν οι χώρες: Σουηδία, Αυ-

στραλία, Νέα Ζηλανδία, Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Φινλαν-

δία, Ισπανία, Νορβηγία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία,

Ουγγαρία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασί-

λειο, Ιρλανδία, Τσεχία, Ελβετία και Νότιος Αφρική.

Η έρευνα έδειξε ότι κάθε φορά που οδηγείτε μια γυ-

ναίκα στο κρεβάτι, “καταγράφει” επτά θέματα που σί-

γουρα θα συζητηθούν.

3 Η διάρκεια της επαφής είναι πάντα ένα αγαπημένο

θέμα συζήτησης για τις γυναίκες από το Βέλγιο, τη Φιν-

λανδία και τη Νορβηγία. 

Ο χρόνος είναι το παν. Έχει σίγουρα παρατηρήσει πόσο

χρόνο πήρε στον εραστή της να την προσεγγίσει και να

της ζητήσει να πάνε σπίτι του, αλλά και  πόσο χρόνο,

ώρες ή ημέρες πέρασαν κάτω από τα σεντόνια... 

Πόσο χρόνο αφιέρωσε στα προκαταρκτικά και αν το έκα-

ναν πάνω από μία φορά, πόσο χρόνο χρειάστηκε για να

ετοιμαστεί για τον δεύτερο γύρο…

3 To μέγεθος αποτελεί επίσης αγαπημένο θέμα, αλλά

οι λιγότερο προικισμένοι θα ανακουφιστούν να μάθουν

ότι δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την αξιο-

λόγηση τους από τις γυναίκες. 

Το μέγεθος του μορίου είναι το πρώτο πράγμα για το

οποίο ρωτάνε oι φίλες, μετά από ένα ζευγάρωμα,  από

την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Νότιο Αφρική. Αν το

μόριο δεν ήταν ικανοποιητικό, ζητάνε περιγραφή για το

τί έκανε εκείνος για να αναπληρώσει το ...κενό. Η καλή

τεχνική στα προκαταρκτικά, η χρήση των δακτύλων, η

γλώσσα αλλά ο χρόνος που αφιερώνουν οι άντρες για

την ικανοποίηση της ερωτικής συντρόφου μετράει περισ-

σότερο από το όποιο μέγεθος.

3 Η αποτρίχωση είναι πολύ δημοφιλές θέμα συζήτησης

για τις γυναίκες στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Δανία.

Παρατηρούν αν ο ερωτικός τους σύντροφος έχει ξυρι-

στεί, αν έχει αποτριχωθεί, αν έχει κάνει χαλάουα ή αν

προτιμά το φυσικό λουκ από την κορφή ως τα νύχια. Η

επιλογή είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, αλλά σύμ-

φωνα με τα λεγόμενα των γυναικών, πρέπει να ακολου-

θούν αυτά που  αρέσουν στις γυναίκες.

3 Για τις γυναίκες από τη Γαλλία, την Ισπανία και το

Ηνωμένο Βασίλειο, παίζουν σημαντικό ρόλο τα λόγια

που θα χρησιμοποιήσει ο άντρας πριν οδηγήσει μια γυ-

ναίκα στο κρεβάτι. Είναι σημαντικό επίσης και συζητιέ-

ται πολύ τι της ψυθίριζε στο κρεβάτι...Της είπε ότι την

αγαπάει μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο; Υπήρχε αμήχανη

κουβεντούλα ή απόλυτη ησυχία; 

3 Η γεύση και η μυρωδιά είναι σημαντικοί παράγοντες

για όλες τις γυναίκες, αλλά στην Ελβετία, την Αυστρία

και τη Σουηδία αποτελούν το νούμερο 1 θέμα συζήτη-

σης. Καπνίζει; Είχε πιει δυνατό ποτό; Είχε πλύνει τα

δόντια του πριν τη συναντήσει; Το δέρμα του ήταν αλ-

μυρό, γλυκό, ιδρωμένο…; Ήταν καθαρός και περιποιημέ-

νος ή θεώρησε ότι εκείνη θα πέσει ακόμα και αν εμφα-

νιστεί στο ραντεβού με όλα τα παρελκόμενα  κατευθείαν

μετά τη δουλειά; Κάθε λεπτομέρεια συνυπολογίζεται και

οι άντρες καλό θα είναι να θυμούνται ότι ένα ντουζάκι

είναι απαραίτητο αν θέλουν η σύντροφός τους να είναι

γενναιόδωρη μαζί τους στο κρεβάτι.

3 Το πόσο βιαστικός... ήταν ένας άντρας να τη ρίξει στο

κρεβάτι είναι το νούμερο ένα θέμα στις συζητήσεις των

γυναικών από την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και την

Ουγγαρία. Είναι αυτονόητο ότι οι άντρες πρέπει να επι-

βεβαιώνουν ότι η παρτενέρ τους είναι ανοιχτή στην ιδέα

μιας συνεύρεσης στην τουαλέτα του εστιατορίου ή σε

ένα πάρκο καθοδόν για το σπίτι. Καμιά φορά το να ξεκι-

νήσει η όλη φάση στο χολ και να τελειώσει στο πάτωμα

της κουζίνας είναι υπεραρκετό.

3 Η αντοχή τού άντρα είναι εξαιρετικής σημασίας

για τις γυναίκες στη Γερμανία, την Ιταλία και την Τσε-

χία, οι οποίες λατρεύουν – και φυσικά δεν ξεχνάνε –

ένα σκληρό αντρικό μόριο που παραμένει πολύ ώρα

σ’ αυτή την κατάσταση για χάρη τους. Ακόμα και αν

σε κάποιον άντρα δεν ...σηκώνεται επειδή το έτσουξε

λίγο παραπάνω ή επειδή τον έχει πιάσει άγχος, οι γυ-

ναίκες ...παίζουν και σίγουρα θα έχουν μια ωραία

ιστορία να διηγηθούν στις φίλες τους την επόμενη

ημέρα.

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Victoria

Milan, Sigurd Vedal, δήλωσε ότι οι συζητήσεις της

επόμενης ημέρας είναι μια καλή ευκαιρία για τις

γυναίκες να επιδείξουν τις σεξουαλικές τους επιδόσεις

ανταγωνιστικά.

«Οι γυναίκες μοιράζονται πολύ προσωπικά πράγματα

για να δείξουν ότι είναι σε θέση να προσελκύσουν απί-

θανους άντρες που τις προσέχουν εντός και εκτός κρε-

βατοκάμαρας. Είναι επίσης γνωστό ότι αν ένας άντρας

είναι πολύ καλός, αυτό θα το συζητήσουν μόνο με τις

κολλητές τους, μη τυχόν και μπουν άλλες στον πειρα-

σμό να του την πέσουν!

Οι κουβέντες των γυναικών είναι ιδιαίτερα ειλικρινείς

και οι κολλητές συζητάνε τα καλά, τα κακά, τις αναπο-

διές, τα πάντα. Στο κάτω κάτω, είναι σημαντικό να μπο-

ρείς να γελάσεις γι’ αυτό όταν τα πράγματα δεν πάνε

και τόσο καλά στο κρεβάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο

Μ. Vedal.

―――――
* Η VictoriaMilan είναι ένα από τα ηγετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

για άντρες και γυναίκες που αναζητούν μια “απιστία”. Η υπηρεσία πα-

ρουσιάστηκε το 2010 από τον οικογενειάρχη και στέλεχος επικοινω-

νίας Sigurd Vedal. Η Victoria Milan είναι μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία

γνωριμιών για παντρεμένους και δεσμευμένους που αναζητούν μια

εχέμυθη σχέση.

σημείωση: Βέβαια η έρευνα έχει γίνει κυρίως στις βό-

ρειες χώρες. Δεν έχει δείγματα από την Ελλάδα. 

Τι μοιράζονται οι γυναίκες με τις κολλητές τους

μετά από ένα “κρεββάτι”...

Τα επτά πιο δημοφιλή σεξουαλικά μυστικά
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Διατλαντική αντιπαράθεση με απειλές...

Από τον αναγνώστη μας Αργύρη Καλλιανιώτη, ελάβαμε
την παρακάτω επιστολή μαζί με “φωτογραφικό” υλικό για
ηλεκτρονική αντιπαράθεση με άκομψες φράσεις και απει-
λές, του συγκεκριμένου προσώπου που αναφέρει. 

Δημοσιεύουμε την επιστολή, γιατί η κοινωνία είναι εκείνη
που κρίνει, όπως σημειώνει και ο αναγνώστης στο εισα-
γωγικό του σημείωμα. Δεν δημοσιεύουμε το φωτογρα-
φικό λεκτικό, διότι είναι από πάσης πλευράς απαράδεκτο.

Γιοχάνεσμπουργκ, 21-5-2018

Προς: 

Νέα Δημοκρατία,   Υπ’ όψη: Προέδρου κ.  Κυριάκου Μητσο-

τάκη, Γραμματείας Πειθαρχικού

ΟΝΝΕΔ, Υπ’ ‘οψη: Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Δέρβου,

Εκτελεστικού Γραφείου 

Κοινοποίηση: ΔΗΜΤΟ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

Πρόεδρος κ. Κλαίρη Σαραντάκου

Θέμα: Ενημέρωση για τη συμπεριφορά του μέλους της

ΟΝΝΕΔ κ. Αθανάσιου Ασκούνη- Προέδρου ΟΝΝΕΔ Βάρης

– Βούλας -  Βουλιαγμένης.  

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, Αγαπητοί κύριοι και κυρία,

Πληροφορήθηκα από τον τοπικό Τύπο για την τοποθέ-

τηση ex officio του προέδρου της τοπικής ΟΝΝΕΔ κ. Αθα-

νασίου Ασκούνη ως μέλους της νέας ΔΗΜΤΟ Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Επιθυμώ με την παρούσα να σας ενημερώσω για την

συμπεριφορά του προς το πρόσωπό μου, όταν μετά από

πολιτική διαφωνία μας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μού

απέστειλε το  προσωπικό μήνυμα που σας επισυνάπτω.

Όπως διαπιστώνετε,  πέρα από τον υβριστικό του χαρα-

κτήρα, το μήνύμα περιέχει σαφέστατη έμμεση απειλή στο

πρόσωπο μου, ενώ ταυτόχρονα δείχνει να επικροτεί εγ-

κληματικές πρακτικές όταν εύχεται την κατάληξη του δο-

λοφονημένου Φύσσα σε ανθρώπους που διαφωνεί

πολιτικά. Ανεπίσημα, τα παραπάνω περιστατικά είναι σε

γνώση της  ΔΗΜΤΟ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Δεν ανήκω πολιτικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας

και δεν με αφορούν άμεσα οι εσωκομματικές διεργασίες

της. Θεωρώ όμως  πως άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις

ευθύνης, με προοπτικές να έχουν ενεργό ρόλο στη δημό-

σια ζωή οφείλουν με τη στάση τους και τη συμπεριφορά

τους να συμβάλουν στην υγιή πολιτική αντιπαράθεση και

τον σοβαρό πολιτικό διάλογο. Τέτοιες συμπεριφορές όπως

του κ. Ασκούνη απέχουν πολύ από το να κινούνται σε μια

τέτοια κατεύθυνση. 

Δεν θεωρώ πως οι  πολιτικές διαφωνίες  λύνονται στις

δικαστικές αίθουσες γι’ αυτό και δεν προσέφυγα στη δι-

καιοσύνη ή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πιστεύω

πως κριτής είναι η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα που

αποτελούν ενεργό κομμάτι της. 

Θεωρώ όμως  αυτονόητο πως  η Νέα Δημοκρατία και  η

ΟΝΝΕΔ οφείλουν να καταδικάσουν απερίφραστα και έμ-

πρακτα  τέτοιες συμπεριφορές από τα μέλη τους. Συμπε-

ριφορές που απέχουν πολύ από τα φιλελεύθερα ιδεώδη,

τον υγιή πολιτικό λόγο και παραπέμπουν σε εποχές που

κανείς δεν θα ήθελε να ξαναγυρίσουν. 

Με εκτίμηση

Αργύρης Καλλιανιώτης

Υ.Γ. Διατηρώ αναφαίρετο το δικαίωμα να καταφύγω σε

κάθε ενέργεια που θα συμβάλει στην προστασία του προ-

σώπου και των οικείων μου. 

Τα εγκαίνια της

σφαγής και της

θυσίας…

Υπάρχουν στιγμές και γεγονότα στο

διάβα της ζωής που απλά σε αφήνουν

άφωνο και αποσβολωμένο. Είναι

αυτές οι στιγμές που η σκέψη στα-

ματά και νιώθεις ανίκανος να εξηγή-

σεις και να ερμηνεύσεις έστω από μια

πιο στοχαστική οπτική αυτά που συμ-

βαίνουν γύρω σου. Είναι τα γεγονότα

που σε αφήνουν παγωμένο και ταυτό-

χρονα αποδεκατισμένο ψυχικά, ακόμα

και στα 81 σου χρόνια, όταν μάλιστα

αντικρίζεις την εικόνα ενός οκτάμη-

νου βρέφους που κατέληξε από ει-

σπνοή χημικών… Πόση φρίκη ακόμα..;

Πόση αδίστακτη υποκρισία κρύβει

μέσα της η ανθρώπινη ύπαρξη..; Πόση

κατάντια του είδους, δημιουργεί και

εκτρέφει ο ανθρώπινος νους.. ;Για το

χρήμα..; Για την κυριαρχία των λαών..;

Παραδοσιακά, σε κάτι καινούργιο, σε

μια επιτυχία, σε κάποια εγκαίνια, οι

ανατολίτικοι λαοί, η κάθε οικογένεια

στην επαρχία, ακόμα και εμείς..,

έσφαζαν και σφάζουν κάποιο ζων-

τανό για να γιορτάσουν το νέο, το

καινούργιο, την επιτυχία. Αποκρου-

στικό θέαμα και αυτό.. Γιορτή μεγάλη

σου λέει, καλείται πλήθος κόσμου και

το γλέντι ξεκινά..

Αυτό έγινε και στην Ιερουσαλήμ.

Γιορτή μεγάλη. Από μέρες είχαν προ-

γραμματιστεί και ανακοινωθεί τα εγ-

καίνια της νέας πρεσβείας. Με τον

«πλανητάρχη» σε ρόλο οικοδεσπότη,

από τα μόνιτορ όμως.. Με την παρου-

σία υψηλών προσκεκλημένων και με

μια χαζοχαρούμενη διάθεση να ξεχει-

λίζει. Όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο

γλέντι. Για τον μεγάλο εορτασμό.

Έλειπε όμως η θυσία. Η σφαγή.. Και

αυτή δεν άργησε να έρθει..

Την ώρα που χασκογελούσαν γελοία

σαν να ήσαν σε κάποιο χαμαιτυπείο,

την ώρα που κοβόταν η κορδέλα δό-

θηκε το έναυσμα για την μεγάλη

‘’θυσία’’- σφαγή.  Παιδιά, γυναίκες, άν-

τρες, άμαχοι, αδιακρίτως όλοι στον

βωμό. Στον βωμό της υποκρισία, της

απέχθειας και της φρίκης. Της νοσηρό-

τητας και της αηδίας. 60 και πλέον

ψυχές δολοφονήθηκαν. Γιατί τάχα πα-

ραβίασαν τα σύνορα. Γιατί τόλμησαν

να αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν

τα εδάφη των προγόνων τους, όταν εκ-

διώχτηκαν πριν από δεκαετίες.

Το θλιβερό σε αυτή την τραγωδία; Οι

‘’καθώς πρέπει’’ ανακοινώσεις της ΕΕ,

που έκαναν λόγο για αυτοσυγκρά-

τηση  και απλά καταδίκασαν τις δολο-

φονίες.. Η Ευρώπη των λαών, της

αλληλεγγύης και της συνοχής ως

νέος πόντιος Πιλάτος ένιψε.. τα οπί-

σθιά της.. Κατάντια και υποκρισία των

ισχυρών.. Απλά γιατί τα συμφέροντά

τους είναι με αυτούς που έδωσαν την

‘’εντολή’’.

Αυτό είναι το διαχρονικό δόγμα στην

σκακιέρα της παγκόσμιας επιρροής

των ισχυρών. Το δόγμα που δεν υπο-

λογίζει ανθρώπινες ζωές φτάνει να

προωθούνται τα συμφέροντά του. Με

χαρακτηριστικό το μίσος και την δυ-

σωδία στον πυρήνα των αποφάσεών

του. Με όχημα την ισοπέδωση των

αξιών και του υπέρτατου αγαθού που

είναι η ανθρώπινη ύπαρξη.. Ντροπή

και αίσχος.. 

Γιώργος Πάντζας

Κοσμήτορας ΒτΕ

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αττικής  

Στάσεις επιβίβασης 

στα λεωφορεία ζητούν 

κάτοικοι της Βάρης

Μία ομάδα κατοίκων της Βάρης, με επιστολή τους,

απευθύνονται στον ΟΑΣΑ με αίτημα καλύτερης εξυ-

πηρέτησης των κατοίκων. 

Γράφουν συγκεκριμένα: 

Εξαιτίας της λειτουργίας του σταθμού Μετρό στο Ελ-

ληνικό, οι κάτοικοι της δημοτικής κοινότητας Βάρης

και συγκεκριμένα των πυκνοκατοικημένων περιοχών

Μηλαδέζας, Κόρμπι, καθώς και του Χερώματος, θα

σας παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε όπως τα δρομο-

λόγια των λεωφορείων 170, 116, 115 και 120 να

έχουν ως τερματικό το σταθμό του Μετρό Ελληνι-

κού.

Σχετικά με το δρομολόγιο των express λεωφορείων,

θα σας παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε τα παρα-

κάτω:

Το [Χ96) [Αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά και αντί-

στροφα], να εκτελεί όχι μόνο αποβίβίβαση, όπως γί-

νεται μέχρι τώρα, αλλά και επιβίβαση στη στάση της

εκκλησίας “Εισόδια της Θεοτόκου” στο κέντρο της

Βάρης.

Το [Χ97] [Αεροδρόμιο - σταθμός του Μετρό Ελληνι-

κού και αντίστροφα], να πραγματοποιεί δρομολόγια

ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας του Μετρό Ελληνι-

κού και να εκτελεί αποβίβαση - επιβίβαση στην προ-

αναφερθείσα  στο κέντρο της Βάρης.

Εκ μέρους των υπογεγραμμένων

Δημήτριος Τσόκανος

Ευχαριστήριο

Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημο-

κρατίας (13/5/18) εξελέγην μέλος Διοίκησης

της ΝΟΔΕ Ανατ. Αττικής.

Διεξήγαγα εναν έντιμο προεκλογικό αγώνα.

Eνημερώσα Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκρα-

τισσες, έναν - έναν ξεχωριστά απευθυνόμενος

σε όλους. Ζήτησα την στήριξή τους και μου την

έδωσαν. 

Αγαπητοί φίλοι, μου δώσατε την

πρώτη θέση με 223 ψήφους

στην πόλη μας 38 ψήφους

πάνω απο τον δεύτερο. 

Το σύνολο των ψήφων που συγ-

κέντρωσα  στην Ανατολική Ατ-

τική είναι 310 και μου δίνουν την

6η θέση στο εννεαμελες Δ.Σ.

της ΝΟΔΕ. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που πί-

στεψαν σε μένα και στάθηκαν στο πλευρό μου

σε όλη αυτή την προσπάθεια  και τον κόσμο

που με αγκάλιασε και με τίμησε με την ψήφο

του.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όσους δεν με

ψήφισαν. Ανήκουμε στον ίδιο χώρο, δεν περισ-

σεύει κανείς· όλοι μαζι  στον αγώνα να κά-

νουμε την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και τον

Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της Ελλά-

δας. 

Γιάννης Αγαλιώτης
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H ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) μας παρέ-

χει την ενέργεια που καταναλώνουμε όλο το εικοσι-

τετράωρο και για κάθε τι στη ζωή μας πλέον, έτσι που

όταν για κάποιο λόγο κοπεί η παροχή μένουμε ανίκα-

νοι για το 90% των ενεργειών μας.

Όλα τα χρόνια κατηγορούμε τη ΔΕΗ για το ακριβό

ρεύμα που μας δίνει. Σήμερα ειδικά στα χρόνια της

κρίσης, είναι πάρα πολλοί οι πολίτες που αδυνατούν

να πληρώσουν το λογαριασμό και ζουν χωρίς ρεύμα

ή μπαίνουν σε διακανονισμούς.

Τα ποσά που πληρώνουμε, πολύ μεγάλα και η δυσφο-

ρία των πολιτών επίσης μεγάλη. Έτσι “χρυσώθηκε”

εύκολα το χάπι ότι η ΔΕΗ είναι ακριβή και πρέπει να

γίνει απελευθέρωση της ενέργειας για να έχουμε

φτηνό ρεύμα!

Όμως είναι πράγματι ακριβή η ΔΕΗ αυτή καθ’ αυτή;

Ηρθε λοιπόν η απελευθέρωση της ενέργειας και γέ-

μισε η αγορά επιχειρήσεις παροχής ρεύματος, χωρίς

όμως να μειωθεί ο λογαριασμός. Η μόνη διαφορά

είναι ότι οι άλλες εταιρείες τον στέλνουν κάθε μήνα,

ενώ η ΔΕΗ στέλνει έναντι και εκκαθαριστικό και συσ-

σωρεύονται τα ποσά.

Αν προσέξετε το λογαριασμό της φωτογραφίας θα

δείτε ότι το κονδύλι κατανάλωσης της ενέργειας του

συγκεκριμένου νοικοκυριού είναι 85,90 ευρώ ενώ το

σύνολο του λογαριασμού που πρέπει να πληρώσει ο

καταναλωτής είναι 216 ευρώ!!! Σχεδόν τρεις φορές

επάνω!

Τι φταίει λοιπόν που ενώ θα μπορούσαμε να πληρώ-

νουμε ανεκτά το λογαριασμό μας, μένουν νοικοκυριά

με κεριά και μαγκάλια γιατί αδυνατούν να πληρώ-

σουν αυτό που θα μπορούσαν, αν ήταν το πραγμα-

τικό. 

Εχουν φορτώσει πάνω στο λογαριασμό τη σάρα και

τη μάρα, και όλο το δημόσιο, έτσι που ο λογαριασμός

ανεβαίνει στα ουράνια.

Kαι το άκρον άωτον, είναι ότι καταναλωτές που πλή-

ρωναν τη ΔΕΗ στα ΕΛΤΑ, φαίνονται ασυνεπείς γιατί

τα ΕΛΤΑ δεν έστειλαν τα ποσά στη ΔΕΗ και κινδυ-

νεύουν να τους κόψουν το ρεύμα. Κι εδώ η “κακιά”

ΔΕΗ φταίει!!!

Κι αφού η κακιά ΔΕΗ δεν μας κάνει, αποφάσισαν οι

“κυβερώντες” κατ’ επιταγήν του γερμανικού λόμπι

να την πουλήσουμε. Δηλαδή να πουλήσουμε τη

γη μας που παράγει τον λιγνίτη που χρειάζεται η

ενέργεια, όπως ξεπουλήσαμε τα λιμάνια μας, τα

αεροδρόμιά μας, την επικοινωνία μας. Να τα δώ-

σουμε είτε σε ιδιώτες είτε σε δημόσιες επιχειρή-

σεις άλλων κρατών, όπως κάναμε με τον ΟΤΕ και

τα αεροδρόμια που πήγαν στο γερμανικό δημόσιο!

Μόλις σήμερα 23 Μαΐου 2018 μαθαίνουμε όπως με-

τέδωσε το πρακτορείο ΑΠΕ, ότι «Το διοικητικό συμ-
βούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την απόσχιση των
λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας και
την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προκήρυξη ανοιχτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγω-
νισμού για την πώλησή τους.
Συγκεκριμένα οι αποφάσεις του Δ.Σ. προβλέπουν:
-Την απόσχιση δύο κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ

που περιλαμβάνουν και το ανθρώπινο δυναμικό και τη σύ-

σταση αντίστοιχα δύο εταιριών με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (13.200.000

μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00 € εκάστης) και «ΜΕΓΑ-

ΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

(24.782.500 μετοχές αξίας 4,00 € εκάστης).

Αννα Μπουζιάνη

Πωλείται η “κακιά” ΔΕΗ

Με αφορμή το θανάσιμο ατύχημα δικυκλιστή, ο οποίος πρό-

σφατα κατά τη διάρκεια εκτός δρόμου διαδρομής με μοτο-

συκλέτα, έπεσε σε φρέαρ μεταλλείων (πηγάδι) στη θέση

«Μπαρουταποθήκες», Αγίου Κωνσταντίνου, Δήμου Λαυρε-

ωτικής, η γενική διεύθυνση δασών και αγροτικών υποθέ-

σεων και το Δασαρχείο Λαυρίου εξέδωσαν απόφαση (ΑΔΑ:

ΩΒ0ΠΟΡ1Κ-ΞΘΗ, αρ. πρωτ. οικ. 614/22252), με την οποία

απαγορεύουν τη διέλευση δικυκλιστών από το δάσος της

Λαυρεωτικής και τον εθνικό δρυμό Σουνίου γενικότερα.

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ολοένα και περισσό-

τερο μια ιδιότυπη μορφή μηχανοκίνητου "αθλητισμού", η

οποία χρησιμοποιεί παρανόμως ως πεδίο διαδρομής -βόλ-

τας enduro ή ως πίστες δοκιμών και αγώνων μοτοσυκλετών

εκτός δρόμου, τις ευρύτερες δασικές εκτάσεις και τα δάση

αρμοδιότητος του Δήμου Λαυρεωτικής. Δραστηριότητα, η

οποία εκτός από τις δυσμενέστατες περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις εγκυμονεί και σοβαρότατους κινδύνους για την

ασφάλεια τόσο των ίδιων των μοτοσυκλετιστών, όσο και

των υπόλοιπων χρηστών του δάσους (επισκέπτες -περιπα-

τητές, μελισσοκόμους, μανιταροσυλέκτες, κυνηγούς κλπ)

Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα κινούνται κατά ομάδες άτομα

με μηχανές enduro χωρίς πινακίδες και διανύουν πολλές

δεκάδες χιλιόμετρα τόσο εντός του υπάρχοντος οδικού δι-

κτύου από αγροτοδασικές και επαρχιακές οδούς, όσο και

εκτός, από δασικές εκτάσεις και τμήματα δάσους, στα

οποία αυθαίρετα έχουν χαράξει ειδικές διαδρομές από τις

οποίες διέρχονται με μεγάλη ταχύτητα, ακόμη και δίπλα

σε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου θέσεις ακάλυπτων στο-

μίων φρεάτων μεταλλείων, τα οποία αφθονούν στην πε-

ριοχή.

Η ιστορική εξέλιξη της περιοχής έχει συμβάλλει ώστε αρ-

χαίες δεξαμενές μεγάλου ύψους, επικίνδυνοι γεωλογικοί

σχηματισμοί και φυσικές βαραθρώσεις και καταβυθίσεις,

με απρόβλεπτες εισόδους (μπούκες) μεταλλευτικών στοών

και ανοιχτά φρέατα (πηγάδια) επί του εδάφους, να συνυ-

πάρχουν με το Μεσογειακό δάσος σε έκταση χιλιάδων

στρεμμάτων, στοιχεία τα οποία συνεπικούρησαν για να κη-

ρυχθεί η Λαυρεωτική ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορι-

κός τόπος με την υπ’αρίθ. ΑΙ/ Φ02/30896/1243 /11-7-1980

Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 852Β΄/3-9- 1980) αρμοδίου Υπουργού

«Περί κηρύξεως της περιοχής Λαυρεωτικής ως Αρχαιολο-

γικού χώρου και τοπίου ιδιαίτερου φυσικού Κάλλους». 

Όποιος διέρχεται με δίκυκλο/μοτοσυκλέτα εντός δάσους

και δασικής εκτάσεως, στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού

Δρυμού Σουνίου και της Λαυρεωτικής διαπράττει το αδί-

κημα της φθοράς δάσους κατά παράβαση του άρθρου 268,

νδ 86/69 "Δασικός κώδιξ" όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει και παραβιάζει τον Κανονισμό λειτουργίας του Εθνι-

κού Δρυμού Σουνίου. 

Γι’ αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση του δικτύου

των δρόμων για κάθε είδους δοκιμές και αγώνες αυτοκι-

νήτων και δικύκλων καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής τα-

χύτητας και εκκωφαντικών θορύβων, παραβιάζει τις

διατάξεις περί προστασίας του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού

Σουνίου και θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο τη ζωή του και τη

ζωή των λοιπών χρηστών και επισκεπτών του δάσους.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί τους αρμόδιους δασικούς

υπαλλήλους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την

πραγματοποίηση αυξημένων ελέγχων και περιπολιών και

τις αρμόδιες αρχές της Τροχαίας και των Αστυνομικών Τμη-

μάτων της περιοχής, προκειμένου να παράσχουν τη συν-

δρομή τους  για να αυξηθούν οι έλεγχοι σε κάθε είδους

δικύκλου που διέρχεται εντός του δάσους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση των δασικών

εκτάσεων της Λαυρεωτικής  για κάθε είδους

αγώνα αυτοκινήτων και δικύκλων
Εγκυμονούν υψηλότατο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή
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Ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και ο Σύλλογος της Χορωδίας Βου-

λιαγμένης παρουσίασαν το Σάββατο 19/5/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία την εκδή-

λωση με τίτλο: «Όταν η Αφροδίτη συνάντησε των Απόλλωνα...», μια μουσική ιστορία με

τραγούδια και χορούς από Ελλάδα και Κύπρο.

Μια ξεχωριστή βραδιά που έτυχε θερμής υποδοχής και ανταπόκρισης από τους κατοίκους

του Δήμου και της περιοχής γενικότερα και εκφράστηκε με το ενθουσιώδες χειροκρότημα

που ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση μιας συλλογικής προσπάθειας.

Συστατικό στοιχείο της επιτυχημένης εκδήλωσης ήταν η συντονισμένη προσπάθεια πολ-

λών ανθρώπων που συμμετείχαν, εργάστηκαν προσφέροντας ο καθένας από τον χρόνο

του, τις γνώσεις του, την εμπειρία και τέλος την ψυχή του.

Ήταν ένα μοναδικό αντάμωμα Ελλάδος και Κύπρου στο οποίο συμμετείχαν πολλές χο-

ρωδίες με τους μαέστρους

και τους συνοδούς τους

καθώς και άλλα σχήματα. 

Συγκεκριμένα:

- Χορωδία Βουλιαγμένης.

- Χορωδία Συνταξιούχων

ΕΚΥΣΥ Δερύνειας Κύπρου

με τον μαέστρο τους  Κώστα

Κάτζη.  

- Χορωδία και το Χορευτικό

Εργαστήρι μαθητών 1ου

ΕΠΑΛ Βάρης

- Λαογραφικός Χορευτικός

Όμιλος Εναλίας Γης της

Ομοσπονδίας Κυπριακών Ορ-

γανώσεων Ελλάδος. 

-Χορευτικό Συγκρότημα της Ένωσης Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 

- Χορευτικό συγκρότημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Ευρυάλης Βούλας”

-Όλους τους μουσικούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Ο Ανδρέας Γρηγορίους μίλησε για τη σημασία του τραγουδιού και του χορού στη ζωή μας.

Τραγούδησαν ο Βασίλης Βιολάρης και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Όταν η Αφροδίτη συνάντησε των Απόλλωνα...»

Eνα αντάμωμα πολιτισμού Ελλάδας - Κύπρυ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4 Ιουνίου 2018, ώρα 10.00 το πρωί
Λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τα παιδιά του Σχολείου μας θα

ενημερώσουν τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.

Ιερώνυμο για:

3 Την 30ετή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΥΡΔΟΙ, Actionaid ΕΛΛΑΣ, UNICEF,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ περιοχής μας, πλημμυροπαθείς Δήμου Μάνδρας,

Λύρειον  Ίδρυμα κ.α.)

3 Για τις Δραστηριότητες μας: στο Λαχανόκηπο μας, στο Χωράφι μας, στο

Αμπέλι μας, στο Πατητήρι μας, στο Δεντρόκηπό μας, στο Βοτανόκηπό μας, στο

Ξυλόφουρνό μας, στο Πάρκο Χελώνας, στις Πάπιες & Χήνες μας, στα κουνέλια

μας, στον ειδικό χώρο Κομπόστ-Ανακύκλωσης- Συλλογής Βρόχινου Νερού κ.α.

Όσοι δεν έρθετε στο σχολείο μας, μπορείτε να μας δείτε από τα τηλεοπτικά

κανάλια ΑΝΤ1 – ΣΚΑΪ – ALPHA κ.α. την ίδια ημέρα και ώρα.

Επίσης θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και φάρμακα για το Φιλανθρωπικό Οργανι-

σμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’

Οικολογικός
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Ερχείας 4 (κοντά στο Κ.Υγείας Κορωπίου)

τηλ. 2106625165 – κιν. 6936119671
www. Xekinima.gr

f: Ξεκίνημα-Οικολογικός Παιδικός Σταθμός
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«Ποτέ ένας τόσο μικρός Λαός (Ελληνικός) δεν προσέ-
φερε τόσα πολλά σε τόσους πολλούς (στην Ανθρωπό-

τητα)»

Παραφράζοντας την ανεξίτηλη ρήση - δήλωση μετά τη

νίκη στη μάχη της Αγγλίας, απόκρουση των επιθέσεων

της Λουφτβάφε (1940), του Βρετανού πολιτικού και πρω-

θυπουργού της Αγγλίας Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874 - 1965

“Ποτέ τόσο λίγοι δεν έκαναν τόσα πολλά για τόσους
πολλούς”. 

«Η Ελλάς έχει κι εκείνη ένα ποτάμι μεγαλύτερο μάλιστα
από το Ρήνο κι από το Νείλο ως και από το Δούναβη και
από τον Αμαζόνιο της Αμερικής, είναι το αίμα που έχυσε
για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΤΙΜΗ της».

(Ανρί Ντε Ροσφόρ, 1831-1913, Γάλλος πολιτικός και Δημοσιογράφος)

«Συχνά - πυκνά υποστηρίζουνε όλοι ότι πρέπει να αλλά-
ξουμε σελίδα, πράγματι αλλάζουμε σελίδα, αλλά με μια
“μικρή” ειδοποιό διαφορά, αντιγράφουμε την προηγού-
μενη...».

«Όποιος παραιτείται από τα Ιστορικά Πεπρωμένα, Κε-
κτημένα και Δίκαια της φυλής του, παραιτείται από τον
ίδιο του τον εαυτό». Πέτρος Ιωαννίδης

Ο ΚΟΤΙΝΟΣ: η πιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ
Αγνώστου Ετυμολογίας

κατά κυκλοφορούμενα “Ινδοευρωπαϊκά” Λεξικά της

Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Η Πυθία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο “κότι-

νος”, όταν έδωσε χρησμό στον Θεοπρόπο (= ο στελλό-

μενος να συμβουλευθεί το μαντείο), βασιλιά της πόλης

Πίσας, του Νομού Ηλείας, Ίφιτο, στην 6η Ολυμπιάδα.

«Ἴφιτε, μήλειον καρπόν μή θῇς ἐπί νίκῃ, ἀλλά τόν
ἄγριον ἀμφιτίθει καρπώδη ἔλαιον, ὅς νῦν ἀμφέχεται λε-
πτοῖσιν ὑφάσμασιν ἀράχνης».
(Πόπλιος Αίλιος Φλέγων, 2ος μ.Χ. Fragment 1, 57 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, “ΧΡΗΣΜΟΙ”, επίγραμμα 23,1)

(= μην ορίσεις, Ίφιτε, για τη νίκη έπαθλο καρπό γης αλλά

να ορίσεις από την καρποφόρα άγρια ελιά, που τώρα σκε-

πάζεται με λεπτό ιστό αράχνης).

«Παραγενόμενος οὖν εἰς τήν Ὀλυμπίαν, πολλῶν ἐν τῷ
τεμένει κοτίνων ὄντων, εὑρών ἕνα περιεχόμενον ἀρα-
χνίοις περιῳκοδόµησεν αὐτόν, καί τοῖς νικῶσιν ἐκ
τούτου ἐδόθη ο στέφανος. Πρῶτος δ᾽ἐστεφα-
νώθη Δαικλῆς Μεσσήνιος, ὅς τῇ ἑβδόµῃ ὀλυµ-
πιάδι στάδιον ἐνίκα».

(Πόπλιος Αίλιος Φλέγων, 2ος μ.Χ. Fragment 1, 60)

(= Όταν επέστρεψε λοιπόν ο Ίφιτος στην Ολυμπία, επειδή

υπήρχαν στο ιερό άλσος της Άλτεως πολλοί κότινοι, όταν

βρήκε ένα χώρο που περιείχε πολλές αραχνιές - είδος νο-

σήματος των ελαιών - τον περιέφραξε, κι απ’ αυτόν δινόταν

στους νικητές το στεφάνι της νίκης από αγριελιά. Και πρώ-

τος στεφανώθηκε ο Δαικλής από τη Μεσσηνία, ο οποίος νί-

κησε στο στάδιο την 7η Ολυμπιάδα).

Καθ’ ημάς ο κότινος παράγεται από την ομηρική λέξη κότος.

Με τον αθλητισμό γίνεται εκτόνωση της συσσωρευμένης

επιθετικής ενέργειας (κότους), αποφορτίζεται ο άνθρωπος

από την αρνητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε θετική, κα-

ταπραΰνεται, γαληνεύει και ηρεμεί.

«Ὁμονοητικῶς ζῆν»
ομοφρόνως, ομογνωμόνως, αστασιάστως, ειρηνικώς

«Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν Ὀλυµπίαν εἶναι
παίδευσιν του κόσµου».
(= Συνοψίζοντας λοιπόν υποστηρίζω ότι όλη -ως σύνολο

- η Ολυμπία είναι σχολείο του κόσμου).

ΣΧΟΛΙΟ: Παρέφρασα την αρχή του κεφ. 41 του Θουκυ-

δίδη”Επιτάφιος του Περικλέους”, «Ξυνελών τε λέγω την
τε πᾶσαν πόλιν εἶναι παίδευσιν τῆς Ἑλλάδος», για να

υπερτονίσω ότι πράγματι η ΟΛΥΜΠΙΑ πρέπει να αποτε-

λέσει ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και γι’

αυτό πρέπει και οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ να τελούνται

μόνιμα στην κοιτίδα τους.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
(με 12 μόνο λέξεις)

«Οἷς γάρ κεῖται μέγιστα ἄθλα ἀρετῆς τοῖς δέ πολι-
τεύουσι καί ἄριστοι ἄνδρες».
(Θουκυδίδης, 460-399, “ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ”, κεφ. 46)

(= σ’ όποιους ανθρώπους έχουν καθιερωθεί/θεσμοθετηθεί

μέγιστα βραβεία αρετής, εκεί ακριβώς / σ’ αυτούς ζουν κι

αναδεικνύονται άνδρες εξαίρετοι/άριστοι).

«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα ή ένας λαός, αλλά
μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις της ανθρωπότητας».

(Μιχαήλ Επστάιν Ρώσος στοχαστής, θεωρητικός και κριτικός)

«Τῶν τοίνυν τάς πανηγύρεις καταστησάντων δικαίως
ἐπαινουμένων, ὅτι τοιοῦτον ἔθος ἡμῖν παρέδοσαν, ὥστε
σπεισαμένους πρὸς ἀλλήλους καὶ τὰς ἔχθρας τὰς ἐν-
εστηκυίας διαλυσαμένους συνελθεῖν εἰς ταὐτόν, καὶ
μετὰ ταῦτ’ εὐχὰς καὶ θυσίας κοινὰς ποιησαμένους ἀνα-
μνησθῆναι μὲν τῆς συγγενείας τῆς πρὸς ἀλλήλους
ὑπαρχούσης, εὐμενεστέρως δ’ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
διατεθῆναι πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, καὶ τάς τε παλαιὰς ξε-
νίας ἀνανεώσασθαι καὶ καινὰς ἑτέρας ποιήσασθαι.
(= δίκαια λοιπόν επαινούνται εκείνοι που καθιέρωσαν τις

λαοσυνάξεις, γιατί μας παρέδωσαν ένα έθιμο τέτοιας ση-

μασίας, ώστε, αφού με σπονδές και θυσίες θεμελιώνουμε

τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ μας και παραμερίζουμε την

εχθρότητα1 που μας χωρίζει, συγκεντρωνόμαστε όλοι

μαζί στον ίδιο τόπο και εκεί αναπέμπουμε ευχές στους

κοινούς θεούς και προσφέρουμε σ’ αυτούς θυσίες, επα-

ναφέρουμε ακόμη στη μνήμη μας την κοινή καταγωγή

μας και διατιθέμεθα στο εξής με συμπάθεια αναμεταξύ

μας και ανανεώνουμε ακόμα τις παλιές φιλικές μας σχέ-

σεις2 και εγκαινιάζουμε ακόμα νέες).

1. Ο ρήτωρ Ισοκράτης υπαινίσσεται την Ολυμπιακή Εκεχει-
ρία, η οποία κηρυσσόταν προ των Ολυμπιακών Αγώνων για
να μπορούν οι απανταχού Έλληνες να μετέχουν σ’ αυτούς.
Η Εκεχειρία (κατάπαυση κάθε εχθροπραξίας) αυτή ήταν μη-
νιαίας διάρκειας, γι’ αυτό και εκαλείτο “ιερομηνία”.

2. Ξενία, κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, ονομαζόταν

η επίσημη μεταξύ πόλεων κατάσταση φιλικών, αμοιβαίων σχέ-

σεων ως όρος Διεθνούς Δικαίου. Τέτοιες συμβάσεις γίνονταν

επισήμως και γραπτώς, τις επιβεβαίωναν μάλιστα και με όρκους.

Η επιθυμία “περί ξενίας” αναγγελλόταν με κήρυκες. Με τέτοιες

φιλικές σχέσεις συνδέονταν πολλές φορές και πολίτες μιας

πόλης με πολίτες άλλης πόλης.

»καὶ μήτε τοῖς ἰδιώταις μήτε τοῖς διενεγκοῦσι τὴν φύσιν
ἀργὸν εἶναι τὴν διατριβήν, ἀλλ’ ἀθροισθέντων τῶν Ἑλλή-
νων ἐγγενέσθαι τοῖς μὲν ἐπιδείξασθαι τὰς αὑτῶν εὐτυ-
χίας, τοῖς δὲ θεάσασθαι τούτους πρὸς ἀλλήλους
ἀγωνιζομένους, καὶ μηδετέρους ἀθύμως διάγειν, ἀλλ’ ἑκα-
τέρους ἔχειν ἐφ’ οἷς φιλοτιμηθῶσιν, οἱ μὲν ὅταν ἴδωσι τοὺς
ἀθλητὰς αὑτῶν ἕνεκα πονοῦντας, οἱ δ’ ὅταν ἐνθυμηθῶσιν
ὅτι πάντες ἐπὶ τὴν σφετέραν θεωρίαν ἥκουσιν». 

(Ισοκράτης, 436-338, Πανηγυρικός, 43-44)

(= και ούτε για τους κοινούς ανθρώπους ούτε για κείνους

που έχουν ξεχωριστή φύση είναι άσκοπη η προσέλευση

στις πανηγυρικές συγκεντρώσεις, γιατί, αφού συναθροι-

στούν εκεί όλοι οι Έλληνες, βρίσκουν την ευκαιρία οι μεν

να επιδείξουν τις σωματικές και πνευματικές αρετές τους3,

οι δε να καμαρώσουν τους συναγωνιζομένους, και κανείς

από τους παρευρισκομένους στις εορτές δεν αισθάνεται

πλήξη, γιατί και οι δυο κατηγορίες των ανθρώπων, που συ-

ναθροίζονται εκεί, αισθάνονται τη συγκίνηση εκείνη που

ικανοποιεί το φιλότιμό τους· οι θεατές γιατί αντιλαμβάνον-

ται ότι οι αθλητές αγωνίζονται και κοπιάζουν γι’ αυτούς, οι

αθλητές γιατί έχουν υπόψιν τους ότι οι πανηγυριστές

έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να τους καμαρώσουν».

3. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, διεξάγονταν και μουσικοί, ποι-

ητικοί και γυμνικοί, αλλά και διάφοροι ρήτορες εκφωνούσαν

λόγους επιδεικνύοντας την ρητορική τους δεινότητα.

―――――――
Ὀλυμπιοσθένεια = το σθένος της Ολυμπίας, η ολυμπιακή δύναμη, σω-

ματική και πνευματική. Νεόπλαστη λέξη σχηματισθείσα υπ’ εμού από

τον Ὀλυμπιοσθένη, αδριαντοποιό - γλύπτη του 4ου π.Χ., ο οποίος φι-

λοτέχνησε τα αγάλματα τριών Μουσών επί του Ελικώνος (Παυσανίας,

110 - 180, περιηγητής και γεωγράφος “ΒΟΙΩΤΙΚΑ”, 30).

Τα σθένεια = δοκιμασία ρώμης, σωματική δύναμη. Η σθένεια = η

ισχυρή, επιθ. της θεάς Αθηνάς. Ο σθένειος = ο δυνατός, επιθ. του

Διός στο Άργος. Η σθενιάς -άδος = η δυνατή, επιθ. της Αθηνάς

στην Τροιζήνα. Ο σθεναρός = ισχυρός, δυνατός, ρωμαλέος και Ισο-

σθένεια = η ισοδυναμία, η ισότης δυνάμεως. Τα υπόλοιπα έξι αγάλ-

ματα των Μουσών φιλοτέχνησαν οι: Κηφισόδοτος (3) και

Στρογγυλίων (3).

Ἐγκότησις -εως και ἐγκότημα -ατος = οργή, θυμός, χόλος, φθό-

νος, μένος, μίσος, μανία, μήνις, εχθρική διάθεση, επιθετικότητα,

κακία. Παράγεται από την πρόθεση ἐν+κότος = θυμός ενδομύχως

φυλαττόμενος και διαρκής. Επίθετο ομηρικό κοτήεις -εσσα -εν =

ο οργισμένος, ο θυμωμένος, ο κακιωμένος. Στην Οδύσσεια στιχ.

71, άσμα τ, «τί μοι ὧδ᾽ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ», (= γιατί με

άπονη καρδιά μαζί μου τα βάζεις). Στην Ιλιάδα, στίχ. 456, άσμα Φ

«νῷϊ δέ τ᾽ἄψορροι κίοµεν κεκοτηότι θυµῷ», (= κι εμείς οι

δύο γυρίζαμε πίσω με οργισμένη ψυχή).

Ρήμα κοτέω, κοτέομαι = οργίζομαι, θυμώνω, κακιώνω, Ἔγκοτος =

φθονερός, μοχθηρός, κακοήθης, κακεντρεχής και ως ουσιαστικό

αντί του απλού κότος = έχθρα, μίσος, μνησικακία.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ὀλυµπιοσθενείας*

ἄρχεσθαι
&

Ἐγκοτήσεως*  
παύεσθαι

Οι τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Πνεύματος: 
Παιδεία, Αθλητισμός, Ιερότης (ΠΑΙ)
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Π
άει καιρός που οι μύλοι σταμάτησαν να γυρί-

ζουν τις ανέμες τους, είτε με νερό είτε με

αέρα για να τρίψουν το σιτάρι να γίνει αλεύρι.

Πόσες και πόσες ιστορίες δεν έχουν γραφτεί για

τον μύλο, το μυλωνά και το άλεσμα!

Η βιομηχανική παραγωγή τους κατήργησε. Ο

αέρας και το νερό - η κινητήρια δύναμή τους - αν-

τικαταστάθηκαν από μηχανές και ενέργεια και γε-

νικώς χάθηκαν από τις μικρές πόλεις και τα χωριά

που υπήρχαν.

Σήμερα στην Κερατέα είδαμε ένα πέτρινο παραδο-

σιακό κτίριο, που όταν το πλησιάσαμε είδαμε ότι είναι

Αλευρόμυλος, που αλέθει! Στέκει εκεί από το 1932,

όπως διαβάσαμε στην επιγραφή του «ΑΛΕΥΡΟΜΥ-

ΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑ Αλευροποιία - Κερατέα» και το φωτογραφήσαμε, μια που η τεχνολογία

σιγά - σιγά τους εξαφανίζει. Βρίσκεται στη  Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου 89, Κερατέα

Αγαπητη εβδομη, με μεγαλη μου χαρα διαβασα οτι θα ελθει ενα κλιμακιο να ελεγξει την

παραλια της Βουλας ως προς την καθαροτητα των υδατων. Παράκλησις μηπως ειναι δυ-

νατον αυτο το κλιμακιο να παρει δειγματα και απο τον αγωγό απο τον οποίο βγαινουν

κατα περιόδους λύματα στην θαλασσα (βλεπε φωτο) καθώς επισης και τα φρεάτια αυτού,

που βρίσκονται μέσα στο χώρο του κάμπινγκ σε ένα μικρό κτίσμα. Δεν ξερεις, ισως να

ειναι ιαματικα!... 

Ο αγωγος εκβάλει στην παραλία του πρωην Camping Βουλας, και δεν έχει καμμία σχέση

με τον αγωγό των ομβριων

που ειναι 400 (περιπου)

μετρα νοτια, επι της παρα-

λίας.

Οι φωτογραφίες είναι τρα-

βηγμένες σε δύο χρόνους

μέσα σε δύο ημέρες. Η

πάνω φωτογραφία την εκ-

βολή σχετικά μικρή, ενώ η

κάτω έχει κατέβει “ποτάμι”

και την έχει διπλασιάσει.

Ευχαριστω

Ιωαννης Τσοβολος

σ. έκδοσης: Με το θέμα

έχουμε ασχοληθεί πάρα

πολλές φορές. Το μικρό κτί-

σμα που βρίσκεται μέσα στο

κάμπινγκ δείχνει ξεκάθαρα

υπεχειλίσεις φρεατίου με

λύματα. Η κατάσταση είναι

άθλια και από όψη και από

μυρωδιά. Επιτέλους κάποιος

αρμόδιος πρέπει να ασχολη-

θεί με το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να ρυπαίνεται η θάλασσα κάθε τρεις και δύο, δίπλα

από το Ιδρυμα των αναπήρων παιδιών, που στερούνται της κολύμβησης με κόκκινες ση-

μαίες κάθε φορά που υπεχειλίζει ο αγωγός, αλλά και οι πολίτες όλου του λεκανοπεδίου.

Πέφτουν λύματα στην παραλία του κάμπινγκ;
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Δημόσιος χώρος, 

ένα κοινόχρηστο αγαθό 

σε διαρκή απειλή

θέσεις-σκέψεις-καταγραφές

Θάνος Ματόπουλος* 

Τι είναι στην ουσία ο δημόσιος χώρος και τι ρόλο έπαιξε

ιστορικά στη διαμόρφωση των κοινωνιών;

Βασικό ερώτημα στο οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε

για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί διεκδικείται,

γίνεται αντικείμενο καταχρηστικών χρήσεων και πρακτι-

κών και καταπατάται διαχρονικά από συγκεκριμένους, οι

οποίοι έχουν μία κοινή, βασικά πολιτικοοικονομική, θεώ-

ρηση και πρακτική του εύκολου κέρδους με το λιγότερο

κόστος. Είναι σημαντική  η απάντηση στο ίδιο ερώτημα

για να κατανοήσουμε, επίσης, γιατί δικαιούμαστε και

οφείλουμε να προστατεύουμε και να διεκδικούμε την κοι-

νοχρηστία των δημόσιων χώρων.

Ο δημόσιος χώρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συ-

νολικού αστικού τοπίου και του ορθολογικού αστικού

σχεδιασμού. Ο αριθμός των δημόσιων χώρων και η ποι-

οτική και φιλική προς τους πολίτες διαμόρφωσή τους

δίνει προστιθέμενη αξία και στην ιδιωτική περιουσία, σε

κάθε περιοχή. Διακρίνεται από τον ιδιωτικό χώρο,  γιατί

ο πολίτης έχει  ελεύθερη πρόσβαση σ’αυτόν, ανεξάρτητα

από φύλο, εθνικότητα, ηλικία και κοινωνικές-ταξικές δια-

φορές.  Η ισότητα στην πρόσβαση είναι καθοριστικής ση-

μασίας. Πέρα από τη χωρική διάσταση, συνδέεται ευθέως

με τη δημοκρατική αρχή. Στο δημόσιο χώρο εκδηλώνεται

η ίδια η πολιτική κοινότητα, εδώ ασκούν στην ουσία οι πο-

λίτες τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Οι περιορισμοί

που επιβάλλονται από το κράτος, αυθαίρετα και για προ-

σχηματικούς λόγους, στο δικαίωμα πρόσβασης και χρή-

σης του δημόσιου χώρου, διαμορφώνουν και καθορίζουν

την ποιότητα του δημοκρατικού χαρακτήρα του πολιτεύ-

ματος.

Στον δημόσιο χώρο αναπτύσσονται  λειτουργίες της ανα-

ψυχής, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες και οι

πολίτες συναναστρεφόμενοι κοινωνικοποιούνται.

Από την Αγορά της πόλης και όλες τις δημόσιες διεργα-

σίες (Eκκλησία του Δήμου κλπ) της κλασσικής αρχαιότη-

τας και μετέπειτα στις πλατείες των πόλεων και χωριών

όπου γίνονταν όλες οι παραδοσιακές κοινωνικές συνα-

θροίσεις και πολιτιστικά δρώμενα και στη συνέχεια στις

πλατείες των σύγχρονων πόλεων, όπου οι πολίτες αλλη-

λεπιδρούν, αναπτύσσουν δραστηριότητες ή απλά βρί-

σκουν την αναψυχή περιδιαβαίνοντας ελεύθερα,  οι

κοινόχρηστοι χώροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο

στην πολιτική, πολιτιστική και  κοινωνική ζωή.

Παράλληλα, η λειτουργία του δημόσιου χώρου είναι πολύ

σημαντική γιατί συντελεί ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση

της λειτουργικότητας των οικισμών και των πόλεων και

εξασφαλίζει  καλύτερους όρους διαβίωσης των κατοίκων.

Βασικό στοιχείο του δημόσιου χώρου είναι η κοινοχρη-

στία, και έτσι χαρακτηρίζεται και από το Σύνταγμα και

τους νόμους.  Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν βα-

σικό και πρωταρχικό  στοιχείο κάθε πολεοδομικού σχε-

διασμού και  έτσι  είναι αναγκαία η διαφύλαξη του

χαρακτήρα τους και της ελεύθερης πρόσβασης σ’ αυτούς.

Στη νομοθεσία ο δημόσιος χώρος περιλαμβάνει τα κοινό-

χρηστα (Αστικός Κώδικας άρ. 967- 968). «Πράγματα κοι-
νής χρήσης (κοινόχρηστα) είναι ιδίως τα νερά με
ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί,

τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι
μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους».
Με τη διάταξη του άρ. 242 του Γ.Ο.Κ. η έννοια των κοι-

νόχρηστων χώρων εξειδικεύεται «στους κάθε είδους
δρόμους, πλατείες, άλση, και γενικά τους προοριζόμε-
νους για κοινή χρήση ελεύθερους χώρους που καθορί-
ζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του
οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε
νόμιμο τρόπο».

Οδυνηρή πραγματικότητα αποτελεί όμως  η ολοένα και

αυξανόμενη κατάληψη από εμπορικές κυρίως χρήσεις

σε όλους τους κεντρικούς κυρίως, δημοσίους κοινόχρη-

στους  χώρους. Αναλυτικά:

Στις πλατείες, οι επιτρεπόμενες κατασκευές- διαμορφώ-

σεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του προορισμού

τους ως κοινοχρήστων και όχι στην εξυπηρέτηση των

ιδιοκτητών καταστημάτων και οικιών.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της διαχείρισης του δη-

μόσιου χώρου είναι η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

με τα οποία αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας και

παρεμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε πλατείες,

στοές και πεζοδρόμια κ.λπ. Η πρακτική της άδειας κατά-

ληψης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθι-

σμάτων έχει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική και η

συνεχής ακόρεστη επέκτασή  τους τείνει να καταλάβει

το μεγαλύτερο ποσοστό κάθε κοινόχρηστου χώρου, στε-

ρώντας τον ουσιαστικό προορισμό του, την  ελεύθερη

χρήση  από τους πολίτες.

Τα αστικά άλση και πάρκα εντός των πόλεων είναι επίσης

δημόσιος κοινόχρηστος χώρος και αποτελούν, κατά

παγία νομολογία, μέρος του φυσικού κεφαλαίου και εξο-

μοιώνονται πλήρως με τα δασικά οικοσυστήματα, υπαγό-

μενα στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζει το Σύνταγμα

για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Επομένως η μέρι-

μνα για την κοινοχρηστία  και την προστασία τους είναι

επιβεβλημένη από όλους μας. Η όποια παρέμβαση σε

αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνει το χαρακτήρα τους.

Οι παραλίες και οι ακτές είναι επίσης δημόσιος κοινόχρη-

στος χώρος και αγαθό. Αποτελούν δε μέρος του φυσικού

κεφαλαίου, ευαίσθητα οικοσυστήματα και χρήζουν  ιδιαί-

τερης προστασίας, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους.

Οι παραλίες και οι ακτές καθώς και οι παράκτιες περιοχές

που τις περιβάλουν είναι ένα σημείο όπου καταγράφεται

επίσης η εύκολη πρακτική της εμπορευματοποίησης   (και

κερδοφόρα για τους λίγους συγκεκριμένους που εμπλέ-

κονται).

Με την αστικοποίηση και την ανάδειξη του θαλάσσιου πε-

ριβάλλοντος,  σαν  ένα βασικό στοιχείο αναψυχής του

σύγχρονου πολίτη, καταγράφηκε από νωρίς το πρόβλημα

της πρόσβασης προς τις ακτές, την οποία εμποδίζουν

πολλές φορές οι περιφράξεις “ιδιοκτησιών” και εμπορι-

κών χρήσεων, με συνέπεια να καταλύεται ο κοινόχρηστος

χαρακτήρας του αιγιαλού και της παραλίας, αναιρώντας

τον δημόσιο κοινόχρηστο και κοινωνικό χαρακτήρα τους

και του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σ’αυτές.  Η

μέριμνα για την προστασία των παράκτιων και θαλάσσιων

οικοσυστημάτων θυσιάζεται στον βωμό του πρόσκαιρου

κέρδους των λίγων και σε βάρος του δικαιώματος των πο-

λιτών για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση..

Επομένως τα βασικά προβλήματα είναι :

Σε θεσμικό επίπεδο, απουσιάζει το  αίσθημα της  συνολι-

κής ευθύνης από τη Διοίκηση. Επικρατούν σύγχυση αρ-

μοδιοτήτων, συναρμοδιότητες, ανεπάρκεια των

διοικητικών δομών. Κυριαρχεί διαχρονικά η έλλειψη και

κακοδιαχείριση πόρων σε κεντρικό επίπεδο. Οι Ο.Τ.Α. από

τη μεριά τους, με άλλοθι τη έλλειψη  πόρων, καταστρα-

τηγούν τον χαρακτήρα του δημόσιου χώρου σαν κοινό-

χρηστου αγαθού.

Η απουσία οργανωμένου σχεδιασμού και προγράμματος

διαχείρισης των δημόσιων χώρων είναι έκδηλη. Βιώνουμε

προβληματικές ή  αποτυχημένες διαμορφώσεις πλατειών

και αλσών. Απέναντι στα πετυχημένα παραδείγματα

άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, η Αττική έχει εγκαταλείψει

το παραλιακό της μέτωπο στην απαξίωση και τον συνε-

χώς  αυξανόμενο αποκλεισμό του. Η απουσία ορθολογι-

κού σχεδιασμού συχνά υποδηλώνει ότι οι

αποσπασματικές ρυθμίσεις που τελικά επιλέγονται, συν-

δέονται με ιδιωτικά συμφέροντα και δεν εξυπηρετούν τον

πολίτη, λαμβάνονται δηλαδή περισσότερο υπόψη οι ομά-

δες συμφερόντων παρά το γενικό συμφέρον.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί επίσης η αντιμετώπιση του

δημόσιου χώρου εκ μέρους των πολιτών,  με ιδιοκτησιακή

– ατομικιστική αντίληψη. Αυτό καταδεικνύει την απουσία

συλλογικής συνείδησης. Χαρακτηριστικό είναι το πώς

συμπεριφερόμαστε σαν πολίτες (ευτυχώς όχι όλοι) στο

δημόσιο χώρο. Όλοι έχουμε παρατηρήσει τη μετάπτωση

του δημόσιου χώρου σε «ιδιωτικό», με την καταχρηστική

συμπεριφορά οδηγών, εμπόρων, ιδιοκτητών αναψυκτη-

ρίων-εστιατορίων, αλλά και οικιστών.

Η μόνη περίπτωση δέσμευσης κοινόχρηστου χώρου που

είναι ηθικά και κοινωνικά αποδεκτή, είναι η χρήση του και

ο χαρακτηρισμός του για κοινωφελείς χρήσεις. Οι κοινω-

φελείς  χρήσεις (σχολεία – νοσοκομεία κλ.π) έχουν

σαφώς άμεσα ευεργετικά πρακτικά οφέλη για όλους τους

πολίτες. Δεν αποτελεί δίλημμα επομένως ο χαρακτηρι-

σμός του δημόσιου χώρου σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή

εφόσον και οι δύο σκοποί έχουν εκ φύσεως και εξ΄ορι-

σμού σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ζωής  όλων των

πολιτών.

Για να καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί μια κοινωνία,

πρέπει να παρατηρήσει πώς η κοινωνία αυτή διαχειρίζεται

τους δημόσιους χώρους της. Στην Ελλάδα, ο δημόσιος

χώρος πλήττεται από ένα έντονο συναίσθημα κοινωνικής

απαξίωσης, που εκπορεύεται και προπαγανδίζεται από

συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι έχουν ανα-

λάβει τον ρόλο κτηματομεσίτη της εκχώρησης του δημό-

σιου κοινόχρηστου χώρου.  Ο απώτερος σκοπός τους

είναι η πλήρης αποξένωση του πολίτη από τον δημόσιο

κοινόχρηστο χώρο (αλλά και τα δημόσια αγαθά) και η με-

τατροπή του σε “πελάτη” εμπορικών χρήσεων, σε χώρο

που στην πραγματικότητα του ανήκει. Ο τελικός σκοπός

και η κατάληξη αυτής της πρακτικής είναι να καταστήσει

τους πολίτες, έγκλειστους στις ιδιοκτησίες τους, σαν

“ελεύθερους πολιορκημένους” και μακριά από τον φυσικό

τους χώρο (ιστορικά και κοινωνικά) όπου  θα είχαν τη δυ-

νατότητα να  ζυμωθούν κοινωνικά και θα διεκδικήσουν

μαζικά λύσεις για το κοινό τους μέλλον.

Στην ουσία ο  δημόσιος κοινόχρηστος χώρος είναι η

“σκηνή” όπου εξελίσσεται το έργο της δημόσιας ζωής

μας. Η αποξένωσή  απ’ αυτόν θα μας καταστήσει στα-

διακά από πολίτες και  κοινωνικά όντα σε ιδιώτες με αν-

τικοινωνική συμπεριφορά και έντονα προβλήματα

κοινωνικής συνύπαρξης. Η επανοικειοποίηση επομένως

του δημόσιου χώρου από τους πολίτες είναι  επιβεβλη-

μένη και θα καθορίσει θετικά τις μελλοντικές γενιές.

Ας κατακλύσουμε με την παρουσία μας το δημόσιο χώρο

και ας συμβάλουμε στην προστασία του και την ποιοτική

αναβάθμισή του, μετατρέποντάς τον από απλώς δημόσιο

σε πραγματικά κοινό, κοινό  τόπο για την συμπόρευση

μας στο αύριο, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική ανισό-

τητα.

――――――――

* Ο Θάνος Ματόπουλος είναι επικεφαλής της δημοτικής

κίνησης ΡΙ.Κ.Π. και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο 3Β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ      /     Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ      /     ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση     : Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου,   Τ.Κ. : 15234
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή,  Τηλέφωνο : 213-20 23 893, Email : k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  24/05/2018  /  Αρ. Πρωτ.: 18936
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: • ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   • ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  • ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :   • ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  • ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Α.Μ. 30/2018).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 682.000,00€
Τα προς προμήθεια μηχανήματα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV): 
42990000-2: “Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης”
34921100-0: “Σάρωθρα οδικού καθαρισμού”, 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό 59158 (για την
Ομάδα 1) & 59157 (για την Ομάδα 2)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 11/06/2018 και ώρα 08:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα : 02/07/2018  και  ώρα   15:00μ.μ.  
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09/07/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσότερων
ομάδων/τμημάτων (1 & 2) των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ) 150.000,00 1.500,00 (Χίλια πεντακόσια ευρώ)

ΟΜΑΔΑ 2  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 6m3) 400.000,00 4.000,00 (Τέσσερις χιλιάδες ευρώ)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2 550.000,00 5.500,00 (Πέντε χιλιάδες πεντακόσια €)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη διαδρομή:
εφημερίδα της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

«Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
& ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Βασταρδή Σοφία
Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                        
Τηλ.22943-20585
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr 
Μαραθώνας  22/05/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8450

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών Ναυα-
γοσωστικής κάλυψης παραλιών
Δήμου Μαραθώνος έτους 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την
παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστι-
κής κάλυψης παραλιών  Δήμου Μα-
ραθώνος έτους 2018, με συστημικό
αύξοντα αριθμό: 58289. 
Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού
είναι  86.397,97 € συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α., (μη συμπεριλαμ-
βανομένης  της ομάδας Α (24
ημέρες από 1/6/2018 έως
24/06/2018) η οποία αφαιρείται από
τον παρόντα διαγωνισμό προκειμέ-
νου να διενεργηθεί κατά παρέκκλιση
με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με
την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
4412/2016 (Α΄147)). Η σχετική δα-
πάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών είναι 13.06.2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 23:59. Η αποσφρά-
γιση των προσφορών θα γίνει μετά
την υποβολή των δικαιολογητικών
σε έντυπη μορφή και κατόπιν απο-
στολής σχετικής πρόσκλησης από
την αναθέτουσα αρχή. Ειδικοί περιο-
ρισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφο-
ρίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535,
αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βα-
σταρδή στο τμήμα Προμηθειών, δι-
εύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος
104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Ζητάτε «μέγιστη αυτοσυγ-
κράτηση» από το κράτος που

δολοφονεί άοπλους διαδη-

λωτές και αρνείται το θεμε-

λιώδες δικαίωμα του

παλαιστινιακού λαού για

ανεξάρτητο κράτος.

Να ανασταλεί άμεσα η συμ-

φωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Ερώτηση προς την Ύπατη

Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, Φεντερίκα Μογκε-

ρίνι, κατέθεσε ο ευρωβου-

λευτής της Λαϊκής

Ενότητας, Νίκος Χουντής,

με αφορμή τη δήλωση της

τελευταίας για τα τραγικά

γεγονότα στη Λωρίδα της

Γάζας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος

Χουντής στην ερώτησή του

σημειώνει ότι η προκλητική

απόφαση της κυβέρνησης

Τράμπ να μεταφέρει την πρε-

σβεία των ΗΠΑ στην Ιερου-

σαλήμ πυροδότησε

αντιδράσεις στη Λωρίδα της

Γάζας, με την κυβέρνηση του

Ισραήλ να εξαπολύει μπαράζ

δολοφονικών επιθέσεων

ενάντια σε Παλαιστίνιους

διαδηλωτές και τονίζει ότι η

ανακοίνωση της κ. Μογκερίνι

ζητά αναλογική χρήση βίας

και μέγιστη αυτοσυγκράτηση

από όλες τις πλευρές, την

ώρα που «το Ισραήλ κατέχει

μεγάλο μέρος της Παλαιστί-

νης, δολοφονεί καθημερινά

αθώους πολίτες και διαδηλω-

τές και αρνείται το θεμελιώ-

δες δικαίωμα του

παλαιστινιακού λαού να έχει

το δικό του ανεξάρτητο κρά-

τος».

Συνεχίζοντας, ο ευρωβου-

λευτής της ΛΑΕ ρωτά, με

σκωπτικό τρόπο, την Ύπατη

Εκπρόσωπο εάν «σκοπεύει
να κάνει “αναλογική” χρήση

των διπλωματικών και πολιτι-
κών μέσων που διαθέτει η
ΕΕ, ώστε να υποχρεώσει την
κυβέρνηση του Ισραήλ να
σταματήσει την παράνομη
και επικίνδυνη πολιτική της
στην περιοχή, όπως για πα-
ράδειγμα η άμεση αναστολή
της συμφωνίας σύνδεσης
ΕΕ-Ισραήλ», καθώς επίσης,

«ποιες χώρες της ΕΕ σκο-
πεύουν να ακολουθήσουν τις
ΗΠΑ και να αναγνωρίσουν

την Ιερουσαλήμ ως πρω-
τεύουσα του Ισραήλ».

Ν.Χουντής προς Μογκερίνι: Να ανασταλεί άμεσα 

η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Ερώτηση Νίκου Χουντή στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής   /   Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών      /    Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,    www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-5-2018     /      Aρ. Πρωτ.:  17981

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018 - 2019»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018 - 2019» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών
που αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 37/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
προϋπολογισμού 234.739,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιγραφή Είδους CPV ΔΑΠΑΝΗ Κ.Α. Εξόδων

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 03419100- 189.305,64€ 30-6662.054 37.200,00€
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1,443160000- 30-6661.052 49.600,00€

8,44221111- 30-6661.051 17.360,00€
6,44111000- 30-6661.048 56.579,00€
1,4411520- 30-6661.053 12.000,00€
4,44800000- 30-6661.049 49.600,00€
8,44810000-8 30-6661.050 12.400,00€

――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΑ 234.739,00€

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  37/2018 , την με αρ.
Πρωτ. 16001/8-5-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή  15-6-2018 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες
ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 23-5-2018 Παρασκευή 25-5-2018 Παρασκευή 15-6-2018
www.promitheus.gov.gr και ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 58227
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.786,11€ ή σε περίπτωση υποβολής προ-
σφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου

των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Να εφαρμοστεί επιτέλους 

ο αντικαπνιστικός νόμος! 

Nα εφαρμοστεί ο νόμος που δεν επιτρέπει το κάπνισμα σε

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ζητάει ο βουλευτής επικρατείας

της Ν.Δ. και τομεάρχης υγείας, Βασίλης Οικονόμου, ση-

μειώνοντας ότι «αυτό το καθεστώς μη εφαρμογής του αν-
τικαπνιστικού νόμου που συντηρείται όλα τα χρόνια στα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όχι μόνο στερεί το αναφαίρετο δι-
καίωμα των πολιτών στο αγαθό της υγείας αλλά παραβιά-
ζει και όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα
έπρεπε να ισχύουν για όσους εισέρχονται σε αυτά. Από
μια απλή επίσκεψη σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα
μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι σε καθημερινή βάση κα-
ταπατάται το ανθρώπινο δικαίωμα στη δημόσια υγεία». 
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Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έν-
τυπα: http://simap.ted.europa.eu

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες
κοινής ωφελείας

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Αρμό-
διος για πληροφορίες: κα Αικ. Δασκα-
λοπούλου, Τηλέφωνο: +30
2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο: procurement@desfa.gr, Φαξ: +30
210 6749504 
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γε-
νική διεύθυνση: www.desfa.gr
Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης
Ι.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληρο-
φορίες είναι διαθέσιμες από την προ-
αναφερθείσα διεύθυνση. Οι
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: www.marketsite.gr
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παρα-
γωγή, μεταφορά και διανομή αερίου
και θερμότητας
Τμήμα II: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος: Λεπτομερής Σχεδια-
σμός, Προμήθεια και Κατασκευή για
τη διασύνδεση του αγωγού ΤΑΡ με
τον ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσήμβρια -
Θεσσαλονίκη. 
Αριθμός αναφοράς: 788/18
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 45231220
ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Έργα
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Λεπτομε-
ρής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατα-
σκευή για τη διασύνδεση του αγωγού
ΤΑΡ με τον ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσήμ-
βρια - Θεσσαλονίκη.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9.600.000,00 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα: όχι
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νέα Μεσήμβρια - Θεσσαλονίκη
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο
II.1.4) παραπάνω 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατω-
τέρω
Τιμή
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς
ΦΠΑ: 9.600.000,00 EUR
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε πα-
ράταση: όχι
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές: όχι
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρε-
σης:
Το δικαίωμα προαίρεσης, συμπεριλαμ-
βανομένων των απροβλέπτων ανέρ-
χεται σε ποσοστό 50% επί του
συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ’ ανώ-
τατο όριο 4.800.000€, πλέον ΦΠΑ.
Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώμα-
τος προαίρεσης ο συνολικός προϋπο-
λογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’
ανώτατο όριο το ποσό των
14.400.000€, πλέον ΦΠΑ.
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλε-
κτρονικούς καταλόγους
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: MIS 5014852
ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρη-
ματοοικονομικές και τεχνικές πληρο-
φορίες

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των όρων:

1. Οι συμμετέχουσες Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής
σε επίσημους επαγγελματικούς κατα-
λόγους αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, σύμφωνα με την Οδηγία
2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XΙ
αυτής, από το οποίο θα προκύπτει η
ικανότητα ανάληψης εκτέλεσης κατα-
σκευής Ηλεκτρομηχανολογικών
έργων με προϋπολογισμό ίσο ή μεγα-
λύτερο των 9.600.000 ευρώ.
Σημείωση: Στην περίπτωση χώρας ως
ανωτέρω, όπου δεν εκδίδονται πιστο-
ποιητικά ικανότητας όπως απαιτούν-
ται, αυτά δύναται να αντικαθίστανται
με δήλωση ότι στη χώρα δεν εκδίδον-
ται τέτοια πιστοποιητικά και επιπλέον
με αποδεικτικά της ικανότητας ανάλη-
ψης εκτέλεσης κατασκευής Ηλεκτρο-
μηχανολογικών έργων με
προϋπολογισμό, ίσο ή μεγαλύτερο
των 9.600.000 ευρώ, εναλλακτικά:
(i) είτε με πιστοποιητικό από εξουσιο-
δοτημένο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανι-
σμό που θα πιστοποιεί ότι ο
Συμμετέχων είναι πιστοποιημένος για
την κατασκευή  ενός έργου ως ανω-
τέρω
(ii) είτε με πιστοποιητικό από ιδιο-
κτήτη ή σχετική αρχή της χώρας, με
πιστοποίηση ότι αυτοί έχουν ήδη
εκτελέσει κατά την τελευταία οκταε-
τία τουλάχιστον μια Σύμβαση κατα-
σκευής ως ανωτέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.

2. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία, ή
στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος,
πρέπει να υποβάλει καταστατικό επι-
καιροποιημένο σύμφωνα με τη νομο-
θεσία της χώρας εγκατάστασης της
εταιρείας που συμμετέχει, αποδει-
κτικά έγγραφα για την τρέχουσα σύν-
θεση του εν ενεργεία Διοικητικού
Συμβουλίου για ΑΕ, καθώς και από-
φαση του Δ.Σ. για συμμετοχή στο
Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους
αυτού, ορισμό εκπροσώπου ως την
υπογραφή της Σύμβασης και προσδιο-
ρισμό του ποσοστού συμμετοχής
στην Ένωση/Κοινοπραξία /Σύμπραξη.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
3. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία, ή
στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος,
πρέπει να υποβάλει έγγραφα που θα
αποδεικνύουν ότι:

(Α) (i) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί
καμία διαδικασία εις βάρος της για
την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγ-
καστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια
κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην εθνική της Νομοθεσία. ii)
δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό πα-
ράπτωμα (iii) δεν έχει καταδικαστεί
για οτιδήποτε σχετικό με την πρα-
κτική της ή την επαγγελματική της
ακεραιότητα και συμπεριφορά. 

(Β) Το φυσικό πρόσωπο του Συμμετέ-
χοντα που είναι μέλος του διοικητικού
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπη-
σης σε αυτό δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα  για: α) συμμετοχή σε εγ-
κληματική οργάνωση, β) δωροδοκία,
γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομο-
κρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμο-
ποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργα-
σία και άλλες μορφές εμπορίας αν-
θρώπων.

(Γ) ( i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώ-
σεις της σχετικά με τις πληρωμές των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (ii)
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
ως προς την πληρωμή φόρων σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία της χώρας
στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την
ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση
που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα.
(Δ) τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν

επιβληθεί σε βάρος της κυρώσεις για
παραβάσεις της εργατικής νομοθε-
σίας με τελεσίδικη ισχύ που να αφο-
ρούν επιβολή προστίμου για (i) 3
πράξεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας ή (ii) 2 πράξεις για αδή-
λωτη εργασία. 
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην
περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας/
Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέ-
πει να υποβάλει
- Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο
μέσος όρος του ανωτέρω ετήσιου κύ-
κλου εργασιών των τριών (3) τελευ-
ταίων ετών, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 15.000.000€.  
- Τραπεζικές βεβαιώσεις που να απο-
δεικνύουν την πιστοληπτική ικανό-
τητά της (συμπεριλαμβανομένων των
ποσών που αφορούν πιστώσεις και
εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο
ποσό 960.000€. Σε περίπτωση Ένω-
σης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το πα-
ραπάνω ποσό πιστοληπτικής
ικανότητας θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της Ένω-
σης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.

Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των κριτηρίων επιλογής:
1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το
προφίλ, τη δομή, την οργάνωση και
την υποδομή της. Πληροφορίες και
τεχνικά δεδομένα εξοπλισμού και μη-
χανημάτων, σύμφωνα με όσα αναλυ-
τικά ορίζονται  στα τεύχη της
Διακήρυξης.
2. Κατάλογο συμβάσεων συμπεριλαμ-
βανομένων και όσων αφορούν σε
έργα Λεπτομερούς Σχεδιασμού, Προ-
μήθειας, Κατασκευής, δοκιμαστικής
λειτουργίας, εκκίνησης και Λειτουρ-
γίας Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (με πίεση εισόδου ίση ή μεγαλύ-
τερη των 19 bar)  που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία
οχτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα
αναλυτικά ορίζονται  στα τεύχη της
Διακήρυξης.
3. Κατάλογο συμβάσεων που βρί-
σκονται υπό εκτέλεση, σύμφωνα με
όσα αναλυτικά ορίζονται  στα τεύχη
της Διακήρυξης.
4. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμ-
μετέχουσα στο Διαγωνισμό πρέπει να
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (μηχανική
ολοκλήρωση), αυτοτελώς ή ως μέλος
αναδόχου κοινοπραξίας με ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπρα-
ξία 50%, κατά την τελευταία οκταε-
τία, τουλάχιστον (1) έργο που να
αφορά  Λεπτομερή Σχεδιασμό, Προ-
μήθεια και Κατασκευή τουλάχιστον
ενός Μετρητικού ή/και Ρυθμιστικού
Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε-
σης (με μέγιστη πίεση εισόδου ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar) (ονομαστι-
κής) δυναμικότητας μεγαλύτερης ή
ίσης των 100.000 Nm3/h και ένα (1)
έργο EPC που θα αφορά σωληνα-
γωγό φυσικού αερίου διαμέτρου ίσης
ή μεγαλύτερης των 10’’, μήκους ίσου
ή μεγαλύτερου των 200 μέτρων και
με μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση ή
μεγαλύτερη των 40 bar. Τα ανωτέρω
θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχε-
τικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
τον ιδιοκτήτη. 
5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμε-
τέχουσα στο Διαγωνισμό ή στην πε-
ρίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας/
Σύμπραξης κάθε μέλος της, πρέπει να
υποβάλει Πιστοποιητικά σύμφωνα με
τα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS
18001 ή ισοδύναμα ή αποδεικτικά
στοιχεία διασφάλισης τήρησης ισοδύ-
ναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο
81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανω-
τέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
φάση υποβολής της προσφοράς.
6. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμε-
τέχουσα στο Διαγωνισμό ή στην πε-
ρίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας/
Σύμπραξης κάθε μέλος της, πρέπει να
υποβάλει: - το όνομα του κατασκευα-
στή ή των κατασκευαστών του Με-

τρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσι-
κού Αερίου Υψηλής Πίεσης. Ο Μ/Ρ
Σταθμός πρέπει να συμμορφώνεται
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον
Εξοπλισμό Υπό Πίεση 97/23/ΕΚ
(PED), - Πλήρες τεχνικό φυλλάδιο
του προτεινόμενου Κατασκευαστή
(ων), συμπεριλαμβανομένων των συμ-
βάσεων για την κατασκευή παρόμοιου
εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων πέντε (5) ετών, - Δεσμευ-
τική Δήλωση του προτεινόμενου
Κατασκευαστή, δεόντως υπογεγραμ-
μένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του,
ότι έχει λάβει γνώση των όρων του
Διαγωνισμού και αποδέχεται την προ-
μήθεια εξοπλισμού για τον Μ/Ρ
Σταθμό σε περίπτωση που η Σύμβαση
ανατεθεί στο Συμμετέχοντα.
7. Οι Συμμετέχουσες, θα πρέπει να
υποβάλουν με την τεχνική τους προ-
σφορά στοιχεία που αφορούν: α) Την
Οργανωτική διάρθρωση, β) Το Σχέδιο
Εκτέλεσης, γ) Το Προσχέδιο Εγχειρι-
δίου Ποιότητας και Σχεδίου Ποιότη-
τας, δ) Περιγραφή της οργάνωσης και
διαδικασιών του συστήματος Υγιει-
νής, Ασφάλειας και Προστασίας του
Περιβάλλοντος, ε) Στοιχεία για την
Μελέτη και την Προμήθεια των υλι-
κών, που θα επιτρέψουν την αξιολό-
γηση της Προσφοράς, στ) Όποια
άλλα στοιχεία θεωρεί ο Συμμετέχων
σκόπιμο. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται
στα τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και
κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
κανόνων και κριτηρίων:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνι-
σμό έχουν:
- Οικονομικοί Φορείς, σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να είναι
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που
έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος
της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρες με Συμ-
φωνία Σύνδεσης με την ΕΕ ή σε
χώρες με Διμερή Συμφωνία με την
ΕΕ, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή
σε δημόσιους διαγωνισμούς φορέων
στον τομέα του φυσικού αερίου και
υπό την προϋπόθεση προσκόμισης πι-
στοποιητικού εγγραφής σε  επαγγελ-
ματικούς καταλόγους, σύμφωνα με
την παράγραφο III.1.1) ανωτέρω
- ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ως ανω-
τέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης. 
Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περί-
πτωση που οι Συμμετέχουσες επικα-
λούνται και κάνουν χρήση της
χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνι-
κής ή/και της επαγγελματικής ικανό-
τητας Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα
με το άρθρο 79 της οδηγίας
2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να υποβλη-
θούν όλα τα έγγραφα που αναλυτικά
ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ποσού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων
ευρώ (192.000,00€).
2. Για την υπογραφή της σύμβασης θα
κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ύψους ίσου προς το πέντε
(5%) τοις εκατό του συμβατικού τιμή-
ματος και σύμφωνα με τα τεύχη του
Διαγωνισμού.
3. Επιπλέον κρατήσεις ύψους δέκα
τοις εκατό (10%) επί των εκάστοτε τι-
μολογίων πληρωμής, με δυνατότητα
αντικατάστασης των κρατήσεων με
Εγγυητικές Επιστολές.
4. Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέ-
πει να εκδίδονται από τράπεζα που λει-
τουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε
κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
κράτος-μέλος της Συμφωνίας για τις
Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, όπως κυρώθηκε
με το Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139), το
οποίο έχει το δικαίωμα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, ή από το
TΜΕΔΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα
εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγ-
γλική γλώσσα.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής ή/και αναφορά στις
σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
- Ενδεχόμενοι τρόποι χρηματοδότη-
σης:
Από ιδίους πόρους και συγχρηματο-
δότηση από δημόσια δαπάνη. Η δημό-

σια δαπάνη θα χορηγείται μέσω του
ΠΔΕ και θα συγχρηματοδοτείται εν
μέρει από εθνική συμμετοχή και εν
μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα
πλαίσια της προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμ-
βάνεται στο υποέργο Νο 1 της
Πράξης: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Μ.Σ. ΣΤΗ Ν.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΦΑ»
για την οποία έχει γίνει αίτηση έντα-
ξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟ-
ΜΙΑ» και έχει λάβει κωδικό MIS
5014852.
- Προκαταβολή έντοκος ύψους δέκα
τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τι-
μήματος με κατάθεση Εγγυητικής
Επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα τεύχη του Διαγωνισμού.
- Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμη-
ματικά, με την πρόοδο της σύμβασης,
σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνι-
σμού.
ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να
έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
- Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνι-
σμό έχουν Εργοληπτικές επιχειρή-
σεις ή
Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις
αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που τί-
θενται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.4 ανω-
τέρω.
- Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης, κατά τη φάση υποβο-
λής της προσφοράς αρκεί η υποβολή
προσυμφώνου σύστασης της Ένω-
σης/Κοινοπραξίας, δεσμευτικό για τα
μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την
υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί
το σύμφωνα με το νόμο έγγραφο σύ-
στασης της
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.
- Κάθε διαγωνιζόμενη Ένωση/Κοινο-
πραξία/Σύμπραξη οφείλει να ορίσει
ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των
μελών που την αποτελούν και το
οποίο θα πρέπει να έχει επί ποινή
αποκλεισμού, ελάχιστο ποσοστό συμ-
μετοχής στην Ένωση/ Κοινοπραξία/
Σύμπραξη πενήντα τοις εκατό (50%).
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορί-
ζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμ-
φωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:
όχι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής
Ημερομηνία 25/06/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφε-
ρόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών
Ημερομηνία: 25/06/2018
Τοπική ώρα: 12:30 μ.μ.
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-
359, GR 152 31 Χαλάνδρι. Η απο-
σφράγιση των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,  σύμ-
φωνα με όσα αναλυτικά περιγράφον-
ται στα τεύχη της Διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτη-
μένα άτομα και τη διαδικασία απο-
σφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των συμμετεχόντων,
σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυ-
ξης.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δη-

μόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις
ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1) Η διενέργεια  του διαγωνισμού θα
πραγματοποιηθεί μέσω  της ηλεκτρο-
νικής  πλατφόρμας διεξαγωγής δια-
γωνισμών tenderONE της εταιρείας
cosmoONE (www.marketsite.gr). Η
επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ για θέματα
σχετικά με το Διαγωνισμό γίνεται
αποκλειστικά μέσω  της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνι-
σμών tenderONE (www.marketsite.gr),
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά  στα
Τεύχη της Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να παραλάβει τα
Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω  της
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας διεξαγω-
γής διαγωνισμών tenderONE, επιλέ-
γοντας τον φάκελο του εν λόγω
Διαγωνισμού. Η εγγραφή στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπά-
νως και πραγματοποιείται με την
συμπλήρωση των απαιτούμενων στοι-
χείων  στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cosmo-one.gr/register και την
αποδοχή των όρων  χρήσης του Συ-
στήματος. Αναλυτικότερα,  ως ορίζε-
ται στα τεύχη της Διακήρυξης. 
2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται
από το Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά,
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί
από τον Συμμετέχοντα, φέρουν ψη-
φιακή υπογραφή και σε κάθε περί-
πτωση ισχύουν  όσα αναλυτικά
ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
3) Ο Διαγωνισμός διέπεται  από τον
ισχύοντα Κανονισμό  Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Έργων του ΔΕΣΦΑ και το
Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-
2016), Βιβλίο ΙΙ. Αναλυτικότερα,  ως
ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.
4) Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των δικα-
στηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που
αναφύονται κατά τη διάρκεια του Δια-
γωνισμού διέπονται από το Νόμο
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016),
Βιβλίο ΙV.
5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα
γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονι-
σμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων
του ΔΕΣΦΑ.
6) Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνι-
κής προσφοράς του Διαγωνισμού πε-
ριγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της
Διακήρυξης.
7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να υπο-
βάλλουν έγγραφα σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών και
δήλωση ότι δεν είναι εξωχώριες και
ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρ. 4 εδαφ. α του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005 όπως ισχύει, σύμφωνα με
όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα
τεύχη της Διακήρυξης.
8) Σημειώνεται ρητά ότι η Σύμβαση
που θα υπογραφεί, υπόκειται στη δια-
δικασία διασταύρωσης στοιχείων του
Ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το Ν.
3414/2005. Επίσης ισχύουν οι συνέ-
πειες της συνδρομής ασυμβίβαστων
ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του
ανωτέρω Νόμου.
9) Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε
περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
Διακήρυξης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών
196-198, 18233  Άγ. Ιωάννης Ρέντης,
Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-
procurement.gr,  Φαξ: +30 213
2141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την
(τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή
προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Νόμου
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016),
Βιβλίο ΙV: “ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΩΝ” 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία πα-
ρέχονται πληροφορίες για την υπο-
βολή προσφυγών
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της πα-
ρούσας προκήρυξης: 18.05.2018
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Μαθητικός Διαγωνισμός

Καινοτομίας για τις 

Έξυπνες Πόλεις

Από την ΚΕΔΕ

Στα πλαίσια του δεύτερου Μαραθωνίου Καινοτομίας

City Challenge Crowdhackathon Smartcity 2 που διορ-

γανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας από 28

Ιουνίου έως 1 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος διοργανώνεται Μαθητικός Διαγω-

νισμός Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις.

Η ΚΕΔΕ καλεί  όλους τους μαθητές και μαθήτριες Γυ-

μνασίων και Λυκείων να συμμετέχουν στον μαθητικό

διαγωνισμό καινοτομίας στέλνοντας τις ιδέες και τις

προτάσεις τους για τη βελτίωση των πόλεων και της

καθημερινότητάς μας.

Τρόπος συμμετοχής:

Συμμετέχετε με πρόταση που αφορά τις έξυπνες πό-

λεις επιλέγοντας κάποια ενδεικτική ενότητα ή άλλη

θεματική που αφορά τις πόλεις.

Στείλτε την ιδέα σας σε φόρμα συμμετοχής έως

10/6/2018.

Η ιδέα σας μπορεί να περιλαμβάνει pdf / ppt αρχείο

παρουσίαση έως 10 σελίδες και προτείνεται να περιέ-

χει φωτογραφίες, σχήματα κλπ.

Η παρουσίαση μπορεί να καλύπτει τα παρακάτω:

Σύνοψη της ιδέας

Οφέλη για τους πολίτες

Οφέλη για την πόλη μου

Παράδειγμα εφαρμογής

Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει με βάση την και-

νοτομία, τη δημιουργικότητα και τη δυνατότητα

εφαρμογής της ιδέας.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα ειδοποιήσει τις ομάδες

που θα προκριθούν προκειμένου να παρουσιάσουν

την ιδέα τους στο κοινό στις 30 Ιουνίου 2018 Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ 6 μαθητές.

Δηλώσεις ομάδων μαθητών μέχρι 10.06.2018

Θεματικές ενότητες

Περιμένουν προτάσεις και ιδέες που σχετίζονται με

μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές ενό-

τητες:

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις πόλεις - Φιλικός

Δήμος - Βελτιώνω το περιβάλλον - Δημόσια υγεία

Δίνω λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω καθη-

μερινά (πχ μια λάμπα που δεν δουλεύει, ένας γεμά-

τος κάδος κοκ)

Βραβεία και δώρα

Θα διακριθούν μέχρι 6 ομάδες οι οποίες θα κερδίσουν

δώρα όπως: Ποδήλατα, Drones, Ρομπότ, Φωτογραφι-

κές Μηχανές, Tablet, Ηχοσυστήματα, Βιβλία τεχνο-

λογίας, Συνδρομές μέλους στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Δήλωσε Συμμετοχή Μέχρι 10.06.2018

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ. σύνορα

Βουλιαγμένης - Βάρκιζας, διαμπερές, πλήρως

πολυτελώς επιπλωμένο.

Τηλ. 210 8940.994, 6972250290

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, το γένος ΖΑΡΜΠΗ,

που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί

στον Άγιο Δημήτριο Κορωπιού και η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΩ-

ΣΚΟΛΑΚΗ, του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το

γένος ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στο Κόρμπι Βάρης θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στη Βούλα Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ  “ΑΝΟΙΞΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Ανοιξη” Κιτσίου

καλεί όλα τα μέλη του να παραστούν στη Γενική Συνέλευση

του Συλλόγου την Κυριακή 27-5-2018  ώρα 11.00 πμ. στο

χώρο του Πνευματικού - Πολιτιστισκού Κέντρου Κιτσίου,

λόγω μη απαρτίας στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής

20.5.2018.

ΜΕ  ΤΙΜΗ

Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 697298279      

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυ-

μνασίου Βούλας ευχαριστεί τους υποστηρικτές της δρά-

σης Αδελφοποίησης του 1ου Γυμνασίου Βούλας με το

Alphington Grammar School, χάρη στη σημαντική συμβολή

των οποίων κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση του εκ-

παιδευτικού ταξιδιού στη Μελβούρνη (11-21 Μαρτίου

2018). 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Αστική Μη Κερ-

δοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου

«ΑΙΓΕΑΣ» του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, που ήταν ο κύριος

υποστηρικτής της δράσης. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί επίσης την ασφαλιστική εταιρεία

Groupama που ανέλαβε την ασφαλιστική κάλυψη των

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εκδρομή, καθώς και

τους υποστηρικτές που θέλησαν να κρατήσουν την ανω-

νυμία τους. 

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

του 1ου Γυμνασίου Βούλας

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Περικλέους και Βενιζέλου 16, 166 73 Βούλα 

Τηλ. – Fax: 2108991154      Α.Φ.Μ.: 090086358

e-mail: info@arisvoulas.gr, site: www.arisvoulas.gr 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα

μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από την γέφυρα

της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέως  της Γ.Σ, και  Εφορευτικής επι-

τροπής.

2.  Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.

4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά

με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.

6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου  2018 – 2019

7. Εκλογή 11 τακτικών μελών και 3 αναπληρωματικών για το Δ.Σ. 

8. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη  06/06/2018, την ίδια

ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.

Βούλα  17/05/2018

ΤΟ Δ.Σ.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του E.Ε.Τ.Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστι-

κών Τεχνών Ελλάδος όπως προέκυψε από τις εκλογές της

6ης  Μαΐου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα  στις  14 Μαΐου

2018 και η νέα σύνθεση είναι η εξής:

Πρόεδρος Εύα Μελά, ζωγράφος, χαράκτρια

Αντιπρόεδρος Βασίλης Χαλικιάς, αγιογράφος

Γενικός Γραμματέας Βαρελάς Παναγιώτης, ζωγράφος

Ταμίας Σταφέτος Στέλιος, ζωγράφος

Μέλη: Μάρθα Κορίτσογλου Έφορος Ζωγραφικής, ζωγρά-

φος, Αχιλλέας Βασιλείου Έφορος Γλυπτικής, γλύπτης, Ευ-

θύμης Παπαϊωάννου Έφορος Διακοσμητικής, αγιογράφος,

Ξενάκη Μαριάννα  Έφορος Χαρακτικής, χαράκτρια, Αν-

δρουτσάκης Στάθης, ζωγράφος, Παναγιωτόπουλος Στέ-

λιος, γλύπτης, Χριστοφοράκης Νίκος, ζωγράφος.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

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

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το εθνικό σύστημα υγείας αντιμετωπίζει ολοένα με-

γαλύτερες και πιο σύνθετες προκλήσεις για την αν-

τιμετώπιση των αναγκών υγείας των ασθενών,

ουσιαστικά του κάθε πολίτη. Η ορθολογική διαχεί-

ριση των πεπερασμένων οικονομικών πόρων εξακο-

λουθεί να αποτελεί ζητούμενο, προκειμένου να

αξιοποιηθούν νεότερες τεχνολογίες υγείας. 

Η χρήση των γενόσημων φαρμάκων τα οποία αποτε-

λούν αντίγραφα εγκεκριμένων, πρωτότυπων σκευα-

σμάτων μπορεί πράγματι να συμβάλει στην

εξοικονόμηση πόρων και στη χρηματοδότηση της

καινοτομίας, διευρύνοντας παράλληλα την πρό-

σβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες. 

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται συχνά συζήτηση σχε-

τικά με το βαθμό διείσδυσής τους στην ελληνική

αγορά, τη σκοπιμότητα της χρήσης τους και τους λό-

γους μειωμένης ανταπόκρισης του κοινού. 

Το κοινό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς κάθε

δημόσια αρχή και είναι λογικό να είναι καχύποπτο,

πόσο μάλλον σε κάτι που δεν ακούγεται ξεκάθαρο.

Η λύση να θεσπίσουν κίνητρα - πληροφορίες λένε -

για μείωση έως και μηδενική συμμετοχή για τους

ασφαλισμένους που προτιμούν τα γενόσημα, ίσως

βοηθήσει στην αύξηση της κατανάλωσης σε σχέση

με τα “πρωτότυπα” φαρμακευτικά σκευάσματα.

Με ερωτηματολόγιο η «Θετική Φωνή» επιχειρεί να

προσδιορίσει τη γνώμη των πολιτών, τις στάσεις και

τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα γενόσημα φάρ-

μακα, ως δείκτες εμπιστοσύνης για τη χρήση, την

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. 

tofarmakomou.positivevoice.gr

ONLINE ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    26  ΜAΪOY 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

«Επιτακτικός ο έλεγχος για ηπατίτιδα C σε όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945-1980»
Αλλάζει το «τοπίο» σε ότι αφορά την ηπατίτιδα C στην Ελ-

λάδα, με την εδώ και λίγες εβδομάδες πρόσβαση των πο-

λιτών χωρίς ραντεβού για εξέταση και θεραπεία σε 26

νοσοκομεία της χώρας, αλλά και με την πρόσβαση περισ-

σότερων ασθενών στις νέες θεραπείες, καθώς επίσης και

με την «υποχρεωτική» εξέταση σε άτομα που έχουν γεν-

νηθεί μεταξύ 1945-1980.

Σε συνέντευξη του (Πρακτορείο Fm) ο καθηγητής Παθολο-

γίας-Γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και πρόεδρος της Επιτροπής Υλοποίησης

και Παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την

αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης,

αναφέρει ότι «ο ΕΟΠΥΥ έχει στείλει εντολή στην ΗΔΙΚΑ,
η οποία προβλέπει ότι όταν οποιοσδήποτε γιατρός κατα-
χωρεί επίσκεψη ατόμου που έχει γεννηθεί μεταξύ 1945-
1980, θα βγαίνει ειδοποίηση ότι αυτός ο ασθενής πρέπει
να ελεγχθεί για ηπατίτιδα C».
O λόγος είναι ότι με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες και

τις καταγραφές, φαίνεται ότι πάνω από το 60% των λοιμώ-

ξεων που έχουμε στην Ελλάδα, είναι σε άτομα του γενικού

πληθυσμού που έχουν γεννηθεί αυτές τις δεκαετίες, όπου

δεν υπήρχαν καλές νοσηλευτικές ή ιατρικές πρακτικές, οι

οποίες όμως πλέον έχουν αλλάξει.

Οι ειδικές ομάδες που χρήζουν ελέγχου

οιοι άλλοι πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται εύλογο.

«Όσοι έχουν συμπεριφορές που μπορεί να τους έχουν εκ-

θέσει σε κίνδυνο, δηλαδή έχουν κάνει χρήση ενέσεων,

καθώς και μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων του πριν το

1992. Επίσης άτομα που έχουν υποστεί μεταμόσχευση ορ-

γάνου πριν το 1992, ή είχαν πολλαπλές νοσηλείες πριν τα

μέσα της δεκαετίας του 1990. Υποχρεωτική είναι η εξέταση

και για όποιον σε ένα απλό τσεκ-απ βρει αυξημένα, τα απλά

ηπατικά ένζυμα, τις τρανσαμινάσες, καθώς επίσης και για

ειδικές ομάδες όπως είναι οι αιμοκαθερόμενοι, όσοι έχουν

άλλες λοιμώξεις όπως hiv, ή όσοι εκτίθενται με παρόμοιες

συμπεριφορές και στον ιό της ηπατίτιδας C».

Η σύσταση είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έστω μία φορά στη

ζωή τους να προσθέσουν στο απλό τσεκ-απ που κάνουν,

μία εξέταση, το αντίσωμα της ηπατίτιδας C, λέει ο κ. Πα-

παθεοδωρίδης.

Οι αδιάγνωστοι το μεγάλο στοίχημα
Η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών εδώ και λίγες εβδο-

μάδες για εξέταση και θεραπεία έναντι της ηπατίτιδας C σε

ηπατολογικά ιατρεία, χωρίς ραντεβού σε 26 νοσοκομεία

της χώρας είναι από τις πρώτες ενέργειες του εθνικού σχε-

δίου, σύμφωνα με τον καθηγητή.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν κάποια πρώτα συμπερά-

σματα από το πρόγραμμα αυτό, ο κ. Παπαθεοδωρίδης

απαντά ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς. Ωστόσο, επισημαίνει

ότι το μεγάλο στοίχημα δεν είναι οι ασθενείς που γνωρί-

ζουν ότι πάσχουν και δεν είχαν πρόσβαση ή είχαν δυσκο-

λίες στην πρόσβαση σε ηπατολογικά ιατρεία.

Aδιάγνωστοι σχεδόν οι 8 στους 10 ασθενείς με ηπατίτιδα C

«Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος είναι οι αδιάγνω-

στοι που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 75% των ασθενών,

δηλαδή περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι στην Ελλάδα

έχουν ηπατίτιδα C και δεν το γνωρίζουν. Άρα η μεγάλη μας

προσπάθεια είναι να αυξήσουμε τη διάγνωση και ως εκ τού-

του αυτοί που θα διαγνωστούν θα έχουν και εύκολη πρό-

σβαση

Πάνω από 98% επιτυχία στην εκρίζωση του

ιού από τις νέες θεραπείες

Υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη, κατάλοιπο από τις πα-

λαιότερες θεραπείες πριν το 2014, που δεν πετύχαιναν σε

όλους τους ασθενείς, ήταν ενέσιμες, είχαν παρενέργειες

κι έτσι υπήρχε ένας φόβος και μία δικαιολογημένη άρνηση

από πλευράς ασθενών, αναφέρει ο κ. Παπαθεοδωρίδης.

Πλέον όμως, όπως εξηγεί, οι θεραπείες είναι πολύ εύκολες.

Είναι δισκία και οι πιθανότητες τους για εκρίζωση του ιού

ξεπερνούν το 98% και χωρίς παρενέργειες, όταν παλαι-

ότερα οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν 50% .

Προσπάθειες για να παίρνουν τις νέες θεραπείες οι ασθε-

νείς όλων των σταδίων

Μέχρι πέρσι τον Ιούλιο στις νέες θεραπείες είχαν πρό-

σβαση κατά κύριο λόγο οι ασθενείς που είχαν κύρωση και

όσοι είχαν σοβαρή βλάβη στο συκώτι, δηλαδή όσοι ήταν

ένα στάδιο πριν την κύρωση, οι οποίοι είχαν πάρει τις πα-

λιές θεραπείες και είχαν αποτύχει, δηλώνει ο καθηγητής.

«Από πέρσι τον Ιούλιο όμως μετά από μία αρκετά πετυχη-

μένη διαπραγμάτευση στη χώρα μας, έπεσε το κόστος των

φαρμάκων κι έτσι μπορούμε με τα ίδια χρήματα να θερα-

πεύουμε πολύ περισσότερους ασθενείς». Δηλαδή πλέον

μπορούν όλοι οι ασθενείς να πάρουν τις νέες θεραπείες

ρωτάμε τον κ. Παπαθεοδωρίδη. «Όχι. Πρέπει ο ασθενής να

έχει από μέτρια βλάβη και πάνω, στο συκώτι. Ελπίζουμε

όμως από το Σεπτέμβριο που λήγει περσινή διαπραγμά-

τευση με τις φαρμακευτικές, λόγω της 14μηνης διάρκειας

της, να αρθούν τα εμπόδια αυτά, και να έχουν πρόσβαση

όλοι οι ασθενείς».

«Κάνουμε θόρυβο για την Ηπατίτιδα C»
Όπως αναφέρει ο καθηγητής, μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινή-

σει μία μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία σε ΜΜΕ και social

media από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος, με

την υποστήριξη του συλλόγου ασθενών Προμηθέας και υπό

την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Κάνουμε Θό-

ρυβο για την Ηπατίτιδα C». Όσον αφορά τα επόμενα βή-

ματα που ετοιμάζει η Επιτροπή Υλοποίησης του Εθνικού

Σχεδίου για την Ηπατίτιδα C, σύμφωνα με τον κ. Παπαθεο-

δωρίδη, είναι ειδικά προγράμματα παρέμβασης σε χρήστες,

κρατούμενους, σε μονάδες μεσογειακής αναιμίας, αιμοκά-

θαρσης και γενικότερα σε ειδικές ομάδες που θα ξεκινή-

σουν από το Σεπτέμβριο

*Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης είναι καθηγητής Παθολογίας-

Γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, πρόεδρος της Επιτροπής Υλοποίησης και

Παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αν-

τιμετώπιση της Ηπατίτιδας C, πρόεδρος της Ελληνικής

Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος και διευθυντής της Γα-

στρεντερολογικής Κλινικής στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο

Αθηνών.

medicalnews.gr

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων &

Φίλων Ατόμων με Αυτισμό

Προσφυγή στο ΣτΕ

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής

κυβέρνησης, όπως θεσπίστηκαν και ισχύουν από την

1/1/18, τα άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού δέχονται άλλο

ένα καίριο πλήγμα καθώς:

Το ποσοστό αναπηρίας που είχε καθιερωθεί στο 67%  μει-

ώνεται στο 50% για τα άτομα που κρίνονται ως υψηλής

λειτουργικότητας και με ήπια νοητική υστέρηση ή κανο-

νική κατανομή στο δείκτη νοημοσύνης. Η απόφαση αυτή

καταγγέλλεται ως ιδιαιτέρως βλαπτική, εφόσον η μείωση

του ποσοστού:

1. Συμπαρασύρει μια σειρά από παροχές ζωτικής σημα-

σίας, όπως επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, ελεύθερη με-

τακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς..

2. Θέτει τη μελλοντική τους επιβίωση σε σοβαρό κίν-

δυνο, καθώς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η με-

ταβίβαση της σύνταξης του θανόντα γονέα ισχύει μόνο

για τα ποσοστά αναπηρίας του 67% και άνω και με το χα-

ρακτηρισμό, «ανίκανος για βιοποριστική εργασία». Ως

αποτέλεσμα, τα άτομα με ΔΑΦ χάνουν το μοναδικό πόρο

επιβίωσης που υπήρχε μέχρι πρόσφατα, σε περίπτωση

απώλειας της γονικής προστασίας λόγω θανάτου.

3. Στην Ελλάδα δεν υφίσταται κοινωνικό κράτος που να

εγγυάται ασφάλιση και εργασία με βάση τις ποσοστιαίες

προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, φορείς παρο-

χής επαγγελματικής κατάρτισης συνδεδεμένους με την

αγορά εργασίας ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων

Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου προχώρησε στην προ-

σφυγή στο ΣτΕ με κύριο στόχο την προάσπιση των δι-

καιωμάτων των ατόμων με αυτισμό όπως αυτά

κατοχυρώνονται από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώ-

ματα των ατόμων με αναπηρία η οποία κυρώθηκε στη

χώρα μας το 2012 και εξειδικεύτηκε το 2017.

Το Δ. Σ.

Κλάδου Ειρήνη (Πρόεδρος)

Μελισσινός Παύλος (Αντιπρόεδρος)

Καρασούλη Καλλιόπη ( Γραμματέας)
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Την έναρξη διαδικασιών για να δημιουργηθεί «Σπίτι της Γυμνα-

στικής» στο Δήμο Σαρωνικού, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιώρ-

γος Σωφρόνης, στο 7ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής που

οργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Λαγονησίου και ετέθη υπό την

αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού και της Ελληνικής Γυμναστικής

Ομοσπονδίας.

Το 7ο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαΐου στο

κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Κακλαμανάκης» με αθλητές και

προπονητές από τον Δήμο, και την υπόλοιπη Αττική, που πρό-

σφεραν για μια ακόμη χρονιά, ένα ξεχωριστό θέαμα, με προ-

γράμματα γυμναστικής πλαισιωμένα από μουσική και χορό. 

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν, κατά σειρά εμφάνισης, οι εξής

σύλλογοι και σωματεία: Αθλητικός Όμιλος Λαγονησίου, Α.Σ.

Πρωτοπορία-Ελληνοαγγλική Αγωγή, Ν.Π.Δ.Δ. Βραυρώνιος-

Δήμου Μαρκοπούλου, ΠΝΟΗ Μοσχάτου, ΑΕΣΑΦ Κούρος,

Α.Π.Ε. Γιτάνη Περιστερίου, Α.Π.Σ. Κτησιφών Παιανίας, Παλαι-

στικός Σύλλογος Ραφήνας – Πικερμίου, Γ.Α.Σ. Καλυβίων, Ο.Α.

Λαυρίου, Φ.Ο.Μ. Κότινος. 

Βραβεύθηκαν όλες οι αθλητικές ομάδες που συμμετείχαν,

ανάμεσά τους και ο αθλητής Διακουμάκος Αλέξανδρος, για το

χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταμοσχευμέ-

νων στο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Η βράβευση

έγινε από τον Πρόεδρο του Α.Ο.Λ. Παναγιώτη Δούρο.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, ανακοίνωσε την

έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία «Σπιτιού της Γυμνα-

στικής» σε έκταση που διαθέτει ο Δήμος, στην περιοχή της Γα-

λάζιας Ακτής και δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για την

εξέλιξη που βλέπουμε να έχει αυτός ο θεσμός, τόσο σε επί-

πεδο συμμετοχής και απήχησης, όσο και σε επίπεδο ποιότη-

τας. Η επιτυχία του, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι οι

τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι, όταν λειτουργούν με αίσθημα ευ-

θύνης για τη νέα γενιά και αγάπης για τον αθλητισμό, μπορούν

να παράγουν ουσιαστικό και σημαντικό έργο».

Το παρών έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής,

Πέτρος Φιλίππου και θεσμικοί εκπρόσωποι φορέων.

Πανελλήνιοι Αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης,

Special Olympics, πραγματοποιήθηκαν στο Λουτράκι

14 έως 18 Μαΐου, με τους αθλητές του Δήμου 3Β και

του Αρη Βούλας να φέρνουν μεγάλες επιτυχίες.

1 χρυσό στο Απλό Ανδρών κατέκτησε ο Νίκος Ζαχα-

ρόπουλος.

1 χρυσό  στο διπλό Γυναικών η Σωτηρία Κυριακίδου

1 χάλκινο στο απλό Γυναικών η Σωτηρία Κυριακίδου

και δύο ακόμη χάλκινα στο διπλό ανδρών από τους

Τουφεκούλα Κώστα / Ασλάνη Αλέξανδρο, Σταματό-

πουλο Κώστα και Νίκο Ζαχαρόπουλο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι πέντε αθλη-

τές ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών!

Προπονητής της ομάδας είναι ο Ηλίας Μακρής. Στη

Γραμματεία των αγώνων βοήθησαν εθελοντικά με την

παρουσία τους ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Άγγε-

λος Μακρής, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής

Τότης Φυλακούρης και ο παλαίμαχος αθλητής

Μπαρμπέρης Γιώργος.

“Σπίτι της Γυμναστικής” στο Δήμο Σαρωνικού

έχει βάλει στόχο η Δημοτική Αρχή 

Aστέρια του διεθνούς στίβου 

στα  «Dromia 2018»

To Σάββατο 26 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο «Κωνσταντί-

νος Μπαγλατζής» της Βάρης, θα συναντηθούν μεγάλα

αστέρια του διεθνούς στίβου, προκειμένου να συμμετά-

σχουν στο διεθνή αγώνα «DROMIA 2018» sprint and relays

meeting. Τον αγώνα συνδιοργανώνουν ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού

και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), ο Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ

και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας και τελεί υπό την αιγίδα του

ΣΕΓΑΣ.

Στον πρότυπο αυτό αγώνα θα συμμετάσχουν μόνο πρω-

ταθλητές και διακεκριμένοι αθλητές με εγχώριες και διε-

θνείς διακρίσεις, μεγάλες προσωπικότητες του

αθλητικού στερεώματος στις ταχύτητες. 

Μεγάλες επιτυχίες αθλητών ΑμεΑ του

Δήμου 3Β στους Πανελλήνιους Αγώνες

Ο
αθλητής του Γ.Σ.Αρη Βούλας, Παναγιώτης Ατσίκπα-

σης, που αγωνίζεται με τα χρώματα του ΑΣ Μεσο-

γειακός, στην επιτραπέζια αντισφαίριση, πέτυχε να

προκριθεί στα τελικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Παμπαίδων - Παγκορασίδων, που θα γίνουν 26, 27, 28

Μαΐου στην Καβάλα.

Η επιτυχία του Παν. Ατσίκπαση είναι πολύ μεγάλη, καθώς μόλις

8 από τους 32 συνολικά αθλητές, πέρασαν από τα προκριματικά

της Αττικής που έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
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...στο κύλισμα της μπάλας

BASKET LEAGUE
«Καθάρισε» νωρίς η τετράδα

Τη σπουδαιότερη επιτυχία του μέχρι σήμερα πανηγύρισε ο

Προμηθέας με την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket

League, μετά τις νίκες του επί του Λαυρίου

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η 1η φάση των πλέι οφ της Basket

League, καθώς και οι τέσσερις ομάδες που είχαν το πλεο-

νέκτημα έδρας έφτασαν στο 2-0 στις νίκες επί των αντιπά-

λων τους και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του

πρωταθλήματος.

Στο ντέρμπι των «Δικεφάλων», ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τη φε-

τινή του κυριαρχία σε βάρος της ΑΕΚ, την οποία νίκησε για

τέταρτη φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις και δεύτερη στα

πλέι οφ, επικρατώντας και στο ΟΑΚΑ, με σκορ 93-88, και

τελειώνοντας τη σειρά. Οι Θεσσαλονικείς, που επιστρέ-

φουν στην τετράδα του πρωταθλήματος μετά από απουσία

τριών χρόνων, είχαν την υπεροχή εξαρχής και πήραν δια-

φορά στο σκορ την οποία διατήρησαν μέχρι το 30' (23-28

στο 10λεπτο, 41-46 στο ημίχρονο, 64-70 στο τέλος της 3ης

περιόδου). Στις αρχές της 4ης περιόδου οι γηπεδούχοι ανέ-

καμψαν, μειώνοντας σε 70-72, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι

«απάντησαν» με ευστοχία στα μακρινά σουτ (καθοριστικά

τρίποντα των Μαργαρίτη και Κατσίβελη) και δείχνοντας

συγκέντρωση στα τελευταία κρίσιμα λεπτά διατήρησαν το

προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του πέτυχε ο Προμη-

θέας Πάτρας με την πρόκρισή του στα ημιτελικά, μετά από

τη δεύτερη νίκη του επί του Λαυρίου, αυτή τη φορά εκτός

έδρας με 79-77. Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, με τους

φιλοξενούμενους να προηγούνται στο μεγαλύτερο διάρ-

κειά του (19-22, 32-44, 56-65). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν

στο 4ο δεκάλεπτο και μετέτρεψαν τον αγώνα σε ντέρμπι

στο τελευταίο τρίλεπτο (72-74), αλλά ο Μακένζι Μουρ στά-

θηκε μοιραίος για την ομάδα του, χάνοντας δυο φορές την

ευκαιρία για ισοφάριση.

Χωρίς προβλήματα πήραν την πρόκριση οι δύο «αιώνιοι».

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 87-69

και ο Ολυμπιακός, σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με τον

πρώτο αγώνα στο ΣΕΦ, επικράτησε της Κύμης στη Χαλκίδα

με 88-67.

Ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Η κόντρα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι που συγκεντρώνει

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα ζευγάρια των ημιτελικών,

με τους «πράσινους» να διανύουν περίοδο εξαιρετικής

φόρμας αλλά και τον ΠΑΟΚ να εμφανίζεται ανεβασμένος

αγωνιστικά και ψυχολογικά. Στο άλλο ζευγάρι, ο Ολυμπια-

κός είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στην έκπληξη του

πρωταθλήματος, Προμηθέα. Η πρόκριση στον τελικό κρίνε-

ται στις 3 νίκες και το πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση

5ου αγώνα ανήκει στους δύο «αιωνίους».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΑΚΑ
Επιχειρηματικές κόντρες με φόντο την πώλησή του

Eπιχειρηματικές κόντρες με φόντο ένα ακόμη «φιλέτο» της

δημόσιας περιουσίας, το συγκρότημα του ΟΑΚΑ, βρίσκον-

ται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Για τις Ολυμπιακές

εγκαταστάσεις έχουν γίνει γνωστές εδώ και δυο μήνες οι

βλέψεις ολικής απόκτησής τους από ομάδα Ελλήνων και

ξένων επιχειρηματιών, με σκοπό την εμπορική του εκμετάλ-

λευση σε όλους τους τομείς, όπως φαίνεται από το σχέδιο

που είδε το φως δημοσιότητας, με την επωνυμία «Athens

Alive». Για το θέμα αναμένεται συνάντηση εκπροσώπων της

επιχειρηματικής ομάδας με τον Αλέξη Τσίπρα τις επόμενες

ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας

της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μέλος της επιχειρηματικής ομά-

δας του «Athens Alive», με δηλώσεις του στο ραδιόφωνο

του «sport24» εξαπέλυσε επίθεση κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ, που

υπέγραψε νέα σύμβαση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου

του ΟΑΚΑ για την επόμενη διετία. 

Από πλευράς ΑΕΚ επισήμως δεν υπήρξε αντίδραση,

ωστόσο από την ΠΑΕ ανέφεραν πως ο χρόνος της υπογρα-

φής της σύμβασης σχετίζεται με την καταληκτική ημερο-

μηνία μέχρι την οποία πρέπει να δηλωθεί το γήπεδο ενόψει

αδειοδότησης.

ΦΑΪΝΑΛ 4 - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Επιστροφή στην κορυφή για τη Ρεάλ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε στο Βελιγράδι η Ρεάλ

Μαδρίτης, νικώντας τη Φενερμπαχτσέ με 85-80 στον τελικό

του Φάιναλ 4 της Ευρωλίγκας. Οι Μαδριλένοι επέστρεψαν

στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από τρία χρό-

νια και έγιναν η πρώτη ομάδα που φτάνει σε διψήφιο

αριθμό κατακτήσεων, καθώς αυτός είναι ο 10ος τίτλος τους

στη διοργάνωση, από καταβολής της ως Κυπέλλου Πρωτα-

θλητριών.

Με πρωταγωνιστή τον Φαμπιάν Κόζερ, που έκανε ίσως την

καλύτερη εμφάνισή του με την ομάδα, τον Ντόνσιτς να

δίνει τις λύσεις στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, σε συνδυα-

σμό με τις κρίσιμες βοήθειες σε περιφέρεια (Κάρολ, Γιουλ,

Ρούντι) και κάτω από τα καλάθια (Ρέγιες, Ταβάρες), η Ρεάλ

έδειξε ανώτερη αγωνιστικά. Η δε Φενέρ απέτυχε να υπε-

ρασπιστεί τον τίτλο της εξαιτίας της μέτριας συνολικής της

απόδοσης, με βασικά της ατού (Βέσελι - Σλούκα - Ντατόμε)

να είναι σε κακή μέρα και μόνο τον Νικολό Μέλι (28 πόντοι)

να παλεύει.

Μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο μέρος, η Ρεάλ κατάφερε

να εδραιώσει ένα ελαφρύ προβάδισμα στο διάστημα 25' -

35' (59-52 στο 28', 68-61 στο 35'), με τη Φενέρ να επιχειρεί

την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, όταν και μείωσε σε 81-

78 στο 38'. Σε εκείνο το σημείο, ένα κρίσιμο καλάθι του

Τόμπσον για το 83-78 ήταν που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ

της Ρεάλ.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κοζέρ 17 (3 τρίποντα), Ράντολφ 3 (1),

Φερνάντεθ 5 (1), Ντόνσιτς 15 (1), Ρέγες 6, Καμπάτσο, Αγιόν

4, Κάρολ 9 (2), Ταβάρες 8 (5 ριμπάουντ), Γιουλ 5 (1 τρ.),

Τόμπκινς 10 (6 ρ.).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Τόμπσον, Μέλι 28 (7 τρ.), Γουαναμέικερ

14 (2), Σλούκας 7 (2), Νάναλι, Γκούντουριτς, Βέσελι 3 (5

ριμπάουντ), Κάλινιτς 7 (1 τρ.), Ντίξον 7 (1), Ντουβερίογλου

8 (4/4 δίποντα), Ντατόμε 6.

3η η Ζαλγκίρις
Ολοκληρώνοντας την εξαιρετική φετινή της πορεία, η

Ζαλγκίρις Κάουνας κατέλαβε την 3η θέση, νικώντας στο

μικρό τελικό με 79-77 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Αντίθετα η ρω-

σική ομάδα, με δύο ήττες στο Βελιγράδι, τελείωσε άδοξα

τη φετινή της ευρωπαϊκή πορεία, διαψεύδοντας πλήρως τα

υπέρ της προγνωστικά.

FOOTBALL LEAGUE

Παραμονή στο «παρά 1» για τον Εργοτέλη

Ο Εργοτέλης ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 33ης και

προτελευταίας αγωνιστικής στη Football League, αφού

χάρη στη νίκη του με 5-1 επί του Αιγινιακού εξασφάλισε

οριστικά την παραμονή του στην κατηγορία. Αντίθετα, μετά

τις ήττες τους, Αναγέννηση Καρδίτσας, Σπάρτη και Αιγινια-

κός θα παλέψουν στο φινάλε για την αποφυγή της θέσης

που απομένει για να συμπληρωθεί το γκρουπ των ομάδων

που υποβιβάζονται. Την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί και

η μάχη του τίτλου στην κατηγορία μεταξύ του πρωτοπόρου

ΟΦΗ και του 2ου Αρη, που ήδη έχουν εξασφαλίσει την

άνοδο στη Super League.

ΠΟΛΟ

«Αντίο» της Ελ. Κούβδου στην Εθνική
Μετά από μια σπουδαία θητεία 11 χρόνων στις τάξεις των

Εθνικών ομάδων, η διεθνής τερματοφύλακας της Βουλιαγ-

μένης, Ελενα Κούβδου, έβαλε το φινάλε στην παρουσία

της στην Εθνική γυναικών, μετά από συνάντηση που είχε

με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Μορφέση.

Μετά τη συνάντηση, σε δήλωσή της η Ελ. Κούβδου χαρα-

κτήρισε την παρουσία της στην εθνική τιμή και ένα όνειρό

της που είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΛΗ
«Χάλκινο» η Πρεβολαράκη

Μια ακόμα επιτυχία για την ίδια και την ελληνική πάλη

σημείωσε η Μαρία Πρεβολαράκη, κατακτώντας το

χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

ανδρών - γυναικών, που έγινε στη Ρωσία. Είναι η δεύ-

τερη συνεχόμενη φορά που η Ελληνίδα αθλήτρια ανε-

βαίνει στο ευρωπαϊκό βάθρο, αφού είχε αναδειχθεί 3η

και κατά την περσινή διοργάνωση. Παράλληλα, με το

νέο μετάλλιο η Μ. Πρεβολαράκη έφτασε τα έξι συνο-

λικά σε μεγάλες διοργανώσεις, ξεπερνώντας στη σχε-

τική λίστα τον Μπάμπη Χολίδη, που είχε στη καριέρα

του 5 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκά

και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Στον μικρό τελικό της κατηγορίας των 53 κιλών η Πρε-

βολαράκη αντιμετώπισε την Τουρκάλα Εργκέ, την

οποία μετά από συναρπαστικό αγώνα νίκησε με 7-5,

κατακτώντας την 3η θέση στην κατηγορία. Νωρίτερα

είχε δώσει τη μάχη του ημιτελικού κόντρα στην παγ-

κόσμια πρωταθλήτρια Βανέσα Καλαντίσκαγια από τη

Λευκορωσία, το εμπόδιο της οποίας, όπως και πέρυσι

πάλι στον ημιτελικό, δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Ημερίδα στίβου στη Γλυφάδα

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας με τον Αθλη-

τικό Τομέα  του Δήμου Γλυφάδας και την ΕΑΣ

ΣΕΓΑΣ  Πειραιά  και  Νοτιοδυτικής Αττικής  οργανώ-

νουν  ημερίδα στίβου.

1. Αθλητών Στίβου Special Olympics -  ΑμεΑ

2. Ακαδημιών Στίβου 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο 6ο Δημοτικό Γυμναστή-

ριο του Δήμου Γλυφάδας, την  Τετάρτη  6  Ιουνίου

2018 με αγωνίσματα, όπως: άλμα εις μήκος, άλμα

εις ύψος, διελκυστίνδα, Σκυταλοδρομίες.



O HΓΕΜΟΝΑΣ
του Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Ναπολέοντα
Βοναπάρτη
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Ναπολέοντα

Βοναπάρτη

KYKΛΟΦΟΡΕΙ

Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Μαλακό εξώφυλο 20 ευρώ και Επετειακή έκδοση αριθμημένη, δερματόδετη 50 ευρώ


