
21ο €

«Κόκκινη κλωστή δεμένη
στην ανέμη τυλιγμένη,
δώσ’ της κλώτσο, να γυρίσει
παραμύθι ν’ αρχινίσει...

Την περασμένη εβδομάδα είχα υποσχεθεί να σας

πω (να γράψω) ένα παραμύθι, για μικρούς και με-

γάλους.

Να, λοιπόν: Μια φορά κι έναν

καιρό ήταν ένα σκουληκάκι, που

όσο ήταν μικρό και ζούσε πάνω σ’

ένα κλαράκι ενός δέντρου του

δάσους, άκουγε τη μαμά του, κι

έτρωγε το φαγάκι του, για να με-

γαλώσει γρήγορα!

Ακουγε τη μαμά του, αλλά του

άρεσε κιόλας να τρώει τα πράσινα τρυφερά φυλ-

λαράκια, του κλαδιού του.

Κι όσο έτρωγε, τόσο μεγάλωνε! Κι από άσπρο,

που ήταν αρχικά, άρχισε ν’ αλλάζει χρώμα και γι-

νόταν... πράσινο. Έτσι, δύσκολα το ξεχώριζες

μέσα στα φυλλώματα, αφού είχε το ίδιο χρώμα

με τα φύλλα του δέντρου...

Λένε μάλιστα, μερικοί, πως αυτό το πράσινο

χρώμα, που το έκανε δυσκολοδιάκριτο, το απέ-

κτησε από εξυπνάδα, για να μη το βλέπουν οι εχ-

θροί του· τα πουλιά και τα φίδια!

Κι όσο μεγάλωνε, τόσο ήθελε να φάει πιο πολύ.

Τα μεγάλα ζώα, βλέπετε, χρειάζονται πιο πολύ

φαΐ, απ’ ότι χρειάζονται τα μικρά ζωάκια.

Έτρωγε λοιπόν πιο πολύ, όσο μεγάλωνε, κι όσο

πιο πολύ μεγάλωνε, τόσο πιο πολύ έτρωγε!

Οπότε, έφαγε γρήγορα τα φυλλαράκια του κλα-

διού του, αλλά και τα φυλλαράκια των διπλανών

κλαδιών, που ξεράθηκαν!   Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Μεταρρύθμιση στην 
Αυτοδιοίκηση ή απλώς

«εκλογικός νόμος»;
γράφει ο Θανάσης Ζούτσος*

Σελίδα 16

Ιταλία και 
Ευρωπαϊκή Ένωση

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Σελίδα 17

Ξεκινά ανοιχτό Δημοτικό
Πανεπιστήμιο στο Δήμο

Σαρωνικού
Σελίδα 12

Ψεκασμοί κουνουπιών
στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 12

Σεμινάριο Μελισσοκομίας
Σελίδα 6

«Σωκράτης ἐρωτηθείς
τίνες εὐδαίμονες, εἶπεν
οἷς καί φρένες ἀγαθαί
καί λόγος πρόσεστιν»

Κοίτα σελ. 14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Ένα «παραμύθι» 

για μικρούς και μεγάλους

Το αδηφάγο
σκουλήκι 

Απαγορευτική η τιμή για κολύμβηση
στην ιαματική Λίμνη Βουλιαγμένης

Ένα 

φυσικό

αγαθό 

που έχει 

γίνει 

“χρυσό” 

εμπόριο. 
Σελίδα 7

Αυξήσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων από τον ΕΔΣΝΑ

οδηγεί σε αύξηση δημοτικών τελών! Σελίδα 7
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

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

Έτσι, σιγά – σιγά, έφαγε όλα τα φύλλα του δέν-

τρου του, κι αυτό ξεράθηκε!

Το σκουλήκι όμως από το πολύ φαΐ είχε γίνει με-

γάλο. Έτσι, με τα κοντά μικρά πολλά ποδαράκια

του, κατέβηκε από το ξερό δέντρο, και ανέβηκε εύ-

κολα στο διπλανό δέντρο του δάσους.

Μα όπως είχε μεγαλώσει πολύ, κι έτρωγε πιο πολύ

φαΐ, γρήγορα έφαγε όλα τα χλωρά φυλλαράκια κι

αυτού του δέντρου και ξεράθηκε κι αυτό. 

Μα το δάσος είχε τόσα δέντρα, που το σκουλήκι

της ιστορίας μας, δεν χωλόσκαγε που ξεραίνονταν

το ένα μετά το άλλο, τα δέντρα του δάσους.

Τώρα όμως που είχε γίνει ένα σκουλήκι γίγας,

ήθελε ένα δέντρο την ημέρα για φαΐ και σε λίγο

δεν του έφθανε και αυτό!

Σύντομα, μετά από λίγο καιρό, είχαν ξεραθεί όλα

τα δέντρα του δάσους, αφού το σκουλήκι-δεινό-

σαυρος είχε φάει όλα τα φύλλα και τα κλαδιά

ακόμη.

Κι έπειτα, μην έχοντας πια να φάει και μη μπορών-

τας ούτε καλά – καλά να κινηθεί απ’ το πολύ

βάρος, ψόφησε!

Ηθικό και πρακτικό δίδαγμα για τα ...παιδιά: 

Οταν η καλή μανούλα, του ΄λεγε να τρώει το φα-

γάκι του για να μεγαλώσει, σωστά το έλεγε. Αλλά

όσο χρειαζόταν, όχι παραπάνω· με μέτρο!

Το σκουλήκι ξεπέρασε κατά πολύ το μέτρο κι

έπαθε γιγαντισμό. Κι όσο πιο πολύ έτρωγε γιγάν-

τωνε και πιο πολύ και χάλασε την ισορροπία της

φύσης.

Μ’ αυτό τον τρόπο, καταναλώνοντας τ’ αποθέματα,

χωρίς να προλαβαίνουν αυτά ν’ αναπληρωθούν,

εναντιώθηκε στη φύση και στις δυνατότητες ανα-

παραγωγής και αναπλήρωσής της με αποτέλεσμα

την αυτοκαταστροφή του!

Κάποιοι λένε πως τα ψιλοκατάφερνε τρώγοντας τα

ξερά ξύλα, που δεν του άρεσαν και τόσο, αλλά

όπως το δάσος ήταν ξερό, θες από κεραυνό, θες

από άλλη αιτία, άναψε πυρκαγιά στο δάσος, καί-

γοντας ό,τι υπήρχε σ’ αυτό. Από τις άγριες φλόγες

που τις γιγάντωνε ο αέρας, δεν γλίτωσε ούτε το

βραδυκίνητο γιγάντιο σκουλήκι, που ήταν και η

αιτία της όλης καταστροφής.

Κάποιοι θεωρητικοί βρήκαν την ευκαιρία να παρο-

μοιάσουν το «αδηφάγο σκουλήκι» με τον καπιτα-

λισμό! 

Τη φωτιά στο δάσος, με την επανάσταση, και τις

ομοιότητες του αδηφάγου ζώου με τον καπιταλι-

σμό, στην απληστία και στη λαιμαργία, που δεν

είναι πάντοτε τροφική, αλλά συμβολικά μας περι-

γράφει κάθε ακόρεστον οργανισμό.

Αυτό το παραμύθι το έλεγα στα παιδιά μου όταν

ήταν μικρά και τους άρεσε. Ίσως τα ωφέλησε κιό-

λας. Πάντως, θαρρώ πως είναι ένα καλό παραμύθι,

για παιδιά από 8 έως ...88 ετών...

Ο Παραμυθάς παππούς 

Κώστας Βενετσάνος

Ακόμη ψάχνονται πού ανήκει το Γη-
ροκομείο στη Βούλα! Σελ. 6

Απαράδεκτη η κατάσταση στην πλα-
τεία της Βούλας Σελ. 7 & 11

“Ρωγμή στον καθρέφτη”
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά! 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Κινητά: Πώς αδειάζουν τα δεδομένα
την τσέπη σας Σελ. 10

Ορισμός της πολιτικής απάτης 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Στην Εθνική η αθλήτρια του ΝΑ.Ο.Β.
Βικτωρία Σμυρνιούδη Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Το αδηφάγο σκουλήκι

Toπική Οργάνωση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Toπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης σας προσκαλεί την Πέμπτη

21 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.30 στο Exclusive (Do

It), παραλία Βάρκιζας, με κεντρικό ομιλητή τον αν-

τιπρόεδρο της Ν.Δ. Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Οι
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα
του 2018».

Η Πρόεδρος Κ. Σαραντάκου 

Τα μέλη

Ι. Προεστός, Ν. Νανούρης, Α. Λεντή, Δ. Γεωργιάκος,

Α. Αμιράλης, Ν. Μεταξά, Ι. Παλαμιδάς, Ε. Μελέτη, Ν. Μακρής

Τροποποίηση 

κυκλοφοριακής μελέτης 

στο Σταυρό

Επαναλαμβάνουμε την ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης

για προτάσεις στην τροποποίηση της κυκλοφοριακής με-

λέτης στο Σταυρό Γέρακα, γιατί είχε λάθος τηλέφωνο και

δεν μπορούν οι ενδαιφερόμενοι να επικοινωνήσουν.

Ο Δήμος Παλλήνης, προκειμένου να υποβάλλουν τις απόψεις

τους  για την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στο

Σταυρό, εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση press@pallini.gr  (με ένδειξη «Αποστολή

απόψεων για την κυκλοφοριακή μελέτη γειτονιάς Σταυρού).

Ο Δήμος δε θα αναρτήσει τα σχέδια της αρχικής κυκλοφο-

ριακής μελέτης και των τροποποιήσεων της στα γραφεία

της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο τμήμα κυκλοφοριακών έργων,

για χρονικό διάστημα 40 ημερών (έως 2 Ιουλίου 2018).

Τηλ.: 210 6604647, Fax: 210 6612965

«Διαμόρφωση αύλειων

χώρων σχολικών μονάδων

Δήμου Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης» 

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

(7/6/18) η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρ-

φωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης», μετά από εισή-

γηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέ-

τρου Φιλίππου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€

(με ΦΠΑ), είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελε-

στέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και σκοπός

του είναι η αναγκαία συντήρηση και βελτίωση των

αυλών των σχολικών μονάδων και των αθλητικών

τους υποδομών προκειμένου να καταστούν οι χώροι

αυτοί ασφαλείς και λειτουργικοί.

Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

στις αυλές των σχολείων του Δήμου Βάρης – Βούλας

– Βουλιαγμένης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες που

επικεντρώνονται στην επίλυση των άμεσων προβλη-

μάτων ασφαλείας και στον λειτουργικό επανασχε-

διασμό τους, ώστε να αποκτήσουν όλες οι αυλές,

μικρές και μεγάλες, σωστή υποδομή για τη βέλτιστη

δημιουργική εμπειρία των παιδιών.

Τα σχολεία στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι:

1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, Δημοτικό Σχολείο Βου-

λιαγμένης, 1ο Γυμνάσιο Βάρης, 2ο Γυμνάσιο Βάρης,

1οΔημοτικό Σχολείο Βούλας, 2ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας, Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας και Λύκειο Βου-

λιαγμένης.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τον

Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
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Κεντρική εορταστική εκδήλωση τιμής στον

ανώνυμο εθελοντη αιμοδότη, πραγματοποι-

είται την Πέμπτη 14 Ιουνίου στο Ζάππειο

Μέγαρο, στο πλαίσιο της ελληνικής διορ-

γάνωσης του εορτασμού της Παγκόσμιας

Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη 2018.

Στο πλαίσιο της ανάληψης της παγκόσμιας

εμβέλειας διοργάνωσης, το Εθνικό Κέντρο

Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σε συνεργασία με το

Υπουργείο Υγείας και άλλους φο-

ρείς, διοργάνωσε μία ανοιχτή

καμπάνια με ποικίλες δρά-

σεις σε όλη την Ελλάδα. Η

καμπάνια ξεκίνησε την  1η

Μάρτη και κορυφωνεται

στις 14 Ιούνη 2018, με την

συμμετοχή αντιπροσω-

πειών του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Υγείας, καθώς και

από τα κέντρα αίματος χωρών της

Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. 

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

3μμ: Αίθουσα 3, Ζάππειο Μέγαρο

Έναρξη εικαστικών εκθέσεων (διάρκεια εώς

τις 20 Ιουνίου)  

α. Έκθεση έργων που συμμετείχαν στον

Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό του

Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλά-

δος και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας,

για τη φιλοτέχνηση σημαίας για την Παγ-

κόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.  

β. Εικαστική έκθεση Φοιτητών Εργαστηρίου

«Εικαστικές Εφαρμογές», Τμ. Φωτογρα-

φίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής. (Μία προσπάθεια

να μεταδοθεί οπτικά το μήνυμα της παναν-

θρώπινης αξίας της προσφοράς, της αλλη-

λεγγύης και του σεβασμού στο δώρο της

ζωής). 

γ. Έκθεση «Δρόμοι Επιβίωσης» του Ιδρύμα-

τος της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργα-

σία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.

(Φωτογραφικές καταγραφές έμπειρων και

καταξιωμένων φωτορεπόρτερ, του αναγκα-

στικού ταξιδιού –στον δρόμο της επιβίω-

σης– των προσφύγων). 

4.30μμ: Αίθουσα 4, Ζάππειο Μέγαρο

Στρογγυλό Τραπέζι: «Τα φώτα στoν Αιμοδότη» 

“Being there for someone else” during hard times:

the example of blood donors. Dr G. Koulierakis

“Donors as Citizens”. Giovanni Garozzo -  Diret-

tore UOCC Immunoematologia e Medicina Trasfu-

sionale - Ragusa

“Donation as a cultural expression

of civic maturity and social soli-

darity”. G. Rigoldi  (Milano, Italy) 

“Significance of blood donors

for safer blood”. K. Aranko, Ex-

ecutive Director - European

Blood Alliance

6.30μμ: Εξωτερικός Χώρος, Ζάπ-

πειο Μέγαρο

Υποδοχή Σκυταλοδρομίας που

έλαβε χώρα σε 12 πόλεις της Ελλάδας, με

τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παραολυμπιο-

νικών, Εθελοντών Αιμοδοτών και μαθητών.

7.30μμ: Αίθουσα 4, Ζάππειο Μέγαρο. 

Κεντρική Εκδήλωση - Ομιλίες, Βραβεύσεις

Αιμοδοτών, τελετή παράδοσης της Σημαίας

της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμο-

δότη 2018. 

Προβολές βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα

Εθελοντη Αιμοδότη 2018 και Ντοκιμαντέρ

παραγωγής ΕΡΤ. 

9μμ: Εξωτερικός Χώρος Ζαππείου 

Μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή της Ορ-

χήστρας Σύγχρονης Μουσικής της Ε.Ρ.Τ.

και μιας σειράς καλλιτεχνών.

H συναυλία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και

ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ.  

Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Να είσαι εκεί για τον Άλλον. 
Δώσε αίμα. Μοιράσου τη ζωή

(Be there for someone else. Give blood. Share life)

Tιμή στον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη
Μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο
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Κλασσική Μουσική
συναυλία στο Λαύριο

Η Ορχήστρα ACADEMICA AΘΗΝΩΝ  θα εμφανιστεί

την Κυριακή 10 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου, στο πλαίσιο  του προγράμμα-

τος «Η Academica Αθηνών σε όλη την Αττική».
'Ενα τριετές καλλιτεχνικό πρόγραμμα (2018-2020) υψη-

λού επιπέδου που φιλοδοξεί

να διαμορφώσει ένα δίκτυο

πολιτιστικής επικοινωνίας

και να αναδείξει τη δημόσια

αξία του πολιτισμού.

Το Ωδείo Αθηνών, ο παλαι-

ότερος και κορυφαίος εκπαι-

δευτικός φορέας μουσικής

εκπαίδευσης στην Ελλάδα,

φέρνει την κλασσική μου-

σική κοντά σε όλους, με

ελεύθερη είσοδο σε μια μεγάλη σειρά συναυλιών της

oρχήστρας του.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2014-2020,

με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-

φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τον

Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο «Ωδείον Αθηνών –

1871».

«Νεράιδα του Φεγγαριού» 
η Σάρα Εσκενάζη 

στο θεατράκι της Ρεματιάς 

Μια ακόμη μουσικοθεατρική παιδική παράσταση στο

Δημοτικό θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου χρηματοδο-

τεί η Περιφέρεια Αττικής στο

πλαίσιο πολιτιστικών δρά-

σεων της βόρειας Αθήνας. 

Παιδιά και μεγάλοι θα έχουν

την ευκαιρία να απολαύσουν

δωρεάν, με δύο παραστά-

σεις, στις 11 και 12 Ιουνίου

2018, την «Νεράιδα του Φεγ-
γαριού» του Γιάννη Καλατζό-

πουλου σε παραγωγή του

Αλμπέρτο Εσκενάζη.

Όμορφες νεράιδες, άρχον-

τες, πρίγκιπες και δράκοι, θα συνεπάρουν μικρούς,

αλλά και μεγάλους  φίλους σε ένα ιαπωνικό παρα-

μύθι γεμάτο θέατρο και χορό. 

Πρωταγωνιστούν: Σάρα Εσκενάζη, Κώστας Λάσκος,

Βασίλης Καμίτσης, Σαββίνα Πετρίδου, Θωμάς Κο-

τζαμάνης, Γιάννης Απέργης και Τάσος Τσώνης

Διάρκεια παράστασης: 90΄.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολι-

κής Αττικής συμμετέχει και φέτος

στη δράση «Πράσινες Πολιτιστικές
Διαδρομές» που διοργανώνεται από

το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμ-

μάτων και Επικοινωνίας της Διεύ-

θυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του

ΥΠΠΟΑ. Σκοπός της δράσης είναι η

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε

θέματα προστασίας και ανάδειξης

του φυσικού περιβάλλοντος και του

πολιτιστικού πλούτου της χώρας και

η προαγωγή της βιώσιμης ανά-

πτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΦΑ Ανατο-

λικής Αττικής, σε συνεργασία με

άλλους φορείς, προσκαλεί

στους αρχαιολογικούς χώρους

και Μουσεία της αρμοδιότητάς

της, όπου διοργανώνει από 7

Ιουνίου έως Κυριακή 10 Ιουνίου

ενδιαφέρουσες δράσεις.

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018
Ώρα : 11.00  - 13.00 

➢ Περίπατος σε έναν αρχαίο
αγροτικό δήμο της Μεσογαίας:
Μυρρινούς, ο τόπος με τις πολλές
μυρτιές».  

Ξενάγηση – περιήγηση στα μνημεία

του αρχαίου δήμου Μυρρινούντος που

έχουν αποκαλυφθεί στον χώρο των

εγκαταστάσεων του Νέου Ιπποδρόμου

Αθηνών και του Ολυμπιακού Ιππικού

Κέντρου, στον αρχαιολογικό χώρο της

Μερέντας Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το

κοινό. Οι επισκέπτες παρακαλούνται

να έχουν μαζί τους καπέλο και νερό. 

Σημείο συνάντησης: Χώρος στάθμευ-

σης μετά την πύλη του Νέου Ιπποδρό-

μου Αθηνών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3213122

(Χρ. Κατσαβού, εσωτ. 112. Κ. Πέτρου,

εσωτ. 129).

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας:

22990 27020, 22990 27340

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018
Ώρα : 10.00  - 13.00 

➢ Ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο και το Μουσείο Βραυρώνας
καιΠεριβαλλοντική περιήγηση σε

επιλεγμένες περιηγητικές διαδρο-
μές στον Υγρότοπο Βραυρώνας
Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο

και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυ-

ρώνας από αρχαιολόγους της Εφο-

ρείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής

Αττικής, ενώ παράλληλα, η Ελληνική

Ορνιθολογική Εταιρεία θα πραγματο-

ποιήσει περιβαλλοντική περιήγηση

για το ευρύ κοινό, σε επιλεγμένες πε-

ριηγητικές διαδρομές στον Υγρότοπο

Βραυρώνας, με παράλληλη παρατή-

ρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκό-

πια. 

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό

Μουσείο Βραυρώνας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3213122

(Χρ. Κατσαβού, εσωτ. 112. Κ. Πέτρου,

εσωτ. 129).

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας:

22990 27020, 22990 27340, (Γραφείο

φύλαξης και πληροφόρησης, εσωτ. -19).

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: 210

8227937, 210 8228704 (Ρούλα Τρίγ-

κου, εσωτ. 118)

➢ Ξενάγηση – περιήγηση στον
αρχαίο δήμο Ραμνούντος γνωρί-
ζοντας παράλληλα τη χλωρίδα
της περιοχής
Ξενάγηση – περιήγηση στον Αρχαι-

ολογικό Χώρο του Ραμνούντος. Δια-

σχίζοντας την αρχαία οδό με τους

πολυτελείς ταφικούς περιβόλους των

κλασικών χρόνων θα ξεναγηθούμε

στο περίφημο ιερό της Νεμέσεως, στα

ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, την

αγορά, τα μικρά ιερά, το θέατρο και το

γυμνάσιο της αρχαίας πόλης και της

ακρόπολης που περικλείονται από τον

περίβολο του φρουρίου,- ενώ παράλ-

ληλα θα γνωρίσουμε τα είδη της χλω-

ρίδας που διαμορφώνουν τη φυσιο-

γνωμία του τοπίου  της  κοιλάδας του

Λιμικού, στο βορειοανατολικό άκρο

της Αττικής, πλησίον του  Ευβοϊκού

κόλπου.  Στην ξενάγηση - περιήγηση

θα συμμετέχει ο κ. Ευάγγελος Μπαλι-

ούσης, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνος Π.Ε.

Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Ώρα εκδήλωσης: 10:30π.μ. -12:30μ.μ.

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαι-

ολογικού Χώρου Ραμνούντος

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:

Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος

22940 63477

➢ «Οδοιπορικό στον Λαυρεω-
τικό Χωροχρόνο». Ξεναγήσεις

και Δράσεις  στους αρχαιολογι-

κούς χώρους της Λαυρεωτικής, σε

συνεργασία με το Κέντρο Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυ-

ρίου.

10:00 - 11:00:  Ξενάγηση στον Αρ-
χαιολογικό Χώρο Θορικού.  Αφε-

τηρίαστην είσοδο του

Αρχαιολογικού Χώρου (φυλάκιο)

Ωρα 11:30 - 12:00: 

Ξενάγηση στον ανασκαμμένο και
περιφραγμένο Αρχαιολογικό
Χώρο των μεταλλουργικών εργα-
στηρίων της Σούριζας.
Σημείο συνάντησης: Αγία Τριάδα στο

Δρυμό. Εκπαιδευτικές δράσεις για

παιδιά στον ανασκαμμένο και περι-

φραγμένο αρχαιολογικό χώρο των με-

ταλλουργικών εργαστηρίων της

Σούριζας,

13:00 – 14:00  Ξενάγηση στον Αρ-
χαιολογικό Χώρο Σουνίου.
Αφετηρία στην είσοδο του Αρχαιολο-

γικού Χώρου (εκδοτήριο)

Απαραίτητα: Κλειστά παπούτσια,

μακρύ παντελόνι, καπέλο, νερό,

αντηλιακό
Τηλέφωνο επικοινωνίας  22920 22817,

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

2292039363, Αρχαιολογικός χώρος

Σουνίου 210 3213122, εσωτ. 112,131

ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

2292022693, Κέντρο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Λαυρίου ( Φ. Πέππα, Μ.

Καγιάφα, Ει. Μιχαηλίδου)

“Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές” στην Ανατ. Αττική

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
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“Θεατρικός λόγος στην 
κυπριακή διάλεκτο”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί

την  Πέμπτη 14η Iουνίου 2018  στην εκδήλωση με θέμα:

“Θεατρικός λόγος στην κυπριακή διάλεκτο”, με ομιλητή

τον Πρόδρομο Χαριτωνίδη, Ιατρό παθολόγο, διαβητο-

λόγο, Δ/ντη του Κέντρου Υγείας Βάρης, στο Ξενοδο-

χείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λ. Ποσειδώνος 27,

Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662, 2108940495). Ώρα προσέλευσης

7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Μουσικο-χορευτική 
παράσταση 
στα Καλύβια

Μουσικοχορευτική Παράσταση με

λάτιν, ευρωπαϊκό και μοντέρνο

χορό συνδυασμένο με κλασσικό,

θα παρουσιάσει ο Σύλλογος Άνω

Λαγονησίου, το Σάββατο 9 Ιουνίου

στις 20:00 στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχιακού Μεγάρου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα

του Δήμου.

Η παράσταση έχει υποστηρικτικό

χαρακτήρα προς το Ε.Γ.Ν.Υ.Α. 

“Zωή σε λόγου μας”

Η θεατρική παράσταχση με τίτλο

“Zωή σε λόγου μας”, της Γιούλης

Αποκατανίδου, θα παρουσιαστεί το

Σάββατο 16 και την Κυριακή 17

Ιουνίου, ώρα 9 μ.μ., από τη θεα-

τρική Ομάδα Κουβαρά, στο Δημο-

τικό Σχολείο του Κουβαρά.

12 Φεστιβάλ 

παραδοσιακών χορών

Το Σάββατο 23 Ιουνίου, ώρα 9μ.μ. ,

o Πολιτιστικός σύλλογος Σαρωνί-

δας, παρουσιάζει το 12 Φεστιβάλ

Παραδοσιακών χορών, στην πλα-

τεία Σαρωνίδας.

Η γιορτή του Κλήδονα

Το Σάββατο 23 Ιουνίου, ώρα 9μ.μ.

στην παραλία του Αγίου Νικολάου,

στο Λαγονήσι, θα γίνει η γιορτή του

Κλήδονα, του Αη-Γιάννη, από τον

Πνευματικό Σωματείο “Αγίου Κων-

σταντίνου και Ελένης Λαγονησίου.

Μονοήμερη εκδρομή στο Μαρμάρι

με το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Μονοήμερη εκδρομή στο Μαρμάρι και στην Κάρυστο,

οργανώνει το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη,

την ΠΕΜΠΤΗ 28  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Κόστος μεταφοράς:  25€  (πούλμαν/ ακτοπλοϊκά ει-

σιτήρια). Εγγραφές: Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

4ήμερη στην Κεφαλονιά με

την Ευρυάλη Βούλας

4ήμερη εκδρομή στην όμορφη Κεφαλονιά οργανώνει ο

εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

στις 22-23-24-25 Ιουνίου

Ξεκινώντας την Παρασκευή 22/6 από την οδό Σωκράτους

στη Βούλα (φούρνο Στεργίου), πάνε για Κεφαλονιά μέσω

Κυλλήνης με ενδιάμεση στάση. 

Tέσσερις ημέρες θα γνωρίσουν όλες τις γνωστές και

...άγνωστες ομορφιές της Κεφαλονιάς. Όσοι έχουν συμ-

μετάσχει σε εκδρομή της Ευρυάλης γνωρίζουν ότι όλες

οι στιγμές είναι ευχάριστες και αναζωογονητικές. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Το «Αρχείο Πολέμου»  (Μηθύμνης

36 Πλατεία Αμερικής), παρουσιά-

ζει έναν από τους κορυφαίους Έλ-

ληνες ζωγράφους, τον Χρήστο

Μποκόρο σε μια συζήτηση διανθι-

σμένη με φωτογραφίες των έργων

του και θέμα «Η ζωγραφική σε
εποχές πίεσης». Συνομιλητές του

Αναμπέλλα Λέβιν-Φρέρη, Ανδρέα

Φρέρη και Νίκο Μητρογιαννό-

πουλο την Παρασκευή 15 Ιουνίου

2018 και ώρα 7:30 μ.μ.

Το «Αρχείο Πολέμου» επεδίωκε

πάντα οι παρουσιάσεις του να

αποτελούν μια προσέγγιση, διε-

ρεύνηση ή ανάλυση κοινωνιών

υπό πίεση, ιδιαίτερα δε της ελλη-

νικής κοινωνίας. Με τον όρο

«πίεση» αναφερόμαστε σε ποικί-

λες μορφές «εντάσεων», από τις

πιο ακραίες, όπως είναι αυτές των

εμφύλιων ή διακρατικών πολέμων,

μέχρι τις πιο συχνές, αλλά όχι λι-

γότερο επώδυνες, πολιτικές ή οι-

κονομικές.

Οι καλλιτέχνες ως μέλη της κοινω-

νίας υπήρξαν παραδοσιακά οι πιο

ευαίσθητοι δέκτες αυτών των κρα-

δασμών και τους αντικατόπτριζαν

με πολλούς και διαφορετικούς

τρόπους στα έργα τους. Το πραγ-

ματικά τεράστιο σε μέγεθος, ποι-

κιλία και πλάτος έργο του

Χρήστου Μποκόρου είναι μια ιδιαί-

τερα καλή αφετηρία για μια προ-

σέγγιση του θέματος μέσα από το

χώρο των εικαστικών τεχνών, της

ζωγραφικής, και το βλέμμα ενός

σπουδαίου ζωγράφου.

Ο Χρήστος Μποκόρος μέσα από

το καλλιτεχνικό του έργο αγγίζει

το θέμα «πιέσεις», ιδιαίτερα κατά

την μεταπολεμική περίοδο του εμ-

φυλίου, μέσα από το πρίσμα της

ανάμνησης. Στο έργο του δεν δια-

φοροποιεί τις παιδικές αναμνήσεις

από τις άλλες, με γνώμονα το ότι

πάντα «παραμένει ένα παιδί».

«Η ζωγραφική σε εποχές πίεσης»"ΣΒΑΡΤΣΒΑΛΝΤ" 

Έκθεση εικαστικών με τίτλο

"ΣΒΑΡΤΣΒΑΛΝΤ" των Νίκου Πα-

παδημητρίου, Κώστα Τσώλη εγ-

καινιάζεται στο χώρο Τέχνης

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ στις 9 Ιουνίου,

ώρα 8.30 μ.μ. και θα διαρκέσει

έως 8 Ιουλίου 2018. Τελεί δε υπό

την Αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού. 

"Πόσο κινδυνεύουμε

από την κλιματική 

αλλαγή"

Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας

"Υπατία" προσκαλεί την Παρασκευή

15 Ιουνίου 2018 στις 8 μμ στα γρα-

φεία του Μικράς Ασίας 3 στη

Βούλα. Προσκεκλημένος ομιλητής

είναι ο Θανάσης Γριτσόπουλος

ιδρυτικό μέλος του συλλόγου, ο

οποίος θα αναπτύξει το θέμα:

"Πόσο κινδυνεύουμε από την κλι-
ματική αλλαγή".

Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών -

Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρ-

τέμιδος - Σπάτων Αττικής  ορ-

γανώνει μουσική εκδήλωση,

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον Στέλιο ΚΑ-

ΖΑΝΤΖΙΔΗ, την Κυριακή 10

Ιουνίου στις 9μ.μ. στο γήπεδο

Μπάσκετ της Βραυρώνας.

Είσοδος ελεύθερη

Συλλογή τροφίμων για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου.

Η ζωή μου όλη είναι ένα τραγούδι

Συναυλία
τετραφωνικής χορωδίας

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30

Θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συναυλία της

τετραφωνικής χορωδίας της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης,

η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια Ελλήνων

Συνθετών και παραδοσιακά της Ελλάδας και της

Μικράς Ασίας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου

Σταύρου Πιοτόπουλου.

Στο πιάνο ο κ. Χρήστος Αποστολάκης.

ΠΠοολλιιττ ιισσττ ιικκόό ΚΚααλλοοκκααίίρριι σσττοο ΔΔήήμμοο ΣΣααρρωωννιικκοούύ

Χορευτική Συνάντηση

στην Παλλήνη

Κυριακή 10/6, 7μ.μ. στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Παλλήνης θα γίνει η 24η χο-

ρευτική συνάντηση του Δήμου με τα

τμήματα παραδοσιακών χορών Παλλή-

νης και Γέρακα.

Ο Επιθεωρητής

Κυριακή 17/6, 7.30μ.μ. θεατρική παρά-

σταση “Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ” του Νικο-

λάι Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Έβης

Βασιλειάδη, sto Πολιτιστικό Κέντρο

«Οινοποιείο Πέτρου», Λεωφ. Μαραθώ-

νος 72 Παλλήνη.



6 ΣΕΛΙΔΑ - 9  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

Eκπαιδευτικό Σεμινάριο

Μελισσοκομίας

12, 13 & 14 Ιουνίου

στις Αχαρνές

O Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αχαρνών «Η

Αγία Τριάδα Πάρνηθας», θα υλοποιήσει στις Αχαρ-

νές της Π.Ε. Αν Αττικής  στην αίθουσα του Συλλό-

γου Ηπειρωτών (Μελπομένου και Αχαρνέων

Ιππέων, Λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές), ένα εκ-

παίδευση Μελισσοκομίας. 

Η εκπαίδευση θα είναι τριήμερη και θα πραγματο-

ποιηθεί στις 12-13 &14 - Ιουνίου 2018, τις απογευ-

ματινές ώρες, 17.00-22.00 και μπορούν να

συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες με-

λισσοκόμοι.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 11

Ιουνίου 2018, με την κατάθεση του Μελισσοκομικού

βιβλιαρίου:

Α) Για την εκπαίδευση στις Αχαρνές: πληροφορίες

στο τηλ. 6980510924,  Βρεττός Γιώργος

Την εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν 30 (τριάντα)

άτομα και γι’ αυτό θα τηρηθεί  η σειρά προτεραι-

ότητας κατάθεσης της αίτησης. 

“Η συνεισφορά της ελληνικής

ναυτιλίας στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση”

Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)

σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα: ''Η ΣΥΝΕΙ-

ΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟ-

ΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ'', που θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο  9 Ιουνίου 2018 και ωρα 16.00 στο Δημο-

τικό Θέατρο Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 32).

Θα μιλήσουν:

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πει-

ραιώς, 

Ειρήνη Νταϊφά, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, Πρόεδρος Ναυτιλιακής

Λέσχης Πειραιά

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος

Νότης Ανανιάδης

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Α,

Νεκτάριος Καλαντζής θα απονείμει τιμητικό βρα-

βείο στον Ευάγγελο Μαρινάκη για τη συνεισφορά

του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Πει-

ραιά.

Στις ερωτήσεις προ ημερησίας, στη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου 3Β, που πραγματοποι-

ήθηκε την περασμένη Δευτέρα 4

Ιουνίου, ετέθησαν προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι πολίτες και εκκρε-

μότητες που παραμένουν αν και έχουν

ξαναερωτηθεί.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Δα-

βάκης και Θάνος Ματόπουλος ρώτη-

σαν για την τύχη των ακτών που

περιμένουν να παραλάβει ο Δήμος. Τι
έχει απογίνει με τα αρχιτεκτονικά σχέ-
δια που εστάλησαν στην ΕΤΑΔ και αν

οι συμβάσεις υπεκμίσθωσης συζητήθη-
καν στην Οικονομική Επιτροπή.

Εκκρεμότητες καθυστερούν την

παραλαβή των ακτών απ’ το Δήμο

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος

απάντησε ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια

για τη Β’ πλαζ και το κάμπινγκ έχουν

μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ και έχει στεί-

λει τα κλιμάκιά της εδώ,  έχουν κάνει

αυτοψία σε όλες τις εκτάσεις και βρί-

σκονται σε αναμονή για συνάντηση με

τους τεχνικούς της ΥΔΟΜ τους τεχνι-

κούς της ΕΤΑΔ και άλλους αρμόδιους

προκειμένου να πάρει ο δήμος το

χαρτί για το “καλώς έχειν” και να προ-

χωρήσει στις υπογραφές, αν και υπάρ-

χει και για το χώρο του κάμπινγκ μία

εκκρεμότητα...

Για την Α’ πλαζ δεν ακούγεται τίποτα

γιατί, όπως δείχνουν τα πράγματα, και

ακούστηκε από το Δήμαρχο σε προ-

ηγούμενη συνεδρίαση, την Α’ πλαζ η

ΕΤΑΔ την βλέπει ενιαία με το Κάμ-

πινγκ! Ετσι εξηγείται και η κωλυσιερ-

γεία να ανοίξει για το κοινό φέτος η

πλαζ, που μένει άδεια και γεμάτη

σκουπίδια. Μεγάλο φαγοπότι προ-

βλέπω...

Όσο για την ακτή στην παραλία της

Βάρκιζας, εξήγησε ο δήμαρχος ότι

έχει εκκρεμότητα από την Αρχαιολο-

γική υπηρεσία και περιμένουμε να μας

απαντήσει...

To εργοστάσιο 
απορριμμάτων προχωράει

«Τι μέλει γενέσθαι με τη διαχείριση
σκουπιδιών; άλλαξε κάτι;» ρώτησε ο

Δ. Δαβάκης για να απαντήσει ο δήμαρ-

χος: «Οσο για το εργοστάσιο διαχεί-
ρισης απορριμμάτων δεν έχει αλλάξει
τίποτα. Εχουν γίνει δύο συναντήσεις
με τον Υπουργό περιβάλλοντος. Αυτό
που έχουμε ζητήσει και περιμένουμε
την απάντηση από την κυβέρνηση
είναι η νομοθετική ρύθμιση που θα
δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να είναι
ο αποκλειστικός διαχειριστής της εγ-
κατάστασης, αν ποτέ καταφέρουμε να
την φτιάξουμε».

Η πλατεία Βουλιαγμένης 

θα γίνει...

Οι σύμβουλοι Μαρία Σίνα και Δ. Κον-

τονής ζητάνε το νέο σχέδιο της πλα-

τείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη, μετά

από αιτήματα δημοτών.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχει

ακόμη ολοκληρωθεί το σχέδιο και γι’

αυτό δεν έχει “ανέβει” και στο “διαύ-

γεια”. Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί

να δεχθεί παρεμβάσεις και να λη-

φθούν υπ’ όψιν από τους μελετητές.

«Το έργο θα ξεκινήσει το χειμώνα.

Δεν πρέπει να είμαστε κολλημένοι στο

...1975», απάντησε ο δήμαρχος.

Αρα βρίσκεται σε αναμονή και ελπί-

ζουμε να το δουν οι κάτοικοι πριν

βρουν μπροστά τους τα συνεργεία κα-

τασκευής...

= Ακόμη ψάχνουν πού 
ανήκει το Γηροκομείο!

Ο Δ. Κιούκης ρώτησε για το Γηροκο-

μείο της Βούλας, μία μεγάλη δωρεά 6

οικόπεδα του Βουλιώτη Iακ. Διαμαντό-

πουλου, που επί 27 χρόνια στέκεται

γιαπί, μισοφτιαγμένο γιατί η διαθήκη

δεν ήταν ...σαφής, κατά τους “ερμη-

νευτές” και δεν όριζε αποκλειστικό

διαχειριστή το Δήμο Βούλας.

Εχουμε χύσει πολύ μελάνι γι’ αυτό και

έχουμε απευθυνθεί σε όλες τις υπηρε-

σίες, αλλά το αρμόδιο Υπουργείο δεν

καταλαβαίνει.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι οι εκτελε-

στές της διαθήκης έχουν προσφύγει

με αγωγή στο Τριμελές Εφετείο για

αναγνώριση του Δήμου ως μοναδικού

δικαιούχου. Είναι ο μόνος και μοναδι-

κός τρόπος να υλοποιηθεί η βούληση

του διαθέτη.

Aνακατασκευάζεται 

το 1ο Δημοτικό Βάρης

Το 1ο Δημοτικό Βάρης είναι σε παλιό

κτήριο (εγκαινιάστηκε το 1960), βρί-

σκεται εκτός αντισεισμικών προδια-

γραφών και πρέπει να γίνουν

σημαντικές επισκευές ούτως ώστε να

θωρακιστεί. Οι εργασίες θα ξεκινή-

σουν το Καλοκαίρι θα διαρκέσουν 3

μήνες και προβλέπεται να παραδοθεί

15 Οκτωβρίου.

Την έλλειψη αιθουσών έως τότε θα τις

καλύψουν με προκατασκευασμένες αί-

θουσες απάντησε ο δήμαρχος.

Με βαριά καρδιά ψήφισαν κάποιοι σύμ-

βουλοι της πλειψοηφίας, ψήφισμα για

τον προπηλακισμό του δημάρχου Θεσ-

σαλονίκης. Το έφερε προ ημερησίας

και το εισηγήθηκε ο  δήμαρχος.

Αλλοιώθηκε η παραλία 

του όρμου Ζώσκα

«Στον Όρμο Ζώσκα αλλοιώθηκε παν-
τελώς το περιβάλλον κόβοντας, ξερι-
ζώνοντας, σπάζοντας και τώρα
τοποθετήθηκε και ξένη άμμος που γε-
μίζουν τα πόδια λάσπη.  Μιλάμε για
μια πλήρη αλλοίωση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Θα πρέπει να λάβετε
θέση κύριε Δήμαρχε», επεσήμανε ο

επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματό-

πουλος.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι «ο όρμος

Ζώσκα, γι’ αυτούς που γνωρίζουν την

περιοχή, από μια παρατημένη, βρώ-

μικη, κατάσταση, από ξερά κλαδιά,

έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο
χώρος τώρα είναι πολύ πιο καθαρός,
πολύ πιο εύκολα προσβάσιμος.

«Όλες οι παρεμβάσεις που έχουν
γίνει εκεί, έχουν  γίνει από το Δήμο.
Δεν έχει γίνει από κανέναν τρίτο»,
απάντησε και μας δημιουργήθηκαν πιο

πολλά ερωτηματικά.

Τ
ο Φανάρι στην παραλιακή, λίγο

πριν το Νότο θα τοποθετηθεί

εντός του μήνα, δήλωσε ο δή-

μαρχος. Η τοποθέτησή του είναι αρμό-

δια της Περιφέρειας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις 

στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
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Αυξήθηκαν απαγορευτικά οι τιμές στη Λίμνη Βουλιαγ-

μένης, προκειμένου να κολυμπήσει ένας πολίτης για τις

ιαματικές της ιδιότητες. Μέσα σε μία δεκαετία περίπου

έχει τριπλασιστεί η τιμή της!

Ετσι οι νέες τιμές στην είσοδο της Λίμνης Βουλιαγμέ-

νης είναι: 12 € τις καθημερινές, 15 € Σαββατοκύριο

Με την κάρτα δημότη 9 € καθημερινές, 12 Σαββατοκύ-

ριακο.

Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου Αττικής, έχουν αυτό το

μοναδικό αγαθό στα “πόδια τους” και κολυμπάνε, αλλά

θα πρέπει να κόψουν το “σπoρ”, αφού η τιμή έχει γίνει

πλέον απολύτως απαγορευτική. 

Συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (4/6),

μιας που ανήκει χωροταξικά στο Δήμο, δεν τη διαχειρί-

ζεται ο Δήμος, αλλά κάποια “οφ σορ;” για 28 χρόνια...

Η Λίμνη “ιδιοκτησιακά”(!!!) ανήκει στην εκκλησία και θα

έπρεπε να έχει βάλει όρους στους επιχειρηματίες που

την εκμεταλλεύονται. Δεν μπορεί ένα θεϊκό αγαθό να

γίνεται εμπόρευμα! 

Ο δήμαρχος των 3Β απάντησε στη σύμβουλο Μ. Σίνα

που έθεσε το θέμα, ότι έκαναν παρέμβαση αλλά δεν κα-

τάφεραν κάτι. Ενημέρωσε δε ότι ο Δήμος  λαμβάνει το

15%, κάτι που ισχύει για όλες τις ιαματικές εγκαταστά-

σεις. Μας λένε λοιπόν να παραιτηθούμε από το ποσο-
στό αυτό αν θέλουμε να μειώσουν τις τιμές, κάτι που
είναι για το Δήμο ένα έσοδο 150 χιλιάδων ευρώ το
χρόνο. Αν θέλετε να το προτείνετε, φέρτε εννέα υπο-
γραφές να το συζητήσουμε, κατέληξε ο δήμαρχος.

Τα ίδια περίπου γράφαμε και τον Ιούνιο του 2014, όταν

έκαναν τις προηγούμενες αυξήσεις: «Χαρακτηρισμένη
ως μνημείο της φύσης η Λίμνη Βουλιαγμένης, έχει εξε-
λιχθεί σε μία επιχείρηση, που αυξάνει συνεχώς τις εμ-
πορευματικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα μόνο ως
“μνημείο της φύσης” να μην αντιμετωπίζεται. Μία τέτοια
πηγή θα έπρεπε να προσφέρεται δωρεάν, αφού δωρεάν

μας ήρθε από τον ουρανό ή με ένα ελάχιστο αντίτιμο
για να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης, καθαρισμού
και το ναυαγοσώστη», γράφαμε τότε και επιμένουμε ότι

η λίμνη έπρεπε να έχει ελεύθερη είσοδο για κολύμπι.

Αντ’ αυτού η λίμνη εξελίσσεται σε μία πηγή εσόδων και

αφαίμαξης των πολιτών, και μάλιστα πολιτών που κο-

λυμπάνε για λόγους  υγείας κατά κύριο λόγο και όχι

από χόμπι...

Η εκκλησία οφείλει να παρέμβει... Δεν μπορεί να

μετατρέπεται ο “ναός” σε χώρο εμπορίου...

Σχόλιο αναγνώστη: ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 12

ΕΥΡΩ!! ΗΤΑΝ 8 ΕΓΙΝΕ 9 ...10...ΚΑΙ ΤΩΡΑ 12!! ΓΙΑΤΙ, ΤΙ

ΑΛΛΑΞΕ ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟ

ΝΕΡΟ?? ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟ-

ΡΙΟ - ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ!! ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ

ΕΡΧΟΝΤΕ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΛΟΓΟΥΣ... ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΝΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΜΦΩΝΟΙ,  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡ-

ΓΑΝΙΣΜΟΣ. ΕΛΕΟΣ!!!

Απαράδεκτη η κατάσταση

στην πλατεία της Βούλας

«Ξέφυγαν τα καταστήματα, υπερβάσεις με ζαρντινιέρες,
τέντες, τραπεζάκια, είναι εμπορικό κέντρο και έχει χάσει
κάθε έννοια κοινόχρηστου χώρου η πλατεία της Βούλας».
Eπιεικώς απαράδεκτη η κατάσταση στην πλατεία της Βού-
λας. Μπάλα παιδιών έπεσε πάνω σε γυναίκα θαμώνα,
έκανε γκελ και χτύπησε άνδρα στο ίδιο τραπέζι, με απο-
τέλεσμα να γεμίσει αίματα και να ανάψουν τα ...αίματα.
Κάθε βράδυ γίνονται τέτοια επεισόδια.

Την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία της Βούλας

με την πλήρη εμπορευματοποίηση των επαγγελματιών,

την άναρχη τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων τους,

ακόμη και των κουζινικών τους απ’ τη μιά και το ανεξέλεγ-

κτο παιχνίδια των παιδιών με μπάλες, ποδήλαδα και άλλα

περιέγραψαν σύμβουλοι της μειοψηφίας ο Θ. Ματόπου-

λος και ο Δ. Κοντονής.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι η πλατεία είναι περιπατητική,

οι επαγγελματίες δουλεύουν, αλλά έγιναν πολύ πλεονέ-

κτες και γι’ αυτό εμείς θα κάνουμε δύο πράγματα. Να βά-

λουμε κίτρινες γραμμές για να περιορίσουμε τους

καταστηματάρχες και το δεύτερο είναι ότι τις τελευταίες

3 εβδομάδες έχουν γίνει παρεμβάσεις της Δημοτικής

Αστυνομίας και έχουν κληθεί σε “απολογία”, 12 μαγαζά-

τορες.

Η δημοτική αστυνομία, με ένα πλήρωμα,  δεν μπορεί να

αστυνομεύσει το σύνολο της πόλης.

Αμοιροι ευθυνών δεν είναι και οι γονείς που αφήνουν τα

παιδιά τους ανεξέλεγκτα, αλλά μεγάλη η ευθύνη του Δή-

μουœ και για να ξεκαθαρίσει στους επιχειρηματίες τις

προθέσεις του, αλλά και να επιτηρήσει την κατάσταση.

Αλλιώς φοβάμαι ότι η κατάσταση θα χοντρύνει και θα γίνει

επικίνδυνη...

Aννα Μπουζιάνη

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επι-

τροπής και του Δ.Σ.  του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ενιαίου Διαβαθμιδι-

κού Συνδέσμου Νομού Αττικής

(Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) αυξήθηκε η τιμή των

απορριμμάτων που μεταφέρουν οι

Δήμοι καθημερινά στις εγκαταστά-

σεις της Φυλής. Η αύξηση είναι

ύψους 13% και θα ισχύσει και για το

τονάζ του προηγούμενου χρόνου.

Σημειώνουμε ότι η χρέωση γίνεται

με τον τόνο.

Αμεσα αντέδρασε η Περιφερειακή

Ενωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) με

ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και ζή-

τησε από τον ΕΔΣΝΑ να πάρει πίσω

την αύξηση των εισφορών των

δήμων (13% αύξηση, από 44 στα 49

ευρώ) σημειώνοντας ότι «στις δύ-
σκολες συγκυρίες που βιώνουν οι
τοπικές κοινωνίες, μια επιβάρυνση

και μάλιστα αυτού του μεγέθους θα
αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο
τις οικονομικές δυνατότητες των πο-
λιτών αφού θα υποχρεώσει τους
Δήμους να αυξήσουν τα τέλη καθα-
ριότητας.»
Το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ αντιπροτείνει

όπως τα χρήματα που αντιστοιχούν

στη νέα αυξημένη τιμή των απορριμ-

μάτων ανά τόνο, αντληθούν από το

υπάρχον ταμειακό υπόλοιπο των 44

εκατ. € του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. το οποίο πα-

ραμένει για μεγάλο χρονικό διά-

στημα αναξιοποίητο.

Επίσης το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α, εκφρά-

ζει την ανησυχία του, ενόψει του κο-

ρεσμού του ΧΥΤΑ Φυλής (α’ και β’

κύτταρο) το 2019 και της μη υλοποί-

ησης του εγκεκριμένου περιφερει-

ακού σχεδιασμού.

Στην αύξηση αυτή αντέδρασαν και οι

Δήμοι, διότι έχουν εγκριθεί οι προ-

ϋπολογισμοί του 2018 και θα χρει-

αστεί να αυξήσουν τα τέλη των

δημοτών!

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρό-

νης αντιτίθεται σ’ αυτή την αύξηση

και δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να

μετακυλήσει το κόστος στους κατοί-

κους με ένα νέο “χαράτσι”.

Την αύξηση αυτή ανακοίνωση και ο

δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλ-

λος στη συνεδρίασου του Δ.Σ.

(4΄.6.18) σημειώνοντας ότι: «Θα
πρέπει να δούμε ποιες δαπάνες, που
ήδη τρέχουν στον προϋπολογισμό
του δήμου και προέρχονται από αν-
ταποδοτικά οφέλη καθαριότητας, θα
κοπούν και που έχουν σχέση με τη
διαδικασία καθαριότητας του
Δήμου».

Δεν είναι αποδεκτή  επιβάρυνση των Δήμων

της Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων

Μου προξενεί κατάπληξη η σημερινή απόφαση της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΕΔΣΝΑ, που αποφάσισε την αύξηση κατά 11,36% της

προσωρινής τιμής της εισφοράς των ΟΤΑ.

Αν εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, θα επι-

βαρυνθούν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πε-

ρίοδο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις

όλης της Αττικής.

Ενώ ακυρώνεται στην πράξη η προσπά-

θεια που καταβάλλουμε όλοι οι Δήμοι να

κρατήσουμε σε χαμηλό ύψος, τα ανταπο-

δοτικά τέλη.

Για μένα προσωπικά αυτή η απόφαση

είναι ακατανόητη κι απαράδεκτη. Όσοι την έλαβαν προ-

φανώς ζουν σε άλλο κόσμο. 

Θα ζητήσω από την Περιφερειάρχη Αττικής, την κα Δού-

ρου, να "προσγειώσει" στην πραγματικότητα τα μέλη του

Δ.Σ. και της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ που πήραν αυτή την παρά-

λογη απόφαση. 

Σε κάθε όμως περίπτωση δεσμεύομαι προσωπικά ότι ως

Δήμος δεν θα μετακυλήσουμε στους κατοίκους μας το

νέο αυτό "χαράτσι", αλλά και δεν θα υποβαθμίσουμε την

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον τομέα

της καθαριότητας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 

Αυξήσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων από τον ΕΔΣΝΑ

Τρελή αύξηση στις τιμές της
Λίμνης Βουλιαγμένης
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(Παρουσίαση)

Έχω στα χέρια μου τα πρώτα σε συλλογή δημοσιευμένα
ποιήματα της Αλίνας Τριανταφύλλου με τίτλο  “Ρωγμή
τον καθρέφτη”.  
Η Αλίνα  κόρη,    φίλου  και  συναδέλφου  του Νίκου
Τριανταφύλλου, έχει διαγράψει  στο διήγημα και στην
ποίηση και πορεία τέχνης ελκυστική την οποία  διακρίνει
η  σεμνότητα σε συγκράτηση των ορίων του στίχου της. 
Η Αλίνα σε μέσα σελίδα αυτής της  συλλογής,   έχει ιδιό-
χειρη  αφιέρωση  στο όνομα μου, που  καταλήγει στο   “με
αγωνιστικούς χαιρετισμούς”.
Αυτό το τελευταίο εμένα με συγκινεί καθώς στενεύει το
χάσμα των γενεών στα θέλω και στα πρέπει, που διαρρη-
γνύουν  τον όποιο συντηρητισμό του παρελθόντος.  Με
κάνουν ένα παρα-ώριμο  έφηβο που μάχεται χωρίς να
απομακρύνεται από την πραγματικότητα του παρόντος.  
Στην πορεία της παρουσίασης (εντός βέβαια του περιορι-
σμένου χώρου του παρόντος), προτίθεμαι να  μην εγκλω-
βιστώ στον καθιερωμένο τρόπο της κριτικής ανάλυσης
τού περιεχομένου, αισθητικής είτε γραμματικής υφής, η
οποία  πολλάκις σε σχολαστικότητα ενέχει  την προβολή
και εν πολλοίς   την επί τού κρινομένου αναρρίχηση του
κρίνοντος.  
Η σκυτάλη της κριτικής σήμερα προτίθεται να  παραδοθεί
αυτούσια  και ακέραια  στον αναγνώστη, με κάποιες βέ-
βαια  δικές μου μικρο-φιλοσοφικές παρεμβάσεις, απλά και
μόνο για να μην αποκλειστεί η όποια παρουσία μου.  

Στη σελίδα 11 σε στύλ “χαϊκού”, (δηλαδή κάποιας μορφής
μικρού στιχουργήματος σε  δεκαεπτασύλλαβη στροφή)…
αρχίζω με το ποίημα: “Γραφείο αυτοβιογραφικών ερευ-
νών”, από το οποίο επιλέγω και  διαβάζω μερικές στρο-
φές:
«Μυστήριο η ζωή / Όταν το παιχνίδι αρχίζει /
για την συνήθη αμοιβή/
(συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων). 
Εμπιστευτικές πληροφορίες /μέσα σε κλειστό φάκελο
/εκκινούν μια έρευνα (αυστηρά ιδιωτική δίχως  μάρτυρες).
Προδοσία, και απιστία / μόνιμα έχουν μια αιτία / την ίδια
πάντα δικαιολογία /( που δεν κατάφερα ποτέ να συνη-
θίσω). 

Ο  Γερ.  Λυκιαρδόπουλος το 1965 έγραφε τον Δεκέμβριο
μήνα στο περιοδικό “Εποχές” ότι: «Η εξέλιξη του ποιητι-
κού είδους στα τελευταία χρόνια σφραγίζεται από μια αν-
τιφατικότητα και ανισομέρεια, ώστε μέσα στην έννοια της
ανάπτυξης ιδιαίτερα της ποίησης αλλά και γενικότερα της
λογοτεχνίας,  να παρατηρείται μια παρείσφρυση ετερο-
γενών στοιχείων με το αιτιολογικό της αναζήτησης σε
ό,τι η εποχή μας δεν έχει βρει ακόμα την πλήρη της έκ-
φραση μέσα στην τέχνη». 
Εκείνος βέβαια  μένοντας στην προσκόλληση τού απόλυ-
του συντηρητισμού της εποχής, “το πήγαινε” στην από

πολλού τότε απορριπτέα καθιέρωση της αυτόματης γρα-
φής και της ψυχοπαθολογικής ενόρασης και δη στα σπα-
σμένα ονειρικά του Φρόυντ. 
Εμείς βέβαια  εδώ σήμερα παίρνομε τα λόγια του και τους
δίνομε την πορεία προς την διανοητική ισοπέδωση, που
υφίσταται η ποίηση από τον κάθε που ασύστολα ντύνεται
‘’ποιητής’’.
Στην προκειμένη όμως ποιητική συλλογή  ο  ελεγειακός
σε θρηνώδη τόνο στίχος  βγαίνει μέσα από την βάσανο
ψυχής που δοκιμάζεται σε μιά επίπονη αφετηριακή ανα-
ζήτηση.  

Στη σελίδα 13 το ποίημα “Διαίρεση”, σε συγκλονίζει:
«Γεννήθηκα τη στιγμή που χάραζε /η ρωγμή στον καθρέ-
φτη.../ Ακριβώς τη στιγμή που το γυαλί /έσχιζε τα χείλη
μου…/ Μεγαλώσαμε μαζί σε πορεία /μέχρι το θρυμματι-
σμό…/  Τώρα  προσθέτω/ όσα είδωλα απέμειναν /από
τούτη τη διαίρεση …/ 
Κι έρμαιο αφήνω /το πρώτο μου άθροισμα /
Στην πρωτόγονη επιθυμία ενός πολλαπλασιασμού».
Ξαναδιαβάστε αυτό το ποίημα, και μετά κλείστε τα μάτια
σας. Και τυφλοί αλλά και πιό κοντά στο άκουσμα του
απόηχου  προβήτε στην ανασύνθεση προς μία  προσω-
πική  βιωματική ταύτιση.

Η ποίηση  «μια ανάγνωση που είναι για τους  πολλούς»
όπως μας μαθαίνει ο Μπρεχτ,  μάς καλεί στην πιο απλή
και ταυτόχρονα στην πιο δύσκολη συνάντηση με τον
εαυτό μας.
Με αυτό το σκεπτικό ερχόμαστε  στο ποίημα “Αποχέ-
τευση” από τη σελίδα 14.
«Νόμιζα πως όλα κυλούσαν ανενόχλητα / μέσα στο σω-
λήνα της ζωής μου  /  ΄Ωσπου ξαφνικά / οι μέρες λίμνα-
σαν/ γύρω από το σιφώνι / της ζωής μου. /…
η ροή τής σκέψης /θέλησα να ξαναβρώ με μια ατσαλίνα

/ στο μυαλό…. Και όσο πιο βαθιά προχωρούσα / μαλλιά,
βρωμιά / - και μια σαρανταποδαρούσα- /ξεπηδούσαν με
μανία / αφήνοντας το νερό/ να τρέξει.» 

Το επίθετο “σύγχρονη” στην  ποίηση, δίνει την άρνηση
μερικών βασικών  δομών,  και  λύνει τα  δεδομένα  της
παράδοσης είτε στη μορφή, είτε στην τεχνική, με προ-
σπάθεια πάντως διατήρησης του ρυθμού και του τόνου.  
Δίνει ακόμα προσέγγιση σε ένα ιδεολογικό περιορισμό
που αποσκοπεί στην αναζήτηση κάποιου άλλου  τρόπου
έκφρασης, σε δρόμο όπου το πάθος έρωτα ή θρήνου ή
και κοινωνικού δικαιώματος, θα γεννήσει ερωτήματα, και-
νούργιες αισθητικές, ενίοτε δε και αξίες πρωτοποριακές.

Στο επόμενο ποίημα που επιγράφεται “Αγνώστου πατρός”
το ελεγειακό μοιρολόγι  κορυφώνεται από  διαμαρτυρία,
σε διεκδίκηση  ισότητας. 
Όταν  πρωτοδιάβασα αυτό το ποίημα ένοιωσα να φέρνει
κοντά μου το κορυφαίο κομμάτι της Βίβλου όπως από  λο-
γοτεχνικής και φιλοσοφικής πλευράς  εκφράζεται στην
“Απολογία του Ιώβ” (Κορδάτος ).
Εδώ όμως στο “Αγνώστου πατρός” το ερώτημα  αφήνεται
διαχεόμενο προς μία γενικότερη προέκταση.  

«Ξυπνώ και κοιμάμαι με μια ερώτηση/ Ποιός είσαι;…….../ 
Οι άνθρωποι σε επικαλούνται συχνά /- με διάφορα ονό-
ματα- Αλλάχ, Βούδας, Θεός…… ………
Όμως εγώ δεν σε γνώρισα ποτέ/ Δεν μαλώσαμε / Δεν
παίξαμε…. 
Θέλω να πιστέψω πως υπάρχεις -/το θέλω πολύ-….. ….
Ξέρω πως το αίμα κυλά/
όπως τρέχει ανώνυμο / στις φλέβες μου……….

Κι ας μην έχω δει την εικόνα σου / στα όνειρά μου έρχε-
σαι/παράνομα αλήτικα /…. 
Για τη μάνα δεν έχω απορίες/και ένας Ιωσήφ ήταν παρών
/ όσο μεγάλωνα ……
Μα σαν ανοίγω   το στόμα/ τα λόγια σου ακούγονται
/δίχως υποβολέα….. 
Και όταν απελπισμένα θα φωνάξω /  «Τετέλεσται»/ στη

αγκαλιά σου / θα παραδοθώ  … χωρίς αμφιβολία πια.»

Μίλησα για  Ιώβ, θύμηση και μίμηση. Γυρίζω όμως στον
Μελέαγρο  που λέει «πως για πλέξεις το στεφάνι, δεν μα-
ζεύεις λουλούδια από το μέρος που δεν έχουν πατήσει
άλλοι».
Και βέβαια αφού κανένας αρχαίος λειμώνας δεν έχει πα-
ραμείνει απάτητος. Το θέμα όμως είναι το πώς τα μα-
ζεύεις εσύ τα λουλούδια,  πώς τα αγκαλιάζεις, πώς τα
συνθέτεις στη δική σου ανθοδέσμη. 
Άλλωστε στο στίχο 3,4 της ομηρικής Οδύσσειας διατρα-
νώνεται πως:  «Εκεί στης ορθρογέννητης Ηούς, η κατοι-
κία και οι φωτεινοί χορότοποι, εκεί κι ο ήλιος
πρωτολάμπει»   (οικία και χοροί εισί και ανατολαί Ηελί-
οιο).

Συνεχίζω με αποσπάσματα απο δυο ακόμη ποιήματα. Από
το “Απάντηση”: 
«Κάποτε  ρώτησες / Γιατί εμένα…. Υπήρχαν κι άλλα/ λου-
λούδια στο παρτέρι/ χωρίς σημάδια/ απο τα αγκάθια
τους…
Αγκάθια με πέταλα ζωγραφιστά / και μυρωδιές ξένοι-
αστες /από κοριτσίστικα λευκώματα.……..
Είναι απλό, σου απαντώ / (καθώς χαϊδεύω το σταυρό που/
φοράς στο λαιμό της νιότης σου  …/ Γιατί εγώ εσένα /
διάλεξα….. 
Βελούδινη / Ρακένδυτη/ Ονειρική/ Χειμαρρώδης/ Ηδονική.

Χαιδεύει τις πέτρες / Τρυπάει τους δρόμους / Λούζει τη
σάρκα/ Αγκαλιάζει τη σιωπή … 
Με τη θάλασσα/ Ενώνεται/ και στην άβυσσο / χάνεται…
..»
Προχωρώ και τελειώνω  με το  “Τα παπούτσια των

άλλων- αρ.  2”:  
«Αληθινό είναι μόνο/ ενα ζευγάρι παπούτσια / μου είχε
πεί κάποτε / καπνίζοντας καθώς / κοίταζε το τακούνι /
όπως έχασκε / μετέωρο και κουρασμένο /από τα βήματά
μου…..
Φτιάχνεται;;/ τον είχα ρωτήσει γεμάτη / αυθεντική αλα-

ζονεία/για όλα όσα / κόκκινα λουστρίνια / βούτηξα σε λά-
σπες / μα ανενδοίαστα συμφώνησα / να μείνουν
χαλασμένα…… 
Σιωπηλά το κράτησε/ -μεράκι κέρασε – /όσο με τα χέρια
άκουγε/κουβέντες της σκόνης /γι αυτά που από χρόνια
/σκέπαζε για μένα…… 
Θα κάνω ό,τι  μπορώ /είπε με όλη του την τέχνη / ώστε
ακόμα να πιστεύω/  πως οτιδήποτε γκρεμίζω / θα μπορώ
πάντα / να το επισκευάζω…»

Η Αλίνα Τριανταφύλλου γράφει ποίηση, αλλά δεν πρωτο-
τυπεί όταν βαθαίνει στο νόημα. Η Αλίνα ακόμη δεν εκ-
φράζει ποίηση, αλλά  εκφράζει αισθήματα και δι αυτών
παράγει τον δικό της στίχο. 
Μια ποίηση της εποχής μας της σύγχρονης, που άν και
όταν αυτή παλιώσει,   θα γίνει όπως και οι άλλες παρω-
χημένη, όταν μάλιστα το κάτι καινούργιο στο διάβα του,
πάρει τη θέση της. Προς το παρόν όμως είναι σύγχρονη
και εντός της εποχής στη γραφή της.  
Αυτά για σήμερα 

―――――――
Υποσημείωση

1) Μια διόρθωση στο περί Ρωμανού μελωδού άρθρο, πα-
ρακαλώ να διορθωθεί ότι ο Ρωμανός είχε γεννηθεί στη Συ-
ριακή πόλη Εμεσα.     

2) Και μια ευχαριστία στην κυρία Βούλα Λαμπροπούλου
που με διαβάζει και με σχολιάζει χωρίς να λαμβάνει υπ’
όψιν, τις βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις των γραφομένων
μου. Άς είναι. Δικαίωμά της η επιπολαιότητα.  Δικαίωμά της
όμως δεν είναι οι απαραδεκτες εκφράσεις που εκστοματί-
ζει,  διότι μειώνουν την ίδια. Πάντως και πάλι  την ευχαρι-
στώ που με διαβάζει, αυτή που όπως εκείνη διατείνεται,
είναι και καθηγήτρια (ακόμη;) Πανεπιστημίου, πλην  εμπα-
θής και εμφανώς κακόγλωσση.     

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

“Ρωγμή στον καθρέφτη”
Αλίνα Τριανταφύλλου

ποιήτρια
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Ο άνθρωπος αυτοαποκαλείται, ότι είναι το τελειότερο

πλάσμα στη φύση, αλλά η ασέβειά του προς αυτήν, δεν

επαληθεύει τον εγωιστικό ισχυρισμό του, γιατί τον δια-

ψεύδει η εγκληματική συμπεριφορά του προς τον πλα-

νήτη, τον οποίο μολύνει με αναρίθμητες  ρυπογόνες

ουσίες,  τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα!!!  

Το υγρό βασίλειο δοκιμάζεται από μια πρωτοφανή  και συ-

νεχιζόμενη ταλαιπωρία που προέρχεται από τις ανεύθυ-

νες ενέργειες του ανθρώπου, ο οποίος  το κακοποιεί με

την αδιαφορία του, κατευθυνόμενος τις περισσότερες

φορές από άνομα συμφέροντα, μετατρέποντάς το σιγά –

σιγά σε μία απέραντη δεξαμενή κάθε είδους αποβλήτων!!! 

Μια από τις μεγαλύτερες και πιο θανατηφόρες ρυπάνσεις

των θαλασσών είναι αυτή που  προέρχεται από αντικεί-

μενα,  κατασκευασμένα από  «πλαστικό»!!    Αφού χρησι-

μοποιηθούν από τον άνθρωπο, πετιούνται με πλήρη

αδιαφορία, ενώ ξέρει, ότι δεν διαλύονται τα συστατικά

του πλαστικού ακόμα και όταν δεν είναι ευδιάκριτα γιατί

μετατρέπονται σε μικροπλαστικές ίνες, οι οποίες εισχω-

ρούν μέσα στη διατροφική αλυσίδα των ένζωων όντων

του θαλάσσιου βασιλείου και καταλήγουν στο πιάτο του

ανθρώπου, με ολέθρια αποτελέσματα για την υγεία του

και κατ’ επέκταση και για την ζωή του!!! 

Η λέξη «πλαστικό» προέρχεται από την ελληνική λέξη

«πλάθω» και δηλώνει την ιδιότητά  που το χαρακτηρίζει

και το κάνει  εύπλαστο·  πρωτοεμφανίστηκε δε στη ζωή

των ανθρώπων στη δεκαετία του 1950!

Παρασκευάζεται από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και

από 25 λίτρα ακατέργαστου πετρελαίου το ένα λίτρο πη-

γαίνει στην κατασκευή πλαστικού!  Το ακατέργαστο πε-

τρέλαιο θερμαίνεται και διαχωρίζεται  στα διυλιστήρια,

δηλαδή διυλίζεται σε κλάσματα χημικών ενώσεων, οπότε

τα μεγαλύτερα μόρια των υδρογονανθράκων του,  δια-

σπώνται σε μικρότερα μόρια με μια διαδικασία,  που ονο-

μάζεται «θερμική διάσπαση» και  με μια κατάλληλη

επεξεργασία παρασκευάζεται το πλαστικό!!

Σήμερα μπορεί να παραχθεί πλαστικό και από άλλες ύλες

φυτικής προέλευσης, όπως καλαμπόκι, ζαχαρότευτλα ή

άχυρο και εκεί έχει επικεντρώσει τα ενδιαφέροντά της η

επιστήμη, γιατί αυτές οι ύλες δεν προκαλούν ρύπους!!   Η

παραχθείσα πρώτη ύλη του πλαστικού έχει κοκκώδη μορφή

και από αυτή κατασκευάζονται στα εργοστάσια πάμπολλα

είδη πλαστικών αντικειμένων σε διάφορα σχήματα και χρώ-

ματα,  για  διάφορες και διαφορετικές χρήσεις!

Το πλαστικό μιας χρήσης, αποτελεί τη χειρότερη μορφή

εξάπλωσης της μόλυνσης,  γιατί καταναλώνεται καθημε-

ρινά απ’ όλους τους ανθρώπους του πλανήτη και ιδίως

των ονομαζόμενων πολιτισμένων κρατών,  σε τεράστιες

ποσότητες και  οι επιστημονικές προβλέψεις αναφέρουν

ότι,  από σήμερα μέχρι το 2050, η ποσότητα του πλαστι-

κού  που θα καταναλωθεί, θα είναι τέσσερις φορές πιο

μεγάλη,  από ολόκληρη την ποσότητα, που καταναλώ-

θηκε από την δεκαετία του 50 έως το 2015!!

Υπολογίζεται από ειδικούς ότι  4,8 – 12,7 εκατομμύρια

τόνοι πλαστικού, καταλήγουν κάθε χρόνο σε όλες τις θά-

λασσες, ενώ στις θάλασσες της Ευρώπης 150.000 –

500.000 τόνοι, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα μεγαλύ-

τερα προβλήματα της θαλάσσιας ρύπανσης!!

Η Ελλάδα εξάγει κάθε χρόνο,  περίπου 30-50.000 τόνους

πλαστικά απόβλητα, που μια  ποσότητα  απορροφά η

Κίνα,  αλλά  καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα στην μικρή

Ελλάδα είναι τεράστιο και αν δεν ληφθούν γρήγορα δρα-

στήρια μέτρα όλος ο χερσαίος και θαλάσσιος ελληνικός

χώρος θα γίνει μια απέραντη χωματερή πλαστικού με

τραγικές συνέπειες για κάθε είδος ζωής!!!   

Η ρύπανση από τα πλαστικά απειλεί όλες τις χώρες της

Μεσογείου, που είναι μια κλειστή θάλασσα και τα νερά

της ανανεώνονται περίπου κάθε 80- 100 χρόνια!!!

Οι τοξικές ουσίες που περιέχουν τα πλαστικά, μεταφέ-

ρονται με την διάσπασή τους στις τροφές των ψαριών και

άλλων θαλασσινών  και στη συνέχεια, αφού αυτά αποτε-

λούν την τροφή των ανθρώπων,  καταλήγουν στο στομάχι

τους, με τις γνωστές συνέπειες σχετικά με τη ταχεία εξά-

πλωση των καρκίνων και πολλών άλλων σοβαρών ασθε-

νειών!! 

Δεν είναι όμως μόνο ο άνθρωπος θύμα της θαλάσσιας μό-

λυνσης, για την οποία είναι ο μόνος υπεύθυνος, αλλά όλη

η θαλάσσια  χλωρίδα (= Θαλάσσια φυτά)  και πανίδα (=

θαλάσσια ένζωα όντα), καθώς είναι γνωστοί οι θάνατοι

στα θαλάσσια κήτη, από την κατάποση πλαστικής ύλης!!!

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν,  αν και είναι πολύ αργά,

επιβάλλεται να είναι άμεσα και αποτελεσματικά και όχι

να χαϊδεύουν τα αυτιά κάποιων,  μέσα από ομιλίες και

άσκοπες κινητικότητες, για  να δικαιολογούν μεγάλα χρη-

ματικά κονδύλια, που  σκοπό έχουν τον πλουτισμό κά-

ποιων υψηλά ισταμένων!!!

Η Ε.Ε. δια των Κοινοτικών Επιτρόπων  της και άλλων αρ-

μοδίων για τις θαλάσσιες υποθέσεις,  κάνουν εκκλήσεις

σε όλα τα Κράτη μέλη που βρέχονται από την Μεσόγειο

και ιδιαίτερα προς τις ελληνικές αρχές, να διερευνήσουν

δυνατότητες για πρωτοβουλίες συλλογής και ανακύκλω-

σης πλαστικού από τις ακτές και τη θάλασσα,  στα πλαί-

σια των εθνικών επιχειρησιακών τους προγραμμάτων!!! 

Οι  Έλληνες όμως πρέπει να ξυπνήσουν από την χειμερία

νάρκη τους και να μην περιμένουν από κανέναν άλλον

βοήθεια παρά μόνο από τον εαυτούς τους!! Πρέπει να πά-

ρουν μόνοι τους τα «ινία» στο άρμα της καλής ποιότητας

της ζωής του και για το λόγο αυτό πρέπει να  αλλάξουν

συμπεριφορά και τρόπο ζωής,  για να περιορίσουν την μό-

λυνση στις υπέροχες και μοναδικές θάλασσες μας, που τις

είχε προτιμήσει για την κατασκευή της χρυσής κατοικίας

του ο Ποσειδώνας, της δεύτερης μετά εκείνης του Ολύμ-

που,  και  σήμερα τις επιθυμούν,  τις ζηλεύουν και τις ονει-

ρεύονται να τις οικειοποιηθούν, με οποιοδήποτε τρόπο,

κάποιοι μακρινοί ή κοντινοί  φίλοι και εχθροί!!!

Ο μόνος τρόπος για να προέλθει, ένα μέρος της σωτηρία

των ελληνικών θαλασσών, είναι να μη ρίχνουνε τις πλα-

στικές σακούλες με τα σκουπίδια ή διάφορα  πλαστικά

είδη άχρηστα πλέον,  στη θάλασσα ή στις παραλίες,  που

θα καταλήξουν κάποτε στη θάλασσα, αλλά ούτε στους

δρόμους ή στις εξοχές γιατί με τα νερά της βροχής  θα

φτάσουν κι αυτά  στη θάλασσα, να μειώσουμε όλοι μας

τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης δηλαδή πλαστικών

πιάτων, ποτηριών, κουταλο-μαχαίρο-πίρουνων, καλαμα-

κίων που ρουφάνε τους καφέδες ή τα αναψυκτικά,  πολλά

είδη συσκευασίας τροφίμων και άλλων καταναλωτικών

αγαθών,  να προτιμάνε ρούχα από φυτικές ίνες, όπως

βαμβάκι, λινό, μαλλί κ.α. γιατί σε κάθε πλύση το συνθε-

τικό ρούχο ελευθερώνει περίπου 1900 μικροπλαστικές

ίνες στο αποχετευτικό δίκτυο που καταλήγει στη θά-

λασσα, να μη χρησιμοποιούν πλαστικές αλλά υφασμάτι-

νες τσάντες για τα ψώνια τους, να ανακυκλώνουν  ή να

ξαναχρησιμοποιούν πλαστικά αν αυτό είναι εφικτό και

όσο μπορούν να αποφεύγουν  προϊόντα προσωπικής τους

χρήσης,  που αναγράφουν επάνω τους τα συστατικά ΡΕ

(πολυαιθυλένιο), ΡΡ (πολυπροπυλένιο), ΡΕΤ (τερεφθα-

λικό πολυαιθυλένιο), ΡΜΜΑ (πολυμεθύλιο) και νάιλον,

γιατί όλα αυτά περιέχουν μικροπλαστικές ίνες, που θα κα-

ταλήξουν στις θάλασσες!! 

Μια τέτοια μικρή προσπάθεια από όλους μας θα φέρει μια

αισθητή μείωση στην καταστροφή που μας περιμένει και

να μην ξεχνάμε ότι μια καθαρή φύση είναι πηγή ευδαι-

μονίας για τους ανθρώπους και δέλεαρ για τους τουρί-

στες, τώρα που η χώρα μας δεν παράγει σχεδόν κανένα

προϊόν  από αυτά που έβγαζε προηγούμενες εποχές και

ο τουρισμός ίσως βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας και

φέρει κάποιο εποχικό οικονομικό όφελος!!!

ΚΑΛΟ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

με ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙ

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πας Ελλην πατριώτης φασίστας!!!

Τόσο μυαλό έχουν οι κυβερνώντες! Βγήκε κάποιος που

δεν πρόλαβα να δω το όνομά του, στα γυάλινα παρά-

θυρα και έβγαλε το συμπέρασμα ότι η μειωμένη παρου-

σία στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, δείχνει ότι ο

λαός θέλει τη λύση!!!

Τίποτα άλλο δεν μετράει, ούτε η απουσιώπηση της προ-

ετοιμασίας από τα γυάλινα παράθυρα, ούτε οι εξετά-

σεις των παιδιών, ούτε η αηδία που διακατέχει το λαό

με τα καμώματά τους... με τους σκυλοκαβγάδες τους

καθημερινά για το τι έκανες εσύ και τι κάνω εγώ. 

Μα, τα ίδια κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι και οι ση-

μερινοί, πειθαρχημένοι κάτω από τη γερμανική ...μπότα. 

Αλλίμονο στη χώρα που δεν έχει πολίτες με πατριωτικά

αισθήματα, και αλλίμονο στη χώρα που τους πατριώτες

τους κατατάσσει στους ...φασίστες.

Κερδοφόρα η χρέωση 
της σακούλας!!!

Είχα γράψει όταν εφαρμόστηκε το τέλος χρήσης σακού-

λας στα σούπερ μάρκετ ότι έχει εισπρακτικό χαρακτήρα

και όχι περιβαλλοντικό. Και το αιτολογούσα, γιατί αν ήθε-

λαν να περιορίσουν το πλαστικό έπρεπε να ξεκινήσουν

από τις συσκευασίες των προϊόντων. Η σακούλα του

σούπερ μάρκετ είναι πλέον ανακυκλώσιμο υλικό, αλλά

ανακυκλώνεται και από τα νοικοκυριά σε διάφορες χρή-

σεις, ενώ η συσκευασία πετιέται.

Να λοιπόν που απέδωσε το τέλος της σακούλας, αφού

το κράτος έβαλε στα ταμεία του, μόνο από τα σούπερ

μάρκετ, 4 εκατομμύρια ευρώ.

Διακριτική μεταχείριση νόμου ή

ζήτω οι χαφιέδες
Ο νόμος είναι ίσος για όλους; Ετσι λέει το Σύνταγμα.

Είναι όμως έτσι; Γιατί δίνει κλήση ο αστυνομικός στο

Χ όχημα, και δεν δίνει ακριβώς στο διπλανό του για

την ίδια παράβαση!

Γιατί - λέει - έχει καταγγελία μόνο γι’ αυτό που γρά-

φει!!! Ποιός νόμος και ποιό Σύνταγμα. 

Ζήτω η κακοήθεια, η αντιζηλεία, ο χαφιεδισμός

Θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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3 Μωρό μου είσαι σαν τον ήλιο!

Δηλαδή;

Δεν βλέπεσαι!

3 Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, γι’ αυτό

και το ΙΚΑ κλείνει ραντεβού μετά από 2 μήνες..  

3 Μου λένε ότι τα duo σπάνε και μην τα παίρνω.

Παιδιά δεν σπάνε, σας ορκίζομαι στα 12 παιδιά
μου...

Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κινητά: Προσοχή κινδυνεύουν

τα δεδομένα και η τσέπη σας...

Aν διαθέτετε κινητό να γίνετε πολύ προσεκτικοί σε

νούμερα που σας καλούν κουδουνίζουν μία φορά και

κλείνουν, έτσι που να σας προκαλέσουν να τους κα-

λέσετε εσείς. Και αν τους καλέσετε, βάζετε φωτιά

στον λογαριασμό σας!!! Κι αυτό γιατί αντιγράφουν

τη λίστα των επαφώνσας σε δευτερόλεπτα και άν

έχετε στοιχεία τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας στο

τηλέφωνό σας, μπορούν να τα αντιγράψουν!!!

Οι κλήσεις ξεκινούν από

τηλ .: +375602605281,  τηλ .: +37127913091

τηλ .: +37178565072,  τηλ .: +56322553736

τηλ .: +37052529259,  τηλ .: +255901130460

ή οποιοσδήποτε αριθμός που ξεκινάει από +371

+375 * 381.

Οι κλήσεις προέρχονται από άλλες χώρες όπως: 

+ 375- κώδικας για τη Λευκορωσία.

+ 371- κώδικας για τη Λετονία.

+ 381 - Σερβία,  + 563- Valparaiso

+ 370 - Βίλνιους,  + 255 - Τανζανία

Προσοχή, μην απαντήσετε! Μην το καλέσετε ξανά!

Επίσης, μην πατάτε # 90 ή # 09 στο κινητό σας τη-

λέφωνο όταν σας ζητηθεί από οποιονδήποτε κα-

λούντα. Είναι ένα νέο τέχνασμα που χρησιμοποιούν

για να έχουν πρόσβαση στην κάρτα SIM σας και να

πραγματοποιούν κλήσεις με δικά σας έξοδα

http://ellinikahoaxes.gr

Το γυναικείο ακτιβιστικό κίνημα της Ιρ-

λανδίας, αλλά και η τρανταχτή πλει-

οψηφία του λαού της,  έστειλαν το

μεγάλο ΝΑΙ στο δικαίωμα της άμβλω-

σης των γυναικών.

Μετά από διαρκείς προσπάθειες από

το 198, ο ιρλανδικός λαός ενέκρινε,

μέσω δημοψηφίσματος, το δικαίωμα

των γυναικών στην τεχνητή διακοπή

κύησης, ζητώντας την κατάργηση της

8ης τροπολογίας, αποδεικνύοντας

στην πράξη το σεβασμό στα ανθρώ-

πινα δικαιώματα.

Με πνεύμα ωριμότητας, οι Ιρλανδές και

Ιρλανδοί οδηγήθηκαν στις κάλπες, ανα-

γνωρίζοντας προβλήματα και τραγικές

παραβλέψεις του παρελθόντος, τα οποία

στοίχισαν τις ζωές αθώων γυναικών

εξαιτίας παρωχημένων αντιλήψεων περί

του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του

γυναικείου σώματος.

Το 66,4% των πολιτών είπαν ΝΑΙ 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρλαν-

δών σε ποσοστό 66,4%, σύμφωνα με

τα τελικά αποτελέσματα της καταμέ-

τρησης, ψήφισε υπέρ της κατάργησης

της 8ης τροπολογίας του Συντάγμα-

τος και της φιλελευθεροποίησης της

νομοθεσίας για την άμβλωση.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο

Βαράντκαρ χαιρέτισε την ολοκλήρωση

της «αθόρυβης επανάστασης» στην

χώρα του σημειώνοντας: «Ο λαός μί-
λησε. Το αποτέλεσμα φαίνεται πως
είναι ηχηρό... Αυτό που βλέπουμε
είναι η κορύφωση μιας αθόρυβης επα-
νάστασης που λαμβάνει χώρα τις δυο

τελευταίες δεκαετίες στην Ιρλανδία».
Η 26η Μαΐου, αποτελεί ημερομηνία

σταθμό για την αναγνώριση των  ανα-

παραγωγικών δικαιωμάτων των γυναι-

κών και της αυτοδιάθεσης του

σώματός τους. Τα αναπαραγωγικά δι-

καιώματα, σύμφωνα με την Παγκόσμια

Οργάνωση Υγείας, στηρίζονται στην

αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώ-

ματος όλων των ζευγαριών και ατό-

μων να αποφασίζουν ελεύθερα και

υπεύθυνα για τον αριθμό, την από-

σταση ανάμεσα και την χρονική στιγμή

γέννησης των παιδιών τους και να δια-

θέτουν την πληροφόρηση και τα μέσα

να το πράξουν, καθώς και το δικαίωμα

να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής

υγείας. Περιλαμβάνουν, επίσης, το δι-

καίωμα όλων για τη λήψη αποφάσεων

σχετικά με την αναπαραγωγή χωρίς

διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία.

http://www.isotita.gr

Μεγάλη νίκη για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ιρλανδία
Το 66,4% των πολιτών ψήφισαν ΝΑΙ

Πριν ένα χρόνο τα βρετανικά αστυνομικά τμήματα της Νό-

τιας Ουαλίας και του Λεστερσάιρ ξεκίνησαν πιλοτική δο-

κιμή ενός καινοτόμου συστήματος αναγνώρισης προσώπων

ώστε να αναγνωρίζουν αυτόματα τους εγκληματίες που κυ-

κλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους.

Στη θεωρία, το πρόγραμμα θα εξοικονομούσε πόρους και

χαμένες εργατοώρες για έρευνες που αποβαίνουν άκαρ-

πες. Στην πράξη όμως έγινε κάτι τόσο τρομακτικό που κα-

νείς δεν μπορούσε να προβλέψει!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για το πόσο ανέτοιμα είναι

ακόμα τέτοια συστήματα, είναι ότι στο ποδοσφαιρικό ματς

του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους, πάνω

από 2.000 οπαδοί αναγνωρίστηκαν από την ίδια προωθη-

μένη τεχνολογία ως «ύποπτοι»! Από τους 2.470 φιλάθλους

για τους οποίους χτύπησε το καμπανάκι, οι 2.297 ήταν

«εσφαλμένη αναγνώριση», όπως είπαν τελικά, ανεβάζον-

τας το ποσοστό λάθους στο 92%!

Το πρόγραμμα βασίζεται στις κάμερες κυκλοφορίας που

διαβάζουν πρόσωπα και αναγνωρίζουν σεσημασμένους,

καθώς του φορτώνουν τις φωτογραφίες όσων έχουν συλ-

ληφθεί κάποια φορά στη ζωή τους. Αν υπάρξει ταίριασμα,

όλα επαφίονται στον ανθρώπινο χειριστή να κρίνει το απο-

τέλεσμα και να συμβαδίσει ή όχι με τον αλγόριθμο.

Η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας παραδέχτηκε πρόσφατα

σε ανακοινωθέν της πως «κανένα πρόγραμμα αναγνώρι-

σης προσώπων δεν είναι 100% ακριβές», αν και αυτό δεν

αποκαλύπτει την πλήρη εικόνα.

Όπως απεδείχθη τέτοιου είδους προγράμματα είναι ιδιαί-

τερα επισφαλή, αλλά έχουν δραματικές συνέπειες για τους

πολίτες, που σέρνονται σε αστυνομικά τμήματα και υπο-

βάλλονται σε ανακρίσεις! 

«Νομίζω πως οι λανθασμένοι δείκτες αναγνώρισης είναι
απογοητευτικά πραγματικοί», λέει σχετικά ο καθηγητής εγ-

κληματολογίας Martin Evison, «αν πάρεις μια ψευδώς θε-
τική τιμή, τότε μετατρέπεις αυτομάτως σε ύποπτο έναν
απόλυτα αθώο άνθρωπο».
Όσο για τα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτικότητα και

άλλα μπλα μπλα που μας λένε κάθε μέρα, ψηφίζοντας μά-

λιστα και σχετικούς νόμους είναι τελικά για το θεαθήναι.

http://techit.gr

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπων έκρινε χιλιάδες

αθώους ανθρώπους ως «εγκληματίες»
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Η Βούλα γίνεται 

απροσπέλαστη και βρώμικη 

Kυρίες και Κύριοι,

επειδή κάθε πρότασή μας απευθύνεται σε Δημοτικά

ώτα μη ακουόντων, ζητάμε την παρέμβασή σας για να

γνωστοποιηθούν πάλι στο Δήμο 3Β, τα προβλήματα

των δημοτών του κέντρου της Βούλας.

Κανένας δρόμος δεν ασφαλτοστρώθηκε επί αυτής της

Δ.Α. Ακόμη και η Βασ. Παύλου είναι γεμάτη λακκού-

βες.

Οι διπλοσταθμεύσεις, από ΑΓ. Ιωάννου μέχρι Διγενή

και τα φορτηγά μέσα στις διαβάσεις πεζών, δημιουρ-

γούν προστριβές, κορναρίσματα, διακοπή κυκλοφο-

ρίας.

Τα περισσότερα πεζοδρόμια επί των Βασ. Παύλου, Δι-

γενή, Αγ. Ιωάννου και αλλού με σπασμένες πλάκες,

είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για πεζούς και ιδιαίτερα

για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Η συμβολή Αντιοχείας και Πλαστήρα άκρως επικίν-

δυνη για τρακάρισμα.

Επανειλημμένα παρακαλέσαμε το Δήμο, για σήμανση,

ούτε απάντηση δεν πήραμε.

Πλατεία Ιμίων. Αμέριμνα παιδάκια, μάνες, καροτσάκια,

γέροντες, ανάμεσα και οι μοτοσυκλέτες, μικρές και

μεγάλες. Αν γίνει ατύχημα; Τότε, εκ των υστέρων, ο

Δήμος ...θα ψάχνεται κλαθμουρίζοντας.

Καθαριότης. Χειρότερα σε Ελληνικό ακριβό προάστιο

δεν γίνεται.

Ογκοι κλαδιών σαπίζουν επί ημέρες στα πεζοδρόμια.

Κάδοι βρώμικοι (δεν πλένονται ποτέ) με χαλασμένους

μηχανισμούς οι περισσότεροι.

Δυστυχώς ή ευτυχώς η περιοχή μας τελευταία πυκνο-

κατοικήθηκε. Έγινε και η σύμπτυξη των 3 Δήμων και η

Δ.Α. ...στάθηκε, αδύναμη να ανταποκριθεί στον όγκο

των προβλημάτων.

Και έτσι όπως έρχονται οι δημοτικές εκλογές θα πα-

ραδώσει ένα Δήμο και ειδικά μία Βούλα, αστέρι που

την παρέλαβε, σε πόλη ταλαιπωρίας των δημοτών της.

Και τελευταία, το θέμα στάθμευσης. Μέγιστο και για

τα καταστήματα και για τους δημότες.

Αν δεν αποφασίσουν να κάνουν, με αυτοχρηματοδό-

τηση, υπόγειους χώρους η κατάσταση σε 2-3 χρόνια

θα γίνει αδιάβατη, απροσπέλαστη. Δεν θα μπορούμε

να πάμε σπίτι μας. Μια επίσκεψη στη Δημοτικής Αρχής

στη Χαλκίδα θα διαπιστώσει κανείς ποια είναι η ιδανική

λύση για όλους μας. Θα μάθει πολλά.

Παν. Αντωνόπουλος
Δημότης Βούλας, πλατεία Νυμφών

To Mητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο

Ελληνικού, κλείνει οριστικά, και

εξώνεται από το Ελληνικό, όπως

σημειώνουν στο παρακάτω δελτίο

που μας απέστειλαν.

Στις 31/5/2018 η Ελληνικό Α.Ε με

επιστολή της ζητά την εκκένωση

του χώρου που στεγάζεται το Μη-

τροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελ-

ληνικού μέχρι 30 Ιουνίου 2018,

εντός μηνός δηλαδή, στα πλαίσια

της παράδοσης στον αγοραστή

ελεύθερου όλου του χώρου από

κατοχή τρίτων σύμφωνα με τις

δεσμεύσεις που έχουν υπογρα-

φεί.

Η επιστολή κοινοποιείται προς

τον Υπουργό Οικονομικών κ.

Τσακαλώτο, το γραφείο του

Υπουργού Επικρατείας κ.

Φλαμπουράρη, τον Γενικό

Γραμματέα Συντονισμού του

Κυβερνητικού έργου κ. Πα-

παγιαννάκο, το Γραφείο Συν-

τονίστριας Έργου

Αξιοποίησης του Πρώην Αε-

ροδρομίου Ελληνικού κ.

Πέρκα, την Γενική Γραμμα-

τεία Δημόσιας Περιουσίας

και το Ταμείο Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας Δη-

μοσίου, με λίγα λόγια την

Ελληνική κυβέρνηση.

Ουσιαστικά χωρίς να δίδεται κά-

ποια εναλλακτική λύση μετεγκατά-

στασης, ζητούν την παύση

λειτουργίας του παρά το ότι  είναι

απόλυτα γνωστό εντός και εκτός

Ελλάδος  το τεράστιο κοινωνικό

έργο, που η αμιγώς εθελοντική

δομή, χωρίς καμία χρηματοδότηση

κρατική ή άλλη, επιτελεί από το

2011 μέχρι σήμερα αδιαλλείπτως

και το οποίο ιδίοις όμμασι έχουν

διαπιστώσει εκατοντάδες Ευρω-

παίοι αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι

από κάθε γωνιά του πλανήτη, πανε-

πιστημιακές ομάδες κ.α. που μας

έχουν επισκεφτεί.

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ια-

τρείο Ελληνικού στηρίζει τους

πλέον αδύναμους συνανθρώπους

μας στο πλαίσιο της κοινωνικής συ-

νοχής, της αλληλεγγύης και του σε-

βασμού στον άνθρωπο. Αυτούς που

η κρίση και οι πολιτικές λιτότητας

οδήγησαν σε βίαιη φτωχοποίηση,

σε κοινωνική περιθωριοποίηση,

στην έλλειψη στέγης, στην ανεργία

και μαζί με αυτό σε αδυναμία κάλυ-

ψης της όποιας συμμετοχής στην

φαρμακευτική τους δαπάνη. Αυτούς

που οι μειώσεις στις συντάξεις και

τα πολλαπλά τους προβλήματα δεν

τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν

σε έξοδα αγοράς φαρμάκων ή ανα-

γκαίων υλικών και όχι μόνο. Κάθε

ασθενής μας έχει και μια δραματική

ιστορία να πει.

Συνολικά μέχρι σήμερα, από

τον Δεκέμβριο του 2011, 7.366

άτομα έχουν ωφεληθεί σε 64.025

περιπτώσεις και εκατοντάδες δομές

και φορείς από όλη τη χώρα έχουν

ζητήσει και λάβει υποστήριξη σε

φάρμακα ή υλικά, είτε πρόκειται για

άλλα κοινωνικά ιατρεία, Δημόσια

Νοσοκομεία, Κοινωνικές Υπηρε-

σίες, Ιδρύματα ΑΜΕΑ, Δομές στήρι-

ξης παιδιών, μονάδες φροντίδας,

Κέντρα φιλοξενίας Προσφύγων,

Δομές αστέγων κλπ., ο κατάλογος

είναι πραγματικά τεράστιος.  Όλοι

όμως και όλες βρήκαν ανοικτές

πόρτες και άμεση υποστήριξη από

τους εθελοντές του ΜΚΙΕ και τους

δωρητές του.  Τους χιλιάδες δωρη-

τές και υποστηρικτές του έργου του

εντός και εκτός Ελλάδας.

Ως εθελοντές  με γνώμονα τον άν-

θρωπο και την αλληλεγγύη και με

δεδομένη την αναγκαιότητα  λει-

τουργίας του κοινωνικού ιατρείου,

στη  Γενική Συνέλευση αποφασί-

σαμε ότι χωρίς να υπάρχει λύση για

την ομαλή λειτουργία της δομής,

δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα

μάτια τους ασθενείς και ωφελούμε-

νούς μας και να δηλώσουμε παραί-

τηση. Δεν πρόκειται να κλείσουμε

εμείς το Μητροπολιτικό Κοινωνικό

ιατρείο Ελληνικού. 

Εφόσον δεν δίδεται εναλ-

λακτική λύση η επι-

λογή της μη

λειτουργίας του ανή-

κει στην Ελληνικό

Α.Ε, την κυβέρνηση

και σε όλους αυτούς

που με τα άθλια μέτρα

που απαιτούν ουσια-

στικά εξαθλιώνουν

ακόμα περισσότερο

τους πολίτες.

Αυτοί όλοι που αποφάσι-

σαν τον αιφνίδιο θάνατο

του ΜΚΙΕ ας αναλάβουν

την ευθύνη.  

Εμείς δηλώνουμε ότι δεν

αποχωρούμε από τον χώρο

του ιατρείου και τα όποια

μέτρα αποκλεισμού μας από

εκεί θα σημάνουν την ουσια-

στική καταστροφή κόπων και

δουλειάς 7 ετών και επίσης

φαρμάκων και άλλων υλικών,

που είναι απαραίτητα για τους

ασθενείς μας, αξίας εκατοντάδων

χιλιάδων ευρώ. 

Θα σημάνουν επίσης την στέρηση

των φαρμάκων των ασθενών μας με

ότι αυτό θα συνεπάγεται για την

υγεία και τη ζωή τους.

Στις 14 Ιουνίου 2018 θα δοθεί Συ-

νέντευξη Τύπου με όλα τα στοιχεία

λειτουργίας του ιατρείου, την ανα-

γκαιότητα συνέχισης του έργου

αυτού για την κοινωνική συνοχή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑ-

ΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης

(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελλη-

νικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελ-

ληνικού)

www.mkiellinikou.org 

Email mkiellinikou@gmail.com

Αιφνίδιος  θάνατος για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο Ελληνικού. Αυτό επιδιώκουν;
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Τα κουνούπια έχουν δυσκολέψει τη

ζωή μας και μας ταλαιπωρούν όλο το

εικοσιτετράωρο πλέον. Κι αυτός είναι ο

λόγος που οι Δήμοι υποχρεούνται να

ψεκάζουν φρεάτια, λιμνάζοντα νερά

και ότι μπορεί να συγκεντρώνει εστία

κουνουπιών, με την από 7.3.2018 εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Υγείας "Προγράμ-

ματα καταπολέμησης των κουνουπιών,

σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του

κοινού για το έτος 2018".

Ψεκασμούς ενεργεί εγκαίρως και η Πε-

ριφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή

Ενότητα Ανατ. Αττικής σε ανοιχτούς

χώρους (Σχινιά, Μαραθώνα κλπ).

Από άλλους Δήμους δεν έχουμε εικόνα

για τους ψεκασμούς, που είναι υποχρε-

ωμένοι να κάνουν και όπως ακούμε από

πολίτες έχουν πνιγεί στο κουνούπι.

Στο δήμο Μαρκοπούλου

Πρωτοπόρος όμως ο Δήμος Μαρκοπούλου

έχει ξεκινήσει νωρίς τις  δικές του ενέρ-

γειες (πέραν της Περιφέρειας), για την κα-

ταπολέμηση των κουνουπιών,  από τις 2

Απριλίου 2018, όπου υπέγραψει και τη σχε-

τική σύμβαση με ανάδοχη εταιρεία. Ήδη

έχει πραγματοποιήσει τις τέσσερις πρώτες

επεμβάσεις, με τα αποτελέσματα των δειγ-

ματοληψιών να είναι άριστα. Οι περιοχές

που έχουν καταγραφεί ως περισσότερο κρί-

σιμες και χρήζουν ψεκασμών, σε Μαρκό-

πουλο και Πόρτο Ράφτη, έχουν συνολική

έκταση 13 περίπου στρεμμάτων.

Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν,

δεκάδες ψεκασμοί ρεμάτων και στάσιμων

υδάτων, καθώς επίσης απολυμάνσεις των

φρεατίων, εντός των γεωγραφικών ορίων

του Δήμου, οι οποίοι θα επαναλαμβάνονται

ανά 18 – 20 ημέρες με στόχο την ολοκλη-

ρωμένη καταπολέμηση των κουνουπιών.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, επισημαίνει για

ακόμη μια φορά, ότι το σημαντικότερο για

όλους μας, είναι να μειώσουμε τον πληθυ-

σμό των κουνουπιών ελαχιστοποιώντας τα

σημεία, όπου μπορεί να αναπαραχθούν! 

Καμία ενέργεια της Πολιτείας όμως, δεν μπο-

ρεί να είναι αποτελεσματική, εάν δεν υπάρχει

η συνεργασία και αρωγή και από την πλευρά,

των δημοτών και πολιτών.

Οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε, ποια

είναι τα πιθανά μέρη μέσα στην αυλή μας,

τον κήπο μας, τη βεράντα μας, τα χωράφια

μας, που προτιμούν τα κουνούπια να γεν-

νούν τα αυγά τους. 

Τα κουνούπια αναπτύσσονται σε στάσιμα

νερά! Μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυ-

σμό τους, μειώνοντας τα σημεία, όπου μπο-

ρεί να ζήσει και να μεγαλώσει η προνύμφη. 

Ενέργειες:

• Καλύπτουμε με σίτες, τους αγωγούς εξα-

ερισμού των βόθρων, πόρτες, παράθυρα,

φεγγίτες και αεραγωγούς τζακιού.

• Απομακρύνουμε τα στάσιμα νερά: (π.χ.:

λεκάνες, βάζα, πιατάκια γλαστρών) και τα

λύματα νερών, αποχέτευσης, αποβλήτων.

• Ποτίζουμε κατά προτίμηση, το πρωί. Κου-

ρεύουμε τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους

και φυλλωσιές: (καταφύγια ενήλικων κου-

νουπιών) και δίνουμε κλίσεις ροών στον

κήπο, για να απομακρύνονται τα νερά.

• Θέτουμε καθημερινά σε λειτουργία το Φίλ-

τρο Καθαρισμού, σε πισίνες ή σιντριβάνια,

ώστε να  απομακρύνουμε αυγά και προνύμ-

φες κουνουπιών.

• Κάνουμε χρήση Ανεμιστήρων/Κλιματιστι-

κών και εντομοκτόνων (φιδάκια, ταμπλέτες,

αεροζόλ κλπ).

• Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες κίτρινου χρώ-

ματος, για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων.

Ακόμα:

• Αντικαθιστούμε σπασμένους σωλήνες

νερού, που τρέχουν.

• Φυλάσσουμε τα δοχεία νερού, που δεν

χρησιμοποιούμε γυρισμένα ανάποδα ή τα

καλύπτουμε.  

• Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε, παλιά λά-

στιχα που συσσωρεύουν νερό.

• Καθαρίζουμε τα φύλλα, που μαζεύονται

στις υδρορροές και καλύπτουμε τις βάρκες,

ώστε να μη μαζεύουν στάσιμο νερό.

Η όλη προσπάθεια που καταβάλλεται, δεν

μπορεί να έχει αποτέλεσμα, χωρίς την

ενεργή συμμετοχή όλων μας.

«Κάθε παιδί και δικό μας»
Καμπάνια στήριξης των Κούρδων προσφύγων στο Λαύριο

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής συμμετέχοντας στην καμπάνια στήριξης

προς τις οικογένειες και τα παιδιά των Κούρδων προσφύγων που ζουν στο Λαύριο, με

τίτλο «Κάθε παιδί και δικό μας», που συνδιοργανώνεται από μία ομάδα φορέων,  διαθέτει

ως σημείο συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τις εγκαταστάσεις της στο 17ο

χλμ. της Λεωφόρου Μαραθώνος στην Παλλήνη για όποιον ενδιαφέρεται να προσφέρει.

Λίστα με τα είδη που συγκεντρώνουν:

* Τρόφιμα: ρύζι, μακαρόνια, ηλιέλαιο, αλεύρι, όσπρια, ζάχαρη, τσάι, φρυγανιές, πλιγούρι,

πελτές, γάλατα μακράς διάρκειας, βρεφικά γάλατα 1ης και 2ης ηλικίας.

* Είδη προσωπικής υγιεινής: παιδικές πάνες για όλες τις ηλικίες, μωρομάντηλα, σερβιέτες,

σαμπουάν, σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σφουγγάρια, Kαθαριστικά κ.ά.

Η καμπάνια θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής

από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 7.30πμ - 3.30μμ

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132005122, 213 2005124 & 213 2005103 

Ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών στους ΟΤΑ

Ο Δήμος Σαρωνικού, στο πλαίσιο των δρά-

σεων για την προώθηση της Δια Βίου Μά-

θησης, ιδρύει Ανοιχτό Δημοτικό

Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο Πειραιώς. Είναι μία εξαιρετική κί-

νηση για Δήμο και κάτι που έλειπε από την

περιοχή.

Οι στόχοι και το πλαίσιο λειτουργίας του

Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου παρου-

σιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση, που

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαΐου

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου του Δήμου Σαρωνικού, με ομιλητές τον

Δήμαρχο Σαρωνικού, Γιώργο Σωφρόνη,

τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πει-

ραιώς,  Ευάγγελο Σαμπράκο και τον Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου

Πειραιώς, Ιωάννη Παραβάντη.

Στόχος της δημιουργίας του Ανοιχτού Δη-

μοτικού Πανεπιστημίου του Δήμου Σαρω-

νικού είναι να δώσει την ευκαιρία στους

δημότες κάθε ηλικίας, να πλουτίσουν τις

γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότη-

τές τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες

αλλά και επαφή με νέα γνωστικά πεδία και

αντικείμενα της επιστήμης.

Η λειτουργία του νέου φορέα θα ξεκινήσει

από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με

κύκλους διαλέξεων σε δύο εξάμηνα. Οι κύ-

κλοι για το πρώτο εξάμηνο θα καλύψουν

δύο θεματικές ενότητες, με τα αντικείμενα

«Τουρισμός και Φιλοξενία» και «Ψυχολο-
γία, Ψυχοθεραπεία και Αυτογνωσία».

Η φοίτηση στο Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπι-

στήμιο είναι ελεύθερη και ΔΩΡΕΑΝ για

όλους τους πολίτες. 

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από την 1η Σε-

πτεμβρίου 2018.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος

Γιώργος Σωφρόνης, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Για εμάς στο Δήμο Σαρωνικού, η συμμε-
τοχή στη γνώση, η δυνατότητα για προσω-
πική ανάπτυξη σε κάθε τομέα, είναι
δικαίωμα κάθε πολίτη. Ανεξάρτητα από την
κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.
Ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο και
την ηλικία του. Με τη δημιουργία του Δημο-
τικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, επιχειρούμε
να διασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα. Προ-
σφέροντας σε όλους όσοι ενδιαφέρονται,
μια ποιοτική, οργανωμένη επιλογή.»

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Καθηγητής

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ιωάννης Πα-

ραβάντης, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαί-

σιο της ανάπτυξης προγραμμάτων Δια Βίου

Μάθησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πα-

ρουσίασε τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής

έρευνας που διενεργήθηκε στο Δήμο Σαρω-

νικού, προκειμένου να αποτυπωθούν οι

ανάγκες και οι προτιμήσεις των πολιτών,

σχετικά με τη λειτουργία και το περιεχό-

μενο σπουδών του Δημοτικού Ανοιχτού Πα-

νεπιστημίου. 

Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο

στο Δήμο Σαρωνικού 
Ξεκινά η λειτουργία του από το έτος 2018 - 2019
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Λαογραφική Έκθεση για τον Αρβανίτικο και τον Σαρακατσάνικο Πολιτισμό εγκαινιά-

στηκε στον Αυλώνα, την οποία  διοργάνωσε η Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα στο

Πνευματικό Κέντροτην 1η

Ιουνίου. 

Για πρώτη φορά οι δύο

αυτοί διαφορετικοί πολιτι-

σμοί ενώνονται και παρου-

σιάζουν παροπλισμένα

αντικείμενα και έργα χει-

ρός, από τη ζωή των αν-

θρώπων του Αυλώνα των

δύο περασμένων αιώνων.

Στη διοργάνωση συμμετέ-

χουν για τον Σαρακατσά-

νικο πολιτισμό ο Σύλλογος

Σαρακατσαναίων Αυλώνα

και για τον Αρβανίτικο πο-

λιτισμό η Ομάδα Ενεργών

Πολιτών Αυλώνα.

Ιδιαίτερης σημασίας η πα-

ρουσία του Μακαριώτατου

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και

Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυ-

μου, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ιστορία των Αρβανιτών. Επε-

σήμανε, επίσης, ότι «σε μία εποχή δύσκολη χρειάζεται η επιστροφή στις ρίζες, διότι
χωρίς ρίζες δεν έχουμε δέντρα, άρα ούτε φυλλωσιές και δε μπορούμε να περιμέ-
νουμε καρπούς»... 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατoλ. Αττικής

Π. Φιλίππου, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στην ιστορία εγκα-

τάστασης των Αρβανιτών,

την προσφορά τους στους

απελευθερωτικούς αγώνες

της Ελλάδας, την κοινωνική

τους προσφορά και κυρίως

στην ειρηνική διαβίωση και

συνύπαρξη Αρβανιτών-Σα-

ρακατσαναίων στην Αττική. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δή-

μαρχος Ωρωπού Θωμάς

Ρούσσης. 

Από την πλευρά του, ο

πρώην Υπουργός Γιώργος

Σούρλας μίλησε για τους

Σαρακατσάνους. 

Την Τρίτη 22 Μαΐου επισκέφθηκε το 2ο Γυ-

μνάσιο Βούλας, ο αναγνωρισμένος και βρα-

βευμένος από την Ακαδημία Αθηνών

ποιητής Αντώνιος Φωστιέρης, καλεσμένος

της φιλολόγου Απέργη Χριστιάννας, υπεύ-

θυνης του πολιτιστικού προγράμματος του

Σχολείου, «Λογοτεχνικό εργαστήριο: οι μα-
θητές διαβάζουν και γράφουν».
Τον ποιητή υποδέχθηκαν εγκάρδια ο διευ-

θυντής του σχολείου, Γιώτης Γεώργιος και

η υποδιευθύντρια Ταμπούκου Άννα, οι

οποίοι και παρακολούθησαν την ποιητική

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον

χώρο της βιβλιοθήκης συμμετέχοντας

ενεργά.

Ο ποιητής, με  λόγο μεστό νοημάτων, συ-

νομίλησε με τις μαθήτριες που παρακολου-

θούν το Λογοτεχνικό εργαστήριο και

απάντησε στα ερωτήματά τους αναφέρον-

τας με γλαφυρότητα χαρακτηριστικές στιγ-

μές από τη ζωή του. Προσιτός και με

αμεσότητα αναφέρθηκε σε ιδιαίτερους

σταθμούς της πορείας του στην ποίηση, την

οποία υπηρετεί πιστά. 

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη ζωο-

γόνο αύρα του ποιητή, ιδιαίτερα όταν διά-

βασε ποιήματά του μεταξύ των οποίων και

το ποίημα «Αράχνη», το οποίο επελέγη ως

εξεταζόμενο κείμενο στις εξετάσεις του In-

ternational Baccalaureate που διεξήχθησαν

πρόσφατα.

Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για τα παιδιά,

γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν

από κοντά και να συνομιλήσουν με έναν

σύγχρονο καταξιωμένο λογοτέχνη, ποιητή. 

Στο τέλος της συνάντησης ο Α. Φωστιέρης

ξεναγήθηκε στον χώρο της έκθεσης των

έργων που έχουν ετοιμάσει μαθητές του

σχολείου στο μάθημα της Τεχνολογίας και

έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους

τρισδιάστατους εκτυπωτές και όσα έχουν

σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο σχετικό πρό-

γραμμα του σχολείου.

Σχετικό βίντεο: webtv.ert.gr/ert2/epoxes-kai-

sigrafeis/17dek2017-epoches-ke-syngrafis/ 

Λαογραφική έκθεση για τον Αρβανίτικο και

τον Σαρακατσάνικο πολιτισμό
Μιλώντας για ποίηση στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας 

«Λογοτεχνικό εργαστήριο: οι μαθητές διαβάζουν και γράφουν»
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«Είναι αδύνατο να καταλάβεις την ποταπότητα, αν δεν
έχεις κάτι για να μπορέσεις να την μετρήσεις. Θέλω να
πω ότι είναι αδύνατο να μετρήσεις την απίστευτη βλα-
κεία και την κοινοτοπία των λόγων ενός πολιτικού, αν
δεν την αντιπαραβάλεις με αυτό που είναι το ύψιστο
στην πολιτική σκέψη, ήτοι την ελληνική τραγωδία».
(Ελφρίντε Γέλινεκ, 1946, Αυστριακή συγγραφέας θεατρικών έργων

και μυθιστοριογράφος, Νομπέλ Λογοτεχνίας 2004, «Εκ βαθέων»,

Συνομιλία με την Κριστίν Λεσέρ, εκδόσεις “Εκκρεμές”, 2009).

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΟΣ

«Πρῶτον οὖν τοῦτο θεωρητέον, ὅτι τά τοιαῦτα πέφυκεν
ὑπ᾽ἐνδείας καί ὑπερβολῆς φθείρεσθαι (δεῖ γάρ ὑπέρ
τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς μαρτυρίοις χρῆσθαι),
ὥσπερ ἐπί τῆς ἰσχύος καί τῆς ὑγιείας ὁρῶμεν».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1104α, 13-16, βι-

βλίο Β’, κεφ.2).

[= Πρώτα απ’ όλα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα πράγματα

είναι δομημένα/κατασκευασμένα απ’ τη φύση τους έτσι

που να καταστρέφονται από έλλειψη ή υπερβολή, όπως

βλέπουμε να συμβαίνει με τη σωματική δύναμη και την

υγεία, (γιατί πρέπει να επικαλούμαστε για τα άλυτα ζη-

τήματα το κύρος των γνωστών) - γιατί πρέπει κανείς να

χρησιμοποιεί απτές αποδείξεις προκειμένου να διαλευ-

κάνει ασαφή ζητήματα].

ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ

«Οἱ γάρ µή ὀργιζόµενοι ἐφ᾽οἷς δεῖ ἠλίθιοι δο-
κοῦσιν εἶναι, καί οἱ µή ὡς δεῖ µηδ᾽ὅτε µηδ᾽οἷς
δεῖ· δοκεῖ γάρ οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδέ λυπεῖσθαι,
µή ὀργιζόµενός τε οὐκ εἶναι ἀµυντικός, τό δέ
προπηλακιζόµενον ἀνέχεσθαι καί τούς οἰκείους
περιορᾶν ἀνδραποδῶδες».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1126α, 5-10, βιβλίο

Δ’, κεφ. 11).

[= Γιατί οι μη οργιζόμενοι για όσα πρέπει φαίνεται ότι

είναι ηλίθιοι, καθώς ακριβώς και οι μη οργιζόμενοι όπως

πρέπει, όταν πρέπει και καθώς πρέπει· τέτοιου είδους /

υφής άνθρωποι προφανώς ούτε αισθάνονται, ούτε πά-

σχουν ούτε είναι ικανοί να αμύνονται, αλλά το να ανέχε-

ται κανείς τις ύβρεις και να μην υπερασπίζεται τους

οικείους του εναντίον τους είναι ανδραποδώδες/δουλο-

πρεπές).

ΣΧΟΛΙΟ: Τι θα έλεγε σήμερα ο Πατέρας του Ορθολογι-

σμού, Αριστοτέλης, για τους απογόνους του και τι θα αι-

σθανόταν γι’ αυτούς;

Αποτροπιασμό, Αγανάκτηση ασφαλώς και Ντροπή για το

πώς οι πολιτικοί ταγοί αυτής της χώρας κατάντησαν τον

πιο έξυπνο λαό του κόσμου, ηλίθιο. Αφού αυτός δεν

εξοργίζεται, ούτε επαναστατεί με ό,τι και να του κάνουν,

μάλιστα δείχνει και να το απολαμβάνει!

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

«Πολιτική είναι η Τέχνη να αρπάζεις τα λεφτά των πλου-
σίων και τις ψήφους των φτωχών, με το πρόσχημα ότι
προστατεύεις τους μεν από τους δε».

(Ζιλ Μισελέ (1798-1874), Γάλλος ιστορικός και δοκιμιογράφος)

ΜΩΡΙΑΣ ΟΛΕΘΡΟΣ

«Μῶρος δέ θνητῶν ὅστις ἐκπορθεῖ πόλεις ναούς τε
τύμβους θ᾽, ἱερά τῶν κεκμηκότων· ἐρημίαι δούς <σφ>
αὐτός ὤλεθ᾽ὕστερον».

(Ευριπίδης, 480-406, “Τρωάδες”, στίχ. 95-97)

(= είναι ανόητος όποιος από τους θνητούς κουρσεύει πό-

λεις, ναούς και τάφους και τα ιερά αυτών που έχουν πε-

θάνει· την ερημιά σκορπίζοντας και ο ίδιος αργότερα

αφανίζεται).

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΤΡΑΧΟΙ

(στίχ. 1008-1009)

ΑΙΣΧΥΛΟΣ:  Ἀπόκριναί µοι, τίνος οὕνεκα χρή θαυ-
µάζειν ἄνδρα ποιητήν;
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Δεξιότητος καί Νουθεσίας, ὅτι βελτίους
τε ποιοῦµεν τούς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν.
ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Απάντησέ μου, για ποιο λόγο πρέπει να θαυ-

μάζουμε έναν ποιητή;

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Για την ικανότητα και για τις συμβουλές του,

γιατί βελτιώνουμε τους ανθρώπους στις πόλεις.

(στίχ. 1053-1055)

ΑΙΣΧΥΛΟΣ: ἀλλ᾽ἀποκρύπτειν χρή τό πονηρόν τόν
γε ποιητήν, καί µή παράγειν µηδέ διδάσκειν. Τοῖς
µέν γάρ παιδαρίοισιν ἔστι διδάσκαλος ὅστις
φράζει, τοῖσιν δ᾽ἡβῶσι ποιηταί.
Πάνυ δή δεῖ χρηστά λέγειν ἡµᾶς.
(= Όμως ο ποιητής πρέπει να κρύβει το κακό, να μην το

προβάλλει, να μην το διδάσκει. Για τα μικρά παιδιά υπάρ-

χει ο δάσκαλος, ο οποίος τα διαπαιδαγωγεί, για τους εφή-

βους υπάρχουν οι ποιητές. Πρέπει λοιπόν εμείς να

διδάσκουμε τα πολύ καλά και σωστά πράγματα).

ΣΧΟΛΙΟ: Το έργο “Βάτραχοι” ανέβηκε στα Λήναια το 406

π.Χ. από τον σατιρικό ποιητή - δημοσιογράφο Αριστο-

φάνη, 445-386. Στο Γ’ επεισόδιο, στίχ. 830-1098, μας πα-

ρουσιάζει ποιος πρέπει να είναι ο κοινωνικός και

παιδαγωγικός ρόλος του ποιητή. Εγώ εδώ γενικεύω και

συμπεριλαμβάνω και το ρόλο του πολιτικού και του δη-

μοσιογράφου και όλων όσων “ποιούν ήθος”. Οι ποιητές

έχουν υποχρέωση να μην προβάλλουν τα κακά πρότυπα

του κοινωνικού βίου, γιατί για τη νεότητα ο ποιητής είναι

ό,τι είναι για τα μικρά παιδιά ο δάσκαλος. Αποστολή και

Κοινωνική Ευθύνη της Τέχνης, της Ποίησης, της Φιλοσο-

φίας, της Πολιτικής, της Παιδείας είναι το πώς θα κάνει

τους πολίτες αγαθούς δηλ. καλύτερους ηθικά, εν-άρε-

τους. Στημονικό θέμα της κωμωδίας “Βάτραχοι” είναι η

Σύγκριση και η Σύγκρουση δύο τιτάνων της δραματικής

τέχνης, του Ευριπίδη, ο οποίος εκπροσωπεί τις νεωτερι-

στικές, “εκσυγχρονιστικές” ιδέες της εποχής του και του

Αισχύλου, εκπροσώπου της παράδοσης και των αξιών

του παλαιότερου βίου. Ορίζεται Αγών (= Διαγωνισμός)

τραγικής τέχνης και τελείται διεκδίκηση των Πρωτείων

(= Αξιολόγηση). Κριτής τοποθετείται, ως φυσικόν, ο Διό-

νυσος. Η πνευματική “πυγμαχία” κρίθηκε υπέρ του Αισχύ-

λου, αλλά κέρδισε τον Ευριπίδη μόνο στα σημεία. Ο

Αριστοφάνης αντιμάχεται τον Ευριπίδη αλλά δεν τον αδι-

κεί, δεν μειώνει την αξία του.

Ο Διόνυσος μετά τον “Αγώνα λόγων” παίρνει μαζί του

τον Αισχύλο, που αναδείχτηκε καλύτερος, από τον κόσμο

των νεκρών στον κόσμο των ζωντανών, γιατί στα Διονύ-

σια μετά το θάνατο των Μεγάλων Τραγικών, δεν είχε πα-

ρουσιαστεί κανένας ικανός ποιητής τραγωδιών και κωμω-

διών (Ανακάλεμα).

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΛΑΤΙΝΟ ΛΥΡΙΚΟ ΠΟΙΗΤΗ ΟΡΑΤΙΟ 

“Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate
diurna”.

(Κόιντος Οράτιος Φλάκκος, 65-8, “Ars Poetica”, 286)

(= Να μελετάτε τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα νυχθη-

μερόν).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο κορυφαίος, μετά τον Βεργίλιο/Vergilius, Εθνικός

Ρωμαίος Λυρικός ποιητής Οράτιος, επί εποχής Οκταβιανού

Αυγούστου, συμβουλεύει και προτρέπει τους συμπολίτες

του να ασχολούνται με σπουδή και ζήλο με τα κείμενα της

Αρχαιοελληνικής Γραμματείας. Έχει γράψει “Ωδές”

(carmina), “Σάτιρες”, Επιστολές. Έχει εμπνεύσει ποιητές και

συγγραφείς. Πολλές από τις φράσεις του έχουν περάσει

στην Κοινή Λογοτεχνική Γλώσσα, όπως: Carpe diem (=

άδραξε/αξιοποίησε την ημέρα), Non omnis moriar! (= δε θα

πεθάνω ολόκληρος, κάτι από μένα θα παραμείνει ζωντανό),

Nil desperandum! (= ποτέ μην απελπίζεσαι), Nullius in verba

(= μη βασίζεσαι στα λόγια κανενός).

«Κάθε γνώση που προστίθεται είναι προσθήκη στην αν-
θρώπινη δύναμη»
«Graecia capta, ferum victorem cepit, et artes intulit
agresti Latio».
(= H  Ρώμη διά των όπλων νίκησε την Ελλάδα, αλλά η Ελ-

λάδα με το πνεύμα της κατέκτησε τη Ρώμη).

(= Η Ελλάς κατακτηθείσα, τον άγριον νικητήν κατέκτησε

και τις τέχνες εισήγαγε στο αγροίκο Λάτιο).

«Είναι ντροπή να αποκαλούνται “Μορφωμένοι”, όσοι δε
μελετούν τους Αρχαίους Έλληνες Συγγραφείς».
(Φρανσουά Ραμπελαί, 1494-1553, Γάλλος αναγεννησιακός συγ-

γραφέας).

«Σωκράτης ἐρωτηθείς τίνες εὐδαίμονες, εἶπεν οἷς καί
φρένες ἀγαθαί καί λόγος πρόσεστιν».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο 4ο, 39, 19, 2)

(= όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης ποιοι άνθρωποι θεωρούν-

ται ευτυχισμένοι, απάντησε “όσοι έχουν ηθικές σκέψεις

και συγχρόνως λειτουργούν με τη λογική”).

Ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι μόνο όσοι κατέχουν δυο δυ-

νάμεις, την ΗΘΙΚΗ και την ΛΟΓΙΚΗ.

―――――
* Ποριμότης -ητος = η επιτηδειότητα στο επινοείν, η επινοητικό-

τητα, η εφευρετικότητα, η ευρηματικότητα, η πρωτότυπη σύλ-

ληψη/έμπνευση. Από το επιθ. πόριμος = ο δυνάμενος να

προσπορίσει, ο πλήρης μέσων, ο επινοητικός· επί πραγμάτων, ο πα-

ρέχων μέσα ασφαλείας, σωτήριος, «ἄπορα πόριμος» (= ο ποιών
τα αδύνατα δυνατά/ο επιχειρών τα αδύνατα (Αισχύλος,

“Προμηθέας Δεσμώτης” στίχ. 905). Δυνατός, κατορθωτός
«Θεοῦ παρόντος ἅπαν ἄπορον πόριµον», (Λεξικό “Σού(ι)δα

188,1 γράμμα θήτα). 

ποριστής = ο πορίζων, ο παρέχων. Πορισταί = στην Αθήνα ήταν

επίτροποι διορισθέντες από το κράτος προς εξεύρεσιν εκτάκτων

πόρων, οικονομικοί διαχειριστές επιφορτισμένοι / επιτετραμμένοι

για την περισυλλογή οικονομικών πόρων «καί τουτί τοῖσι πορι-

σταῖς» (Αριστοφάνης, «Βάτραχοι» στίχ. 1505). Μήπως μπορείτε

να κάνετε έναν συνειρμό με το σήμερα και την οικονομική κρίση

που βιώνουμε; Θα εκπλαγείτε όπως κι εγώ. “Ευρωπαίοι επίτροποι”

Αργυρολόγοι = φοροεισπράκτορες.

* Ποταπότης -ητος = μηδαμινότητα, μικρότητα, ιταμότητα, χυδαι-

ότητα, ευτέλεια, χαμέρπεια, προστυχιά, κακοήθεια, αχρειότητα,

φαυλότητα, αισχρότητα, ατιμία, αναξιότητα, ανευλευθερία. Αντί-

θετα αίγλη, μεγαλειότητα, μεγαλοπρέπεια. Από το επίθ. ποταπός

= αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική μικρότητα και ευτελή συμ-

περιφορά, μικροπρεπής, αναξιοπρεπής, ευτελής, φθηνός.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Ποριµότητος*

ἄρχεσθαι
&

Ποταπότητος*  
παύεσθαι
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Τραγούδι και χορός από τα
ΚΑΠΗ Κρωπίας & Λαυρεωτικής

Μια όμορφη βραδιά γεμάτη πάθος και αγάπη για τη μουσική και το χορό πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στο Δημαρχείο Κρωπίας από τα μέλη των

ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας και Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

«Η συνεργασία των Χορωδιών των ΚΑΠΗ Δήμου Κρωπίας και Δ.Ε Κερατέας προ-
σφέρει κάθε χρόνο  δυνατές στιγμές για τα μέλη των ΚΑΠΗ και αποδεικνύει τις
δυνατές “ρίζες”, που έχει στη συνείδηση των πολιτών ο θεσμός των ΚΑΠΗ. Οφεί-
λουν οι Ο.Τ.Α να τους ενισχύουν σε πείσμα των περικοπών και των δημοσιονομι-

κών  μέτρων που έχουν εδώ και χρόνια επιβληθεί», επισημαίνει ο Δήμαρχος Κρω-

πίας, Δημήτριος Κιούσης. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Σταυρούλα Εφραιμίδου υπεύθυνη των Χορωδιών ΚΑΠΗ

του Δήμου Κρωπίας και χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μανώ-

λης Γρινιεζάκης υπεύθυνος των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Σφηττός. Μαζί τους ο δάσκα-

λος Χορού Φώτης Αυγέρης και πολλοί εθελοντές των ΚΑΠΗ Κορωπίου. Με

δήλωσή του ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός  Αντώνης Κορωνιάς - που είχε κά-

ποια επείγουσα υποχρέωση και δεν μπόρεσε να παραστεί- ευχαριστεί θερμά τα

μέλη των ΚΑΠΗ που συμμετείχαν και λάμπρυναν την εορτή αυτή με την παρουσία

τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων

καθώς και η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση.

Την χορωδία των ΚΑΠΗ Κερατέας εκπροσώπησαν οι, Γιώργος Σκλέπας πρό-

εδρος μελών Χορωδίας ΚΑΠΗ, ο μαέστρος Αναστάσιος Λαζάρου και η κοινωνική

λειτουργός ΚΑΠΗ Κερατέας Παναγιώτα Παπαχαραλαμποπούλου.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

του ΚΔΑΠ Κορωπίου

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κρωπίας, ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Καλοκαιρινά

τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και θα διαρκέσουν έως 15 Ιουνίου

2018. Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και είναι δω-

ρεάν. Για την εγγραφή

απαιτείται ιατρική βεβαί-

ωση «καλής υγείας και

συμμετοχής σε αθλητικές

δραστηριότητες». Οι γο-

νείς μπορούν να απευθύ-

νονται στα τηλέφωνα :

210-60 28 961  ενώ τα γρα-

φεία του ΚΔΑΠ (Λεωφ. Κα-

ρελλά, 21ο χλμ) θα είναι

ανοιχτά, καθημερινά, από

Δευτέρα έως Παρασκευή,

από 14:00 έως 19:00. Θα λειτουργήσουν τμήματα Καλοκαιρινής Δημιουργικής

Απασχόλησης : στον Καρελλά στην έδρα του ΚΔΑΠ με ημερομηνία έναρξης την

18η Ιουνίου 2018 έως 31 Ιουλίου 2018 και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου

από 1 έως 31 Ιουλίου 2018.
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«Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται

απλή Λογική και όχι 

μικροκομματικά παιχνίδια»

γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας*

Η κυβέρνηση, καπηλευόμενη το όνομα του διακεκριμένου Αθη-

ναίου πολιτικού, ο οποίος μεταρρύθμισε δημοκρατικά το πολί-

τευμα στην αρχαία Αθήνα τον 6ο π.Χ. αιώνα, παρουσίασε ένα

σχέδιο για την Αυτοδιοίκηση το οποίο ως μόνο σκοπό έχει τον

πολιτικό έλεγχό της μέσω του εκλογικού της συστήματος.

Το σχέδιο “Κλεισθένης” φέρνει ρυθμίσεις οι οποίες δημιουρ-

γούν μόνο ερωτηματικά για το ρεαλισμό

του, αλλά και βάσιμες αμφισβητήσεις

για τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικό-

τητά του στην τοπική διακυβέρνηση.

Το βασικότερο -πολιτικά- σημείο του νο-

μοσχεδίου είναι η εφαρμογή «απλής

αναλογικής» στο εκλογικό σύστημα των

ΟΤΑ. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτή τη

περίπτωση είναι το εξής: Η συγκεκρι-

μένη αλλαγή συνιστά περισσότερη δη-

μοκρατία ή ακυβερνησία; Η απάντηση είναι εύκολη μιας και

υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια.

Η αρχή της ανάλυσης, δεν μπορεί παρά να ξεκινά από το τι εν-

νοούμε δημοκρατία. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο και δί-

καιο το σύστημα της απλής αναλογικής στις εκλογικές

αναμετρήσεις, για όποιον δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ενεργά με

την τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως με την τοπική διακυβέρ-

νηση. Εδώ ακριβώς τίθεται ένα τεράστιο αλλά.

Στους περισσότερους δήμους, αυτό το σύστημα απλής αναλο-

γικής, θα επιφέρει ακυβερνησία και τεράστιες δυσκολίες

λήψης αποφάσεων σε κρίσιμα ζητήματα, αφού ο «κυβερνών»

συνδυασμός πλέον δεν θα έχει και την πλειοψηφία που χρει-

άζεται προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμά του και να

κριθεί γι’ αυτό από τους πολίτες.

Βεβαίως, μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι το προτεινόμενο

σύστημα δίνει τη δυνατότητα για ευρύτερες συναινέσεις, κάτι

που έχει ανάγκη η χώρα μας. Έχει όμως αποδειχθεί διαχρονικά

ότι τις περισσότερες φορές κυριαρχεί ο πολιτικός καιροσκο-

πισμός από την πραγματικότητα και το κοινό καλό.

Και αυτό το έχει αποδείξει πρώτη η σημερινή κυβέρνηση, όπου

ποτέ δε συνεργάστηκε σε οτιδήποτε με τις προηγούμενες κυ-

βερνήσεις, ακόμη και όταν, μέσα στην τεράστια οικονομική

κρίση που βιώσαμε, κρινόταν η επιβίωση της χώρας.

Οι δήμοι αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και οι τοπι-

κές αρχές πρέπει να κρίνονται για την αποτελεσματικότητά

τους. Ο κάθε δημότης ενδιαφέρεται για την καθαριότητα, τον

ηλεκτροφωτισμό, την ασφάλεια, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το

πράσινο, τους χώρους άθλησης. Όλα αυτά δηλαδή, που βελ-

τιώνουν την ποιότητα της καθημερινότητάς του, της οικογέ-

νειάς του και των παιδιών του.

Τι θα σημαίνει όμως για τους πολίτες η αδυναμία να παίρνονται

κρίσιμες αποφάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, αποφάσεις για

να προχωρήσουν έργα κατασκευής και συντήρησης τοπικών

υποδομών ή για να εφαρμοστούν αναγκαίες προνοιακές και

κοινωνικές παρεμβάσεις;

Εύλογα λοιπόν, αναδεικνύεται το ζήτημα της δυνατότητας να

υπάρξουν, μεταξύ των συνδυασμών και των αιρετών, συνερ-

γασίες σε κρίσιμα τοπικά θέματα μιας και με την έλλειψη στι-

βαρής πλειοψηφίας θα είναι απαραίτητες για τη λήψη

αποφάσεων.

Με βάση την προσέγγιση realistic politics (με απλά λόγια πραγ-

ματικότητα κι όχι φαντασία) αυτό που θα βιώσουμε θα είναι οι

αντιπολιτευτικοί συνδυασμοί να εκμεταλλεύονται την κατά-

σταση και να μπλοκάρουν τα πάντα, προκειμένου να κριτικά-

ρουν στη συνέχεια ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή δεν κάνει

τίποτε.

Για να μην αναφέρω και τις πιθανότητες ύποπτων ή βρώμικων

πολιτικών deal, όπου εκλεγμένοι σύμβουλοι θα διαπραγμα-

τεύονται και θα εξαργυρώνουν την ψήφο τους, με θέσεις και

άλλα ανταλλάγματα.

Πλήρης κυριαρχία του πολιτικού καιροσκοπισμού με αποτέλε-

σμα το απόλυτο μηδέν και την πλήρη ακυβερνησία. Εν τέλει

λοιπόν, η ακυβερνησία σίγουρα ΔΕΝ είναι περισσότερη δημο-

κρατία.

Σε κάθε περίπτωση το πολιτικά κι επιστημονικά ορθό είναι η

οποιαδήποτε αλλαγή εκλογικού συστήματος να υπηρετεί την

αποτελεσματική διακυβέρνηση. Να γίνει μετά από ουσιαστικό

και εξαντλητικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Περιφερει-

ακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι όποιες αλλαγές να ισχύ-

σουν από τις μεθεπόμενες εκλογές κι όχι άμεσα, καθώς έτσι

όπως προχωρά η κυβέρνηση δεν υπάρχει καν η δυνατότητα

προσαρμογής δίνοντας πλεονέκτημα σε πολιτικούς σαλτιμ-

πάγκους και καιροσκόπους.

Επειδή πιστεύω πως ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης

δεν είναι να δώσει παραπάνω αρμοδιότητες στην αυτοδιοί-

κηση, αλλά στο τέλος να πάρει το υπουργείο Εσωτερικών τον

έλεγχο των δήμων, μιας και τα συλλογικά τους όργανα δεν θα

μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, υποστηρίζω τις παρακάτω

προτάσεις για μια πραγματικά λειτουργική τοπική αυτοδιοί-

κηση:

1. Απαγκίστρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις εθνι-

κές ή/και τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να μη μει-

ώνεται η αξία συμμετοχής κι ενασχόλησης με τα τοπικά

πολιτικά θέματα.

2. Άμεση ακύρωση οιασδήποτε σκέψης για εφαρμογή αυτού

του τύπου «απλής αναλογικής» στους ΟΤΑ.

3. Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για αύξηση τις αυτονομίας της

τοπικής αυτοδιοίκησης όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες

της Ευρώπης. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει περισ-

σότερες αρμοδιότητες και πόρους, αλλά κυρίως περισσότερες

δυνατότητες για λήψεις καίριων αποφάσεων καθώς γνωρίζει

πολύ καλύτερα την τοπική κοινωνία από ότι γνωρίζει η κεν-

τρική κρατική διοίκηση. Αυτή πραγματικά θα είναι μια δημο-

κρατική μεταρρύθμιση.

4. Διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης,

ώστε οι δήμοι να συμβάλουν αποτελεσματικά στην παραγω-

γική ανασυγκρότηση της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων

και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

――――――――

* Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας είναι δημοτικός σύμβουλος

Κορωπίου, Πολιτικός Επιστήμονας και Συγγραφέας, υιός του Ια-

τρού Βασίλειου Κωνσταντάρα και της Αμαλίας Ντούνη.

Μεταρρύθμιση 

στην Αυτοδιοίκηση ή απλώς

«εκλογικός νόμος»; 

Θανάσης Ζούτσος*

Επειτα από δύο χρόνια αναμονής για

την κατάθεση ενός νομοσχεδίου για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το αρμόδιο

υπουργείο Εσωτερικών, αφού δια-

βουλεύτηκε ουσιαστικά μόνο με τον

εαυτό του, παρουσίασε τελικά τον

«Κλεισθένη Ι». Η Αυτοδιοίκηση με

ελπίδα ανέμενε την κατάθεση ενός

ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου,

που θα την καθιστούσε ουσιαστικό

μοχλό ανάπτυξης και αποτελεσματικότερη στην επίλυση

των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών. 

Η ελπίδα μας αντικαταστάθηκε από την έκπληξη και την

απογοήτευση. Η πρόταση της κυβέρνησης ήταν πολύ συγ-

κεκριμένη και, με τα δικά της δεδομένα, στοχευμένη.

Ολα τα θεσμικά ζητήματα παραπέμπονται σε μία επιτροπή,

που ΘΑ συσταθεί. Αφού ολοκληρώθηκε η «διά διαρροών

διαβούλευση», η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο με

κυρίαρχο στοιχείο την αλλαγή του εκλογικού νόμου. 

Το υπάρχον εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

χρειάζεται βελτιώσεις σε μια θεσμική βάση, που θα αναδει-

κνύει το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να ορίζουν τις το-

πικές υποθέσεις.

Μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι τα βασικά στοιχεία για την

επίτευξη των στόχων μιας συγκροτημένης τοπικής πολιτι-

κής είναι η αποτελεσματική διοίκηση, η σταθερότητά της

και η κυβερνησιμότητα των δήμων.

Οι στόχοι αυτοί έχουν έναν και μόνο κοινό παρονομαστή:

τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και

του επιπέδου των υπηρεσιών που απολαμβάνουν.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να επιτευχθούν, μόνο αν

επιλυθούν οι αγκυλώσεις της πολυνομίας και της διάχυ-

σης αρμοδιοτήτων, που επικρατούν ακόμη. 

Δυστυχώς, η πρόταση που κατατέθηκε, χωρίς να προωθεί

καμία μεταρρύθμιση, επικεντρώνεται σε μηχανιστικές λο-

γικές διάσπασης και κατακερματισμού της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης.

Το προτεινόμενο σύστημα προβλέπει η επιλογή του δημάρ-

χου και του πολιτικού του προγράμματος να γίνεται με την

απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών, είτε στον πρώτο γύρο

είτε στον δεύτερο.

Την επόμενη, όμως, μέρα καλεί τον εκλεγμένο δήμαρχο να

διαπραγματευτεί το πρόγραμμα που ενέκριναν οι δημότες,

με απόλυτη πλειοψηφία, με τους δημοτικούς συμβούλους

των υπόλοιπων συνδυασμών, οι οποίοι προφανώς δεν το

συμμερίζονται, αλλά ίσως έχουν και κάθε λόγο να εμποδί-

σουν την υλοποίησή του προκειμένου να διεκδικήσουν από

καλύτερη θέση τη διοίκηση του δήμου στις επόμενες εκλο-

γές. 

Ποιοι θα ζημιωθούν σε μια τέτοια περίπτωση; Και βέβαια οι

πολίτες, που θα βλέπουν τα προβλήματα να μένουν άλυτα

και τα θέματα κολλημένα στο δημοτικό συμβούλιο, στον

βωμό της προσπάθειας εξεύρεσης συνεννοήσεων, βασισμέ-

νων κάθε φορά σε περιστασιακές και προσωπικές φιλοδο-

ξίες.

Η κυβέρνηση, με την πρότασή της, επιδεικνύει πλήρη έλ-

λειψη βούλησης για μεταρρυθμίσεις, που θεσμικά ζητάει η

Αυτοδιοίκηση και όφειλαν να γίνουν.

Με την πρότασή της καθιστά, εντέλει, αφερέγγυο τον

θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να τον μετατρέψει

σε ελεγχόμενο παράρτημα της κεντρικής εξουσίας, με διο-

ρισμένους εκτελεστικούς γραμματείς. 

Αυτό που οφείλει να κάνει η Πολιτεία είναι να εξασφαλίσει

τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε το πρόγραμμα που επιλέ-

γουν με την απόλυτη πλειοψηφία τους οι τοπικές κοινωνίες

να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς προσκόμματα και ατέρμονες

γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Αυτό που ζητάμε είναι ένα νομοσχέδιο που θα λαμβάνει

υπόψη τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, θα

θεσμοθετεί την πραγματική αποκέντρωση, την πολυεπί-

πεδη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση του κράτους, που

έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες.

Αυτό είναι που αποτελεί ζητούμενο για τη χώρα μας και μια

προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση.

* Δήμαρχος Παλλήνης

efsyn.gr
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Ιταλία και 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Όσοι διαβάζουμε τα κείμενα των πολιτικών αναλυτών,

με θέμα την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης στην

Ιταλία, στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή τύπο, καταλή-

γουμε σε δύο προφανείς διαπιστώσεις και σε δύο αυ-

τονόητα συμπεράσματα. Το πρώτο αναφέρεται στον

πλήρη τεχνοκρατικό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και ειδικότερα της Ευρωζώνης και το δεύτερο

στη σταδιακή επικράτηση σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊ-

κές πολιτικές κοινωνίες του φαινομένου του λαϊκι-

σμού. 

Σε προηγούμενη παρέμβασή μου (δημοσιεύθηκε στη

στήλη αυτή 2 Μαρτίου 2018 με τον τίτλο: «Πολιτικός
σεισμός στην Ιταλία» υποστήριξα, ότι το πολιτικό φαι-

νόμενο της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, το

οποίο δεν εμφανίζεται μόνον στην Ιταλία αλλά και σε

άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες (βλ. Βέλγιο, Γερμανία, Αυ-

στρία, Τσεχία κ.λπ.) κατά τα τελευταία χρόνια, εντάσ-

σεται σ’ ένα καθολικότερο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να

ονομασθεί το «τέλος του μεταπολεμικού παραδείγμα-
τος της πολιτικής». 

Το παράδειγμα ή το σύστημα της μεταπολεμικής πολι-

τικής, δομήθηκε και λειτούργησε σε όλες σχεδόν τις

ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνίες με θεμελιώδη χαρα-

κτηριστικά: τη δημοκρατική αρχή ή την αρχή της λαϊκής

κυριαρχίας και κατά συνέπεια τον κοινοβουλευτισμό,

το σύστημα των κομμάτων, την πολιτική ιδεολογίας, το

κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος. Το πρώτιστο

όμως θεμέλιο του παραδείγματος αυτού ήταν τα πρω-

τεία της πολιτικής έναντι της οικονομίας. Τα τελευταία

χρόνια συντελούνται ριζικές αλλαγές, οι οποίες ανα-

φέρονται στις σχέσεις του πολιτικού με το οικονομικό

σύστημα. Το τελευταίο αυτονομήθηκε πλήρως και ειδι-

κότερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα κατέστη ρυθμι-

στής όχι μόνον της πολιτικής αλλά τελικά της ίδιας

της «ανθρώπινης συνθήκης». Το φαινόμενο αυτό,

όπως πολλές φορές έχω τονίσει, ανάγεται στο γεγο-

νός ότι το ίδιο το χρήμα μετατράπηκε και σε εμπό-

ρευμα (εκτός από μέσο ανταλλαγής των

εμπορευμάτων). 

Το «τέλος του μεταπολεμικού παραδείγματος της πο-

λιτικής» συνέπεσε ιστορικά με την ίδρυση της Ευρω-

ζώνης, με την εισαγωγή του κοινού νομίσματος (Ευρώ),

το οποίο δεν μπορούσε να ελέγχει το πολιτικό σύ-

στημα, αλλά μόνο το χρηματοπιστωτικό. Για το κοινό

νόμισμα και τη λειτουργία του εντός του πλαισίου των

χρηματοπιστωτικών αγορών έχουν ειπωθεί πολλά από

καταξιωμένους οικονομολόγους. Θα αναφέρω μόνον

τον Γερμανό κοινωνιολόγο Wolfgang Streeck, ο οποίος

έχει χαρακτηρίσει το Ευρώ «επιπόλαιο πείραμα» (στο

βιβλίο του: «Κερδίζοντας χρόνο», 2013 – κυκλοφορεί

και στα ελληνικά). Το φαινόμενο της υποχώρησης της

πολιτικής και της ανάδειξης της οικονομίας σε πρώτη

αρχή δόμησης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού κό-

σμου, αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωζώνης. Αυτός είναι

και ο λόγος, για τον οποίον μέχρι σήμερα οι ηγετικές

ομάδες στην Ευρωζώνη, διστάζουν να προχωρήσουν

στην οικονομική ενοποίηση και παραμένουν εγκλωβι-

σμένες στη νομισματική ένωση. Η περιώνυμη «οικονο-

μική διακυβέρνηση» παραμένει σχέδιο στα χαρτιά

μόλις λίγες ημέρες από τη Σύνοδο κορυφής (28 και 29

Ιουνίου 2018). 

Ας επιχειρήσουμε εκ νέου μία ανασκόπηση των πολιτι-

κών δεδομένων. Τρεις μήνες μετά τις εκλογές στην Ιτα-

λία (4 Μαρτίου 2018 έγιναν οι εκλογές), δεν μπορεί να

σχηματισθεί κυβέρνηση, μολονότι επιχειρήθηκε με

πρωτοβουλία του Ιταλού Προέδρου «θεσμικό πραξικό-

πημα» για το διορισμό κομισάριων τύπου Παπαδήμου

και Μόντι (φθινόπωρο του 2011). Από την άλλη οι ηγε-

τικές ομάδες στην Ευρωζώνη έχουν υποταχθεί εντε-

λώς στο σύστημα της φιλελευθεροποίησης της

οικονομίας και των αγορών. Η υποκατάσταση της πο-

λιτικής από την τεχνοκρατία είναι επινόηση του χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος, για να προωθεί το ίδιο

τους σκοπούς του. Οι λαοί ή ορθότερα οι εκλέκτορες

και τα εκλογικά σώματα στις επιμέρους ευρωπαϊκές

κοινωνίες, ζουν υπό το καθεστώς της μεταπολεμικής

πολιτικής. Οπότε σύμφωνα με όσα πολιτικά δεδομένα

έχουμε πάνω στο τραπέζι προκύπτει κάτι πολύ σημαν-

τικό: το χάσμα ανάμεσα στις τεχνοκρατικές Βρυξέλ-

λες από τη μία και τους ευρωπαϊκούς λαούς, τις

επιμέρους πολιτικές κοινωνίες από την άλλη.

Η πρώτη πλευρά εδώ και δεκαετίες έχει αποφασίσει να

ακολουθήσει το δρόμο του νεοφιλελευθερισμού, του

εργαλειακού οικονομικού ορθολογισμού με τους κανό-

νες δημοσιονομικής προσαρμογής. Και όπως ορθά ση-

μειώνει ο Wolfgang Streeck «η λιτότητα θα γίνει μία
διαχρονική πραγματικότητα και το επιπόλαιο πείραμα

του κοινού νομίσματος επιτέλους θα πετύχει». Και με

την «οικονομική διακυβέρνηση» η οποία συμπυκνώνει

τα πολιτικά αιτήματα των πολιτικών κοινωνιών της Ευ-

ρωζώνης τι θα γίνει; Πότε επιτέλους θα απαντήσουν σ’

αυτό το ερώτημα οι ηγετικές ομάδες της Ευρωζώνης;

Και η δεύτερη πλευρά περιλαμβάνει τους ευρωπαϊκούς

λαούς ή ορθότερα τους πολίτες των ευρωπαϊκών κοι-

νωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τελικά είναι

οι θεματοφύλακες και οι υπερασπιστές των δημοκρα-

τικών και των πολιτικών αξιών του «μεταπολεμικού πο-

λιτικού παραδείγματος». 

Πριν συνοψίσω τις παρατηρήσεις μου για τα πολιτικά

πράγματα των ημερών μας στην Ευρώπη θέλω να κα-

ταγράψω τη δήλωση του Ιταλού Καθηγητή Σαβόνα, ο

οποίος προοριζόταν να αναλάβει το Υπουργείο Οικο-

νομικών στην κυβέρνηση Κόντε και χαρακτηρίστηκε:

«αντι-ευρωπαϊστής». Γράφει λοιπόν ο Σαβόνα: «Πρέπει
να αποφασίσουμε αν εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι οι “ευρωπαϊστές”, ή εκείνοι οι οποίοι σαν και
εμένα ζητούν τη μεταρρύθμισή της προκειμένου να σω-
θούν οι ιδρυτικοί στόχοι που είχε θέσει η ίδια η Ένωση»
(Εφ. Συντ. 30 Μαΐου 2018). Το πολιτικό συμπέρασμα

μπορεί λοιπόν και επιβάλλεται να διατυπωθεί ως ερώ-

τημα προς τις τεχνοκρατικές Βρυξέλλες: μπορεί η Ευ-

ρωζώνη να μεταρρυθμιστεί εδώ και τώρα, δηλ. να

προωθήσει στα επόμενα δέκα χρόνια το σχέδιο της «οι-

κονομικής διακυβέρνησης»; Δηλαδή, μπορεί η Ευρω-

ζώνη να καταστεί πολιτική οντότητα; Ενδεχομένως ως

πολιτικό όραμα κάτι τέτοιο να εμφανίζεται αυτονόητο,

αλλά όλοι οι πολίτες των πολιτικών κοινωνιών στην Ευ-

ρωζώνη τελικά φαίνεται πως αγωνιζόμαστε για τα αυ-

τονόητα, όπως π.χ. στην περίπτωση της Ιταλίας για την

υπεράσπιση της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατίας

και της πολιτικής. 

Σημείωση: Το κείμενο γράφτηκε πριν σχηματισθεί κυβέρνηση στην

Ιταλία, ωστόσο οι ιδέες του συγγραφέα διατηρούν την επικαιρό-

τητά τους. 

Θεόδωρος 

Γεωργίου

Καθηγητής 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ  

“Εγεννήθη” 

νέος Σύλλογος

“Αρχέδημος”

H Ομάδα έγινε Σύλλογος, απέκτησε δύναμη, χάρη

στο δήμαρχο των 3Β, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο!

Κι αυτό γιατί ως ομάδα δεν τους έδινε το δικαίωμα

λόγου στα δημοτικά συμβούλια. Έτσι λοιπόν η

Ομάδα μεγάλωσε, δυνάμωσε και έγινε ο Σύλλογος

“Αρχέδημος” με έδρα τη Βάρη. 

Σκοποί του συλλόγου, μεταξύ άλλων, είναι να μην

επιτρέψουν την αλλοίωση του περιβάλλοντος με

τη δημιουργία χώρου επεξεργασίας απορριμμάτων.

Kαι όπως φαίνεται η ομάδα που έγινε Σύλλογος

έχει αποκτήσει μία δυναμική και έχει προχωρήσει

σε δραστικές ενέργειες για την αποτροπή της δη-

μιουργίας διαχείρισης απορριμμάτων στο χώρο της

Σχολής Ευελπίδων, όπως έχει ανακοινώσει και

προωθεί ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος.

Γράφουν σχετικά στο δελτίο τύπου: 

Η Ομάδα Διατήρησης και Αναβάθμισης του Οικιστι-

κού Χαρακτήρα της περιοχής των 3Β, έγινε Σύλλο-

γος με την επωνυμία "Σύλλογος Διατήρησης και

Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και του

Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β" και με διακριτικό

τίτλο "ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ".

Σκοπός  του Συλλόγου είναι η προστασία του φυ-

σικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των

πολιτών γενικότερα, καθώς και η διατήρηση της

ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου,
που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες την 01-06-
2018, μετά από τη συγκρότησή του και με θητεία από
01-06-2018 και μέχρι 31-05-2020 είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Δαμανάκης Ιωάννης (Τηλ.6973699783)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Παπαδοπούλου Δήμητρα
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ντουρλιού Αρετή (Τηλ.6944826717)
ΤΑΜΙΑΣ                      Χριστίνα Μαρίνα Θάλεια
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ             Παπαμιχάλη Πανωραία
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 
στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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:  6-6-2018   /   Aρ. Πρωτ.:   20144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του εντύπου οικονο-
μικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 53/2018 μελέτης της
αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 6.700,00 € 1 6.700,00 €
2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 5.688,00 € 1 5.688,00 €
3 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 'ΚΗΠΟΣ' 15.900,00 € 1 15.900,00 €
4 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3.880,00 € 1 3.880,00 €
5 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ 11.000,00 € 1 11.000,00 €
6 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 3ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 'ΠΑΠΑΚΙΑ' 900,00 € 4 3600,00 €
7 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 'ΤΖΙΠΑΚΙ' 1.600,00 € 3 4.800,00 €
8 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 28,00 € 26,32 737,00 €
9 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (HIC 120CM) 35,00 € 135 4725,00 €
10 ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22,00 € 135 2970,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €
ΦΠΑ 24% 14.400,00 €

――――――――――――――――――
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
30-7135.074 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 60.000,00€ 74.400,00€ 37535200-9

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 1.200,00 €.
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>), την Τεχνική Μελέτη με α.α  53/2018
και τη με αρ. Πρωτ. 16932/15-5-2018 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη  21/6/2018 και ώρα
έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Το τεύχος του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και από την πλατφόρμα του  ΚΗΜΔΗΣ.
Επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών κ. Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

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

Με συνεχείς διακρίσεις σε φοιτητικούς

διαγωνισμούς το Τμήμα Διοικητικής Επι-

στήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην

Αριστεία και το υψηλό επίπεδο των καθη-

γητών και των φοιτητών του.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, φοιτητές του

ΔΕΤ, οι Μ. Ανδριανού, Αν. Τσαγκάρη, Ι.

Κουρουπάκη και Ζ. Κώττη, κέρδισαν την

πρώτη θέση στο διαγωνισμό της KPMG

“Ace the Case”, που πραγματοποιήθηκε

τον Μάιο στη Αθήνα. Το πρόγραμμα Ace

the Case, το οποίο περιλαμβάνει σεμινά-

ριο και διαγωνιστικό μέρος, στοχεύει

στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των δε-

ξιοτήτων των φοιτητών στη δημιουργία

και ανάλυση business plans, τη διαχείριση

του χρόνου, την ομαδικότητα, τις τεχνι-

κές επικοινωνίας και παρουσίασης και τη

δημιουργική σκέψη.

Τον ίδιο μήνα, η ομάδα “CargOps”, απο-

τελούμενη από τους φοιτητές Β. Γεωργό-

πουλο, Ν. Δουρελιάδη, Π. Καζαντζή και

Ε. Ποταμιάνο με επιστημονικό σύμβουλο,

τον Καθηγητή Χρ. Ταραντίλη, ήταν η νι-

κήτρια ομάδα του φοιτητικού διαγωνι-

σμού ψηφιακής καινοτομίας και

επιχειρηματικότητας JA Start Up, που

διοργάνωσε και φέτος το Σωματείο Επι-

χειρηματικότητας Νέων/Junior Achieve-

ment Greece. Την καινοτόμο

επιχειρηματική ιδέα τους για τον πλήρη

έλεγχο των εμπορικών κοντέινερ κατά τη

διαδικασία μεταφοράς τους σχεδίασαν

και δημιούργησαν στο πλαίσιο του μαθή-

ματος “Ψηφιακή καινοτομία και επιχειρη-

ματικότητα” με διδάσκοντες τους Καθ. Γ.

Ι. Δουκίδη και Δρ. Στ. Λουνή. Η ομάδα θα

εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρω-

παϊκό Φοιτητικό Διαγωνισμό Junior Ach-

ievement Europe Εnterprise Challenge

2018 που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα

της Λετονίας στις 25-27 Ιουνίου 2018.

Στις εταιρείες isMood, Shopmind και

Nimbata, απονεμήθηκαν τα τρία πρώτα

βραβεία στον διαγωνισμό Startups

d.Day, στο πλαίσιο του digital economy

forum 2018, με διοργανωτή τον Σύνδε-

σμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επι-

κοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Στον

διαγωνισμό Startups d.Day, ο οποίος

απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις

που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία

και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα

και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στην

παγκόσμια αγορά. Οι start-ups εταιρείες,

ιδρυτές των οποίων είναι απόφοιτοι και οι

φοιτητές του ΔΕΤ Α. Κασσιμάτη (συνι-

δρύτρια εταιρίας isMOOD κι απόφοιτος

ΔΕΤ), Α. Γρίβα και Β. Σταύρου (ομάδα Sh-

opMind κι υποψήφιοι διδάκτορες ΔΕΤ) και

Δ. Πουρναράκης (συνιδρυτής εταιρίας

Nimbata και διδάκτορας ΔΕΤ), συγκέν-

τρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις

κατηγορίες Social media analytics services

based on sentiment analysis, Retail cus-

tomer analytics services based on shop-

ping missions analysis και Digital marketing

services based on call data.

Στο ελληνικό σκέλος του παγκόσμιου ση-

μαντικού φοιτητικού διαγωνισμού Hult

Prize, ο οποίος διεξήχθη τον Απρίλιο

στην Πάτρα, με ζητούμενο την «αξιοποί-
ηση της ενέργειας για να αλλάξει τη ζωή
δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων», διακρί-

θηκε η ομάδα Park&able. Επόμενος

σταθμός για τα μέλη της, Γ. Μεθενίτη,

Αν. Κώτσα, Ορ. Σκουτέλλα και Γ. Μπα-

κάλη είναι το Λονδίνο, όπου θα εκπροσω-

πήσουν τη χώρα μας στους ημιτελικούς

του Παγκόσμιου Διαγωνισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩ-
ΣΗΣ,  ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗ-
ΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥ-
ΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗ-
ΡΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑ-
ΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΑ
ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ
CPV: 45212314-0
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018
του ΥΠΠΟΑ
«Καταγραφή κινητών αντικειμένων
τ. βασιλικής οικογένειας στο κτήμα
Τατοΐου – άμεσες σωστικές επεμ-
βάσεις σε χαρακτηρισμένα κτίρια
του πρώην βασιλικού κτήματος στο
Τατόι» με κωδικό 2004ΣΕ01400001
της ΣΑΕ014-ΠΔΕ2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολι-
κής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
(ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ), προκηρύσσει δη-
μόσιο διαγωνισμό με το σύστημα
της «ανοικτής διαδικασίας» για την
ανάθεση του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΝ-
ΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΑ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» με προϋπολογισμό
182.500,00 € (με Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών: 
• κατηγορία Οικοδομικά με προϋπο-
λογισμό 147.177,42 € (Δαπάνες Ερ-
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
Το έργο περιλαμβάνει την αποκατά-
σταση του φέροντος οργανισμού από
τοιχοποιία των κτηρίων της οικίας
Δασοφύλακα και της Γεννήτριας Ηλ.
Ρεύματος του πρώην βασιλικού Κτή-
ματος Τατοΐου, καθώς και των στε-
γών και πατωμάτων σύμφωνα με την
τεχνική έκθεση και τα σχέδια της με-
λέτης, όπως περιγράφονται αναλυ-
τικά και αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα του υπόψη διαγωνισμού και
της σχετική διακήρυξης.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας (κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016)
της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 2103243289 – εσωτ. 4300
(κος Νίκος Αργυρίου). 
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο του υποσυστήματος,
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημε-
ρομηνία που ορίζεται η 2η Ιουλίου
2018 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης
προσφορών ορίζεται η 15.00 μ.μ. Ο
χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι
(6) μήνες. Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 5η Ιουλίου
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επι-
λογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής δη-
μοπρασίας σύμφωνα με την
περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και του
άρθρου 27 του Ν. 4412/16. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα υποβληθεί με το σύ-
στημα επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με
έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95
του Ν. 4412/16. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλα-
κτικών προσφορών. Δε γίνονται δε-
κτές προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της σύμβασης. 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.

4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής ύψους
2.880,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών
μετά την ημέρα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΕΩΝ 2018 του ΥΠΠΟΑ «Καταγραφή
κινητών αντικειμένων τ. βασιλικής οι-
κογένειας στο κτήμα Τατοΐου – άμε-
σες σωστικές επεμβάσεις σε
χαρακτηρισμένα κτίρια του πρώην
βασιλικού κτήματος στο Τατόι» με
κωδικό 2004ΣΕ01400001 της
ΣΑΕ014-ΠΔΕ2018
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
(120) ημερολογιακές ημέρες και αρ-
χίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της
πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής www.culture.gr . Εφόσον
έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την
22-6-2018 ημέρα Παρασκευή, η ανα-
θέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης το αρ-
γότερο στις 27-6- 2018 ημέρα Τε-
τάρτη. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος
Ανοιχτής Διαδικασίας για την σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της
ΕΑΑΔΗΣΥ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεωτέ-
ρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλά-
δας και Κυκλάδων (ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ)
του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) 
Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης
επέχει θέση μόνο ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή-
ρυξη του διαγωνισμού.

Αθήνα 7.6.2018
Η Προϊσταμένη  της Υπηρεσίας

Άννα Σιγανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αριστεία και διακρίσεις φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
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Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας, ενημερώνει για τις γραμμές βοήθειας στις οποίες

μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.

11130 Γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς. Είναι μια

γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς που θέλουν να μι-

λήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό. 

Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30 ως τις

14.00.

116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παι-

διών και εφήβων. Συμβουλευτική γραμμή

αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους

μέχρι 18 ετών. Μπορεί να τηλεφωνήσει

ανώνυμα οποιοδήποτε παιδί νιώθει την

ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβου-

λής σε θέματα ψυχικής υγείας,  χωρίς κό-

στος, από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.

801 801 1177 «Γραμμή-Σύνδεσμος» για την ψυχο-

κοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων. Η γραμμή απευθύνε-

ται αποκλειστικά σε γονείς και ενηλίκους που θέλουν να

μιλήσουν για κάποιο θέμα ψυχικής υγείας που τους απα-

σχολεί σε σχέση με ένα παιδί ή έναν έφηβο. Λειτουργεί

από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 09.30 ως τις 20.30

και Σάββατο από τις 09.30 ως τις 14.00.

8001180015 Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Β’ Παιδιατρική Κλι-

νική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυρια-

κού»). Λειτουργεί καθημερινά, χωρίς χρέωση, από τις 9:00

έως τις 15:00.

1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα

Παιδιά SOS: Σε αυτή την τηλεφωνική

γραμμή του Χαμόγελου του Παιδιού ο κα-

θένας μπορεί να τηλεφωνήσει δωρεάν

και ανώνυμα. 

Η γραμμή που λειτουργεί όλο το 24ωρο

είναι στελεχωμένη με κοινωνικούς λει-

τουργούς και ψυχολόγους. Οι υπηρεσίες πα-

ρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που

βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και

θρήσκευμα.

((
Τηλεφωνικές 

Γραμμές 
βοήθειας

ΕΝΦΙΑ, χαμένοι

και κερδισμένοι

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για τους περίπου 6,3

εκατ. Ιδιοκτήτες ακινήτων, που περιμένουν τις ανακοι-

νώσεις του υπουργείου Οικονομικών για τις νέες αντι-

κειμενικές αξίες στις 14 του μήνα. Οι πληροφορίες από

το μέτωπο της διαπραγμάτευσης αναφέρουν, ότι δεν

έγινε αποδεκτό από τους θεσμούς το σχέδιο του υπουρ-

γείου για τμηματική αύξηση των Τιμών Ζώνης, έτσι ώστε

οι επιβαρύνσεις του ΕΝΦΙΑ να είναι ηπιότερες. 

Όπως σημειώνει το “www.eea.gr”, με βάση τις δηλώσεις

που έκανε ο Ε. Τσακαλώτος (6.6.18), το 15% των ιδιο-

κτητών, λόγω της αύξησης των Τιμών Ζώνης σε περίπου

6.000 περιοχές, θα έχουν αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό ση-

μαίνει ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

στις εν λόγω περιοχές δεν οδήγησε απαραίτητα σε υψη-

λότερο κλιμάκιο ΕΝΦΙΑ, τα οποία από το τέταρτο κλιμά-

κιο (από 1.000 ευρώ/τ.μ.) και πάνω αναπροσαρμόζονται

κάθε 500 ευρώ. 

Ειδικά όσον αφορά στις αποκαλούμενες «λαϊκές» πε-

ριοχές, ο Ε. Τσακαλώτος υποσχέθηκε ότι οι επιβαρύν-

σεις του ΕΝΦΙΑ δεν θα ξεπερνούν τα 20 ευρώ. Επί της

ουσίας, πρόκειται για περιοχές που καλύπτονται από τα

πρώτα τρία κλιμάκια του φόρου, δηλαδή περιοχές με

Τιμή Ζώνης έως 500 ευρώ/τ.μ., από 501 ως 750 ευρώ/τ.μ.

κι από 751 ως 1.000 ευρώ/τ.μ.

Μεγαλύτερες αυξήσεις ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να αναμένον-

ται στα νησιά Ιονίου- Αιγαίου και στις τουριστικές περιο-

χές της Ελλάδας. 

Μειώσεις ΕΝΦΙΑ θα έχει το 18% των ιδιοκτητών, ενώ

αμετάβλητες θα παραμείνουν οι επιβαρύνσεις στο υπό-

λοιπο 67% των υπόχρεων. Σημειωτέον ότι ακόμα κι εκεί

που δεν υπάρχουν αυξήσεις ΕΝΦΙΑ, αφού οι αναπρο-

σαρμογές των Τιμών Ζώνης κινούνται εντός των ορίων

των κλιμακίων, θα υπάρξουν αυξήσεις των υπολοίπων

φόρων και τελών, που υπολογίζονται με βάση τις αντι-

κειμενικές αξίες, όπως π.χ. οι φόροι μεταβίβασης και γο-

νικών παροχών. 

Νέες προθεσμίας 

κατάθεσης δασικών χαρτών

από τους ΟΤΑ

Με τροπολογία τους οι Υπουργοί Σταθάκης & Φάμελ-

λος,  έδωσαν εκ νέου τη δυνατότητα αποτύπωσης, στις

αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που δεν υπέδειξαν τα

όρια και περιγράμματα των οριζόμενων περιοχών για

την κατάρτιση των Χαρτών κατά το αρ.23 του

ν.3889/2010 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να

τα υποδείξουν. Συγκεκριμένα, η προθεσμία έχει λήξει

από τις 15/5/2018, αλλά εκπρόθεσμα παρατάθηκε έως

τις 16/7/2018.

Παράταση προθεσμίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτη-

μένων χαρτών (παρ.1 του αρ.15 του ν.3889/2010) παρα-

τείνεται έως 31/7/2018 για τις περιπτώσεις λήξης από

30/5/2018 έως 18/7/2018.

Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κα-

τοίκους του εξωτερικού.

airetos.gr

PRODESA 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Στις 4 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου ημερίδα, 

Στo πλαίσιο του έργου Prodesa (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Ορίζοντας 2020), πρόγραμμα εκπόνησης οικονομικής ανά-

λυσης επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, συμμετέχει ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και μια σειρά άλλων

Δήμων, ο Αλιμος που είναι και ο συντονιστής του έργου, η

Γλυφάδα και άλλοι.

Στις 15 Ιουνίου 2018 αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η μελέτη των βέλτι-

στων παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας σε Σχολεία και Δημοτικά Κτή-

ρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίες θα

υλοποιηθούν, κατόπιν προκήρυξης, με τη χρήση καινοτό-

μων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιω-

τικών επενδύσεων.

Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι, μεταξύ των

οποίων, εφτά δήμοι της Νοτιοανατολικής Αττικής και η Κεν-

τρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο προϋπολογισμός

του Δήμου 3B είναι 119.250,00 € ενώ ο συνολικός προϋπο-

λογισμός του έργου είναι 1.058.760,00 € με διάρκεια 36

μήνες.

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

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα

βοηθό στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέ-

ρευση. Πρωινό ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk
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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

Ο Δήμος Παλλήνης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογ-

κολογίας, εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων (μαστο-

γραφία και τεστ Παπανικολάου) στο πλαίσιο του προγράμματος

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», για την έγκαιρη διάγνωση

του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας.

Η κινητή μονάδα, στην οποία θα γίνονται οι εξετάσεις, θα βρί-

σκεται, στο Αθλητικό Κέντρο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (επί

της λεωφ. Μαραθώνος στη ΔΕ Παλλήνης),  από την Τετάρτη 20

Ιουνίου 2018. «Η συγκεκριμένη μονάδα θα παραμείνει στον

Δήμο Παλλήνης όσο χρειαστεί για να εξεταστούν όσο το δυνα-

τόν περισσότερες γυναίκες» όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του

Ιδρύματος και Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Βροντάκης. 

Στην κινητή μονάδα θα βρίσκεται μία τεχνολόγος, η οποία είναι υπεύθυνη για την διενέργεια των μαστογραφιών,

και μία νοσηλεύτρια – μαία, η οποία λαμβάνει τα απαιτούμενα επιχρίσματα για το τεστ Παπανικολάου. 

Οι γυναίκες ενημερώνονται ταχυδρομικώς για τα αποτελέσματα των εξετάσεων με προσωπική επιστολή. Στην

περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα ευρήματα, οι γυναίκες καλούνται για επανεξέταση. 

«Τα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου απευθύνονται σε όλο τον γυναικείο πληθυσμό, με κύριο στόχο την εύ-

ρεση της νόσου πριν παρουσιαστεί το οποιοδήποτε σύμπτωμα», υπογραμμίζει πάντα ο Μανώλης Αμπατζόγλου,

χειρουργός και επιστημονικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας.

Μάθε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε: Ο Δήμος Παλλήνης κατά του καρκίνου
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. . . γ ια την υγειά μας

ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: πονοκέφαλοι, καούρες, ταχυκαρδίες...
Την περίοδο των εξετάσεων αρχίζουν να αγχώνονται

όλα τα παιδιά, είτε είναι καλοί μαθητές είτε όχι.

Έχουν πολύ διάβασμα, σκέφτονται αν θα καταφέρουν

να πετύχουν και όλο αυτό τα πανικοβάλει.

Το άγχος πριν τις εξετάσεις είναι φυσιολογικό! Οι πε-

ρισσότεροι μαθητές έχουν άγχος πριν τις εξετάσεις.

Aλλοι μαθητές έχουν περισσότερο άγχος και άλλοι

λιγότερο και ο κάθε ένας το εκδηλώνει διαφορετικά. 

Το άγχος πριν τις εξετάσεις πηγάζει από το φόβο που

έχουμε μήπως αποτύχουμε και για να το αντιμετωπί-

σουμε είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποι-

ήσουμε. Αν μάθουμε να αναγνωρίζουμε το άγχος και

τα συμπτώματα του θα μπορέσουμε να το ξεπερά-

σουμε.

Αιτίες εμφάνισης του άγχους κατά την εξε-

ταστική περίοδο:

1. Φόβος απογοήτευσης των σημαντικών άλλων. Οι

φοιτητές, όπως και οι μαθητές, υιοθετούν την αντί-

ληψη πως οι εξετάσεις αποτελούν μια διαδικασία

μέσω της οποίας μπορούν να αναδείξουν την αξία

τους στον περίγυρό τους. Αυτό τους οδηγεί να γίνον-

ται προφήτες του εαυτού τους όσον αφορά την από-

δοση τους και σε έναν κατακλυσμό αγχωτικών

συμπτωμάτων.

2. Μη ρεαλιστικοί στόχοι. Ο κλασικός φοιτητής κάθε-

ται την τελευταία εβδομάδα πριν την έναρξη των εξε-

τάσεων και προσδοκεί να καλύψει όλη την ύλη του

εξαμήνου μέσα στο χρονικό διάστημα λίγων ημερών.

3. Ο φόβος της αποτυχίας. Δεν είναι ουκ ολίγα τα

άτομα που καταβάλλονται από αρνητικές σκέψεις

όσον αφορά την απόδοσή τους, χωρίς να υπάρχει κά-

ποιος ουσιαστικός λόγος για να συμβεί αυτό. Τα φαι-

νόμενα αυτά οφείλονται συνήθως στην χαμηλή

αυτοεκτίμηση και τον αρνητικό τρόπο σκεψης που

διέπει τα υποκείμενα αυτά.

Τα συμπτώματα άγχους:

Η συμπτωματολογία διακρίνεται σε τρία επέπεδα: 

το σωματικό, το συναισθηματικό και το συμπεριφο-

ρικό.

Στα σωματικά ανήκει ο πονοκέφαλος, η αύξηση της

αρτηριακής πίεσης, η ταχυκαρδία, η έντονη εφί-

δρωση, η αϋπνία, οι ορμονικές δυσλειτουργίες, συ-

χνοουρία, πόνος στην κοιλιακή περιοχή, δύσπνοια και

οι κρίσεις πανικού.

Στα αγχώδη συναισθηματικά συμπτώματα ανήκει ο

θυμός, το αίσθημα της αποτυχίας - απογοήτευσης, η

αδυναμία συγκέντρωσης και κατακράτησης πληροφο-

ριών, η εμφάνιση αρνητικών σκέψεων και η καταθλι-

πτική διάθεση.

Στα συμπτώματα συμπεριφοράς ανήκει ο εκνευρι-

σμός, η ευεριθιστότητα, η επιθετικότητα, η κατά-

χρηση τροφής, καπνίσματος και αλκοόλ.

Αν συμβαίνει κάποιο από αυτά δεν δίνουμε φάρμακα,

αλλά απευθυνόμαστε σε ειδικό παιδίατρο ή ψυχο-

λόγο.

Η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Μια απο-

τυχία, μικρή ή μεγάλη, δεν είναι το τέλος του κόσμου,

ακόμα κι αν φαίνεται έτσι. Θα υπάρξουν πολλές ευ-

καιρίες για να δοκιμαστείτε και να πετύχετε στους

μελλοντικούς σας στόχους. 

Υπάρχουν μια σειρά από βήματα για να νιώσουν οι

εξεταζόμενοι καλύτερα και να διαχειριστούν το

άγχος τους:

1. Ο εγκέφαλός τους θα λειτουργήσει σωστά και απο-

δοτικά, αν η γλυκόζη δηλαδή το ζάχαρο στο αίμα δια-

τηρείται σε σταθερά επίπεδα.

2. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να τρώει 5 γεύ-

ματα ημερησίως. Δηλαδή 3 βασικά (πρωινό, μεσημε-

ριανό, βραδινό) και 2 σνακ (δεκατιανό,

απογευματινό). Το κάθε γεύμα θα πρέπει να απέχει

από το άλλο τουλάχιστον 3 ώρες.

3. Να τρώει το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν

πρίγκιπας και το βράδυ σαν ζητιάνος. Δηλαδή το

βράδυ ελαφρύ φαγητό και τουλάχιστον 2 ώρες πριν

τον βραδινό ύπνο για να μην έχει διαταραχές κατά

την διάρκεια του ύπνου.

4. Λίγη μαύρη σοκολάτα. Μία ή δύο φορές την ημέρα

ενισχύει την μνήμη και επειδή περιέχει ουσίες που

διεγείρουν την ευφορία συμβάλλει στην μείωση του

άγχους.

5. Τα φρούτα να συνοδεύονται πάντοτε με λίγους ξη-

ρούς καρπούς.

6. Να πίνει 2 λίτρα νερό την ημέρα. Βοηθάει στην πα-

ραγωγή ενέργειας.

7. Όχι στους καφέδες και το τσάι. Η καφεΐνη που πε-

ριέχουν προκαλεί πολύ διούρηση και έτσι το παιδί

αφυδατώνεται. Επιπλέον η καφεΐνη δημιουργεί αϋ-

πνίες, διέγερση και εκνευρισμό.

8. Να κοιμάται 6 έως 7 ώρες το 24ωρο.

9. Να περπατάει μία ώρα την ημέρα.

10. Κάθε 1 ώρα διαβάσματος να ξεκουράζεται 10

λεπτά.

Η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Μια απο-

τυχία, μικρή ή μεγάλη, δεν είναι το τέλος του κόσμου,

ακόμα κι αν φαίνεται έτσι. Θα υπάρξουν πολλές ευ-

καιρίες για να δοκιμαστείτε και να πετύχετε στους

μελλοντικούς σας στόχους. 

Ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει

τους νέους ανθρώπους να μαθαίνουν να ανταποκρί-

νονται με επιτυχία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες

κοινωνικο-πολιτικές και οικονομικές συνθήκες.

Βικτωρία Πολύζου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμβουλος

σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού medlabnews.gr

Αιμοδοσίας προβλήματα...

Η αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδο-

σίας με κεντρικό συντονισμό και κριτήριο τις ανάγκες

της χώρας και των ασθενών είναι απολύτως αναγκαία

προκειμένου να προσελκύσει τον πολίτη να αποκτήσει

συνείδηση αλληλεγγύης, αλλά και αποταμίευσης για

τυχόν δική του ανάγκη.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.ΚΕ.Α), με δελτίο

τύπου μας ενημερώνει ότι «έχει αναλά-
βει ενεργό δράση στην ανάπτυξη
και επανασχεδιασμό της οργα-
νωτικής δομής των υπηρεσιών
αιμοδοσίας, με στόχο το συγ-
κεντρωτισμό διαδικασιών και
λειτουργιών και τη βελτιστο-
ποίηση της αποτελεσματικότη-
τας και της ποιότητας στον
απαιτητικό χώρο της ιατρικής των με-
ταγγίσεων».
Όμως μία πρόσφατη ανάγκη να δώσουμε αίμα για

συγγενικό μας πρόσωπο, μας έφερε μπροστά σε ένα

μεγάλο πρόβλημα, που μπαίνει σημαντικό εμπόδιο

στον εθελοντή να δώσει αίμα.

Η ώρα που μπορεί ένας πολίτης να δώσει αίμα ποικίλει

από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Και σε κάποια είναι

μόνο πρωί 07.00 με 15.00, οπότε ο εργαζόμενος απο-

κλείεται ή πρέπει να θυσιάσει ένα ημεροκόματο σε

χαλεπούς, οικονομικά, καιρούς!

Για το θέμα θα επανέλθουμε.
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι καλο-

καιρινές αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά που

πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης το 2017, μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού,

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), αποφα-

σίστηκε η διοργάνωση δραστηριοτήτων και για το

φετινό καλοκαίρι του 2018. Οι «Καλοκαιρινές Αθλη-

τικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες 2018»,

απευθύνονται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από

2006 έως 2012 και θα πραγματοποιηθούν στις εγκα-

ταστάσεις του «Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

Βάρης» ( Μουτούση 1, Βάρη ) σε τρεις περιόδους:

1η Περίοδος: Από 18 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου 2018

2η Περίοδος: Από 2 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου 2018

3η Περίοδος: Από 16 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου 2018

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως και

τις 12 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ

(Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη), 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. 

Οι ώρες λειτουργίας για την καταβολή της συνδρο-

μής για την συμμετοχή στο camp είναι 9π.μ. έως

1.00 το μεσημέρι

Συμμετοχή

• Ένα Παιδί 60€ για 1 περίοδο, 110€ για 2 περιό-

δους, 150€ για 3 περιόδους. Eχουν προσφορές για

δύο παιδιά και για άλλες κατηγορίες.

Εγγραφή: Για την εγγραφή του κάθε παιδιού θα τη-

ρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση το

χρόνο υποβολής της αίτησης ανά κατηγορία.

Οι εγγραφές θα γίνοντγαι δεκτές μόνο στα γραφεία

του ΟΑΠΠΑ και δεν δέχονται αιτήσεις ηλεκτρονικά

μέσω email και fax.

Τηλέφωνα Πληροφοριών : 2132020714 & 710

O N.O.T.K. διοργάνωσε, 24-27

Μάιου 2018, Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Laser. 

Στην κατηγορία Radial γυναικών η

αθλήτρια του ΝΑΟΒ Βικτωρία

Σμυρνιούδη, συνεχίζοντας τις επι-

τυχημένες παρουσίες της στους

ιστιοπλοϊκούς στίβους, κατετάγη

1η στην κατηγορία U21 και 1η

στην κατηγορία U19 (Νεανίδων). 

Όσον αφορά τους άλλους αθλη-

τές του Ομίλου και ειδικά της ομά-

δας Laser με προπονητή τον

Γιώργο Φλωρίδη, είχαν τις παρα-

κάτω επιτυχίες: η Μαρίνα Κα-

γιαλή, τερμάτισε τελικά 6η, στην

ίδια ηλικιακή κατηγορία των RDL,

και στην κατηγορία STD Ανδρών

U19 ο Νίκος Γκιώνης κατετάγη

5ος. Διεξήχθηκαν συνολικά 9

κούρσες στον Φαληρικό Όρμο.

Υπενθυμίζουμε πως η Βικτωρία,

μετά τις πρόσφατες και συνεχείς

διακρίσεις της, κατάφερε να προ-

κριθεί στην Εθνική Ομάδα Laser.

Οι ευχές του Δ.Σ. του ΝΑΟΒ αλλά

και όλων των μελών του Ομίλου

για  καλές επιτυχίες, θα συνο-

δεύουν την αθλήτρια στους διε-

θνείς αγώνες που θα συμμετά-

σχει, εκπροσωπώντας επάξια και

περήφανα τόσο τον ΝΑΟΒ όσο

και τα ελληνικά χρώματα.

Με δύο αθλητές του στην Εθνική

Ελλάδος o Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος

στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18  

Ο ΓΣ Γλυφάδας θα συμμετάσχει με 2 αθλητές στο

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Κ18, που θα διεξαχθεί

στην Κωνσταντινούπολη στις  9 Ιουνίου 2018. Στη

διοργάνωση θα συμμετάσχουν άλλα 14 αγόρια και 15

κορίτσια από τη χώρα μας.

Η διοργάνωση θα αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για

τους νεαρούς αθλητές  να διακριθούν σε Βαλκανικό

επίπεδο και να κυνηγήσουν καλές επιδόσεις και τα

όρια συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του

Γκιορ (5-8/7).

Οι συμμετοχές του ΓΣ Γλυφάδας:

1.500 μ. Παίδων : Γιώργος – Παναγιώτης Μαθιόπουλος 

1.500 μ. Κορασίδων:   Κωνσταντίνα Χάντζου.

Στην Εθνική Ομάδα Laser η αθλήτρια του ΝΑΟΒ

Βικτωρία Σμυρνιούδη

Στη μέση η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Σμυρνιούδη Βικτωρία 

Καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες (Camp) 

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Οι εσωτερικές κόντρες και 

η πίσω όψη της «βιτρίνας»

Με αφορμή τη διεξαγωγή του Φάιναλ 4 της Ευρωλίγκας στο

Βελιγράδι στις 18 - 20 Μάη, η διοργανώτρια αρχή για μία

ακόμα φορά βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τη διοργά-

νωση, μέσω επίσημων και ανεπίσημων δηλώσεων. Αυτή η

προσπάθεια εξωραϊσμού, όμως, δεν μπορεί να κρύψει τις

αντιθέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Λίγκας.

Οι «τριγμοί» που εμφανίστηκαν τη σεζόν που τελειώνει φά-

νηκαν δυνατότεροι από ποτέ, παρά το κλίμα ομοψυχίας που

επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα μέσω

των 10 από τις 11 ομάδες που έχουν εγγυημένο συμβόλαιο

με τη Λίγκα και αποτελούν τον βασικό πυρήνα της. Χαρα-

κτηριστικότερο κρούσμα υπήρξε η αντιπαράθεση της Ευρω-

λίγκας (διά του γενικού διευθυντή της, Τζόρντι

Μπερτομέου) με τον Παναθηναϊκό. Για πρώτη φορά τέθηκε

επί τάπητος το ενδεχόμενο αποχώρησης ομάδας από τη

διοργάνωση, και μάλιστα με εγγυημένο συμβόλαιο συμμε-

τοχής, κάτι που - τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα - πα-

ραμένει σε πλήρη ισχύ.

Στην επιφάνεια οι ίντριγκες

Μπορεί να ήταν το «Τριφύλλι» που επέλεξε την τακτική των

«χαρακωμάτων» απέναντι στη Λίγκα, ωστόσο το τελευταίο

διάστημα, με διάφορες αφορμές, κι άλλοι φρόντισαν να

εξαπολύσουν τα «βέλη» τους ενάντια στη διοργανώτρια

αρχή. Οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές, σε κάθε περί-

πτωση όμως αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα για τη διορ-

γάνωση και ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο» των

ισχυρών, το οποίο έχει ως μοναδικό σκοπό το κυνήγι του

κέρδους, ακολουθώντας πιστά τις πρακτικές που επιτάσ-

σουν οι επιχειρηματικές λογικές και η εμπορευματοποίηση

του αθλήματος. Αποτέλεσμά τους είναι και οι ίντριγκες και

κόντρες συμφερόντων, που σκοπό έχουν την απόσπαση

του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου στην «πίτα» των κερ-

δών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Στο στόχαστρο της κριτικής για τις τακτικές του στη διορ-

γάνωση έχει βρεθεί ο ισχυρός άνδρας της Λίγκας, Τζ.

Μπερτομέου

Την ίδια στιγμή, προσπαθώντας να προστατεύσει το εγχεί-

ρημά της αλλά και να καλύψει τις εσωτερικές διαφωνίες, η

Λίγκα επέλεξε τη φετινή σεζόν να εφαρμόσει την πλέον

αμείλικτη έως τώρα τακτική της στην αντιπαράθεση με τη

FIBA, δείχνοντας ξεκάθαρα πως αυτό που την ενδιαφέρει

είναι το «προϊόν». Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε τόσο από

τις προτάσεις προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία, οι οποίες

ουσιαστικά αποτελούσαν ωμή παρέμβαση στη διεξαγωγή

των εθνικών πρωταθλημάτων (για το χρόνο και τον τρόπο

διεξαγωγής κ.λπ.), όσο και από την επιλογή της να μην δια-

κόψει το πρόγραμμά της για τους αγώνες των Εθνικών ομά-

δων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.

Η κόντρα με τον ΠΑΟ και οι αποκαλύψεις

«Κρατάει χρόνια η κολόνια» της κόντρας του Παναθηναϊ-

κού με την Ευρωλίγκα, φέτος όμως έδειξε να φτάνει στην

κορύφωσή της. Με αφορμή τοποθετήσεις του ισχυρού

άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ για μια σειρά ζητήματα και τις

ποινές που του επιβλήθηκαν από πλευράς Λίγκας, η κατά-

σταση άρχισε να ξεφεύγει εκτός ορίων.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση

των μελών της Λίγκας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε θέμα

παραμονής του Μπερτομέου στη θέση του γενικού διευ-

θυντή, ζητώντας απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων, όπως

σχετικά με τα «σκοτεινά σημεία» - όπως τα χαρακτήρισε -

στη διαδρομή και κατάληξη των χρημάτων από τα έσοδα

της διοργάνωσης. Οι σαφείς αιχμές που άφησε η ελληνική

ομάδα για τη διαχείριση του «προϊόντος» δείχνουν τη λο-

γική που το διέπει, ενώ το θέμα αποχώρησής της από τη

διοργάνωση δεν έχει κλείσει μέχρι σήμερα.

«Τριγμοί» με αφορμή τη διαιτησία

Στο ήδη τεταμένο κλίμα στη διοίκηση της Λίγκας ήρθαν να

προστεθούν το τελευταίο διάστημα και τα μαζικά παράπονα

για τις διαιτητικές αποφάσεις, που επισκίασαν τους περισ-

σότερους αγώνες των προημιτελικών, από τους οποίους

κρίθηκε η τετράδα του Φάιναλ 4. Εκτός του Παναθηναϊκού,

που θεώρησε ότι «πλήρωσε» τη διαφωνία του με τη Λίγκα

και εντός αγωνιστικών χώρων με άνιση αντιμετώπιση, αρ-

κετές ήταν οι ομάδες που - με έντονο ή ηπιότερο τρόπο -

εξέφρασαν παράπονα για τις διαιτησίες των αγώνων τους.

Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις στα προημιτελικά του Ολυμπια-

κού και Ζαλγκίρις (για τα μεταξύ τους ματς), της Κίμκι (για

τη σειρά με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας) και της Μπασκόνια (για τη

σειρά με τη Φενερμπαχτσέ). Οι αιχμές για τη διαιτησία δεν

έλειψαν ούτε στη διοργάνωση του Φάιναλ 4 στο Βελιγράδι,

με παράγοντες της ηττημένης του τελικού Φενερμπαχτσέ

να εκφράζουν σοβαρά παράπονα για τις διαιτητικές απο-

φάσεις, και ιδιαίτερα αυτές στα τελευταία λεπτά του

αγώνα, υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και στέφθηκε

πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα όσα ειπώθηκαν αποτελούσαν

μέρος του επικοινωνιακού παιχνιδιού, που υπάρχει πάντα

σε κρίσιμους αγώνες όπου κρίνονται πολλά, σίγουρα όμως

η γενικευμένη δυσαρέσκεια στο κομμάτι «διαιτησία» απο-

τύπωσε μια συνολικότερη δυσπιστία, ακόμα και σε ανθρώ-

πους που έχει ορίσει η ίδια η Λίγκα ως επικεφαλής του (π.χ.

Ρίτσαρντ Στόουκς).

Σε κομβικό σημείο

Το προσεχές διάστημα αναμένεται κρίσιμο σε ό,τι έχει να

κάνει με την Ευρωλίγκα, με βάση τα όσα έχουν συμβεί

φέτος αλλά και άλλες, υποβόσκουσες κόντρες στις τάξεις

της Λίγκας (π.χ. παράπονα για «ισπανοποίηση» της διορ-

γάνωσης με ευθύνη της διοργανώτριας αρχής). Την ίδια

ώρα, από πλευράς Μπερτομέου έχουν επισημοποιηθεί η αύ-

ξηση των ομάδων (με την αναμενόμενη προσθήκη των Βι-

λερμπάν και Μπάγερν Μονάχου) και τα υπό μελέτη σχέδια

για σύνδεση της διοργάνωσης με το Eurocup. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

«Εφυγε» ο Αρης Ραφτόπουλος

«Εφυγε», μέσα στην εβδομάδα, από τη ζωή σε ηλικία 68

ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, ο πρώην διεθνής μπα-

σκετμπολίστας και μετέπειτα προπονητής, Αρης Ραφτό-

πουλος. Ο εκλιπών ως παίκτης είχε πραγματοποιήσει

σπουδαία καριέρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ήταν

μέλος της λεγόμενης «χρυσής ομάδας» που έφθασε μέχρι

το Φάιναλ 6 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1979. Ξεκί-

νησε την καριέρα του από το Παγκράτι και αγωνίστηκε επί-

σης στον Ιωνικό Νικαίας. Παράλληλα ήταν 91 φορές

διεθνής, σημειώνοντας 550 πόντους με την Εθνική ομάδα.

Ως προπονητής πέρασε από τους πάγκους των Παγκρα-

τίου, Πανελληνίου, Αμαρουσίου και Ιωνικού Νέας Φιλαδέλ-

φειας, ενώ διετέλεσε και τιμ μάνατζερ της ΑΕΚ.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις για το θάνατό του εξέδωσαν

ο ΕΣΑΚΕ, ο Ολυμπιακός, ο Ιωνικός Νικαίας κ.ά.

Ποναει ο Στιβος στην

Κυπαρισσια

Η Κυπαρισσια ειναι τοπος με πολυ

ενδοξη ιστορια στον Αθλητισμο και

κυριως στο Στιβο. Ειναι η πολη που

εχει αναδειξει πολλους Αθλητες

κα Αθλητριες που τιμησαν την

Χωρα μας με Διεθνεις επιτυχιες.

Απο εποχης του εξαιρετου Γυμνα-

στη και Προπονητη Μιχαλη Καρα-

γιαννη και μετεπειτα 9 ατομα που

ειχαν αθλητικη αφετηρια την πολη

και το μικρο της Σταδιο Στιβου με

τις 4 διαδρομες ενταχθηκαν στις

Εθνικες Ομαδες. Αναφερω ονο-

ματα για το αληθες της καταγρα-

φης: Μανωλης Χατζος, Ευγενιος

Παπαδοπουλος, Μαντα Πανα-

γιωτα, Χριστοπουλου Αναστασια,

Μαυρογιαννης Δημοσθενης, Σπη-

λιος Ζαχαροπουλος, Τσατραφιλης

Γιωργος, Ευσταθιος Αργυροπου-

λος και ο Γαργαλιανιωτης Καλκα-

βουρας Γιαννης. 

Δυστυχως καποια στιγμη στο πα-

ρελθον με λαθεμενη αποφαση εξα-

φανιστηκαν οι διαδρομες του Στι-

βου για να διευκολυνθει το

Ποδοσφαιρο στον υπαρχοντα

χωρο, ενώ θα επρεπε να γινουν

αναμορφωσεις συνυπαρξης.

Εκτοτε επηλθε ο μαρασμος του

Κλασικου Αθλητισμου στην πολη,

του Αθλητισμου που ειναι η βαση

γύμνασης για κάθε Αθλημα και

που ειναι απολυτα αναγκαιος για

την ορθη αναπτυξιακη πορεια

ολων των παιδιων μικρης ηλικιας. 

Θεωρω οτι η ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ εχει

αναγκη και δικαιουται να επανα-

κτησει το Στάδιό της. Η Γυμνα-

στρια-Προπονητρια Χριστοπουλου

που ασχολειται με διαθεση και

γνωση για το Αθλημα εχει περισ-

σοτερα απο 150 παιδια μερικα εξ’

αυτων ιδιαιτερα ταλαντουχα. Εχει

υποβληθει και υπαρχει στην Περι-

φερεια ετοιμο επικαιροποιημενο

Σχεδιο αναδιαμόρφωσης του

Χώρου που πρεπει να απασχολησει

σοβαρα κατ’αρχην τον Περιφερει-

ακο συμβουλο Περικλη Μαντά και

τον Δημαρχο Παναγιωτη Κατσι-

βελα. Πρεπει να απασχολησει τους

πατριωτες της Κυβερνησης Αλ. Χα-

ριτση και Γ. Κατρουγκαλο, αλλα και

ολους τους Βουλευτες του Νομου.

Ειναι δικαιο αιτημα ολων των Οικο-

γενειων που εχουν παιδια. Ειναι δι-

καιο αιτημα μιας ενδοξης Αθλητικα

Πρωτευσας Δημου που στερειται

Αθλητικου Σταδιου.

Spilios Zacharopoulos 

σημείωση: ΛΟΙΠΟΝ τι χαμπάρια  κ.

Υφυπουργέ του Αθλητισμού; Εσάς

κ. ΓΓ Αθλητισμού δεν σας έχουν

ενημερώσει οι άνθρωποί σας για τα

συμβαίνοντα;; Αλλά και ο ΣΕΓΑΣ,

δεν σας χτύπησε την πόρτα ;;; Από

τη δεκαετία του ‘50 τα λέμε τα ξα-

ναλέμε, από τότε μέχρι σήμερα

όλο λεφτά δεν έχουμε. 20 εκατομ.

Όμως δόθηκαν στην ποδοσφαιρική

Βιομηχανία της ΑΕΚ,  και συζητή-

σεις πολλές για το ξεπούλημα

ΟΑΚΑ  και ΣΕΦ.

Υπομονή όλα θα φτιάξουνε!!!

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

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει στο

“Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιού-
μενος ότι διδάσκει τους βασι-
λείς, εδίδαξε τους λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους

“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρή-

ματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται
όπως τα μυθιστορήματα” (κεφ. 129,

σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑ-

ΡΑΒΑΙΟΣ. Και το 1969 - επί χούντας - και

τώρα, προσθέτοντας τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να διδαχ-

θούν σωστά οι κάθε είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και

οι λαοί, για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο μέχρι τον Πρωθυ-

πουργό και τους Υπουργούς του.

Αλλά και τον προϊστάμενο και τον

εργοδότη - συχνά πιο απόλυτο

“ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η

πνευματική τροφή, η “διδασκαλία”

θα μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας

ξανά και ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλ-

λαγή, λέει: 

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα,
ακρογωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί
η οικοδόμηση μιας νέας αλλαγής»
(κεφ. 2, σελ. 71).

― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλά-
ξουν κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την
παθαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).

― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική
και φορολογική σταθερότητα (κεφ. 3, σελ. 79).

― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώ-
πους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να τους εκμη-
δενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες μας). Όταν
τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3, σελ. 83

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα - σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O ΗΓΕΜΟΝΑΣ


