
21ο €

Η κυβέρνηση «εν όψει» της 4ης αξιολόγησης και της τυπι-

κής εξόδου από το Γ’ Μνημόνιο, έδωσε στη δημοσιότητα το

«Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα» 2019-2022 και το νέο Πολυ-

νομοσχέδιο-«μαμούθ», που επιχειρεί να κλείσει τα περισ-

σότερα «προαπαιτούμενα» της τελευταίας αξιολόγησης. 

Στην ουσία έδωσε και επίσημα στη

δημοσιότητα το Δ’ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, το

οποίο εισάγει με διαδικασίες «εξ-

πρές» για ψήφιση καταρρακώνοντας

κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουρ-

γίας της Βουλής. Παρά τα ηχηρά του

Α.Τσίπρα και των υπουργών του, ότι

«αφήνουμε πίσω μας τα Μνημόνια και

μπαίνουμε στο δρόμο της δίκαιης ανά-

πτυξης», τα σημαντικότερα προβλή-

ματα (χρέος, λιτότητα, ανεργία,

έξοδος από κρίση) παραμένουν άλυτα, συμπυκνώνοντας

την καταστροφική πολιτική, των ακραίων νεοφιλελεύθερων

μέτρων που επί μια δεκαετία εφαρμόζονται στη χώρα, με

ευθύνες τόσο των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, όσο και σή-

μερα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

«Μεσοπρόθεσμο»: Νεοφιλελεύθερο 5ετές 

Η κυβέρνηση με τις οδηγίες του «κουαρτέτου» (ΕΕ-ΕΚΤ-

ΔΝΤ-ΕΜΣ), επιχειρεί με το «Μεσοπρόθεσμο» 2019-2022,

να «κλειδώσει» την οικονομική πολιτική μετά το Γ’ Μνημό-

νιο, στην ίδια κατεύθυνση της σκληρής Λιτότητας και Επι-

τροπείας, εφαρμόζοντας ένα «Νεοφιλελεύθερο Πενταετές

Πρόγραμμα» με υποχρεωτικούς δείκτες! Είναι σουρεαλι-

στικό, οι αρχιτέκτονες της νεοφιλελεύθερης «απορρύθμι-

σης», να εφαρμόζουν σκληρή κρατική ρύθμιση υπέρ
πιστωτών και ολιγαρχίας, επικεντρώνοντας επιλεκτικά

στην ένταση της φορολεηλασίας, στη συντριβή μισθών-

συντάξεων και μείωσης κοινωνικών δαπανών, στην αρ-

παγή δημόσιας και λαϊκής περιουσίας, εξουθενώνοντας

μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες και

άλλα λαϊκά στρώματα.

Η κυβέρνηση προβάλει υποκριτικά την έξοδο από τα Μνη-

μόνια, ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετεί ένα νέο 5ετές Μνημό-

νιο ως το 2022, Συνέχζεια στη σελ. 2

Γιάννης Τόλιος*

Ο Μακιαβέλλι
κι ο Βοναπάρτης 

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιούμενος 

ότι διδάσκει

τους βασιλείς,

εδίδαξε τους

λαούς»! 

Ζαν Ζαν Ρουσώ, 

“Κοινωνικό 
Συμβόλαιο”

Σελίδες 12-13

“Χώρισαν” από έναν δρόμο
Γλυφάδα - Ελληνικο

Σελίδα 6

Δρομολόγια για μπάνια
στο Δήμο 3Β

Σελίδα 6

Σύλλογος “Αρχέδημος”

Απόψεις για τη διαχείριση

των απορριμμάτων
Σελίδα 14

«Είναι καθήκον ενός
πατριώτη να προστατέ-
ψει τη χώρα του από την
κυβέρνησή της»

Thomas Paine, 1737-1809, 

Άγγλοαμερικανός συγγραφέας

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

“Μεσοπρόθεσμο”

“Πολυνομοσχέδιο”

“Δημόσιο Χρέος” &

“Μεταμνηνομιακή

Επιτροπεία”!!! 

Διάγγελμα θανάτου
για τη Μακεδονία

Ο Μακεδόνας της ελλη-
νικής ιστορικής κληρο-

νομιάς, διαχωρίζεται

ρητά και κατηγορηματικά

από τον όρο Μακεδόνας
όπως τον χρησιμοποι-

ούν και  αυτοπροσδιορί-
ζονται οι πολίτες της

γειτονικής μας χώρας.
Αλέξης Τσίπρας

Μακεδόνες, προστατευ-
μένοι και ενισχυμένοι για
πάντα. 

Ζόραν Ζάεφ

Σελίδα 7

“Επενδύοντας στη
Λαυρεωτική”

Σελίδα 15
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που εντείνει τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ενώ …

.«εξαερώνει» τη εθνική και λαϊκή κυριαρχία. Έχοντας δε-

σμευτεί για «πλεονάσματα» 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022,

προωθεί την αύξηση φόρων, περικοπή συντάξεων και κοι-

νωνικών δαπανών, κ.ά, ώστε να εξασφαλίσει «υπερ-πλεό-

νασμα» άνω του 3,5% για να κάνει αξιόπιστο το τρυκ των

«παροχών» («αντίμετρα»). 

Έτσι τα νέα βάρη στο λαό ανέρχονται συνολικά σε 18,5 δις

ως το 2022 και προέρχονται κυρίως από τις μειώσεις συν-

τάξεων 12,4 δις και αφορολόγητου 6,1 δις. Σε ποσοστό

του ΑΕΠ το «πλεονάσμα+υπερπλεόνασμα», υπολογίζεται

το 2018 σε 3,56% του ΑΕΠ, το 2019 σε 3,96%, το 2020 σε

4,15%, το 2021 σε 4,53% και το 2022 σε 5,19%. Μόνο το

υπερπλεόνασμα αντιστοιχεί το 2018 σε 111 εκατ., το 2019

σε 866, το 2020 σε 1.287, το 2021 σε 2.112 και το 2022 σε

3.582 εκατ. Συνολικά στην 5ετία φθάνει 7.958 εκατ. € (ή

1,6 δις μ.ο. το χρόνο).! Πρόκειται για καθαρή «πολιτική
αγυρτεία».!
Από την άλλη κατά πάγια τακτική, γίνονται «προβλέψεις»

για υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,2% το

χρόνο, καθώς και για αύξηση της κατανάλωσης, των επεν-

δύσεων, των εξαγωγών και μείωση της ανεργίας, χωρίς να

λαμβάνει υπ’ όψιν ο εκτροχιασμός των προβλέψεων των

τελευταίων χρόνων, εξ αιτίας της ασκούμενης πολιτικής.

Ταυτόχρονα παρά την αύξηση του ΑΕΠ, δεν υπάρχει καμιά

απολύτως δέσμευση για αύξηση κατώτατων μισθών, μετά

την  πρωτοφανή συντριβή τους (από 751 € το 2010, σε 586

€ και στους νέους σε 511 €), όρια που στην πράξη δεν

ισχύουν, με την «έκρηξη» της ανεργίας, τη διάλυση των ερ-

γασιακών σχέσεων και διόγκωση της μερικής απασχόλη-

σης. Επίσης δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για την άμεση

καταβολή 177.500 αιτήσεων συντάξεων που βρίσκονται σε

εκκρεμότητα από ένα ως τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο έχει ήδη ψηφιστεί, η μείωση συντάξεων 18-30%

από 1.1.2019 και αφορολόγητου κατά 40% από το 1.1.2020

αυξάνοντας τη φτωχοποίηση, με τους ηλεκτρονικούς πλει-

στηριασμούς και κατασχέσεις λαϊκών κατοικιών.!

Παράλληλα με το «πολυνομοσχέδιο» και το «μακροπρόθε-

σμο», επιταχύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχει-

ρήσεων, με προβλεπόμενα έσοδα 4 δις ως το 2022. Από

την άλλη αναλαμβάνονται πρωτοφανείς δεσμεύσεις στον

«Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης» (ΕΜΣ), που καταργούν

κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας. Συγκεκριμένα το Υπερ-

ταμείο (ΕΕΣΥΠ) που έχει συγκεντρώσει όλη τη δημόσια πε-

ριουσία, δεσμέυεται αμετάκλητα και άνευ όρων (!) ότι

εγγυάται στον (EMΣ) την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων στο δικαιούχο κράτος μέλος, βάσει της σύμβασης

και υπόσχεται ότι σε περίπτωση που δεν καταβάλλει οφει-

λόμενο ποσό βάσει της σύμβασης, «θα φέρει την ευθύνη

καταβολής του σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, το οποίο

ανέρχεται στο ποσό των 25 δις €»!! Δηλαδή με υποχρεω-

τική ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δημο-

σίου.!

Τέλος όσον αφορά στο Χρέος, το οποίο παραμένει δυσθε-

ώρητο (332 δις ή 180% του ΑΕΠ), αναμένονται ξεχωριστά

κείμενα «ανάλυσης βιωσιμότητάς» του από την ΕΕ, την

ΕΚΤ και το ΔΝΤ, δεδομένου ότι έχουν εκφραστεί δημόσια

διαφορές που απηχούν διαφορετικές οικονομικο-πολιτικές

στρατηγικές. Όλοι απορρίπτουν την ιδέα του «κουρέμα-

τος», αλλά διαφοροποιούνται στη διαδικασία αποπληρω-

μής. Για παράδειγμα το «γαλλικό σχέδιο», κάνει δειλή

σύνδεση της αποπληρωμής με τους ρυθμούς ανάπτυξης,

το ΔΝΤ μιλάει για απομείωση και «αυξημένη ευελιξία», ενώ

η Γερμανία είναι αντίθετη σε κάθε ιδέα απομείωσης, θεω-

ρώντας ότι το Χρέος είναι βιώσιμο αρκεί να εφαρμοστούν

τα προαπαιτούμενα! Τέλος η κυβέρνηση κατέβασε τον

πήχυ διεκδίκησης, αποκλειστικά στην παράταση του χρό-

νου εξόφλησης!

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Α.Τσίπρα, δέσμια της πο-

λιτικής υποταγής στα υπερεθνικά αφεντικά και του δόγμα-

τος παραμονής «πάση θυσία» στην Ευρωζώνη, δε βγάζει

κανένα συμπέρασμα για την κοροϊδία «επίλυσης» του χρέ-

ους από τους …«Τέσσερις Ιππότες της Αποκαλύψεως»

(ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΜΣ), φθάνοντας στο σημείο να εκλιπαρεί

μόνο για μικρή παράταση του χρόνου αποπληρωμής, ενώ

ζεσταίνει τα σενάρια «επιτυχούς» εξόδου στις αγορές, με

επιτόκια γύρω στο 4%.!! 

Το νέο «Πολυνομοσχέδιο» στήριγμα του Δ’ Μνημονίου

Από την άλλη με το νέο «Πολυνομοσχέδιο», η κυβέρνηση

στο όνομα της δ’ αξιολόγησης, συνεχίζει τις ακραίες νεο-

φιλελεύθερες πολιτικές. Συνυπεύθυνοι σε αυτήν πορεία,

παρά τις κούφιες αντιπολιτευτικές «κορώνες», είναι όλα τα
κόμματα του Μνημονιακού τόξου (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Ένωση Κεν-

τρώων, Χ.Α. κά), καθώς η εγχώρια οικονομική ελίτ και οι

υποστηρικτές της.

Tο νέο Πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει:
Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, λόγω ανα-

προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και αποφυγή μεί-

ωσης των εσόδων. Παρά τις δηλώσεις του υπ.Οικονομικών

Ε.Τσακαλώτου ότι τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ δεν θα

έχουν καμία επιβάρυνση, στην πραγματικότητα η επιβά-

ρυνση θα αγγίξει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, αφού αγκα-

λιάζει 60% των περιφερειών και των οικιστικών ζωνών της

χώρας. Από την άλλη η κατάργηση του ΦΠΑ στα τελευταία

πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και

Χίος), δεν θα εμφανιστεί στο νέο πολυνομοσχέδιο, δεδο-

μένου ότι η διατήρηση του ειδικού καθεστώτος εκπνέει

τέλος Ιουνίου. 

Στα εργασιακά, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές για

τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (εργοδότες

και εργαζόμενοι θα έχουν έναν πρόσθετο γύρο διαβουλεύ-

σεων πριν καταφύγουν στη Διαιτησία), ενώ θα ενσωματω-

θούν μέτρα καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

Μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου αφο-

ρούν αλλαγές στον νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό

μηχανισμό. Οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη θα γίνουν πιο

αυστηρές με στόχο τον περιορισμό του «στοκ» των υποθέ-

σεων στα ειρηνοδικεία, καθώς την άρση του τραπεζικού

απορρήτου, ώστε να γίνεται έλεγχος της συνολικής περι-

ουσιακής εικόνας του οφειλέτη. .

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται επίσης χορήγηση επιδό-

ματος στέγασης για 600.000 νοικοκυριά, που πληρώνουν

ενοίκιο ή έχουν δόση στεγαστικού δανείου για κύρια κατοι-

κία. Το επίδομα θα νομοθετηθεί από τώρα, αλλά θα ξεκινή-

σει από το 2019. Το εισοδηματικό όριο χορήγησης του

επιδόματος θα είναι ως 9.600 ευρώ και οι λεπτομέρειες χο-

ρήγησης τους θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Να σημειώσουμε ότι το καλάθι των μελλοντικών «αντισταθ-

μιστικών» παροχών, είναι πολύ αβαθές για τους μισθωτούς-

συνταξιούχους. Κι αυτό δεν είναι άσχετο με του πολιτικούς

σχεδιασμούς μοιράσματος του «υπερ-πλεονάσματος» σε

κάθε κατεύθυνση! 

Τέλος με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου δεν θα ολο-

κληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης.

Κάποια έχει συμφωνηθεί να μεταφερθούν στη μεταμνημο-

νιακή περίοδο.   

Η απάντηση των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού

Αφετηριακή προϋπόθεση βιώσιμης εξόδου από την κρίση,

είναι η άμεση κατάργηση της Λιτότητας και της Επιτρο-

πείας και η εφαρμογή ενός σχεδίου παραγωγικής ανόρθω-

σης, δικαιότερης διανομής και αναδιανομής εισοδήματος,

αύξησης της απασχόλησης και μείωσης ανεργίας, προστα-

σίας των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, κά.

Ωστόσο η συγκεκριμένη λύση δεν θάρθει από τον …ου-

ρανό. Εκτός από την καταγγελία του «Πολυνομοσχεδίου»

και την απαίτηση απόσυρσης του, χρειάζεται μέτωπο αγω-

νιστικής κινητοποίησης των συνδικαλιστικών φορέων και

κοινωνικών οργανώσεων που εκφράζουν τα ζωτικά συμφέ-

ροντα των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, της νεολαίας,

των επαγγελματιών και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων κά,

για την αποτροπή ψήφισης του και στην προοπτική δημι-

ουργίας των προϋποθέσεων συνολικής ανατροπής της

ασκούμενης πολιτικής.

* Ο Γιάννης Τόλιος, είναι διδάκτωρ Οικονομικών

Μάρλον Μπράντο
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Η Ιερά Τετρακτύς 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Βρείτε τον σωσία σας σε ένα μου-
σείο Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Εγκατάσταση εργοστασίου διαχείρι-
σης αποβλήτων στον Υμηττό
Δημήτριος Χατζηλιάδης Σελ. 14

Ο μύθος της Ζώνης της Λητούς στη
Βουλιαγμένη William Goulielmos Σελ. 16

10 “Προφητείες” για τους πνιγμούς
του 2018 Σελ. 16

Well done, Mr Tsipras... Σωτήρης Μεθενίτης, δή-

μαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

“Μεταμνηνομιακή Επιτροπεία”!!! 
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Οπως ενημερωθήκαμε αρμο-

δίως από το Δήμο Σαρωνικού,

με αφορμή την εμφάνιση σω-

ματιδίων πίσσας στην παρα-

λία της Παλαιάς Φώκαιας,

πραγματοποιήθηκε την Παρα-

σκευή 8 Ιουνίου επιτόπια αυ-

τοψία και δειγματοληψία

θαλασσινού νερού από επι-

στημονικό κλιμάκιο του Ελλη-

νικού Κέντρου Θαλασσίων

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 

Όπως αναφέρεται σε επίσημη

ενημέρωση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

προς τον Δήμο Σαρωνικού, η ανάλυση του δείγματος έδειξε ότι τα θαλάσσια ύδατα της

περιοχής δεν παρουσιάζουν επιβάρυνση από πετρελαιοειδή, ενώ τα πισσώδη συσσωμα-

τώματα που εντοπίστηκαν δεν σχετίζονται με το συμβάν βύθισης του Δ/Ξ Αγία Ζώνη ΙΙ.

Ξεκίνησαν από, 12 Ιουνίου 2018  οργα-

νωμένες  επιχειρήσεις αποψιλώσεων

δασοπροστασίας στο πλαίσιο των απο-

φάσεων του 1ου Σ.Τ.Ο από το Δήμο

Κρωπίας. Θα συνεχιστούν σε άλλους

κοινόχρηστους δημοτικής αρμοδιότη-

τας δρόμους, που γειτνιάζουν με

αγροτικές και δασικές εκτάσεις και σε

επιλεγμένα σημεία σε όλη την επικρά-

τεια του Δήμου.

Οι αποψιλώσεις σε βασικές δασικές

περιμετρικές ζώνες του Υμηττού, ευ-

θύνης Δήμου Κρωπίας έχουν προχω-

ρήσει  από συνεργεία του Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(Σ.Π.Α.Υ) υπό την εποπτεία και συνερ-

γασία της Πολιτικής Προστασίας

Δήμου Κρωπίας και του αντιδημάρχου

πολιτικής προστασίας Θοδωρή Γρίβα

μέλους της Ε.Ε του Συνδέσμου και συ-

νεχίζονται. 

Τέλος, τοποθετήθηκε από τον ΣΠΑΥ

και την Πολιτική Προστασία Δήμου

Κρωπίας και η νέα, υψηλών προδια-

γραφών, δεξαμενή νερού  σε αντικα-

τάσταση πλαστικής με βλάβη στο

δρόμο προς το ημι-ορεινό συγκρότημα

«Παλάτι-Άγιος Νικόλαος». 

Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων

Συντονισμένες  επιχειρήσεις καθαρι-

σμών, αποψιλώσεων και κλαδεμάτων

σε παραλιακές περιοχές, πλατείες και

άλλους κοινόχρηστους και δημοτικούς

χώρους ξεκίνησαν από το τρίτο δεκαή-

μερο του Μαΐου 2018 και συνεχίζονται

εντός του Ιουνίου 2018 από την Αντι-

δημαρχία Περιβάλλοντος και Τμήμα

Πρασίνου Δήμου Κρωπίας. Ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος, Γεώργιος Γκίκας, ο εν-

τεταλμένος δημοτικός σύμβουλος,

Δημήτρης Λέκκας και στελέχη της Δι-

εύθυνσης Περιβάλλοντος εποπτεύουν

τις, μεγάλης κλίμακας, επιχειρήσεις

καθαρισμών και κλαδεμάτων προσπα-

θώντας να καλύψουν δυσλειτουργίες

των υπηρεσιών τους από την έλλειψη

προσωπικού στους τομείς τους στο

Δήμο Κρωπίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι

από τους 50 εργάτες Καθαριότητας

και  Ύδρευσης που ήταν στο πρό-

γραμμα των προσλήψεων τακτικού

προσωπικού έχουν εμφανιστεί με τους

λεγόμενους προσωρινούς πίνακες

πρόσληψης  μόλις 17(!). 

Οι περιοχές που έχουν ήδη καθαριστεί

είναι, η παραλία του Αγίου Δημητρίου

και ο περιβάλλοντας χώρος, η Πλ. Δε-

ξαμενής, το Δημοτικό Στάδιο Γ. Σ Πα-

πασιδέρη, πλατείες κ.α. 

Επέκταση των Υπόγειων

Κάδων Απορριμμάτων στο

Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με τη χρηματοδότηση που εξα-

σφάλισε, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική

Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του Πράσινου Ταμείου,

προέβη στην επέκταση του Συστήματος Υπόγειων

Κάδων  Απορριμμάτων, με την προμήθεια δέκα νέων

Μονάδων εκ των οποίων οι πέντε τοποθετήθηκαν στο

Πόρτο Ράφτη (Αγ. Σπυρίδωνος & Αγ. Γεωργίου, Θεμι-

στοκλέους & Θερμοπυλών, Λεωφ. Γ. Γρέγου 16-20,

Πλατεία Αμφιθέας και Λεωφ. Αυλακίου & Φιλιατρών)

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, από το 2013, σταδιακά, έχει

προχωρήσει με δικά του έξοδα, στην τοποθέτηση δώ-

δεκα Υπόγειων Κάδων σε «συστοιχίες» των δύο ή

τριών τεμαχίων, στο Μαρκόπουλο  (Κεντρική πλατεία,

Πλατεία Πετούρη - Πούσι Ρι, Παλαιός Σιδηροδρομικός

Σταθμός), και στον οικισμό του Πόρτο Ράφτη (Άγιος

Σπυρίδωνας, Λιμάνι).

«Ενόψει του Καλοκαιριού, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, φροντίζουμε,
ώστε να διασφαλίσουμε ένα όμορφο, καθαρό και βιώ-
σιμο Περιβάλλον για την καθημερινή ζωή, εμάς και των
παιδιών μας:  Η πόλη είναι το κοινό μας σπίτι και για
αυτό πρέπει να πασχίζουμε όλοι», σημειώνει ο δήμαρ-

χος Σωτ. Μεθενίτης! 

Πληροφορίες στο Τηλ. 22990 -23446.

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: καμία επιβάρυνση από πετρελαι-

οειδή στη θάλασσα της Παλαιάς Φώκαιας 

Oργανωμένες αποψιλώσεις και καθαρισμοί στο Δήμος Κρωπίας
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“Η Φιλοσοφία 
στην Εκπαίδευση”

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

οργανώνει Εσπερίδα φιλοσοφίας με τίτλο: «Η Φιλο-
σοφία στην Εκπαίδευση», την Παρασκευή 22 Ιου-

νίου, ώρες 7 έως 9 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ.

Καραμανλή) δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα.
19.00 - 19.15: Προσέλευση - χαιρετισμοί

19.15 - 19.30: Φιλοσοφία: περνώντας από τη σκέψη
στην πράξη
Πένυ Γρούβα, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών φι-

λοσοφίας, Παν/μιο Αθηνών

19.30 - 19.45: Φιλοσοφία και προσωπική νοητική ανά-
πτυξη, Μιχαήλ Μαντζανάς, αναπλ. καθηγητής φιλοσο-

φίας Παν/μιο Αθηνών

19.45 - 20.00: Παιδεία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
φιλοσοφία, Γεώργιος Αραμπαντζής, αναπλ. καθηγ. φι-

λοσοφίας Παν/μιο Αθηνών

20.00 - 20.15: Η σημασία της διδασκαλίας της φιλοσο-
φίας, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, επικ. καθηγ. φιλο-

σοφίας, Παν/μιο Αθηνών

20.15 - 20.30: συζήτηση

Θα ακολουθήσει κρασί στο φουαγιέ της αίθουσας.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Tην Κυριακή 17 Ιουνίου, η “Εναλλακτική Δράση”, οργανώ-

νει επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη.

Η ιστορία των πολιτισμών και των λαών ενέχει από μόνη

της το χαρακτηριστικά ειρηνικής συνύπαρξης.  Τα έργα

που δημιουργούν οι λαοί και σαν τέτοια είναι πολύ χρή-

σιμο να την μελετάμε και να θαυμάζουμε τις δημιουργικές

τους ικανότητες, βγάζοντας ταυτόχρονα χρήσιμα συμπε-

ράσματα. Με το σκεπτικό αυτό η “Εναλλακτική Δράση “ορ-

γανώνει την ξενάγηση στα εξαιρετικά της  ισλαμικής

τέχνης που βρίσκονται στο μουσείο Μπενάκη.

Συγκεκριμένα στο Μουσείο φιλοξενούνται πάνω από

8.000 δείγματα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας, χρυσοχοΐας,

υφαντικής ξυλογλυπτικής, υαλουργίας, ενεπίγραφες επι-

τύμβιες στήλες κ.ά.

Συνάντηση 10.30πμ στο σταθμό ΗΣΑΠ Θησείο 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Νόρα Πολυδούρη  6949138298  9-2 το πρωί και 5-7 μ.μ.

Η δήλωση συμμετοχής στις ξεναγήσεις είναι απαραίτητη

για την καλλίτερη οργάνωση της ξενάγησης

Καλοκαιρινή γιορτή  

Καλοκαιρινή γιορτή οργανώνει το “Καλλιτεχνόραμα” την

Παρασκευή 22 Ιουνίου στα ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ (ΓΟΥΝΑΡΗ 42

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ), στις 8.30 μ.μ. 

Θα τραγουδήσουν τα νεαρά μέλη ΙΟΥΣΤΙΝΗ και ΝΙΚΟΣ !!

Τηλ.επικ. για επιβεβαίωση 6981087117)

 Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο

προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες

να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδια-

σμένες εκπαιδευτικές του δράσεις για

τις καλοκαιρινές διακοπές.

Με τις δράσεις αυτές, τα παιδιά θα

αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο

τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία

και αναπτύσσοντας τη δημιουργικό-

τητά τους. Θα έχουν τη δυνατότητα

να συμμετάσχουν σε εικαστικό εργα-

στήρι φτιάχνοντας το δικό τους έργο

τέχνης, εμπνευσμένο από τα εκθέ-

ματα του Μουσείου.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιούνται

κάθε Τετάρτη από τις 20 Ιουνίου έως

τις 18 Ιουλίου οι παρακάτω εκπαιδευ-

τικές δράσεις:

«Με λένε Φρασίκλεια»

·  Τετάρτη 20 και 27 Ιουνίου: για παι-

διά 4 – 6 ετών μαζί με έναν (1) συ-

νοδό. Ώρες διεξαγωγής: 11:00 –

12:00  και  12:00 – 13:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο

«Με λένε Φρασίκλεια» συνοδευό-

μενο από εικαστικό εργαστήρι.

Το πρόγραμμα δομείται γύρω από την αρ-

χαϊκή κόρη Φρασίκλεια της Συλλογής

Έργων Γλυπτικής του Μουσείου. Οι μικροί

φίλοι μαζί με τους συνοδούς τους θα μά-

θουν από αρχαιολόγο του Μουσείου για

την ανακάλυψη του αγάλματος και την

ιστορία της μικρής κόρης Φρασίκλειας.  Στη

συνέχεια, όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, θα

προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν τη

Φρασίκλεια μέσω δραματοποίησης, όσο και

μέσω ενός εικαστικού εργαστηρίου.

Αριθμός παιδιών και συνοδών ανά πρό-

γραμμα: 10 παιδιά (+10 συνοδοί)

«Ποτήρι, ποτηράκι μου… 
σε βρίσκω στο Μουσείο»

·  Τετάρτη 4 και 11 Ιουλίου: για παι-

διά 7 – 9 ετών και

· Τετάρτη 18 Ιουλίου: για παιδιά 10

– 12 ετών 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο

«Ποτήρι, ποτηράκι μου… σε βρίσκω
στο Μουσείο» συνοδευόμενο από

εικαστικό εργαστήρι.
Τα παιδιά θα μάθουν για τα αγγεία του

ποτού των αρχαίων και με την καθοδήγηση

αρχαιολόγου του Μουσείου θα αναζητή-

σουν τα σχετικά εκθέματα στη Συλλογή

Αγγείων. Θα συλλέξουν πληροφορίες για

αυτά και θα αγγίξουν αντίγραφα αρχαίων

αγγείων. Επίσης, θα συμμετάσχουν σε ει-

καστικό εργαστήρι με την καθοδήγηση της

Ζωγράφου του Μουσείου δημιουργώντας

το δικό τους χάρτινο αγγείο, εμπνευσμένο

από τα εκθέματα που ανακάλυψαν.

Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 25

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις πα-

ρέχονται δωρεάν για τα παιδιά.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετο-

χής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεν-

νόησης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιο-

ρισμένος.

Τηλ.: 213 214 4856, -4858, -4866, -

4893, www.namuseum.gr

Email:  eam@culture.gr

Καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου-

Ν.Π.Δ.Δ ΣΦΗΤΤΟΣ ξεκινάει τη φετινή

καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης

και δημιουργικότητας που απευθύνε-

ται σε παιδιά (συνεδρίες για διάφορες

ηλικιακές ομάδες παιδιών από 4 έως

14 ετών ακόμα και με συμμετοχή γο-

νέων) με  ένα πρωτότυπο  «ταξίδι

ζωής» στο επίκεντρο του οποίου βρί-

σκονται τα «αγαπημένα δεδομένα»:

Δεδομένα της μνήμης, «αριθμημένα»

δεδομένα, φυσικά δεδομένα, φωτο-

γραφικά δεδομένα, προστατευμένα

δεδομένα κ.α. Στην καλοκαιρινή εκ-

στρατεία του 2018 συμμετέχουν 148

Βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου Ελληνι-

κών Βιβλιοθηκών.

Όπως σημειώνει η σχετική πρόσκληση

«Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρή-
σουμε και θα μετρήσουμε μαζί με τα
παιδιά τον κόσμο μας… με πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους. ηλώστε
έγκαιρα τη συμμετοχή σας!»
Οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει δρά-

σεις-συνεδρίες σε δύο περιόδους του

καλοκαιριού : Η πρώτη περίοδος ξεκι-

νάει στις 20 Ιουνίου 2018 (εορτή έναρ-

ξης) και διαρκεί έως 17 Ιουλίου 2018

και η δεύτερη περίοδος από 27 Αυγού-

στου 2018 έως τις 7/92018.

Η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις

δράσεις.

Παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο"

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ»
Μια ξεχωριστή έκδοση του Δήμου Αλίμου

Πέντε γοητευτικές διαδρομές στην πόλη του Αλίμου περιλαμβάνονται στο καλαί-

σθητο βιβλίο - οδηγό που εξέδωσε ο Δήμος Αλίμου με τίτλο «Αρχαιολογικοί Περί-
πατοι στον Άλιμο». Συγγραφέας του οδηγού η αρχαιολόγος Κωνσταντίνα Καζά –

Παπαγεωργίου, που προτείνει περιπάτους άσκησης σώματος και νου στους αρχαι-

ολογικούς θησαυρούς της γενέτειρας του Θουκυδίδη. 

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, στο Πολιτιστικό

Κέντρο Αλίμου (Λ. Ιωνίας 96), στις 19:00.

Ο οδηγός θα διανεμηθεί δωρεάν στους παρευρισκομένους, ενώ στη συνέχεια θα

διανεμηθεί, επίσης δωρεάν, σε όλους τους μαθητές των σχολείων του Αλίμου.

Θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, ο Στέφανος Γερουλάνος, κα-

θηγητής Χειρουργικής και Ιστορίας της Ιατρικής και η συγγραφέας.

“Αστροφυσική -

Αστροβιολογία”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος

Γλυφάδας προσκαλεί την  Πέμπτη

21η Iουνίου 2018  στην εκδήλωση με

δύο θέματα: α ) “Αστροφυσική -
Αστροβιολογία”, με ομιλητή τον

Λευτέρη Γεωργίου, τ. Ιπτάμενος

Ολυμπιακής, β) “Ελένη Μουζάκη-
Μπουρίτσα - Αφιέρωμα στην Ποι-
ήτρια”, στο Ξενοδοχείο “OASIS

HOTEL APARTEMENTS” Λ. Ποσει-

δώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495). Ώρα προσέλευσης 7μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενο-

δοχείου 5€ ανα άτομο. Διατίθενται

καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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«Μύθι Μύθοι Παραμύθι»
5ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης

To 5o παιδικό φεστιβάλ οργανώνεται από τον Οργα-

νισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 16 και 17

Ιουνίου, στην παραλία της Βάρκιζας, με ελεύθερη εί-

σοδο, για το κοινό.

Το φεστιβάλ εμπλουτίζεται, με παραμύθια, ηθοποιούς,

βιβλιοπαρουσιάσεις από γνωστούς συγγραφείς, ερ-

γαστήρια κατασκευών, διαδραστικά παιχνίδια, ξυλο-

πόδαρους, δώρα και πολλές εκπλήξεις.

Στόχος του  είναι η εξοικείωση των παιδιών με τον πο-

λιτισμό, η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, η

δημιουργική τους απασχόληση, δίπλα στη θάλασσα.

Πρόγραμμα
Σάββατο 16 Ιουνίου.

19:00 – 21.00: Εργαστήρι καλοκαιρινών κατασκευών,

εργαστήρια διαδραστικών παιχνιδιών με θέμα τη θά-

λασσα, ζωγραφική μεγάλων επιφανειών, ξυλοπόδα-

ροι, μπαλονοκατασκευές.

20:00 – 20.30: Ζωντανή βιβλιοθήκη. Δραματοποιημένη

παρουσίαση του βιβλίου της Μάνιας Καπλάνογλου,

«Η ασπίδα της ειρήνης», εκδ. Ελληνικά Γράμματα.

21:00 – 22:00: Παιδική θεατρική παράσταση από την

ομάδα «Νεάπολις», «Η Χώρα των πελαργών ...ένα πα-

ραμύθι της θάλασσας».

Κυριακή 17 Ιουνίου

19:00 – 21.00: Εργαστήρι καλοκαιρινών κατασκευών.

Εργαστήρια διαδραστικών παιχνιδιών με θέμα τη θά-

λασσα, ζωγραφική μεγάλων επιφανειών, ξυλοπόδαροι

και Μπαλονοκατασκευές.

20:00 – 20.30: Ζωντανή βιβλιοθήκη. Ένας γνωστός

συγγραφέας παρουσιάζει αγαπημένο βιβλίο των παι-

διών. Παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Γουλή

«Όνειρα Γλυκά», εκδ. Κοκόλη

21:00 – 22:00: Παιδική θεατρική παράσταση από την

ομάδα «Aστροναύτες», «Μίλα, μήλα Μαγικά»

…και πολλές εκπλήξεις

“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.

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

ΠΠοολλιιττ ιισσττ ιικκόό ΚΚααλλοοκκααίίρριι σσττοο ΔΔήήμμοο ΣΣααρρωωννιικκοούύ Aφιέρωμα στον Άνδρα  
Πατέρα - Σύζυγο

Μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άνδρα –

Πατέρα - Σύζυγο διοργανώνει την Κυριακή 17 Ιουνίου η δι-

εύθυνση Κοινωνική Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και

Πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο

Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» στην παραλία Βούλας. 

Στην εκδήλωση τα συμμετέχουν:

Αλέξης Ζαφειρίου – Τραγούδι

Ελένη Παπαδοπούλου – Τραγούδι

Αργύρης Σταμούλος – Κιθάρα

Λάζαρος Ακριβόπουλος – Κρουστά

Θάνος Θεοδωρόπουλος – Μπουζούκι

Η χορευτική ομάδα «ΜΕΡΚΑΒΑΗ» υπό την καλλιτεχνική δι-

εύθυνση της Γιασεμής Καλαθάκη θα παρουσιάσει χορογρα-

φίες εμπνευσμένες από τους χορούς του κόσμου, ένα

μείγμα ανατολίτικου χορού, ινδικού, φλαμένκο και σύγχρο-

νών στοιχείων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Η Λέσχη Πολιτισμού Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη «ΑΞΙΟΝ

ΕΣΤΙ» συνδιοργανώνει με τους Πολίτες κατά των Πλει-

στηριασμών στα Μεσόγεια, Μουσική Εκδήλωση στήριξης

– ενημέρωσης για τον αγώνα τους κατά των πλειστηρια-

σμών. Αγώνας για να αποτραπούν οι μνημονιακές πολιτι-

κές, για το δίκιο, τη Δημοκρατία, την Εθνική και Κοινωνική

Απελευθέρωση.

Η Μουσική Εκδήλωση θα γίνει στο Θέατρο της Δεξαμε-

νής στο Κορωπί, στις 23 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο

και ώρα 20:30.

Την εκδήλωση στηρίζει καλλιτεχνικά του Μουσικό Σύ-

νολο Ρωμιοσύνη. Θα ακουστούν τραγούδια του Μίκη Θε-

οδωράκη και άλλων συνθετών.

Είσοδος Ελεύθερη

Με τη στάση του καθενός και της καθεμιάς, προκειμένου
να αποτραπεί η λεηλασία της Δημόσιας και Ιδιωτικής Πε-
ριουσίας.
Ο Αγώνας για την απελευθέρωση της χώρα και της κοι-
νωνίας συνεχίζεται.

“Πολίτες κατά των πλειστηριασμών Μεσόγεια”

Συνεστίαση με την “Υπατία”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  οργα-

νώνει συνεστίαση και σας προσκαλεί την Παρα-

σκευή 22 Ιουνίου 2018, ώρα 9 μμ στο εστιατόριο

"Πανόραμα" της Βούλας, οδός Μπιζανίου 3,  Βούλα. 

Συμμετοχή 13 ευρω, δείπνο και κρασί.

Κρατήσεις θέσεων έως την Πεμπτη 21 Ιουνίου 2018

στα τηλ: 6998958059 και 6932400636.

Επίσκεψη στο Μοναστήρι
“Νταού” Πεντέλης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" θα επι-

σκεφθεί το Μοναστήρι Παντοκράτορας «Νταου»

Πεντέλης, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Αναχώρηση στις 17:00 από την πλατεία της Βού-

λας (οδός Ζεφύρου πίσω από την Πνευματική

εστία).
Επίσκεψη στο Μοναστήρι 18:00 και στη συνέχεια δείπνο

σε εστιατόριο της Νέας Μακρής

Επιστροφή στη Βούλα.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες έως την Πεμπτη

21 Ιουνίου 2018 στα τηλ : 6998958059 και 6932400636.

Ομαδική Εκθεση Ορθόδοξης

Εικονογραφίας “Πνοή Ζώσα”

Στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας το Σάββατο 30 Ιουνίου

στις 7 μ.μ. πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της ομαδικής έκ-

θεσης αγιογραφίας με τον τίτλο «Πνοή Ζώσα». Βασικό

κορμό των συμμετεχόντων αποτελούν μαθήτριες του γνω-

στού ζωγράφου Μιχαήλ Αγγελάκη από τη σχολή που είχε

δημιουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας.

Συμμετέχουν επίσης και μαθήτριες του από την αντίστοιχη

σχολή του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης. 

Στην έκθεση συμμετέχουν: Dineva Antoaneta, La Corte Evelina,

Symonds - Σαμαρά Αικατερίνα, Αναστασοπούλου Γεωργία, Βα-

σιλάκη Ελένη, Βέβη Αικατερίνα, Δικαίου Κλεάνθη (Κλαίρη), Ευ-

σταθοπούλου Ευτέρπη, Καναγκίνη Ελισάβετ, Καραντώνη

Βασιλική, Κυριαζή  Ιωάννα, Ματάλα Μαρία, Μοίρα Μαργαρίτα,

Μπαλερίνας Βασίλης, Ξαγοράρη Βασιλική, Παπαγεωργίου

Μαρία, Τζεφερακου Ευστάθια, Φλεβάρη Καλλιόπη.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή την Κυριακή 10,00 έως 21,00 και

Δευτέρα από 10,00 – 14,00 και 18,00 – 21,00.  

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
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Tμήμα του δρόμου Γούναρη, Κύπρου στη Γλυφάδα

σταμάτησε η ασφαλτόστρωσή του, από διαφωνία συ-

νόρων των δύο όμορων Δήμων Γλυφάδας και Ελλη-

νικού - Αργυρούπολης. Και σταμάτησε απότομα, την

ώρα που η υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας προετοί-

μαζε το τμήμα του δρόμου για να το ασφαλτοστρώ-

σει, ήρθε ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

και τους σταμάτησε με το αιτιολογικό ότι η μισή

οδός ανήκει στο δικό του δήμο.

Το έργο σταμάτησε, ο δρόμος έμεινε “τραυματισμέ-

νος” και συνεχίστηκαν ανακοινώσεις ένθεν και

ένθεν από τους δύο δημάρχους.

Ο Δήμος Γλυφάδας με ανακοίνωσή του ση-

μειώνει μεταξύ άλλων:
Την τελευταία τριετία υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρό-

γραμμα ασφαλτόστρωσης των δρόμων του και πα-

ράλληλα επισκευή ή αντικατάσταση των

πεζοδρομίων.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 13.6.18, από τις 10 πε-

ρίπου το βράδυ, ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτό-

στρωσης στο τελευταίο εκκρεμές (από την άποψη

της οδοποιίας) κομμάτι της οδού Γούναρη - από τη

διασταύρωση με την Παπανδρέου μέχρι εκείνη με την

Κύπρου. Αφού δηλαδή ολοκληρώθηκαν, όπως ήταν

απαραίτητο, πρώτα τα αντιπλημμυρικά έργα στο συγ-

κεκριμένο κομμάτι της Γούναρη, ο Δήμος Γλυφάδας

ξεκίνησε την καινούργια ασφαλτόστρωση στο σύ-

νολο του οδοστρώματος, με όλες φυσικά τις νόμιμες

άδειες και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια πεζών

και οδηγών.

Ακολούθησε ένα εξόχως προβληματικό για τα αυτο-

διοικητικά δεδομένα περιστατικό: Ο Δήμαρχος Ελλη-

νικού-Αργυρούπολης ήρθε αργά τη νύχτα στη

Γούναρη για να σταματήσει το έργο, επειδή, όπως

υποστήριζε, ο μισός δρόμος του ανήκει. Συνοδεία δύο

αντιδημάρχων του, ο κ. Κωνσταντάτος κάλεσε την

Αστυνομία, και έφτασε να απειλήσει τα συνεργεία,

που είχαν ξεκινήσει το φρεζάρισμα, με αυτόφωρο. Η

παρεμπόδιση των εργασιών στο σύνολο του οδο-

στρώματος κατεγράφη από την Τροχαία και από την

Αστυνομία που προσήλθαν στο σημείο και διαπίστω-

σαν προφανώς ότι υπήρχαν όλες οι νόμιμες άδειες.

Για να πέσουν οι τόνοι και να μην κλιμακωθεί η έν-

ταση μεταξύ δύο γειτονικών Δήμων, η ασφαλτό-

στρωση της Γούναρη (από το ύψος της Παπανδρέου

μέχρι την Κύπρου) θα συνεχιστεί από το Δήμο Γλυ-

φάδας στο μισό του δρόμου ΜΟΝΟ.

Και καταλήγει ο Δήμος Γλυφάδας: Είναι προφανές
ότι ο Δήμος Γλυφάδας δεν επιδιώκει καμία απολύτως
αντιδικία με κανέναν άλλον Δήμο, πόσο μάλλον με
το γειτονικό του. Είναι επίσης προφανές ότι ο Δήμος
Γλυφάδας είναι διατεθειμένος να συνεχίσει, με ίδιες
δαπάνες, ολόκληρο το έργο, για να μην παρουσιάζει

ο δρόμος αυτό το αστείο θέαμα, αλλά και για να δια-
σφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οδηγών. Αρκεί, φυ-
σικά, να εκλείψουν οι εντάσεις και οι απειλές.

Ο Δήμος Ελληνικού - 
Αργυρούπολης απαντά

Ανακοίνωση - απάντηση στο Δήμαρχο Γλυφάδας, εξέ-

δωσε και ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάν-

νης Κωνσταντάτος, στην οποία μεταξύ άλλων

αναφέρει: 

Ο Δήμος Γλυφάδας έχει μάθει να κάνει έργα στο …σκο-

τάδι - Γιατί αποκρύψατε το έργο από τον Δήμο Ελληνι-

κού - Αργυρούπολης κ. Παπανικολάου;

... Σε ανακοίνωση του, κατηγορεί τον Δήμο Ελληνικού-

Αργυρούπολης, ότι αντέδρασε αδικαιολόγητα, σε ερ-

γασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιεί ο δήμος

Γλυφάδας, νύχτα και αιφνιδιαστικά, δίχως να έχει ενη-

μερώσει ως όφειλε τον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπο-

λης, αφού μέρος των εργασιών, καλύπτουν και δρόμο

που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρού-

πολης.

Οφείλει να γνωρίζει ο κ. Παπανικολάου και η Τεχνική

του Υπηρεσία, ότι για να κάνουν συνεργεία άλλου

δήμου, οποιεσδήποτε εργασίες σε όμορο δήμο χρειάζε-

ται αυτονόητα έγγραφη άδεια από τον οικείο Δήμαρχο

και τις Τεχνικές του Υπηρεσίες.

...Εάν ο Δήμος Γλυφάδας είχε ενημερώσει τις Τεχνικές

Υπηρεσίες του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπουλης, για

το συγκεκριμένο έργο δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως

πρόβλημα, και θα συναινούσαμε στο έργο ασφαλτό-

στρωσης, αρκεί φυσικά οι προδιαγραφές του έργου να

είναι οι ανάλογες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Για ποιο λοιπόν λόγο ο Δήμος Γλυφάδας δεν έστειλε

μία απλή αίτηση εργασιών στον Δήμο Ελληνικου-Αργυ-

ρούπολης;

Για ποιο λόγο διάλεξε τον δρόμο των εντυπώσεων και

της έντασης, ξεκινώντας ένα έργο αυθαίρετα μέσα

στο σκοτάδι, το οποίο είναι υψηλής επικινδυνότητας

και ασφάλειας;

Στα “μαχαίρια” ο Δήμος Γλυφάδας με το Δήμο 

Ελληνικού-Αργυρούπολης για έναν δρόμο!

Ξεκινούν από την Δευτέρα 25 Ιουνίου καθημερινά

δρομολόγια μεταφοράς των πολιτών του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης στις παραλίες. Τα

δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από

Δευτέρα έως Παρασκευή ακλουθώντας την παρα-

κάτω διαδρομή:

Βάρη: 

1ο δρομολόγιο: έναρξη 7.45 π.μ. – επιστροφή 09.45 π.μ.

2ο δρομολόγιο: 9.55 π.μ. – επιστροφή 11.45 π.μ.

Αθ. Διάκου (Πηγάδα) – Αιγαίου – Τριπόλεως – Μετα-

ναστών – Δευτέρας Μεραρχίας – Μεγαλουπόλεως

– Ρένας Βλαχοπούλου – Αθηνάς (Jumbo) – Λ. Βάρης

– 25ης Μαρτίου (Χέρωμα) – Μαραθονομάχων – 28ης

Οκτωβρίου – Αθηνάς (Χέρωμα επιστροφή) – 25ης

Μαρτίου – Βάρης (Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου) – Βας. Κων-

σταντίνου (Πλαζ) – Αφροδίτης (Γεωργιάδη) – Βο-

ρέου (Πλ. Ζησιμοπούλου) – Θησέως – Κυβέλης –

Παραλία (Κανάρια – Πλαζ) 

Βουλιαγμένη: Έναρξη 8.40 – επιστροφή 11.40 π.μ.

Πανός – Ιάσονος – Αλ. Παναγούλη –  Μενελάου -

Ξενοφώντος– Ηρακλέους – Αλ. Παναγούλη – Δήμη-

τρας - Αθηνάς (παραλία) – Πλαζ - Λίμνη

Δρομολόγια για Θαλασσινά

μπάνια στο Δήμο 3Β



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    16  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

"Ελληνίδες, Έλληνες,

Πριν από λίγη ώρα και μετά από πολύμη-

νες και επίμονες διαπραγματεύσεις, κα-

ταφέραμε να καταλήξουμε σε Συμφωνία

με τον Πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, για την

επίλυση της χρόνιας

διαφοράς μας σε ότι

αφορά την ονομασία της

Γείτονος.

Εδώ και πάνω από εβδο-

μήντα χρόνια, από την

ίδρυση του γειτονικού

ομόσπονδου Κράτους

της Γιουγκοσλαβίας, και

ιδιαίτερα μετά την ανε-

ξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική

χώρα έφερε την ονομασία «Δημοκρατία

της Μακεδονίας», με ότι αυτό συνεπάγε-

ται για την οικειοποίηση της βαριάς πολι-

τισμικής κληρονομιάς της ελληνικής

Μακεδονίας.

[...]Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη

χώρα τους σε Δημοκρατία της Severna

Makedonija (Σεβέρνα Μακεντόνιγια), δη-

λαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία

της Βόρειας Μακεδονίας.

Η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί

τόσο σε ότι αφορά τις διεθνείς και διμε-

ρείς τους σχέσεις όσο όμως και στο εσω-

τερικό.

[...]Με τον τρόπο αυτό και υπό τους

όρους που προβλέπονται στην συμφωνία

οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν

τους γείτονες μας ως  Μακεδονία, θα

τους αναγνωρίζουν εφεξής με το όνομα

«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Έτσι επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρι-

σμός μεταξύ της Ελληνικής Μακεδονίας

και των Βόρειων Γειτόνων μας και μπαίνει

οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που

ενέχει η σημερινή Συνταγματική τους

ονομασία.  

Την ίδια στιγμή -και ίσως αυτό να έχει τη

μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα και αξία

για την Ελλάδα- στη Συμφωνία που κατα-

λήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι

οι Βόρειοι Γείτονές μας δεν έχουν και δεν

μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον

καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πο-

λιτισμό της Μακεδονίας.   

Ο όρος Μακεδόνας της ελληνικής ιστο-

ρικής κληρονομιάς, ο οποίος  έλκει την

καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό

πολιτισμό διαχωρίζεται ρητά και κατηγο-

ρηματικά από τον όρο Μακεδόνας
όπως τον χρησιμοποιούν και στη βάση

του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι πολί-

τες της γειτονικής μας χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο η Συμφωνία αναγνωρίζει

τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το

1977 για την καταγραφή της γλώσσας

των γειτόνων μας ως Μακεδονικής

γλώσσας, με την πρόσθετη, όμως, και

σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οι-

κογένεια των νοτιοσλαβικών γλωσσών,

γεγονός που, όπως ρητά αναγνωρίζεται,

την διαχωρίζει απολύτως από την ελλη-

νομακεδονική γλωσσική κληρονομιά και

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Η συμφωνία επίσης προβλέπει ότι η υπη-

κοότητα που θα αναγράφεται στα ταξι-

διωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν

θα είναι: Μακεδόνας σκέτο, όπως μέχρι

σήμερα, αλλά: Μακεδόνας / Πολί-

της της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκοό-

τητα των γειτόνων πολιτών ως «πολίτες

της Βόρειας Μακεδονίας».

Αλλά πέραν αυτών, μεγάλη σημασία έχει

και το γεγονός ότι συμφωνήσαμε οι γεί-

τονές μας στην επικείμενη Συνταγματική

Αναθεώρηση να αναλάβουν την υποχρέ-

ωση να αφαιρέσουν από το Σύνταγμα

τους οποιαδήποτε αναφορά θα μπορούσε

να ερμηνευτεί ως αλυτρωτική.

Συγκεκριμένα:

Απαλείφονται οι αναφορές σε Μακεδο-

νική Μειονότητα καθώς και στην ανάγκη

προστασίας της.

Αντικαθίσταται το άρθρο για την προστα-

σία των συνόρων με απάλειψη των προ-

βληματικών σημερινών αναφορών

Τέλος αφαιρούνται οποιεσδήποτε έστω

και έμμεσα ιστορικές - αλυτρωτικές ανα-

φορές από το προοίμιο του Συντάγματός

τους.

[...] Σε μια περίοδο που χώρες γύρω μας

βυθίζονται στον εαυτό τους, χτυπημένες

από το μικρόβιο του εθνικισμού, η Ελ-

λάδα πρωταγωνιστεί και πάλι στα Βαλκά-

νια, ως η χώρα που ανοίγει δρόμους για

την ειρηνική επίλυση διαφορών και τη δη-

μιουργική συνύπαρξη των λαών.

Και είμαι βαθιά περήφανος γι’ αυτό.

Το Μεγάλο «ΝΑΙ»

Η χώρα μας σύρθηκε σε μια πράξη ιστορικής ήττας και εθνικής μειοδοσίας με

απρόβλεπτες επιπτώσεις σε βάρος της χώρας και του Λαού μας.

Συνάμα ποδοπατήθηκε η θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού

Λαού.

Από την εποχή του ΕΑΜ υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Έλληνες αρι-

στεροί υποχώρησαν μπροστά σε δοκιμασίες, που τις περισσότερες φορές έφτα-

ναν στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Σήμερα, για πρώτη φορά, κάποιοι που θέλουν να ονομάζονται αριστεροί, υπο-

χωρούν υπερασπιζόμενοι το προσωπικό τους συμφέρον. Συμπαρασύροντας

έτσι σ’ αυτόν τον κατήφορο την Ελλάδα και τον Ελληνικό Λαό.

Μετά από αυτό το μεγάλο «ΝΑΙ» του κ. Τσίπρα, εκείνο που πονάει πιο πολύ δεν

είναι μόνο οι κίνδυνοι που ξανοίγονται μπροστά μας αλλά προ παντός η με-

γάλη Ντροπή που θα μας στιγματίζει για πάντα.

Αθήνα, 12.6.2018

Μίκης Θεοδωράκης

Παρέδωσαν γην και ύδωρ, τη Μακεδονία
Τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας

Μακεδόνες, προστατευμένοι και
ενισχυμένοι για πάντα!

«Η χώρας μας δεν έχει περισσότερες γενιές να χάσει. Με την επίλυση του ζητή-
ματος θα γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ, η σημαία μας θα κυματίζει στον 30ο ιστό
μπροστά στο ΝΑΤΟ.
Εχουμε μια ιστορική λύση. Με την απόφαση ενισχύουμε τη μα-
κεδονική ταυτότητα. Μακεδόνες, προστατευμένοι και ενισχυ-
μένοι για πάντα. Τέρμα πια το πΓΔΜ. Δεν υπάρχουν πλέον
διεθνείς συμφωνίες όπου αποφεύγεται η μακεδονική γλώσσα.
Ένα αξιοπρεπές και γεωγραφικά ακριβές όνομα – Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας (με μετάφραση, σε όλες τις γλώσσες).
Μακεδονική, χωρίς υποσημειώσεις. Η υπηκοότητα είναι Μακε-
δόνες / πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Τα κέρδη μας είναι ανεκτίμητα – μια ενισχυμένη ταυτότητα και
εγγύηση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία. Η συμφωνία προ-
βλέπει την επιβεβαίωση της μακεδονικής γλώσσας στα Ηνωμένα Έθνη. 

Αγαπητοί πολίτες, αυτή είναι η σωστή λύση! Την πήραμε μέσα από μια αφοσιω-
μένη και πατριωτική δέσμευση. Όλες οι λεπτομέρειες είναι μπροστά στο κοινό.
Μετά την επικύρωση, η Ελληνική Δημοκρατία θα στείλει επιστολή στον Γενικό
Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπου θα ενημερώνει ότι οι δύο χώρες δεν θα αμφισβητείται
ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την χώρα να λάβει πρόσκληση για ένταξη στο
ΝΑΤΟ».

Ζόραν Ζάεφ πρωθυπουργός των Σκοπίων,  σε Συνέντευξη τύπου 

«Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκοότητα των 

γειτόνων “πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας”» Δ
ημοσιεύουμε τα πρώτα κείμενα, που βγήκαν στο φως της δη-

μοσιότητας μετα τη Συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ. Το διάγγελμα

του Αλέξη Τσίπρα και η συνέντευξη Τύπου του Ζάεφ.

Τα κείμενα είναι ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν γίνονται.

Η Μακεδονία χαρίζεται...

Ο αναγνώστης διαβάζοντάς τα μπορεί να αποκομίσει τα δικά του

συμπεράσματα. 
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«Πολλοίσιν  γαρ υποδέξας όλβον ο θεός προορρίζους
ανέτρεψον» Ηροδ Α΄, 32

(= Πολλούς ο θεός τους άφησε  για λίγο να χαρούν  την
ευτυχία τους και ύστερα τους γκρέμισε συνθέμελα).

Αναφέρομαι δε παραδειγματικά στη ζωή τού κορυφαίου
ηθοποιού Μάρλον Μπράντο, ιδεαλιστή ακτιβιστή και έν-
θερμου αγωνιστή, για την κοινωνική ισότητα, για  δικαιώ-
ματα του ανθρώπου. Και αυτό ας σταματά στο συνθετικό
του προφίλ.
Ο Μπράντο είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 1924  στην
Ομάχα της Νεμπράσκα των Η. Π. Α.  Το 1935, ο  πατέρας
στρατιωτικός και αυταρχικός, η μητέρα  αλκοολική για λό-
γους που δεν ξέρομε γρήγορα   χωρίζουν. Το 1937 τα ξα-
ναφτιάχνουν  και ο Μάρλον  από τη μικρή του ηλικία ζει
μέσα σε μια  εν πολλοίς διαλυμένη οικογένεια. Επόμενο
λοιπόν είναι το πλάσιμο ενός παιδιού σε  χαρακτήρα  ατί-
θασο, με επακόλουθο τις αποβολές από το σχολείο,
χωρίς αυτά βέβαια να επισκιάζουν το υποκρυπτόμενο τα-
λέντο του σε μια υποκριτική τέχνη. Μπαίνει στη στρατιω-
τική σχολή κατά απαίτηση του πατέρα του. Δεν αντέχει
στην έντονα πειθαρχημένη ζωή, όπου εκεί επικρατεί, εγ-
καταλείπει, και στην Ν. Υόρκη   μαθητεύει σε σχολή ηθο-
ποιΐας.  
Το 1944  χωρίς ακόμα να έχει κλείσει τα 25 του χρόνια,
συμμετέχει  στη  θεατρική κωμωδία “Θυμάμαι τη μαμά”. 
Το έργο  δεν πηγαίνει  καλά, αλλά ο Μάρλον κερδίζει το
κοινό και  εντυπωσιάζει. Και από τότε  ανοίγεται η κα-
ριέρα του σε   μια  εντυπωσιακή πορεία.  
Το 1947 πρωταγωνιστεί στο θεατρικό έργο του Τένεσι
Ουίλιαμς  “Λεωφορείο ο πόθος” στο ρόλο του Κοβάλσκι
με σκηνοθέτη  τον Ελία Καζάν.
Το 1950 μπαίνει στο χώρο τού κινηματογράφου  με “Tο
Κορμί μου, σου ανήκει’’. του Φρεντ Τσίνεμαν. 
Το 1951   το θεατρικό “Λεωφορείο ο πόθος” γυρίζεται σε
κινηματογραφική ταινία  πάλι από τον Καζάν και τον Μάρ-
λον στον ρόλο πάλι του Κοβάλσκι. 
Το 1952 γυρίζει το “Βίβα Ζαπάτα”.
Το 1953 στον “Ιούλιο Καίσαρα” υποδύεται τον Μάρκο Αν-
τώνίο.
Το 1954 στο “Λιμάνι της αγωνίας” με  σκηνοθέτη  τον Ελία
Καζάν τον βλέπομε στον ρόλο τού Τέρρυ Μαλλόυ.
Μετά η καριέρα του χωλαίνει  προσωρινά σε μια κάμψη
με δευτερεύουσες έως κακές ταινίες  μέχρι το 1972,
οπότε και ανακάμπτει με τον   Βίτο Κορλεόνε στον
“Νονό”, που τού χάρισε ένα καινούργιο  “Οσκαρ”. 
Το βραβείο όμως αυτό σε ένδειξη διαμαρτυρίας αρνείται
να το παραλάβει ο ίδιος. Στέλνει μια Ινδιάνα, άσημη ηθο-
ποιό, η οποία κατά την απονομή διαβάζει την διαμαρτυρία
του, με την οποία καταγγέλλει την κακή συμπεριφορά
που δείχτηκε στους Ινδιάνους, τους αυτόχθονες της Αμε-
ρικής, με την  παραπλάνηση  και την αλλοίωση της πραγ-
ματικότητας, που έτρεξε και αγκάλιασε ο αμερικάνικος
κινηματογράφος.  

Το 1979 συμμετέχει στην πολύωρη ταινία “Αποκάλυψη
τώρα” του Φράνσις Φορντ Κοπόλα. 
Στην πολύ γνωστή   ταινία του  Μπερλουσκόνι “Το τελευ-
ταίο ταγκό στο Παρίσι” κορυφώνεται ο έρωτας  του  Μάρ-
λον “κατάχαμα” με την Μαρία Σνάιντερ,  και
εξακοντίζεται  με τη χρήση “βουτύρου” στον βιασμό,
πράγμα που έφερε τον σκηνοθέτη Μπερτολούτσι, χρόνια
μετά τον θάνατο της Σνάϊντερ,  σε μια κυνική ανερυθρία-
στη ομολογία: «Η Σνάιντερ δεν το ήξερε. Είχαμε  σχεδιά-
σει με τον Μάρλον  να την ξαφνιάσομε με ένα ακούσιο
βιασμό. Να τη φέρομε σε μια πρωτόγονη απόγνωση και
εξευτελισμό. Για το καλό της τέχνης βέβαια!!».  
Αλλά σημαντικός σταθμός στη ζωή του υπήρξε το 1962
η ταινία “Mutiny on the Bounty” (Ανταρσία του Μπάουντυ).
Αγάπησε τότε την εξαιρετικά όμορφη  Ταϊτινή ηθοποιό
Ταρίτα Ταριπάϊα, που έπαιζε στο πλάϊ του.  
Την παντρεύτηκε και γέννησε μαζί της τον Τεϊχότο  και
την μοιραία στη ζωή του  κόρη, την Σεγιέν. 
Όλοι μαζί στην αρχή ζουν και βιώνουν την οικογενειακή
τους  ευτυχία στην ιδιόκτητη κοραλιογενή νήσο  του
Μπραντο, στην Τεριαροά της Γαλλικής Πολυνησίας. 
Εκεί η Σεγιέν στα 17 της χρόνια γνωρίζει τον Νταγκ της
φιλικής οικογένειας Ντρολέ και από τότε ζει μαζί του
στην  έπαυλη του Μπράντο στο Λος Αντζελες. 
Ο Ντακ όμως έχει εθιστεί στη
χρήση ναρκωτικών. Συχνά και
άνευ λόγου σημαντικού γίνεται
μανιακός και βίαιος και την δέρ-
νει. Εκείνη τον αγαπά και τα δέ-
χεται όλα. Την χτυπά ακόμα και
τώρα που η Σεγιέν βρίσκεται σε
εγκυμοσύνη στον τέταρτο μήνα
της. 
Σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα σε στιγμή που κακο-
ποιείται από τον άντρα της, τον Μάιο του 1990 τη βρίσκει
ο ετεροθαλής αδελφός της, ο Κριστιάν που την υπερα-
γαπά. 
Ο Κρίστιαν είναι ο πρωτότοκος γιος του Μπράντο από τον
γάμο του με την ινδιάνα ηθοποιό   Άννα Κόσφι.
Η Κόσφι ήταν ναρκομανής με εξάρσεις μανίας και το
παιδί βίωσε μια άσχημη κατάσταση κοντά της μέχρι τη
στιγμή που ο Μάρλον  με αγώνα δικαστικό τον πήρε
κοντά του  με στοργή και αγάπη.
Μια  αγάπη που ειρήσθω εν παρόδω φαίνεται να έτρεφε
για όλα τα παιδιά του, που τελικά ήταν σε αριθμό έντεκα,
από τρεις επίσημους γάμους και πολλές ανεπίσημες ερω-
μένες, μεταξύ δε αυτών τα δύο    υιοθετημένα. 
Ο  Κρίστιαν  αντιδρά και καθώς και αυτός είναι εθισμένος
στη χρήση  της κοκαϊνης, δεν καταφέρνει να συγκρατή-
σει  τον εαυτό του, πυροβολεί  και σκοτώνει τον Νταγκ. 
Συλλαμβάνεται  και καταδικάζεται σε φυλάκιση.  
Η Σεγιέν  παρ’ όλα ταύτα στη δίκη  καταφέρεται κατά του
αδελφού της. Στο δικαστήριο ο Μπράντο αμέτοχα σιωπη-
λός κοντά στα εβδομήντα του χρόνια, παρευρίσκεται
υπέρβαρος και παραμορφωμένος από το πάχος και τις
αρρώστιες - καρκίνο, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή και
αναπνευστική ανεπάρκεια.  Ψυχικά δε  είναι ένα ράκος.
Στην πλάτη του ήδη σέρνει χρέη και χρηματικές οφειλές,
με άλλα λόγια βιώνει από όλες τα πλευρές την χρεοκοπία
της ζωής  του.  
Και όντας ο ίδιος μια άσχημη καρικατούρα  του παλιού
του εαυτού, δέχεται την αποτυχία της ζωής του και  με
πόνο ομολογεί την ενοχή της  πράξης τού γιου του.   
Το δικαστήριο όμως  καταλογίζει και στην Σεγιέν ενοχή
για  συνεργία στο φόνο και της απαγορεύει να εγκατα-
λείψει την Παπέετε, την  πρωτεύουσα της Ταϊτής. 
Η Σεγιέν πέφτει σε μια βαριά κατάθλιψη. Βρίσκει διέξοδο
στα φάρμακα και στη χρήση  ναρκωτικών. Τον Ιανουάριο
του 1991 μεταφέρεται  στο Παρίσι και κλείνεται για θε-
ραπεία σε νευρολογική κλινική μέχρι και τον Σεπτέμβριο
του ιδίου έτους.
Σε συνέχεια με συνοδεία και με αστυνομική επιτήρηση
μεταφέρεται  στην Ταϊτή, όπου  τον Νοέμβριο με κατα-
βολή ρηματικής εγγύησης αφήνεται ελεύθερη.  
Ο δρόμος όμως γι ΄ αυτή, προς τα κάτω έχει από πολλού

αρχίσει. 
Τον  Μάιο  του 1992 η Σεγιέν ξαναγυρίζει στην Γαλλία για
θεραπεία. Το  1993 με αναθεώρηση της δίκης απαλλάσ-
σεται και βγαίνει ελεύθερη. Δεν μπορεί όμως να αποδε-
χτεί τη θλιβερή ζωή της και αυτοκτονεί  στα 26  της
χρόνια.  Τότε εκείνη την εποχή Μπράντο  έχει ήδη ξεπε-
ράσει τα εβδομήντα του. 
Στην κηδεία της κόρης του Σεγιέν αρνείται να παρευρε-
θεί. 
Ο θάνατος σε λίγο τον βρίσκει από αναπνευστική ανεπάρ-
κεια, όταν ετοιμάζεται να γυρίσει σε ταινία τη ζωή του. 
Μια τραγική ζωή ενός ειδώλου που κατέπεσε μόνο του. 

Μετά το θάνατό του,  η αδηφάγος μαζική υποκουλτούρα
σκαλίζει τη ζωή του και μέσα  από  την κρεβατοκάμαρά
του  σκυλεύει  σε μια προσπάθεια ηδονικής αποκαθήλω-
σης, ρίχνει λάσπη σε αυτό που το παγκόσμιο  κοινό για
χρόνια λάτρευε  και ανέβαζε. 
Αυτό που άλλωστε τώρα φλέγεται και  ζητεί η  δήθεν συν-
τηρητική κοινωνία είναι τα “άπλυτα”  του άλλου για να δι-
καιολογήσει τα δικά της. 
Ήταν λαίμαργος λοιπόν,  του καταλογίζουν.  Ακόμα και
όταν ακόμα  έκανε έρωτα  για να παίρνει δύναμη και αν-
τοχή έτρωγε πάντοτε σταφύλια, ομολογούν ασύστολα
αυτές που μοιράστηκαν μαζί του κάποιες ιδιαίτερες  στιγ-
μές. 
Στην κριτική τους και για να προβάλουν και τις γνώσεις
τους την δική τους προβολή λένε  πως “δεν ήταν και
τόσο” καλός  στα ερωτικά και χαμογελούν με αποσιωπη-
τικά στα υπονοούμενα.  
Κυκλοφορούν τα ερωτικά του παιχνίδια με την  Τζακυ Κέ-
νεντυ, ένα χρόνο μετά την δολοφονία του άντρα της,
όταν σαρκαστικά λένε πως την εύρισκε κοντά στο “ου-
δένν” όταν αυτή αρνιότανε. Και ο παπαράτσι συμπλήρωνε
«Τι αυτή, και μάλιστα μετά από ένα χρόνο. Αυτή που με
νεκρό τον άντρα της δυό μέρες μετά  ξάπλωνε με τον
κουνιάδο της, τον Ρόμπερτ».
Στα κακέντρεχα σχόλια σε μακρύ κατάλογο μπαίνει μια
σωρεία γνωστών ηθοποιών ακόμα και η δική μας Ειρήνη
Παπά  που αυτή τον αγάπησε σφόδρα, ούσα γύρω στα 25
χρόνια της, αλλά  και αυτός  σε αμοιβή  την έσπρωξε μάλ-
λον  προς τον Καζάν για να την προωθήσει στο αμερικά-
νικο σινεμά.

Και όπως «τ΄ αρέσει του βοριά ψηλές κορφές να δέρνει»,
το αστροπελέκι τώρα πέφτει  στις ομαδικές ερωτικές
ενορχηστρώσεις, και σε ένα  ομοφυλοφιλικό αμφίδρομο
ερωτισμό. 
Μιλάνε για τον έρωτά του, τον παθιασμένο προς τον ευ-
γενικό  Μοντγκόμερυ Κλιφτ. Για τη μακρόχρονη, που την
αλήθεια άραγε ποιός  ξέρει, “πνευματική” του  συμβίωση
με τον συγγραφέα Μπάλτουιν, για την σαδομαζοστική
του εκτόνωση επάνω στο κορμί του δύστυχου “επανα-
στάτη” Τζαίημς Ντιν,  και για το παιχνίδι του  με τον συμ-
παθή  πλην  τραγικό  Ροκ  Χάτσον.  Και για άλλων πολλών
ερώτων ανομολογήτων και μη, σκληρών  παθών  και ορ-
γίων, πραγματικών  είτε και φτιαχτών  τόσο που να μπο-
ρέσουν να γαργαλίσουν και να εξάψουν και να
“πουλήσουν”.
Τα είπανε πίσω του, ίσως όμως και να υπερέβαλαν. Πάν-
τως επάνω στον νεκρό και με την οικογένεια  σε διάλυση,
απάντηση και αποστόμωση αλλά και ποινική δίωξη δεν
υπάρχει. 
Αλλά και από την άλλη μεριά η προσωπική ζωή τού άλλου
όταν δεν καθάπτεται του δημοσίου συμφέροντος, καλό
είναι να κρατείται κλειστή  στη δημοσιότητα και να γίνεται
σεβαστή. Με την εξαίρεση βέβαια της περίπτωσης που  ο
ενδιαφερόμενος δι΄ ίδιον όφελος κοινοποιεί και παραχω-
ρεί τα του οίκου του. 

Ξεφύγαμε όμως από την κεντρική ιδέα του άρθρου μας.
Από το σκοπό  μας,  που ήταν να σκεφτούμε έστω και για
λίγο επάνω στην ματαιότητα των πραγμάτων, στην αβε-
βαιότητα της ζωής,  στην εφημερία της βίωσης, στο μη
σταθερό και δεδομένο, αλλά  και στο ‘’μηδέν άγαν’’ .  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Marlon Brando
στην ενορχήστρωτη

του “τετέλεσται”
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Η ιερά Τετρακτύς,  ήταν ένα ιερό σύμβολο του Πυθα-

γόρα, των μαθητών και των ομοϊδεατών του, το οποίος

τους συνέδεε, και σ’ αυτό ορκίζονταν!!!

Ο  Πυθαγόρας είχε γεννηθεί στη Σάμο, το 580 π.Χ., είχε

θεϊκή ομορφιά, ανήκε σε πλούσια οικογένεια και μετά

την  παιδεία που πήρε στην πατρίδα του, συνέχισε τις

σπουδές του κοντά στο Φερεκύδη στη Λέσβο, στο

Θαλή και στον Αναξίμανδρο στη Μίλητο, και αργότερα

ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της

Μέμφιδας στην  Αίγυπτο, όπου  τον συνέλαβε ο Πέρ-

σης Καμβύσης, όταν υποδούλωσε την Αίγυπτο και τον

φυλάκισε για 12 έτη στη Βαβυλώνα, αλλά και εκεί κα-

τόρθωσε να  συνεχίσει τη μόρφωσή του!!!

Όταν αποφυλακίστηκε σε ηλικία 56 χρονών, πέρασε

από τα μεγαλύτερα ιερά της Ελλάδας και τέλος πήγε

στην Σάμο, αλλά δεν του άρεσε το τυραννικό καθε-

στώς του Πολυκράτη, οπότε πήρε την αιωνόβια μητέρα

του και πήγε στους Δελφούς,  με σκοπό να ιδρύσει

σχολή, αλλά τοπικοί παράγοντες  δεν του το επέτρε-

ψαν και πήγε στη Μεγάλη Ελλάδα, της  Κάτω Ιταλίας

και ίδρυσε στην ελληνική πόλη του Κρότωνα την σχολή

του!   Παντρεύτηκε την φιλόσοφο και μαθηματικό

Θεανώ, που ήταν μαθήτριά του και 35 χρόνια μικρότερή

του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά και πάντα με την

βοήθειά της ίδρυσε την Πυθαγόρεια αδελφότητα, η

οποία έμεινε ενεργή 300 χρόνια μετά το θάνατό του!!

Ο Πυθαγόρας,  το όνομα του οποίου το έδωσε η Πυθία,

γιατί είχε προβλέψει την μοναδικότητά του,  ήταν ένας

από τους μεγαλύτερους μύστες,  σπουδαιότατος μα-

θηματικός και γεωμέτρης, γνωστός και από το Πυθα-

γόρειο θεώρημα και ο πραγματικός θεμελιωτής της

φιλοσοφίας, πάνω  στην οποία ακούμπησαν όλες σχε-

δόν οι μετέπειτα φιλοσοφίες, αλλά υπήρξε και σπου-

δαίος θεωρητικός μουσικός!! 

Πέθανε το 495 π.Χ.  πικραμένος, κατεστραμμένος και

καταδιωκόμενος  από τους αντιπάλους του, στο Μετα-

πόντιο της Κάτω Ιταλίας και υπάρχουν διάφορες εκδο-

χές για το τέλος της ζωής του!!

Ο όρκος των Πυθαγορείων ήταν μια επίκληση στην

«ιερά Τετρακτύν» που έλεγε:

«Ου μα τον ημετέρα γενεά παραδόντα Τετρακτύν
παγάν αενάου φύσεως ριζώτατ’ έχουσαν»!
Στη σημερινή απόδοση και όχι μετάφραση, γιατί μετά-

φραση γίνεται από μια γλώσσα σε μια άλλη, ενώ εδώ

γίνεται απόδοση στην ίδια ζωντανή γλώσσα, που έχει

υποστεί τις φυσιολογικές ζυμώσεις στη ροή του χρό-

νου και αναφέρεται στον κάτωθι όρκο:

«Ορκίζομαι ότι δεν θα προδώσω εκείνον ο οποίος πα-
ρέδωσε στη γενιά μας την Τετρακτύν, πηγή αενάου
(=αιωνίας) φύσης, που  έχει ριζώματα (= ακατάβλητη

δύναμη)! 

Η Τετρακτύς των Πυθαγορείων συσχετιζόταν με τα

τέσσερα στοιχεία του ορατού και του αόρατου κόσμου

δηλαδή: Ύδωρ,  Αήρ, Πυρ και Γη, σύμφωνα με τις θε-

ωρίες των μεγάλων Ελλήνων σοφών Θαλή, Αναξίμαν-

δρου, Ηράκλειτου και Αναξιμένη, συνδυασμένες με τις

θεωρίες του Πυθαγόρα, σχετικά με την μετεμψύχωση,

την αθανασία και την τριμέρια της ψυχής (δηλαδή  ότι

η ψυχή αποτελείται από την αντίληψη,  τις φρένες και

τη σκέψη) και συμβολιζόταν με ένα ισόπλευρο  τρί-

γωνο, του οποίου η κάθε πλευρά είχε  τέσσερις στιγμές

(=τελείες), οι οποίες ήταν κορυφές 9 ίσων και ισοπλεύ-

ρων τριγώνων, τα οποία σχηματίζονταν μέσα στο ισό-

πλευρο τρίγωνο της ιερής Τετρακτύος!!

Επίσης η Τετρακτύς αντιπροσώπευε τις τέσσερις κορυ-

φαίες επιστήμες, δηλαδή την  αριθμητική, τη μουσική,

τη γεωμετρία και την αστρονομία και  ισοδυναμούσε με

το συμβολισμό του Απόλλωνα,  του Υπερίωνα, δηλαδή

της κεντρικής φλόγας,  και κατά συνέπεια και με του

Ήλιου,   αλλά και της ανθρώπινης νόησης και  ταυτιζό-

ταν και με το Μαντείο των ΔΕΛΦΩΝ, όπως αναφέρει ο

Ιάμβλιχος:  «τι εστί το έν Δελφοίς Μαντείον; Τετρα-
κτύς» (= τι είναι το Μαντείο των Δελφών; Η Τετρα-

κτύς!).

Η Τετρακτύς αποτελούσε το επίκεντρο της Πυθαγο-

ρείου διδασκαλίας και σύμφωνα με τον Ιάμβλιχο προσ-

διοριζόταν με  πολλά  ονόματα, όπως: Κόσμος, Παν,

Ουρανός, Άτλας, Αιών, Μνήμη, Κράτος, Ήλιος κ.α. απει-

κονίζοντας  την ολότητα της γνώσης και της σοφίας!!!

Τα γεωμετρικά σχήματα σχετίζονταν με τους αριθμούς,

οπότε η Τετρακτύς ισοδυναμούσε με τον αριθμό τέσ-

σερα, αντιστοιχούσε όμως και με το τέταρτο γράμμα

του ελληνικού αλφαβήτου, που είναι το Δ και έχει το

σχήμα του τριγώνου!!

Η Μονάς,  αντιπροσώπευε το Έν, τη Δημιουργό Αρχή,

το Όν το άρτιον, την Ενότητα και την Τελειότητα, την

Πηγή και την Αρχή όλων των αριθμών και ήταν το

Καλό, το Επιθυμητό, το Ουσιώδες και το Αδιαίρετο!!

Η Δυάς, αντιπροσώπευε την διάσπαση της τελειότητας

και της ενότητας της Μονάδας και την αποκαλούσαν

τόλμη και ήταν η δημιουργός δύναμη της δυαδικής

υπόστασης!!!

Η Τριάς,  αντιπροσώπευε την αρχή, τη μέση και το

τέλος ή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και συμ-

βολιζόταν με τον ιερό τρίποδα των Μαντείων και έτσι

συσχετίζονταν οι προφητείες και οι χρησμοί με την

γνώση την απορρέουσα από την τριαδική Θεϊκή υπό-

σταση, που ήταν ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτω-

νας, οι εξουσιαστές όλου του κόσμου,  εκφράζοντας

την μεγαλοδυναμία, την υπερβολή, αλλά και την Υψί-

στη ενότητα, και γι αυτό συνήθιζε να κάνει ο λαός τρείς

φορές τις ιερές σπονδές του, για να είναι  προεξοφλη-

μένη η καλή έκβαση των επιθυμιών του!!!

Η Τετράς, αντιπροσώπευε την ολοκλήρωση και την δι-

καιοσύνη, αλλά και την ισότητα που προέκυπτε από το

άθροισμα των αριθμών 1, 2, 3,και 4 , το οποίο μας δίνει

σαν αποτέλεσμα τον αριθμό 10 (1+2+3+4=10), όσες και

οι τελείες της Τετρακτύος!!

Στη Πυθαγόρειο σχολή δεν έγραφαν για να εξασκούν

την μνήμη τους και γι’ αυτό την ονόμαζαν «ομακοείον»,

δηλαδή όλοι μαζί ακούμε, αλλά αυτό το γεγονός πα-

ρερμηνεύτηκε από τους «καλοθελητές» και ισχυρίστη-

καν ότι ο Πυθαγόρας δεν έγραψε συγγράμματα, κάτι

που διαψεύδεται από τον Διογένη τον Λαέτριο, που

μας πληροφορεί ότι  ένας μαθητής του Πυθαγόρα  ανέ-

φερε για την συγγραφή 10 βιβλίων του, ενώ είχαν γρα-

φεί και άλλα  που επειδή χάθηκαν δεν θέλησε κανείς

να τα αναφέρει!!

Η Τετρακτύς του Πυθαγόρα είχε διπλή αξία, γιατί αφ’

ενός  δεν επιτρεπόταν να προδώσουν τις γνώσεις και

τις αξίες της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας και αφ’ ετέρου

είχε πρακτική και επιστημονική εφαρμογή, ενώ αποτε-

λούσε και ένα φιλοσοφικό και θεοσοφικό πρότυπο

εξαρτώμενο από λογικές, αλλά και από υπερβατικές

ερμηνείες, που περιείχαν κοσμικές, βιολογικές, ηθικές,

ιστορικές, επιστημονικές και ιδιωτικές γνώσεις, γι’ αυτό

επιδιώκεται η ερμηνεία και η συστηματική αντιγραφή

της δια μέσου των αιώνων!!!   

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ουδείς υπεύθυνος!!!

Την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι ασθενείς όταν

προστρέχουν στα δημόσια νοσοκομεία, απεικονίζει πε-

ριστατικό που συνέβη στο Τζάνειο όταν μπήκε εσπευ-

σμένα ασθενής με γαστρεντερικά προβλήματα.

Αφου του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, προχώρησαν

σε μια σειρά εξετάσεων, τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να

χειρουργηθεί στο έντερο γιατί υπάρχει όγκος.

Πράγματι προγραμματίστηκε το χειρουργείο για δύο

ημέρες μετά. Οταν έφτασε η ώρα και ετοιμάστηκε (τον

ξύρισαν κ.λπ.) τον οδήγησαν στον προθάλαμο του χει-

ρουργείου, όπου διαπίστωσαν ότι δεν έχουν το φάκελό

του από τον καρδιολόγο.

Αρχισαν λοιπόν να αναζητούν το φάκελο, αλλά δεν τον

έβρισκαν. Ετσι μετά από ώρα ενημέρωσαν τον ασθενή

ότι δεν θα χειρουργηθεί, γιατί δεν βρίσκουν το φά-

κελο!!!

Αναστατώθηκε και ο ασθενής και οι συγγενείς του, που

εξοργίστηκαν και ζήτησαν να ψάξουν οι ίδιοι να τον

βρουν. Και έτσι έγινε. Μετά από μία πολύωρη αναζή-

τηση φακέλων, παραφακέλων, ευρέθη ο φάκελος του

ασθενούς και το χειρουργείο έγινε με καθυστέρηση κά-

ποιων ωρών!!!

Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται μία τραγική πραγμα-

τικότητα: κανείς σ’ αυτό το δημόσιο δεν είναι υπεύθυ-

νος, κανείς δεν έχει ευθύνη για τίποτα, και κανείς δεν

τιμωρείται για τίποτα!!!

Μακεδόνας με “βούλα” 
ο Σκοπιανός!!!

Παρέδωσαν γη και ύδωρ, την γλώτταν και τα ιερά και

όσια. Η Μακεδονία χαρίζεται στους Σκοπιανούς. Ένα

“παζλ” πολιτών, αποκτά κοινό όνομα, κοινή γλώσσα

και κοινή υπηκοότητα. Κι αυτό γιατί βρέθηκαν κάποιοι

ολίγιστοι “ηγεμόνες” οσφυοκάμπτες, που προκειμέ-

νου να μείνουν στην εξουσία, τα δίνουν όλα.

Μακεδόνας λοιπόν ο Σκοπιανός και με την υπογραφή

του Τσίπρα και του Κοτζιά (ασχέτως αν δεν την έθεσε

επί χάρτου ο Τσίπρας). 

Μακεδονική και η γλώσσα τους!

Οι Βόρειοι και οι Νότιοι!!!...

Καημένη Ελλάδα, σε όλες τις εποχές και τους αιώνες

είχες εφιάλτες...

H ιερά Τετρακτύς

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Βρείτε τον σωσία

σας  σε ένα Μουσείο!

Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι όλοι μας,

έχουμε ή είχαμε έναν σωσία, κάπου στον πλανήτη.

Κάποιοι, μάλιστα, αναζητούν αποδείξεις και τρέχουν

σε μουσεία και φωτογραφίζονται μπροστά από πίνα-

κες ζωγραφικής ή γλυπτά, και λένε «μα, δεν βλέπεται
την ομοιότητα; Σαν δυο σταγόνες νερό!» Τα μουσεία

είναι γεμάτα από «σωσίες σε μουσεία», αν μπορούμε

να τους βαφτίσουμε έτσι.

Tο Musée de La Civilisation στο Κεμπέκ του Καναδά

ανατρέχει σε παλιές περιόδους καλλιτεχνικής έκφρα-

σης και συνεργάζεται με το Musée d' art et d'histoire

de Genève το οποίο καυχάται για τα 650.000 έργα τέ-

χνης στις συλλογές του.  

Από τις 24 Οκτωβρίου του 2018 έως τις 27 Οκτωβρίου

του 2019, στο Musée de La Civilisation στο Κεμπέκ θα

εκτεθούν τριάντα πορτραίτα ανθρώπων που ζουν

ανάμεσά μας - από τις φωτογραφίες που έχουν υπο-

βληθεί γι’ αυτό το πρότζεκτ - και, δίπλα τους, τα αρ-

χαία έργα τέχνης τα οποία είναι «καθρέφτες» τους.

Τα πορτραίτα θα είναι από τον φακό του Καναδού

καλλιτεχνικού φωτογράφου Φρανσουά Μπρουνέλ. 
www.newsbomb.gr

Η ολλανδική πόλη Αϊντχόφεν

πρόκειται να είναι η πρώτη στον

κόσμο που διαθέτει κατοικήσιμα

σπίτια εκτυπωμένα από έναν 3D

εκτυπωτή – μια καινοτομία που πι-

στεύεται ότι θα φέρει επανά-

σταση στον κατασκευαστικό

κλάδο.

Από τις πρώτες πέντε νέες κατοι-

κίες που θα τεθούν στην αγορά

ενοικίασης το επόμενο έτος, η μι-

κρότερη, έχει δύο υπνοδωμάτια

και έχει ήδη προσελκύσει το εν-

διαφέρον 20 οικογενειών, μόλις

μία εβδομάδα μετά την επίσημη

ανακοίνωσή τους.

Η εναλλακτική μέθοδος χτισίμα-

τος κατοικιών θα μειώσει το κό-

στος και τις περιβαλλοντικές

ζημιές μειώνοντας την ποσότητα

τσιμέντου που χρησιμοποιείται,

δήλωσε ο Rudy van Gurp, διευθυν-

τής της κατασκευαστικής εται-

ρείας που έχει αναλάβει το έργο.

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής που

χρησιμοποιείται είναι ουσιαστικά

ένας τεράστιος ρομποτικός βρα-

χίονας που στρώνει ένα ειδικά

διαμορφωμένο τσιμέντο, που λέ-

γεται ότι έχει την υφή χτυπημένης

κρέμας.

Το τσιμέντο είναι «τυπωμένο»

σύμφωνα με το σχεδιασμό ενός

αρχιτέκτονα, προσθέτοντας το

ένα στρώμα πάνω στο άλλο για να

δημιουργηθεί ένας τοίχος και να

αυξηθεί η αντοχή του. «Δεν χρει-
αζόμαστε τα καλούπια που χρησι-
μοποιούνται στη δημιουργία
σπιτιών που κατασκευάζονται με
τσιμέντο σήμερα, και έτσι δεν θα
χρησιμοποιήσουμε περισσότερο
τσιμέντο από ό, τι είναι απαραί-
τητο», δήλωσε ο Van Gurp.

Μόνο οι εξωτερικοί και εσωτερικοί

τοίχοι του πρώτου από τα νέα

πέντε σπίτια θα κατασκευαστούν

χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή.

Μέχρι να κατασκευαστεί το πέμ-

πτο από τα σπίτια – αποτελού-

μενο από τρεις ορόφους και τρία

υπνοδωμάτια – οι ειδικοί ευελπι-

στούν ότι οι σωλήνες αποστράγ-

γισης και οι υπόλοιπες

απαραίτητες εγκαταστάσεις θα γί-

νονται επίσης χρησιμοποιώντας

τον εκτυπωτή.

Η χρήση της τρισδιάστατης εκτύ-

πωσης ανοίγει επιπλέον τη δυνα-

τότητα τοποθέτησης ασύρματων

αισθητήρων απευθείας στους τοί-

χους των κατοικιών, ώστε να δη-

μιουργείται ένα «έξυπνο σπίτι»,

ενσωματώνοντας όλα τα απαραί-

τητα χειριστήρια φωτισμού, θέρ-

μανσης και ασφάλειας.

Οι σχεδιαστές περιγράφουν τις

συγκεκριμένες κατασκευές ως

«ακανόνιστα μπλοκ στο πράσινο
τοπίο». Κι αυτό γιατί η 3D εκτύ-

πωση επιτρέπει την κατασκευή

κτιρίων «σχεδόν οποιουδήποτε
σχήματος… ενώ το παραδοσιακό
σκυρόδεμα είναι πολύ πιο άκαμ-
πτο».
Ο Van Gurp δήλωσε, ακόμα, ότι η

ομορφιά της τρισδιάστατης εκτύ-

πωσης έγκειται στο ότι οι άνθρω-

ποι θα μπορούν εγκαίρως να

κατασκευάσουν σπίτια που ταιριά-

ζουν στα δικά τους γούστα.

perierga.gr

Kατοικήσιμα σπίτια εκτυπωμένα

από έναν 3D εκτυπωτή!

3 Κοιμήθηκα Βορειοελλαδίτης

και ξύπνησα Νοτιομακεδόνας!

3 Αεροδρόμιο ...Νοτιομακεδο-

νίας

3 Kώστας Νοτιομακεδόνας!

Αποστάγματα σοφίας...
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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 . . .
Πανάκριβη η ομπρέλα στις “Νηρηίδες”

Αγαπητή Εβδόμη,

είναι η δεύτερη φορά που στέλνω  στην έγκριτη εφημερίδα σας σχόλια σχετικά

με την εκμετάλευση του κόλπου Νηριήδες στο Καβούρι Βουλιαγμένης.

Ηδη από το προηγούμενο Σάββατοκύριακο, διαπίστωσα με χαρά οτι η περσινή

απαράδεκτη παρέμβαση με ελενίτ πάνω στην παραλία έχει φύγει, και γίνεται

μία προσπάθεια αξιοποίησης της παραλίας με μία αισθητική που δεν προσβάλει

το τοπίο.

Οι τιμές όμως " απαγορευτικές": 20 ευρώ για μία ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες.

Επίσης, από σήμερα, μετά τις 8 το πρωί, χρεώνεται και η διέλευση των οχημά-

των, με κόμιστρο 8 ευρώ τα σαββατοκύριακα και 5 ευρώ τις υπόλοιπες μέρες.

Η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να στήσουν μία εποχιακή επιχείρηση, κάτι

που είναι σεβαστό σε περιόδους που ανθεί η ανεργία, θα πρέπει να λαμβάνει

υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση των Eλλήνων, ιδίως οταν απευθύ-

νονται σε ανθρώπους εργαζόμενους και οικογενειάρχες που το σαββατοκύ-

ριακο χρησιμοποιούν τις κοντινές παραλίες της Αττικής για αναψυχή.

Ακόμα όμως και αν δεχθούμε οτι οι τιμές αυτές είναι προσιτές,  είναι απαρά-

δεκτο το οτι εξακολουθεί η παραλία να μην υποστηρίζεται από ναυαγοσώστη.

Είχα τονίσει και σε προηγούμενο σχόλιό μου την περσινή καλοκαιρινή περίοδο,

οτι τις πρωινές ώρες κατά κύριο λόγο κολυμπούν μικρά παιδιά και άτομα άνω

των εξήντα ετών.   Οταν η χρέωση για την διέλευση αρχίζει στις 8 το πρωί, δεν

επιβάλεται να είναι ήδη στη θέση του ο επαγγελματίας ναυαγοσώστης για την

ασφάλεια των λουόμενων;

Παρακαλώ διερευνήστε το ζήτημα τώρα που είναι ακόμα αρχή της σεζόν, λαμ-

βάνοντας υπόψη και τη σχετική νομοθεσία. 

Σας ευχαριστώ θερμά, καλό καλοκαίρι

Εβίτα Ευαγγέλου

Κοινωνική Λειτουργός

Κάτοικος Βούλας 

Αγαπητή Κα. Μπουζιάνη

Εν πρώτοις να σας συγχαρώ για τα

εν γένει επίκαιρα και χρηστικά ρεπορ-

τάζ σας, με τα οποία ενημερώνετε τους

αναγνώστες σας, αλλά και κάθε ενδια-

φερόμενο κάτοικο  της περιοχής.

Αναφερόμενος ειδικώτερα στο τελευ-

ταίο ρεπορτάζ της 9.6.18, με θέμα

“απαράδεκτη η κατάσταση στην πλα-

τεία της Βούλας”, θα ήθελα να τονίσω

ότι οι παρατηρήσεις σας είναι ορθές και

έχουν πρακτική σημασία για κάθε κά-

τοικο που θέλει ή και χρειάζεται να πε-

ράσει λίγο χρόνο  “χαλαρά” στην

πλατεία, και γι’ αυτό προσυπογράφω το

ρεπορτάζ σας καθ` ολοκληρίαν. 

Συναφώς με την εύρυθμη λειτουργία

της πλατείας, θα ήθελα να επισημάνω

συμπληρωματικά το θέμα/πρόβλημα

της διέλευσης, διπλής κατευθύνσεως,

των τροχοφόρων, όλων των κατηγο-

ριών, βάρους, μεγέθους κ.λπ. και όλως

ιδιαιτέρως με την ταχύτητα που διέρ-

χονται μερικοί ασυνείδητοι οδηγοί, που

φθάνει αυτή των εθνικών οδών.

Με την ευκαιρία αυτή και μέσω της εγ-

κρίτου εφημερίδα  σας, προτείνεται

και καλείται ο Δήμος 3Β, σε συνεργα-

σία με την Τροχαία να αναρτήσει σε εμ-

φανή σημεία τα αναγκαία και απαραί-

τητα σήματα επιτρεπόμενης ταχύτη-

τας και ακόμη περισσότερο να

προχωρήσει στην εγκατάσταση ηλε-

κτρονικού συστήματος καταγραφής

υπερβολικής ταχύτητας, με συνέπεια

την επιβολή  ανάλογου προστίμου.

Σημειώνω ότι, ενώ υπάρχουν σήματα

για στάθμευση, ΑΜΕΑ, (τα οποία ελά-

χιστοι σέβονται), δυστυχώς και είναι

απαράδεκτο, δεν υπάρχει κανένα τρο-

χαίο σήμα για την ταχύτητα των τροχο-

φόρων.

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς

Πέρασαν 1.600 χρόνια από τον μαρτυρικόν θάνατον  της

φιλοσόφου Υπατίας στην Αλεξάνδρεια, για να κατατεθεί

συγγνώμη εκ μέρους της εκκλησίας δια του εκπροσώπου

της Μητροπολίτου Κυρήνης Αθανασίου Κυκκώτου. Η Ιερά

Μητρόπολη Κυρήνης, που υπάγεται  στο Πατριαρχείο Αλε-

ξανδρείας, εξέδωσε για την μνήμη της διατριβή αφιερωμέ-

νην στην φιλόσοφο Υπατίαν ως ιερά παρακαταθήκη του

Επισκόπου Κυρήνης Ιερού Συνεσίου  μαθητού της. 

Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος σε ειδική έκδοση (2015) της

Ιεράς Μητροπόλεως Κυρήνης για την μνήμην της Υπατίας

γράφει τα εξής:

«Έστω η μικρά αύτη διατριβή εις έκφρασιν συγγνώμης
προς την ακεραίαν φιλόσοφον Υπατίαn – ο Κύριος οίδε –
διά το κατ’ αυτής ανόσιον έγκλημα, πραχθέν υπό εκπεσόν-
των Χριστιανών, αποδιδομένης παρά του ευεργετηθέντος
Επισκόπου Κυρήνης Συνεσίoy εν τη άνω Κυρήνη και εσαεί
παρά των αναβαινόντων διαδόχων αυτού». 
Εορτάζεται δε η μνήμη της στις 25 Νοεμβρίου μαζί με τη

μνήμη της Αγίας Αικατερίνης. Η σύνδεση της μνήμης της

Υπατίας με την Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, είναι

έργον των αγιολόγων και των συντακτών συναξαρίων, οι

οποίοι συνέταξαν και το συναξάριον αυτής ως μάρτυρος.

Καταγράφεται δε εκτενώς στην Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστια-
νική Εγκυκλοπαίδεια στο λήμμα: Αικατερίνη η Αγία.
Ο Επίσκοπος Συνέσιος υπήρξε μαθητής της Υπατίας. Διδάχ-

θηκε από αυτήν την Νεοπλατωνική Φιλοσοφία. Ευγνώμων

και τιμών αυτή γράφει σε επιστολή του: 

«Κλινοπετής υπηγόρευσα την επιστολήν, ην υγιαίνουσα κομί-

σαιο, Μήτερ, και Αδελφή, και Διδάσκαλε, και δια πάντων τού-

των ευεργετική και άπαν ό,τι τίμιον και πράγμα και όνομα».

Ο Ιερός Συνέσιος, προκάτοχος του Μητροπολίτου Αθανα-

σίου Κυρήνης, ο οποίος ήρθε από την Κυρήνη στην Αλεξάν-

δρεια ως εκπρόσωπος του Επισκόπου αυτού καταθέτει

στην Οσία Φιλόσοφο Υπατία «συγγνώμη για τα κατ’αυτής
πραχθέντα ανόσια» υπό φανατικών Χριστιανών. 

Η φιλόσοφος Υπατία εφονεύθη οικτρώς και αναιτίως στην

Αλεξάνδρεια εντός ναού υπό φανατικών Χριστιανών το 415

μ.Χ. Ο μαθητής της Συνέσιος, ο γενόμενος Επίσκοπος Κυ-

ρήνης,  πέθανε το 413 μ. Χ, δύο χρόνια προ του θανάτου

της και έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπίσει την αθώαν και

άμεμπτον ενώπιον Θεού και ανθρώπων. 

Η Υπατία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, το π.370μ.Χ. Ο πα-

τέρας της Θέων, ήταν ο διάσημος μαθηματικός και αστρο-

νόμος, διευθυντής του Μουσείου της Αλεξανδρείας, ο

οποίος επιμελήθηκε της παιδείας της. Άξια θυγατέρα, ανα-

δείχτηκε διάσημη γυναίκα επιστήμων. 

Ο βίαιος θάνατός της σήμαινε το τέλος της αρχαίας επιστή-

μης. Ο οίκος της Υπατίας, κατέστη πνευματικόν κέντρον.

Δίδασκε δημόσια την Πλατωνική Φιλοσοφία, Μαθηματικά,

Αστρονομίαν, Φυσικήν και Μηχανικήν σε όλους όσοι «ερω-

τικώς είχον» προς την φιλοσοφίαν, αδιακρίτως Έλληνες,

Χριστιανούς, Εβραίους. 

Κανένα από τα συγγράμματά της δεν διεσώθη. Κάποια απο-

σπάσματα των έργων της ενσωματώθησαν στα έργα

άλλων συγγραφέων. 

Πολλοί σύγχρονοι και μεταγενέστεροι ιστορικοί περιγρά-

φουν τον θάνατόν της. Θλιβερωτάτη και φρικιαστική είναι

η περιγραφή από τον Ιστορικόν Σωκράτην και τον Νικη-

φόρο Κάλλιστον. Η εκλεκτή δέσποινα, η θαυμάσια γυναίκα,

που δίδασκε την Νεοπλατωνική Φιλοσοφία ολόψυχα, αφιε-

ρωμένη στο έργο της, προκάλεσε τον φθόνο φανατικών

Χριστιανών για την επιτυχίαν  της, επειδή «όσοι φιλοσο-
φείν ερωτικώς είχον, παρ’ αυτήν έτρεχον». Κάποια απο-

φράδα ημέρα, όταν την είδαν πάνω σε ένα άρμα με βία την

κατέβασαν, την γύμνωσαν, την έσυραν στην Καισάρειον Εκ-

κλησία, όπου την σφαγίασεν η αγέλη των αγρίων και ανε-

λεήτων φανατικών με το χέρι του Πέτρου του Αναγνώστου.

Οι σάρκες της απεσπάσθησαν από τα οστά τους με κο-

φτερά όστρακα στρειδιών και τα ασπαίροντα ακόμη μέλη

της παρεδώθησαν στις φλόγες μαζί με τα έργα της. Οι ανα-

κρίσεις και η τιμωρία των ενόχων ματαιώθηκαν με κατάλ-

ληλα μέσα και δωροδοκίες! 

Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουμε έργα

της «μακαρίας» γυναικός Υπατίας και μπορούμε να θεωρή-

σουμε ως μεγίστη απώλεια την καταστροφή των έργων της

για την ιστορία του Νεοπλατωνισμού, της Φιλοσοφίας και

γενικότερα του Πολιτισμού.

Με έκπληξη και συγκίνηση διαβάζομεν στ;α εκκλησιαστικά

κείμενα: η 25η 25η Νοεμβρίου, μνήμη της ενδόξου Μεγα-

λομάρτυρας και πανσόφου Αικατερίνης και Υπατίας της Φι-

λοσόφου. 

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Γυναικείων Σπουδών  Παν/μιο Αθηνών

Email: voula.lambopoulou@yahoo.com

Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Σήματα διέλευσης στην Πλατεία Βούλας
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Παρουσιάστηκε σε ενδιαφέρουσα εκ-

δήλωση στην "Ιωνία"

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελ-

λάδα το βιβλίο “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ του

Μακιαβέλλι σχολιασμένος από το Να-

πολέοντα Βοναπάρτη".

Ενα πολιτικοφιλοσοφικό κείμενο, που

το αγκάλιασε ο Δήμος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης και σε συνεργασία με

τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ευρυάλη”

Βούλας και τις εκδόσεις Σκαραβαίος,

το παρουσίασαν την Παρασκευή 8 Ιου-

νίου, στην αίθουσα Ιωνία του Δήμου,

παρουσία ενός εκλεκτού κοινού, με

συμμετοχή και αντίληψη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα μουσικό

κομμάτι στο πιάνο από την πιανίστα

Χριστίνα Γκουντέλια.

Το συντονισμό έκανε η Ζαΐρα Μπέζα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρ.

Κωνσταντέλλος, ως οικοδεσπότης,

πλέκοντας το εγκώμιο του εκδότη

Κώστα Βενετσάνου για τη δράση του

και ως εκδότης και ως αυτοδιοικητικός

μια που ήταν ο πρώτος αντιδήμαρχος

στην αλλαγή της Βούλας από Κοινό-

τητα σε Δήμο.

Για το βιβλίο μίλησαν:

Ο εκδότης Κώστας Βενετσάνος,

ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής Βύρων Πο-

λύδωρας,

ο συγγραφέας Δημήτρης Ράπτης και

ο πανεπιστημιακός καθηγητής Πολιτι-

κής Φιλοσοφίας Θεόδωρος Γεωργίου,

οι οποίοι ανέπτυξαν ο καθένας από τη

σκοπιά του, τα δεδομένα της εποχής

του Μακιαβέλλι και  της εποχής του

Ναπολέοντα σε σχέση με το σήμερα.

Δεν ήταν απλά μία παρουσίαση βιβλίου.

Ήταν μία πολιτικοφιλοσοφική εσπε-

ρίδα, που πλούτισε την πνευματική μας

φαρέτρα.

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιούμενος ότι
διδάσκει τους βασιλείς, εδίδαξε τους
λαούς»! γράφει ο Ζαν Ζαν Ρουσώ στο

“Κοινωνικό Συμβόλαιο”

Ο Kώστας Βενετσάνος έκανε μια δή-

λωση – ξεκαθάρισμα, προς άρση τυχόν

παρεξηγήσεων:

«Σκοπός μου, με την παρούσα έκδοση,

δεν είναι να εξυμνήσω τον ...μακιαβε-

λισμό, τον Ιησουϊτισμό ακριβέστερα, με

το αξίωμα πως «Ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα».
Εξάλλου ούτε ο Μακιαβέλι, είναι ...μα-

κιαβελιστής· πόσο μάλλον εμείς. 

Ο Μακιαβέλλι είναι φαινομενικά αντι-

φατικός.

Κυνικά πραγματιστής, αντλώντας δι-

δάγματα από τη σκληρή εποχή του κι

επιλεκτικά από παλιότερες παρόμοιες,

αποστρέφοντας το πνεύμα από θεω-

ρίες του “δέον”, κι εφαρμογές ακόμη,

της κλασικής αρχαιότητας.

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ δεν είναι απλά, ένα ΒΙ-
ΒΛΙΟ. Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ, που θα πρέπει
να το περνούν και οι ηγεμόνες και οι
πολίτες...

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).

Μία “γεύση” των ομιλιών

Βύρων Πολύδωρας: «Θα σταθούμε σε

δύο επιχειρήματα διδακτικού χαρακτήρα. α)

Στο γνωστό, «να σε φοβούνται ή να σε αγα-
πούν;» και β) Στο άλλο εξίσου γνωστό ή και

περισσότερο παροιμιακό, «ο σκοπός αγιάζει
τα μέσα». Αυτά ορίζουν κατά βάση τη

«σχολή» του Μακιαβελισμού και είναι

πάνδημα και αμφίσημα στους ακαδημαϊ-

κούς όλης της ιστορικής πορείας από τότε

(16ος αι.) μέχρι σήμερα. 

Βλέπουμε, λοιπόν, στον Ηγεμόνα του Μα-

κιαβέλλι, 138 χρόνια πριν, τις εν σπαργάνοις

θεωρίες του κράτους του Τόμας Χομπς και

των άλλων πολιτικών φιλοσόφων που ακο-

λούθησαν. Όπως βλέπουμε και μια τραγική

κοινή τύχη μεταξύ του Χομπς και του Μα-

κιαβέλλι. Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο

του Χομπς το Ιησουϊτοκρατούμενο(;) πανε-

πιστήμιο της Οξφόρδης έκαψε στην πυρά

τον «Λεβιάθαν» και το «De Cive».

Τι οδήγησε όμως τον Μακιαβέλλι να γίνει,

τότε που έγραφε, ο μονοδιάστατος εκφρα-

στής ενός νέου πολιτικού ρεαλισμού, στις

εκφάνσεις της ρεαλιστικής ερμηνείας της

ιστορίας και της επιτυχίας-νίκης στο power

game; Η απάντηση είναι απλή: Ο νεοπλου-

τισμός την Φλωρεντίας. Με τα συνακό-

λουθα: έναν γενικευμένο τυχοδιωκτισμό και

έναν αδυσώπητο πολιτικό φατριασμό.

Ο Δημ. Ράπτης σημειώνει: «Στο βιβλίο

αθυτό παντρεύεται το χάρισμα της σκέ-

ψης με τη δύναμη της δράσης. Είναι

ένα συνοικέσιο, που οδηγεί σε έναν

εποικοδομητικό και υψηλής κλάσης

συνδασμό της θεωρίας με την πράξη,

της φιλοσοφίας με αυτό που στις ημέ-

ρες μας αποκαλούμε management.

Ένα παράδειγμα της γόνιμης συνάντη-

σης του θεωρητικού πνεύματος με το

εκτελεστικό ταλέντο: 

- Λέει ο Μακιαβέλι: Ο συνετός άνθρωπος

πρέπει να κάνει όπως οι φρόνιμοι τοξόνες,

που θεωρούν το στόχο τους υπερβολικά

απόμακρο και, ξέροντας μέχρι πού φτάνει η

δύναμη του τόξου τους, σημαδεύουν πολύ

πο ψηλά απ’ τον αρχικό τους στόχο, όχι για

να φτάσουν με το βέλος τους σε τόσο ύψος,

αλλά για να μπορέσουν με τη βοήθεια ενός

υψηλού στόχου να πετύχουν το σκοπό τους.

Αντιτείνει ο Βοναπάρτης: Θα αποδείξω ότι

αν δείχνεις ότι στοχεύεις χαμηλότερα, θα

φτάσεις επίσης το στόχο σου.

Σε άλλο σημείο: «Το να γίνεις από απλό

ιδιώτης ηγεμόνας, προϋποθέτει ή αξία ή

τύχη».

Κι ο Βοναπάρτης δικαιώνει αυτό που

ήταν ο πρώτος ηγεμόνας που το καθιέ-

ρωσε και που μέχρι σήμερα είναι ζητού-

μενο σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής:

την αξιοκρατία. Σημειώνει: «Η αξία
είναι πιο απαραίτητη από την καλή τύχη,

είναι αυτή που την γεννά»

O Θεόδωρος Γεωργίου λέει ότι: «εάν

καταφύγουμε στον Hegel, ο οποίος το-

“Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ του  Μακιαβέλλι 
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σχολιάζεται από το ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ”
νίζει, ότι «φιλοσοφία είναι η εκάστοτε
εποχή συνελημμένη σε έννοιες» τότε αν-

τιλαμβανόμαστε, ότι ο Machiavelli είναι

ο στοχαστής της εποχής του. 

Δηλαδή δεν καταγράφει στο έργο του,

«Ο Ηγεμών» με εμπειρική γραφή τι

συμβαίνει με την πολιτική εξουσία,

αλλά επιχειρεί μέσω της γραφής να

αναπαραστήσει τις πραγματολογικές

συνθήκες κοινωνικής ανάδειξης του

ηγεμόνος.

...Ο Ναπολέων με τα σχόλια και τις πα-

ρατηρήσεις του αποτελεί για όλους μας

(και για την φιλοσοφική κοινότητα,

αλλά και για τους δρώντες πολιτικούς

σήμερα) χαρακτηριστική απόδειξη συ-

νομιλίας στην κοσμοϊστορική διαδικα-

σία δημιουργίας του νεώτερου και

σύγχρονου πολιτικού κόσμου. 

Ο πολιτικός αναστοχασμός του Ναπο-

λέοντος στο κείμενο του Machiavelli

αποτελεί ύψιστη αναστοχαστική

στιγμή της ανθρωπότητας ως πολιτικής

κοινότητας μπροστά στον εαυτό της». 

Στο τέλος των ομιλιών ακολούθησε γό-

νιμος διάλογος με το ακροατήριο.

Μια γεύση από το βιβλίο

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο από το βι-

βλίο. Η πνευματική τροφή, η “διδασκα-

λία” θα μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας

ξανά και ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή,

λέει:

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα, ακρο-
γωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί η οικο-
δόμηση 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).

― Σαν συμπέρασμα μόνο,
έχω να πω, ότι είναι ανάγκη
ο ηγεμόνας να έχει το λαό
φίλο του, διαφορετικά δεν
υπάρχει ελπίδα σωτηρίας,
όταν έλθουν δύσκολες στιγ-
μές.
Και ο Ναπολέων σχολιάζει:

«Εκεί ήταν η δική μου αχίλ-
λειος πτέρνα. 
Με έκαναν να το νιώσω με
σκληρό τρόπο».  

― «Όταν ο λαός δεν σε
θέλει, τα κάστρα δεν σε
σώζουν»! Μακιαβέλλι. Τα

“κάστρα” εν προκειμένω,

ήταν τα τανκς!

... «Όταν μια πόλη έχει συ-
νηθίσει να ζει ελεύθερα, θα

επαναστατεί διαρκώς στο όνομα της
παλιάς της ελευθερίας», ξαναλέει

αλλού ο δαιμόνιος Φλωρεντινός «δά-

σκαλος» της πολιτικής.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ σε δύο βιβλιοδεσίες. α)

Μαλακό εξώφυλλο και β) συλλεκτική

δερματόδετη, αριθμημένη βιβλιοδεσία,

επετειακή λόγω των 50 χρόνων Εκδό-

σεις Σκαραβαίος.

Διατίθεται στα βιβλιοπωλεία

Κεντρική διάθεση. 

Στρ. Παπάγου 6 Βούλα, 

τηλ. 210 8959.004, 6937153052,

press@ebdomi.com
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Στο πλαίσιο ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου,
ο νεοσυσταθείς Σύλλογος “Αρχέδημος”,  ζήτησε τις
απόψεις του Σπηλαιολόγου Δημήτριου Χατζηλιάδη,
τις οποίες και καταθέτει.

Το παρόν συντάχθηκε στα πλαίσια διερευνήσεων για
την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμ-
μάτων (ΜΕΑ) σε χώρο της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη.

Έχουν προταθεί τρία συστήματα για την επεξεργασία.

Η τεχνολογία «Αναερόβιας Χώνευσης», η τεχνολογία

BIOELECTRA (Πολωνική) και το σύστημα BNL (Ελβε-

τικό). Η τεχνολογία BNL έχει απορριφθεί ήδη από τους

προτείνοντες, επειδή δεν είναι ακόμη καθιερωμένη διε-

θνώς και υπάρχει το ρίσκο της αστοχίας.

Τα δύο εναπομείναντα συστήματα απαιτούν το καθένα

περίπου 4 – 5 στρέμματα για την εγκατάστασή τους. Ο

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (3Β) προγραμμα-

τίζει να εγκαταστήσει στον ίδιο χώρο και άλλες λει-

τουργίες του Δήμου (Αμαξοστάσιο, Συνεργεία κ.λ.π.)

οπότε η προς δέσμευση έκταση ανέρχεται σε περίπου

35 στρέμματα χωρίς να υπολογισθούν τα έργα οδοποι-

ίας για την σύνδεση του χώρου με το υφιστάμενο οδικό

δίκτυο. 

Το δίλημμα που προκύπτει ανάγεται στο ερώτημα εάν

το όφελος που θα προκύψει από την κατασκευή του

παραπάνω έργου, αντισταθμίζει την «περιβαλλοντική

πίεση» που θα δεχθεί ο Υμηττός.

Εδώ θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα γενικότερα για

την Αττική και όχι στα στενά πλαίσια ενός Δήμου.

Το Λεκανοπέδιο των Αθηνών, στο οποίο διαμένει το

40% των Ελλήνων παράγει ημερησίως περίπου 4 -5 χι-

λιάδες τόνους στερεών αποβλήτων. Μια ολοκληρωτική

μελέτη για την επεξεργασία αυτών των ποσοτήτων,

ώστε να μην παραμένουν «κληρονομιά» στις επόμενες

γενιές θα κατέληγε στο πόρισμα της κατασκευής 3 – 4

συγκροτημάτων όπου θα μετατρέπονται τα απορρίμ-

ματα σε υλικά αξιοποιήσιμα (Βιοκαύσιμο, βελτιωτικό

εδάφους, λίπασμα,  μετάλλων, χαρτιού, πλαστικού,

γυαλιού, οικοδομικών υλικών κ.λ.π). Οικονομοτεχνικά

ένα από αυτά τα συγκροτήματα θα έπρεπε να χωροθε-

τηθεί ανατολικά του Υμηττού μέχρι το Λαύριο για να

καλύψει τις ανάγκες Νοτίων προαστίων και Νοτιοανα-

τολικής Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγύτητα

με σιδηροδρομική γραμμή ή λιμάνι για την οικονομική

μεταφορά των προϊόντων της επεξεργασίας στους τε-

λικούς προορισμούς αυτών που προφανώς θα ευρί-

σκονται εκτός Αττικής.

Η δυναμικότητα των ΜΕΑ αναφέρονται στην πρόταση

του Δήμου 3Β ανάγεται σε 35.000 τόνους το χρόνο που

μπορεί να καλύψει χονδρικά τις ανάγκες ενός νομού

περίπου 100.000 κατοίκων. Δηλαδή η κατασκευή 40 πε-

ρίπου τέτοιων μονάδων στις αντίστοιχες έδρες 40 πε-

ρίπου νομών της Ελλάδος θα επέλυε το πρόβλημα των

χιλιάδων παράνομων Χωματερών που μαστίζουν την

Ελληνική Ύπαιθρο. Η τυποποίηση της μαζικής παραγω-

γής του εξοπλισμού θα μείωνε δραστικά το κόστος  κα-

τασκευής αυτών των Σταθμών.

Για τους νομούς με μεγαλύτερο πληθυσμό και κυρίως

για Αθήνα και Θεσσαλονίκη πιο οικονομική λύση είναι

η δημιουργία μεγαλύτερων και όχι περισσότερων μο-

νάδων. 

Η πρόταση του Δήμου 3Β θα καλύψει μόνο το 2% πε-

ρίπου των συνολικών αναγκών του Λεκανοπεδίου πο-

σοστό γενικά αμελητέο. Εδώ προκύπτει το ερώτημα ότι

ενώ ο Δήμος 3Β έχει πρόσβαση στην ανατολική

πλευρά του Υμηττού (που θεωρείται αναλώσιμη),  ποια

θα είναι η αντίστοιχη λύση για τον Βύρωνα (μήπως το

δάσος του Καρέα?), ποια θα είναι η λύση για το Παγ-

κράτι ή το Ψυχικό (Τουρκοβούνια ?)

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στον Υμηττό. Το δεύτερο

πολυπαθές βουνό της Αττικής μετά την Πεντέλη. Επί

25 αιώνες υπομένει καρτερικά τις ανθρωπογενείς πα-

ρεμβάσεις  που το έχουν κατατάξει στα πιο υποβαθμι-

σμένα βουνά της Ελλάδος. (Λατομεία, υπερβόσκηση,

δασικές πυρκαϊές, αυθαίρετη δόμηση, λαθροθηρία, κε-

ραίες που εκπέμπουν ηλεκτρονική ρύπανση, οδοποιία

χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, μηχανόβιοι, κ.λ.π.).

Ο συγχωρεμένος ο Κ. Μητσοτάκης είχε πεί το 1990 ως

πρωθυπουργός ότι πρέπει να «μαντρώσουμε» τον

Υμηττό γιατί θα τον κτίσουν μέχρι την κορυφή. Πράγ-

ματι τα τοπωνύμια «Άνω», π.χ. Άνω Ηλιούπολη, Άνω

Γλυφάδα κ.λ.π. δηλώνουν την «εισβολή» του ανθρώ-

που σε περιοχές πολεοδομικά τελείως ακατάλληλες

για δόμηση λόγω κλίσεων. 

Η υποβάθμιση του Υμηττού δεν θα είχε τόση σημασία

εάν ευρίσκετο σε κάποιο ερημονήσι. Εδώ που είναι

όμως θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες αναψυχής,

άθλησης, οξυγόνου, περιπάτου κ.λπ. για περίπου το

20% των κατοίκων της Ελλάδος.

Για τους Αθηναίους ανατολικά του Κηφισού και τους

κατοίκους των Μεσογείων θα πρέπει να φυλάσσεται

σαν κόρη οφθαλμού και η μόνη παρέμβαση θα πρέπει

να έχει σχέση αποκλειστικά με Ανάπλαση και Προστα-

σία. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τον βλέ-

πουμε σαν δωρεάν δημόσια έκταση για κάλυψη

λειτουργικών αναγκών των γειτονικών Δήμων. 

Οι τρείς (3) προτεινόμενες περιοχές για την κατασκευή

του ΜΕΑ είναι «παρθένες» από προγενέστερες κατα-

σκευές. Αυτό καλείται κατά τον πολεοδόμο Χαραλαμ-

πίδη «Τοποφαγία». Για τις ανάγκες του Δήμου εκτός

της ΜΕΑ (Αμαξοστάσιο κ.λπ.) υπάρχει η λύση της αν-

τικατάστασης στον ήδη δομημένο ιστό. Ειδικά τώρα

την εποχή της οικονομικής κρίσης υπάρχει πληθώρα

χώρων από κλειστά εργοστάσια κ.λ.π. τα οποία έχουν

περιέλθει στην κυριότητα του κράτους που πασχίζει να

τα «ξεπουλήσει» μέσω των πλειστηριασμών. Δεν υπάρ-

χει κανένας λόγος να «θυσιασθεί» και άλλο παρθένο

έδαφος τη στιγμή που ό ίδιος ο δομημένος ιστός μπο-

ρεί να καλύψει τις ανάγκες σε οικόπεδα πάσης φύ-

σεως. Μια λύση που γνωρίζουν οι αρμόδιοι είναι η

δημιουργία «Τράπεζας Γης» στην περίπτωση που τα κα-

τασχεθέντα ακίνητα  είναι διάσπαρτα μέσα στον δομη-

μένο ιστό. Με την Τράπεζα Γης μέσω ανταλλαγών μπο-

ρεί να δημιουργηθούν οικόπεδα όπως τα θέλουμε, εκεί

που τα θέλουμε. 

Στην υπ’ όψη περιοχή του Νότιου Υμηττού υπάρχει έν-

τονη καρστικοποίηση και έχουν δημιουργηθεί αξιόλο-

γοι σπηλαιώδεις σχηματισμοί όπως Λίμνη

Βουλιαγμένης, Σπήλαιο Αρχέδημου, Σαλίγκαρου, Βά-

ραθρο Συκιάς, κ.λπ. που δικαιολογούν την δημιουργία

Σπηλαιολογικού Πάρκου.  Μάλιστα κατά το πρόσφατο

παρελθόν η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (ΕΣΕ)

είχε προτείνει να της διατεθεί αποθήκη από κτίριο της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που υπάρχει

κοντά στον Αρχέδημο (που είχε απενεργοποιηθεί λόγω

απομάκρυνσης του αεροδρομίου του Ελληνικού)  για

να μεταφέρει εκεί μέρος από τις δραστηριότητές της

όπως π.χ. αποθήκευση κρανών και υλικών ασφάλειας

για την επίσκεψη σχολείων και τουριστών στα σπήλαια

Αρχέδημου και Σαλίγκαρου καθώς και  εκπαιδευτικών

υλικών για καταρριχήσεις στο Βάραθρο της Συκιάς.

Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν δόθηκε συνέχεια

στην Πρόταση. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή έπαυσε να παρουσιά-

ζει ενδιαφέρον έστω και αν δεν  έχει τα χαρακτηρι-

στικά «Ελβετικού» τοπίου. Φανερή παραφωνία στην

περιοχή η επιλογή του χώρου για νεκροταφείο της

Βούλας επάνω στην κορυφογραμμή και μακριά από την

πόλη, κατά παράβαση όλων των ταφικών εθίμων που

αναφέρονται από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

Οι προτάσεις για την περιοχή είναι:

1. Ένταξη του ΜΕΑ στον ευρύτερο σχεδιασμό για την

επεξεργασία όλων των στερεών αποβλήτων της Αττικής.

2. Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου 3Β για

αμαξοστάσια, συνεργεία κ.λ.π. σε χώρο εντός του υφι-

σταμένου δομικού ιστού που έχει ήδη απενεργοποιηθεί

από άλλες χρήσεις και όχι στη ζώνη προστασίας του

Υμηττού.

3. Ενίσχυση της αναδάσωσης του Νότιου Υμηττού διότι

λόγω της μέχρι τώρα επιβάρυνσης η φυσική αναδά-

σωση δεν είναι ικανοποιητική.

4. Συντήρηση των μονοπατιών που συνδέουν τα σημεία

ενδιαφέροντος της περιοχής για πεζοπόρους (σπή-

λαιο, Αρχαιότητες κ.λ.π.)

5. Κατεδάφιση των αυθαιρέτων της περιοχής διότι δη-

μιουργούν το υπόβαθρο για περαιτέρω αυθαίρετη και

άναρχη δόμηση. 

6. Ανάπλαση του Σπηλαίου του Αρχέδημου με καθαρι-

σμό δαπέδου από μπάζα. Προστασία από βανδαλι-

σμούς, Επισκέψεις από σχολεία και τουρίστες χωρίς

κατασκευές που θα το υποβαθμίσουν.

Αθήνα 18 Μαϊου 2018

Δημήτριος Χατζηλιάδης

Σπηλαιολόγος ΕΣΕ
τ. Καθηγητής Στρατιωτικής Γεωγραφίας Σχολής Ευελπίδων.

Καθηγητής Πολιτικής Προστασίας Σχολής Υπαστυνόμων

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
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Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το

διήμερο Επιχειρηματικό Συνέδριο με

θέμα «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩ-

ΤΙΚΗ», που διοργάνωσαν  ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής, η ΔΑΝΕΤΑΛ και η ΔΕΥΑΤΗΛ,

σε συνεργασία με τον  Οργανισμό  Λιμέ-

νος Λαυρίου, το Τεχνολογικό Πολιτι-

στικό  Πάρκο  Λαυρίου και την  Εταιρεία

Μελετών Λαυρεωτικής το περασμένο

τριήμερο (8-10/6).

Στόχοι του Φόρουμ ήταν:

Η κατάθεση και η εξειδίκευση πρακτικών

προτάσεων για την ανάπτυξη της Λαυρε-

ωτικής με έργα και υποδομές ειδικού χα-

ρακτήρα άμεσης προτεραιότητας, που θα

ενισχύσουν την τοπική οικνομία, θα αξιο-

ποιήσουν τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεο-

νεκτήματα και θα συμβάλουν στην

αξιοποίηση της πλούσιας  ιστορίας και

του πολιτισμού, του φυσικού περιβάλλον-

τος, των υποδομών και της επιχειρηματι-

κότητας που έχουν αναπτυχθεί στην

περιοχή. 

Η ανάδειξη σύγχρονων χρηματοδοτικών

εργαλείων.

Η ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας

και επιχειρηματικότητας ως θεμελιώδης

συνιστώσα για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Η ανάδειξη των επενδυτικών σχεδίων

του Δήμου Λαυρεωτικής, για τα οποία

αναζητείται ήδη και ιδιωτική χρηματοδό-

τηση.

Στις εργασίες του επιχειρηματικού φό-

ρουμ συμμετείχαν όλοι  οι  άμεσα ενδια-

φερόμενοι   δημόσιοι  - ιδιωτικοί

επιχειρηματικοί - επιμελητηριακοί - ακα-

δημαϊκοί φορείς, καταθέτοντας χρήσιμες

πρακτικές  προτάσεις  και  επισημάνσεις.

Θεματολογία του Συνεδρίου: Λιμάνι Λαυ-

ρίου και Υποδομές, Λαυρεωτική και Κυ-

κλική Οικονομία, η Λαυρεωτική ως

«Έξυπνος Δήμος», Εξοικονόμηση Ενέρ-

γειας/Οδοφωτισμός, Ανάπτυξη της Επι-

χειρηματικότητας: Κίνητρα- Προοπτικές,

Χωροταξικός και Πολεοδομικό Σχεδια-

σμός στη Λαυρεωτική για Επενδύσεις,

Τουρισμό και Αειφορία, Προοπτικές Real

Estate,  Οδικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο και

Logistics, Αξιοποιώντας μια μοναδική Πο-

λιτισική Κληρονομιά.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς που ήταν ομιλητής σε 3 θεματι-

κές ενότητες του Συνεδρίου τόνισε με-

ταξύ άλλων: «Μέσα από τέτοιες
ανοικτές, δημόσιες, διαφανείς διαδικα-
σίες με τεκμηριωμένες προτάσεις και
σαφείς σχεδιασμούς, συνομολογούν ΠΟ-
ΛΙΤΕΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ με τον
πλέον δημοκρατικό τρόπο τη νέα ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
...ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να μην
επικαλούμαστε διαρκώς την δύσκολη
συγκυρία για την πατρίδα μας, παραμέ-
νοντας μοιραίοι, άβουλοι και ανενεργοί.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να μη γενι-
κολογούμε εξαπατώντας και αυταπατώ-

μενοι ότι δήθεν η ανάπτυξη θα έρθει
χωρίς οργανωμένο και εξειδικευμένο
σχέδιο, χωρίς συγκεκριμένο επενδυτικό
περιεχόμενο, χωρίς την προσπάθεια
όλων των εμπλεκομένων φορέων, χωρίς
τη συμμετοχή των πολιτών. ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να μην αναθέτουμε
στην κεντρική και την περιφερειακή δι-
οίκηση, αλλά σε συνεργασία μαζί τους,
να συγκροτήσουμε ένα αναπτυξιακό
σχέδιο.»
Το Συνέδριο χαιρέτισε ο Υπουργός Ναυ-

τιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. 

Χαιρετισμό και ομιλία έκανε επίσης ο Πε-

ριφερειακός Σύμβουλος Ζαχαρίας Πελέ-

κης.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής

το παρών έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης

Αν.Αττικής Πέτρος Φιλίππου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ

Χάρης Ζαγουρής ανέφερε πως: «Η
Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. θα προχωρήσει στην
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των κοινόχρηστων χώρων

και των ακινήτων της με στόχο την ΤΟ-
ΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την δημιουργία
ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Σύμ-

βουλος της ΔΕΥΑΤΗΛ Αντώνης Κωστά-

λας δήλωσε: «Το έργο της ύδρευσης και

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ. είναι συ-
νεχές και αποτελεί για όλους εμάς όχι
απλό καθήκον αλλά ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην το-
πική μας κοινωνία».

«Επενδύοντας στη Λαυρεωτική»
Ανάπτυξη με έργα και υποδομές ειδικού χαρακτήρα άμεσης προτεραιότητας
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ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

O μύθος της ζώνης της

Λητούς 

στο Καβούρι-Βουλιαγμένη  

του ιστορικού - συγγραφέα 

William Goulielmos

O Alexander Hislop στο γνωστό σύγγραμμά του “Two

Babylons” αναφέρει πως το όνομα Λητώ προέρχεται

από το Χαλδαϊκό Lat που σημαίνει η κρυμμένη, δηλαδή,

κατά τα αρχαία Ελληνικά πρότυπα, αυτή που κρυβόταν

από την Ήρα. Κατά τον γεωγράφο του δεύτερου μ.Χ.

αιώνα Παυσανία από την Μαγνησία, επί Σιπυλού η Λητώ

έμεινε έγκυος από τον Δία. Όταν κυνηγούσε η ζηλό-

φθονη Ήρα την Λητώ, η τελευταία έλυσε την ζώνη της

(Ζωστήρα), πάνω από τους Αλούς Αιξωνής, δηλαδή το

σύγχρονο Καβούρι-Βουλιαγμένη, διότι νόμιζε πως θα

γεννούσε εκεί την Αρτέμιδα και τον Απόλλωνα. Η πε-

ριοχή ονομάστηκε Ζωστήρας από το γεγονός αυτό. 

Οι Αθηναίοι τον έκτο αιώνα έκτισαν το ναό της Λητούς, της

Αρτέμιδος και του Απόλλωνα.  Με τον χρόνο επικράτησε

η ονομασία «Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα» (για κάποιο

λόγο μπήκαν σε δεύτερη μοίρα η Λητώ και η Αρτέμιδα). Ο

σηκός του ναού περιείχε αγάλματα προς τιμή της Λητούς,

της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα. Δυστυχώς σώζεται μόνο

η επιγραφή που αναφέρει πως “οι Αιξωνείς ανέθεσαν” δη-

λαδή αφιέρωσαν τα αγάλματα προς τιμή των τριών θεών.

Το μεγαλύτερο μέρος του ναού που βλέπουμε σήμερα

είναι οι προσθήκες του τέταρτου αιώνα π.Χ. που (βάσει

μίας επιγραφής) τις επέβλεψε ο ιερέας του ναού ο Πολύ-

στρατος. Τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα βρί-

σκονται στον αύλειο χώρο του ξενοδοχείου Αστέρας. 

Ο χώρος δυστυχώς δεν είναι προσβάσιμος και χρειάζε-

ται ειδική άδεια για να τον επισκεφθεί κανείς. Έχουν

γίνει ενέργειες για να γίνει προσβάσιμος ο χώρος. Ει-

κάζεται πως, προς τιμήν του γεγονότος με την Λητώ (το

οποίο αναφέρει ο Παυσανίας), οι ντόπιοι γιόρταζαν κά-

ποιες ημέρες του χρόνου τα Ζωστήρια. Το πότε ελάμ-

βανε χώρο η γιορτή ή τι γινόταν εκεί είναι μας άγνωστο.

Προφανώς κάποια ιέρεια έκανε αναπαράσταση της σκη-

νής με την Λητώ και την ζώνη. Ο ένας από τους δύο αρ-

χαιολόγους του ναού ο Κουρουνιώτης στην διατριβή

του διαφώνησε με τον Παυσανία και θεωρούσε πως η

λέξη «ζωστήρ» δεν αποδίδεται εδώ με την έννοια της

ζώνης της Λητούς, που λύθηκε, αλλά με την έννοια της

πολεμικής ενδυμασίας. Ο Απόλλων εδώ είναι πολεμικός

και το ιερό είναι αφιερωμένο «στους πολεμικούς θεούς

που "ζώνονται το ξίφος" για να προστατεύσουν ολό-

κληρη την Αττική και τον υψηλής στρατηγικής σημασίας

αυτόν τόπο, του Ζωστήρα».  

Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, λόγιος του 2ου π.Χ. αιώνα

στην “βιβλιοθήκη” αναφέρει πως η Λητώ τελικά γέννησε

την Άρτεμη και τον Απόλλωνα στο ιερό νησί της Δήλου. Ο

Ρωμαίος λόγιος του 1ου π.Χ. και 1ου μ.Χ. αιώνα ο Ovid,

στις “Μεταμορφώσεις” του αποκαλεί την Λητώ Latona. Ο

Ovid αναφέρει πως η Ήρα έδωσε διαταγές να αποφεύγουν

την Λητώ οι πιστοί. Σε ένα χωριό της Λυκίας από όπου πέ-

ρασε η Λητώ, οι χωρικοί, πιστοί στις εντολές της Ήρας, δεν

άφησαν την Λητώ να πιει από την πηγή. Η Λητώ τους με-

ταμόρφωσε σε βατράχια. Τελικά η Λητώ γέννησε την Άρ-

τεμη και τον Απόλλωνα στην Δήλο. 

Βιβλιογραφία
Alexander Hislop, The two Babylons S.W. Patrige & Co

Pausanias Guide to Greece volume 2 southern Greece-Penguin

Books1971, 1979, 1984, 1985 

Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη, Εκδοτική Θεσσαλονίκης, 2002

Ovid, Metamorphoses, Penguin classics, 2004.

10 "προφητείες" για τους

πνιγμούς του 2018

του Στάθη Αβραμίδη*

Το καλοκαίρι έφτασε. Τα μπάνια άρχισαν. Τα νομοθετικά

κενά του Π.Δ. 31/2018 και της Υ.Δ. Π/443/1973, Β΄87 θα

πλήξουν και φέτος τη δημόσια υγεία. Παρακάτω κατα-

γράφω 10 προφητικούς λόγους που θα μας οδηγήσουν σε

πνιγμό και άλλους τραυματισμούς.

1. Αν ένα παιδί χρειαστεί ανάνηψη, πιθανότατα θα πεθάνει.

Ο ναυαγοσώστης ΔΕΝ εκπαιδεύεται στην ανάνηψη παιδιών!

2. Aν ενήλικος ή βρέφος πάθει ανακοπή καρδιάς από πνιγμό

ή καρδιακή προσβολή, ο ναυαγοσώστης δεν έχει επαρκή εκ-

παίδευση για να τον σώσει. Το European Resuscitation

Council ορίζει αναλογία υποψηφίων: προπλασμάτων καρδιο-

πνευμονικής ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) τουλάχιστον 6:1. Ο νόμος

την θέτει σε 15:1. Είναι αδύνατον να εκπαιδευτούν ποιοτικά

15 υποψήφιοι ναυαγοσώστες με 1 πρόπλασμα. Πολλά θύ-

ματα θα πεθάνουν λόγω κακής παροχής ΚΑΡΠΑ, επειδή οι

ναυαγοσώστες δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι και επειδή

η λιμενική αρχή χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

αξιολογώντας την επάρκειά τους με προφορικές ερωτήσεις.

3. Κάποιες παράκτιες λουτρικές εγκαταστάσεις θα μεί-

νουν αφύλαχτες. Το Π.Δ. 31/2018 θέτει ασφυκτικό πλαίσιο

προσαρμογής. Αρκετοί δήμοι δεν θα προλάβουν να εναρ-

μονιστούν.

4. Η Ελλάδα στερείται έμπειρων ναυαγοσωστών που

ωθούνται στην απόσυρση. Σε καμία χώρα δεν τίθεται ανώ-

τατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ναυαγοσωστών

ακτής. Στην Ελλάδα, ενάντια στο εθνικό και Ευρωπαϊκό

δίκαιο, όσοι ξεπερνούν την ηλικία των 45 ετών, έχουν

ωριμότητα και εμπειρία αλλά χάνουν το δικαίωμα εργα-

σίας ως μη ικανοί, χωρίς να μπορούν να υποβληθούν σε

εξετάσεις για να αποδείξουν την επάρκειά τους.

5. Τα ΑμεΑ προστατεύονται εικονικά και όχι ουσιαστικά

από τραυματισμούς. Η εκπαίδευση των ναυαγοσωστών,

προβλέπει την διδασκαλία τεχνικών διάσωσης σε ΑμεΑ.

Καμία διάταξη δεν ορίζει αυτές τις τεχνικές. Οι εκπαιδευ-

τές δεν κατέχουν αυτή τη γνώση και συνεπώς ουδόλως

θα προετοιμάσουν τους υποψηφίους ναυαγοσώστες για

να προσφέρουν πρόληψη, διάσωση, φροντίδα σε ΑμεΑ με

νοητική ή φυσική αναπηρία.

6. Ο κίνδυνος σύγκρουσης λουομένων από ταχύπλοα

σκάφη είναι υπαρκτός. Δεν υπάρχει ρύθμιση που να προ-

βλέπει την οριοθέτηση του λουτρικού χώρου για να προ-

στατεύονται οι λουόμενοι από τα μηχανοκίνητα σκάφη.

7. Ο λουόμενος είναι ευάλωτος σε συγκεκριμένα είδη

τραυματισμών. Ο ναυαγοσώστης βάση νόμου, δεν εκπαι-

δεύεται σε στοιχειώδη είδη πρώτης βοήθειας και επείγου-

σας ανάγκης όπως δήγματα θαλάσσιας ζωής, εγκεφαλικό,

επιληψία, διάσωση σε ρεύματα και κύματα, σπονδυλικό

τραυματισμό, αγχώδη μετατραυματική διαταραχή, επιθα-

νάτια εμπειρία.

8. Αν συμβεί περιστατικό στην λουτρική εγκατάσταση, είναι

πιθανό ότι θα ξανασυμβεί. Επειδή δεν ορίζεται υποχρέωση

τήρησης βιβλίου συμβάντων, ο λουτρικός χώρος στερείται

ανατροφοδότησης για να εντοπίζει και να διορθώνει παθο-

γένειες. 

9. Οι πολύπλοκες διασώσεις που απαιτούν επέμβαση

ναυαγοσωστικής ομάδας, πιθανότατα δεν θα έχουν αίσιο

τέλος. Ο νόμος δεν απαιτεί την τυποποίηση (κοινή διδα-

κτέα ύλη, κοινό εκπαιδευτικό σύγγραμμα, προπόνηση προ-

σωπικού στις λουτρικές εγκαταστάσεις). Έτσι, οι

ναυαγοσώστες εκπαιδεύονται σε διαφορετικές τεχνικές.

Αν κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα συμβάν που απαιτεί

συντονισμό ομάδας ναυαγοσωστών (πχ η ακινητοποίηση

κατάγματος αυχένα έπειτα από πρόσκρουση με τον πυθ-

μένα), δεν θα έχουν κοινή τεχνική αντιμετώπισης και συ-

νεπώς θα μειωθεί το ποσοστό επιτυχίας.  

10.   Τον Αύγουστο οι τραυματισμοί και πνιγμοί θα αυξη-

θούν. Οι ναυαγοσώστες θα είναι κουρασμένοι από την

σεζόν. Χωρίς την υποχρέωση να κάνουν προπόνηση προ-

σωπικού για να κρατούν υψηλή την φυσική τους κατά-

σταση, και έχοντας απομακρυνθεί χρονικά από την ημέρα

που έλαβαν για τελευταία φορά οποιαδήποτε μορφή εκ-

παίδευσης.

Συμπερασματικά, το σπιράλ θανάτου αυτό το καλοκαίρι θα

είναι "μέτρια νομοθεσία, μέτρια εκπαίδευση, μέτριοι ναυα-

γοσώστες, αμείωτοι τραυματισμοί στο νερό". Η Ελλάδα

έχει νομοθεσία. Αλλά δυστυχώς περιέχει τεράστια κενά

και λάθη. Ο ναυαγοσώστης καλείται να επιτελέσει μια

αποστολή δυσανάλογη με το επίπεδο προετοιμασίας του.

Σίγουρα κάποιες ζωές θα σωθούν χάρη σε αυτόν. Αλλά

είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να σωθούν περισσότερες!

Η τραγωδία της μετριότητας της Ελληνικής νομοθεσίας

των Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας είναι η αιτία που και

φέτος θα χαθούν άδικα ανθρώπινες ζωές!

* Ο Στάθης Αβραμίδης, DipEd, BEd, MSc, MPH, PhD, ασχολείται

με την πρόληψη τραυματισμών στο ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι Επίκουρος

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ναυαγοσωστικής (Ν. 407/80) στη

ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επικεφαλής Αθλητικής

Ναυαγοσωστικής στην ΕΟΥΔΑ. Βραβεύτηκε x2 από το Παγκόσμιο

Hall of Fame Κολύμβησης και x3 από την Βασιλική Κοινοπολιτεία

Διάσωσης «για την εξέχουσα παγκόσμια συνεισφορά του στην

ναυαγοσωστική». Το World Open Water Swimming Association τον

κατατάσσει στους 50 Σπουδαιότερους Υδατανθρώπους στην Ιστο-

ρία της Κολύμβησης. Έγραψε 16 βιβλία εφαρμοσμένης και αθλητι-

κής ναυαγοσωστικής. www.stathisavramidis.blogspot.gr.
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Δήλωση Νίκου Χουντή για το μεταρ-

ρυθμιστικό πακέτο της Ευρωζώνης:

«Η ΟΝΕ αποτελεί για τους ευρωπαϊ-

κούς λαούς και τη δημοκρατία, μια μη-

χανή παραγωγής ιδιόμορφων

πολιτικών πραξικοπημάτων»

Με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη

στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου για το μεταρρυθμιστικό πα-

κέτο της Οικονομικής και

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που είχε

προτείνει η Κομισιόν, ο ευρωβουλευ-

τής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουν-

τής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση
αποτελεί για τους ευρωπαϊκούς λαούς
και τη δημοκρατία, μια μηχανή παρα-
γωγής ιδιόμορφων πολιτικών πραξικο-
πημάτων.
Δεν είναι μακρινό το 2010 όταν η ΕΚΤ
και η Κομισιόν απειλούσαν την Ιρλαν-
δία να δεχτεί ένα πρόγραμμα οικονο-
μικής καταστροφής, ώστε να σωθούν
οι πτωχευμένες τράπεζες και να πλη-
ρώνει σήμερα ο ιρλανδικός λαός.

Ούτε το 2013, όταν με πρωτοβουλία
Ντάισεμπλουμ, τίναξαν το τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου στον αέρα, επι-
βάλλοντας κούρεμα καταθέσεων και
πολιτικές λιτότητας, ώστε να πληρώ-
σουν οι Κύπριοι τα λάθη των τραπεζών
και των εποπτικών μηχανισμών τους.
Δεν ξεχνάμε τι έγινε, και τι συνεχίζε-
ται να γίνεται, στην Ιταλία, με τα μίνι-
πραξικοπήματα και τους διορισμούς
πρωθυπουργών, όπως του κ. Μόντι.
Δεν ξεχνάμε, όμως, και τα πραξικοπή-
ματα στην Ελλάδα, με τις κυβερνήσεις
τεχνοκρατών, όπως του κ. Παπαδήμου
και την επιβολή capital controls, ώστε
να εκφοβηθεί ο ελληνικός λαός στο
δημοψήφισμα του 2015, στο οποίο, με
συντριπτική πλειοψηφία, απέρριψε τη
συνέχιση της λιτότητας και οι «Θε-
σμοί», μαζί με την κυβέρνηση Τσίπρα,
μετέτρεψαν το ΟΧΙ σε ΝΑΙ στα Μνημό-
νια της καταστροφής. 
Η ΟΝΕ αποτελεί εργαλείο επιβολής
νεοφιλελεύθερης πολιτικής και κατα-
στρατήγησης της δημοκρατίας.

Η μόνη ελπίδα που έχουν οι λαοί για
ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη, βιώ-
σιμη και ισότιμη ανάπτυξη, είναι η
υπέρβαση του ευρώ, η ισχυροποίηση
των δημοκρατικών και λαϊκών θεσμών,
και η δημιουργία νέων μορφών συνερ-
γασίας μεταξύ ισότιμων, αλληλέγγυων
και δημοκρατικών χωρών».

Οι κλινικές μελέτες συνεπάγονται ση-

μαντικά έσοδα για το δημόσιο σύ-

στημα υγείας ενώ συμβάλουν στην

ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας

και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων

του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέ-

κεται σε αυτές. Το κυριότερο όμως

από όλα είναι ότι αποκτάει πρόσβαση

σε καινοτόμες θεραπείες και νέα απο-

τελεσματικά φάρμακα ένας πολύ ση-

μαντικός αριθμός ασθενών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ που

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο με

τίτλο «Σύγχρονη Δυτική και Ιπποκρα-

τική Ιατρική Πρακτική. Εξατομικευ-

μένη - Στοχευμένη Θεραπεία των

Νεοπλασμάτων» για το 2017 εγκρίθη-

καν μόλις 136 νέες κλινικές μελέτες.

Το 2015 διεξήχθησαν 204 νέες κλινι-

κές μελέτες ενώ το 2016 μόλις 164. 

Όπως επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι

η Ελλάδα απορροφά 80 εκ. ευρώ ετη-

σίως από τα 35 δις ευρώ που διατίθεν-

ται για κλινικές μελέτες στην

Ευρώπη, μόλις το 2,2‰ (τοις χιλίοις)

των κονδυλίων! Με αυτό τον τρόπο

καλύπτουν μόνο το 4% της συνολικής

φαρμακευτικής δαπάνης! 

Έντονη ανησυχία αλλά και προβλημα-

τισμός επικρατεί για ποιο λόγο στην

Ελλάδα είμαστε τόσο πίσω και δεν

μπορούμε να συναγωνιστούμε ούτε

κατ’ ελάχιστο αντίστοιχες χώρες της

Ευρώπης. 

Βλέπουμε δηλαδή άλλες χώρες να

προσελκύουν κλινικές μελέτες εκα-

τοντάδων εκατομμυρίων και η Ελλάδα

να απέχει πολύ από ένα τέτοιο στόχο!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί

το Βέλγιο που με παρόμοιο πληθυσμό

με αυτό της Ελλάδας απορροφά του-

λάχιστον 2,5 δις και καλύπτει με αυτό

τον τρόπο το 50% της συνολικής ετή-

σιας φαρμακευτικής του δαπάνης. 

Ερωτάστε: 

1) Για ποιο λόγο το 2017 είχαμε μόλις

136 νέες κλινικές μελέτες, ενώ το

2015 είχαμε 204 κλινικές μελέτες;

2) Ποιο είναι επιτέλους το υλοποι-

ήσιμο σχέδιό σας;

«Εμβάθυνση ΟΝΕ»
Aιματηρές θυσίες για τα κέρδη

μνημόνια διαρκείας στην Ελλάδα

Τις προτάσεις της Κομισιόν για την «εμβάθυνση
της ΟΝΕ» παρουσίασε ο Επίτροπος V. Dombrovskis

στη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο (11.6.18), επιβεβαιώνοντας την προσή-

λωση της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων στις

αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, τα αντιλαϊκά μνη-

μόνια διαρκείας σε όλα τα κράτη μέλη με εργαλεία

το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το «Ευρωπαϊκό

Εξάμηνο». Αναφέρθηκε ακόμη στις επιμέρους δια-

φωνίες των κυβερνήσεων των κρατών μελών,

όπως για το εάν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στα-

θερότητας (ESM) θα ενταχθεί στην ΕΕ  ή  θα είναι

διακυβερνητικό όργανο, που εκφράζουν τους οξυ-

μένους ανταγωνισμούς των επιχειρηματικών τους

ομίλων.

Στη συζήτηση παρενέβη ο ευρωβουλευτής του

ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος τονίζοντας μεταξύ

άλλων:

«Την ώρα αυτή, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,

με ουσιαστική συμφωνία των άλλων αστικών κομ-

μάτων παρά τις ανούσιες επικοινωνιακές διαφορο-

ποιήσεις τους, ψηφίζει στην Ελληνική Βουλή, 4ο

μνημόνιο μακράς πνοής, ξαναληστεύοντας το

λαό, ξαναστηρίζοντας το κεφάλαιο, η συζήτηση,

εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για εμβάθυνση της Νο-

μισματικής Ένωσης αποδεικνύει ότι τα μνημόνια

διαρκείας δεν είναι Ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά

γενικευμένη στρατηγική του κεφαλαίου που συν-

τονίζει η Ευρωπαϊκή του Ένωση. 

Ο ESM μετεξελίσσεται στο ίσης βαρβαρότητας 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Η Ενιαία Οικονομική Διακυβέρνηση, το Δημοσιο-

νομικό Σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το Σύμ-

φωνο για το Ευρώ κ.λπ. – σιδερένιοι κανόνες

επιτήρησης της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερ-

νήσεων, ενσωματώνονται στο κοινοτικό δίκαιο

και τις εθνικές νομοθεσίες.  

Στόχος: να συναινέσουν οι λαοί στα μνημόνια

διαρκείας, να βάλουν πλάτη με αιματηρές θυσίες

στα κέρδη των μονοπωλίων. 

Μονοπώλια, Ευρωπαϊκή Ένωση, αστικές κυβερνή-

σεις και μνημόνια ταυτίζονται.   

Για τους λαούς, «Καθαρή έξοδος» απ’ αυτά, σημαί-

νει:

Οργάνωση, αντεπίθεση, αποδέσμευση από την

Ευρωπαϊκή Ένωση, απαλλαγή από τα μονοπώλια

και την εξουσία τους». 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Ανησυχητική η μείωση του αριθμού των κλινικών μελετών στην Ελλάδα!
Ερώτηση των βουλευτών Βασίλη Οικονόμου & Ιάσονα Φωτήλα

Διαφορές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

των Ευρωπαίων πολιτών

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή

ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαφορές στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση των Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι διαφορές ως προς το ποσοστό και

την ποιότητα εκπαίδευσης των Ευρωπαίων πολιτών είναι αρκετά μεγάλες

στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε ηλικίες 25 έως 64 ετών. Οι

αποκλίσεις που παρατηρούνται είναι ιδιαίτερα έντονες ανάμεσα στα δυτικά

κράτη-μέλη σε σχέση με τα ανατολικά, ενώ το ίδιο ισχύει και ανάμεσα στα

κράτη-μέλη Βορρά και Νότου.  

Ο ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή, αν αναγνωρίζει τις εν λόγω διαφο-

ρές και τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές προοπτικές των Ευρωπαίων.

Ζητά επίσης από την Επιτροπή να τοποθετηθεί για το πως σκοπεύει να υπο-

στηρίξει τα εκπαιδευτικά συστήματα των πιο αδύναμων κρατών.

Η ΟΝΕ αποτελεί εργαλείο επιβολής νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής και καταστρατήγησης της δημοκρατίας

Δήλωση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή



18 ΣΕΛΙΔΑ - 16  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                      ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΔΑ:ΩΧ6ΔΩΛ6-09Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπηρεσίας
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 13-06-2018
Αρ. Πρωτ. : 8993
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ. : Κ. Μωραΐτη
Τηλ.    : 210 6625682 
Φαξ     : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ασφαλτικών 2018» προϋπολογι-
σμού 40.231,00€ χωρίς ΦΠΑ, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Η προμήθεια αφορά τα είδη των
τμημάτων 1, 2 και 3 όπως αναλυ-
τικά περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/26/2018 καθώς και στα παραρ-
τήματά της I έως VII τα οποία απο-

τελούν αναπόσπαστο μέρος των
όρων διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμε-
νοι θα πρέπει να καταθέσουν προ-
σφορά είτε για το σύνολο των
ειδών, είτε για κάθε ένα από τα τρία
(3) τμήματα. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Η εν
λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτη-
θεί από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.ko-
ropi.gr. Πλήρης διακήρυξη θα αναρ-
τηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
28η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη με
ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-
ρών 10:00 και ώρα λήξης παραλα-
βής προσφορών 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο
δημοτικό κατάστημα. Σε περίπτωση
που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός
στις 28/06/2018 λόγω απεργίας ή
ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις
02/07/2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια
ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσί-
ευση ή ειδοποίηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλώνμ 12, Ραφήνα
Ραφήνα 7/6/2018   /    Αρ. Πρ. 6811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η Όλγα Καντερέ του Νικολάου και της
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος
1977 και είναι, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, Ηρώων Πολυ-
τεχνείου 15, έχει υποβάλλει αίτηση για αλλαγή του επω-
νύμου του υιού της Νικολάου Σάμιου του Σίμου, που
γεννήθηκε στις 14-02-2015 στο Αμαρούσιον Αττικής, κα-
τοίκου ομοίως, από “Σάμιος” σε “Καντερές - Σάμιος”.
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλλει στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου,
Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα, τις αντιρρήσεις του για την
πιο πάνω αλλαγή.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ

ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για

την υποβολή των προσφορών στον εν θέματι Διαγωνισμό.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

09/07/2018 και ώρα 12.00

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09/07/2018

και ώρα 12:30μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.

«Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας»

για το καλοκαίρι του 2018

Η κατασκήνωση θα ανοίξει τις πόρτες τον  Αύγουστο και

θα λειτουργήσει για 3 περιόδους:

Α’ Περίοδος:  1 Αυγούστου – 10 Αυγούστου 2018

Β΄ Περίοδος:  12 Αυγούστου   – 21 Αυγούστου 2018

Γ’ Περίοδος:   23  Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2018

Δεχόμαστε αιτήσεις από την Παρασκευή 15/6 μέχρι και

τη Δευτέρα 16/7.

Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και τα αυστηρά κριτή-

ρια λειτουργίας, τις εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής αλλά

και το πολύ-επίπεδο διαδραστικό πρόγραμμα ψυχαγω-

γίας, βασικό μέλημα του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι η ευ-

χάριστη απασχόληση και προσεκτική φροντίδα των

παιδιών.   Η Παιδική Εξοχή απευθύνεται σε παιδιά από

6-16 ετών.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το

ποσό συμμετοχής, όπως και πέρυσι, καθορίζεται για

τους κατασκηνωτές (παιδιά) σε 30,00€ / παιδί. Τα παιδιά

των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των δικαιούχων ΚΕΑ

και τα παιδιά που ο ένας εκ των δυο γονέων είναι άνερ-

γος δεν θα καταβάλουν οικονομική συμμετοχή.

Το IBAN του Δήμου Λαυρεωτικής στο οποίο θα κατατί-

θεται το ποσό της συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα,

είναι GR0201101440000014454007320. Το διπλότυπο

απόδειξης κατάθεσης θα δίδεται στον διαχειριστή της

κατασκήνωσης, κατά την είσοδο των παιδιών σε αυτή.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα εξής σημεία:

Στο Δημαρχείο Κερατέας:  Πρωτόκολλο Κερατέας Λε-

ωφόρος Αθηνών – Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001     και

Στο Δημαρχείο Λαυρίου: Πρωτόκολλο Λαυρίου Κουν-

τουριώτου 1, Λιμάνι Λαυρίου, Τ.Κ. 19500 . 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να

καλούν στα τηλέφωνα:   Για την Κερατέα: 22993 20238

κ.Καζιάνης και 22993 20213 κα.Κουτσουνάκη. Για το

Λαύριο: 22923 20176 κα. Ζαρίφη και 22923 20110

κα.Κόκκα.

Πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από το Κέντρο Κοι-

νότητας Δήμου Λαυρεωτικής στο τηλέφωνο

2299320228 Μακρή.

Well done, Mr Tsipras...»
Σχόλιο του Δημάρχου Μαρκοπούλου

Σωτήρη Ι. Μεθενίτη 

για τη Συμφωνία Αθηνών – Σκοπίων

«Διάβασα με προσοχή, το σχετικά σύντομο Κείμενο

της Συμφωνίας Αθηνών - Σκοπίων, όπως το δημοσί-

ευσε η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Διαπίστωσα, οτι απο την

πλευρά της Κυβέρνησης, ειπώθηκαν μέχρι χθες, δύο

μεγάλα ψέματα!

Το πρώτο, έχει ηδη επισημανθεί απο

πολλούς: Ο όρος Βόρεια Μακεδονία,

στο σκοπιανό γλωσσικό Ιδίωμα, ΔΕΝ

υπάρχει πουθενά!!! Παντού γράφεται,

στα ΑΓΓΛΙΚΑ και μόνο, ο σχετικός

όρος, NORTH MACEDONIA. Άρα το

erga omnes, της ονομασίας του κρά-

τους, με κυριλλική γραφή, πήγε περί-

πατο.... 

Δεύτερον, το περιβόητο Δημοψήφισμα, που θα  έκα-

ναν οι Σκοπιανοί, (το μεγάλο Άλλοθι του Καμμένου και

πολλών άλλων), ειναι τελείως ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ(!!!)

όπως ΡΗΤΑ προβλέπει το Άρθρο 1, παράγραφος 4,

εδάφιο γ και επαναλαμβάνεται, στο Άρθρο 2, παρά-

γραφος 4Β, εδάφιο 2! Κατά συνέπεια, μόλις τελει-

ώσουν με θετική ψήφο, υπέρ της Συμφωνίας, στη

Βουλή τους  και ολοκληρώσουν τις συνταγματικές

αλλαγές, εμείς είμαστε ΑΜΕΣΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ,

να συναινέσουμε, στην ταχύτατη έναρξη, της διαδι-

κασίας ένταξής τους, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή

Ένωση!! 

Κατά συνέπεια, Κυβέρνηση, που να περνάει τα χειρό-

τερα Μνημόνια, όπως και το σημερινό, χωρίς ουσια-

στικές λαϊκές αντιδράσεις, οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ κ.λπ., ΔΕΝ

θα μπορούσαν να βρούν!! 

Επίσης, οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΔΕΝ θα μπορούσαν να βρουν,

πιο υποτακτική Κυβέρνηση, που με ελάχιστα, σχεδόν

ανύπαρκτα, εθνικά ανταλλάγματα, θα έβαζε ταχύτατα,

τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, για να αποφύγουν δια παντός,

οποιαδήποτε γεωπολιτική επιρροή, απο την Ρωσία.... 

Well done, Mr Tsipras...»

EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ασκληπιείο Βούλας, παλιό ορθοπεδικό νοσοκομείο, είναι

το μοναδικό Δημόσιο νοσοκομείο στην Νοτιοανατολική Ατ-

τική, σε έκταση πολλών χιλιομέτρων μέχρι το Τζάνειο στον

Πειραιά. Δεν υπάρχει καμιά δημόσια υπηρεσία υγείας στο μέ-

τωπο αυτό. Αντίθετα, έχει γεμίσει με μεγάλες ιδιωτικές επεν-

δύσεις (Metropolitan, Ιατρικό, και όχι μόνο). 

Η πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της συρ-

ρίκνωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, έχει φέρει τα

πράγματα στο απροχώρητο, με στόχο να μεταφερθούν

κονδύλια από την Υγεία για την ισχυροποίηση της επιχει-

ρηματικής δράσης και την εξυπηρέτηση των δανειστών,

ανοίγοντας το δρόμο στους επιχειρηματίες της Υγείας.

Για όλα αυτά κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, και καλούμε

σε σύσκεψη τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και

όλους τους μαζικούς φορείς της περιοχής (Συλλόγους Γυ-

ναικών, Εργατικά Σωματεία, Αυτοαπασχολούμενους, την

Ένωση Γονέων, Συλλόγους Γονέων, Αθλητικούς Συλλό-

γους, Συνταξιούχους) 

στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

την ΠΕΜΠΤΗ 21/6/2018 στις 7 μμ. 
Απαιτούμε: 

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ει-

δικοτήτων με βάση τις ανάγκες. Καμιά απόλυση, μονιμο-

ποίηση όλων των συμβασιούχων. 

• Όλα τα έργα του νοσοκομείου με ευθύνη του Δημοσίου,

ενταγμένα σε σχέδιο συνολικότερης αναβάθμισης των

υπηρεσιών του νοσοκομείου, ίδρυση νέων τμημάτων κλπ.

με βάση τις ανάγκες της περιοχής. 

• Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας της ζωής

των εργαζομένων και των ασθενών μέσα σε όλους τους

χώρους δουλειάς και στα Δημόσια νοσοκομεία. 

• Να σταματήσουν οι ασθενείς να πληρώνουν με οποιοδή-

ποτε τρόπο για εξετάσεις, φάρμακα, θεραπείες κλπ, είτε

είναι Έλληνες ή μετανάστες.

• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΘΕΙ 

ΕΝΑΝΤΙΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗ ΘΕΛΟΥΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ -

ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ 

Ομάδα Γυναικών Γλυφάδας ΟΓΕ, Oμάδα Γυναικών ΟΓΕ

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Σύλλογος Εκπαιδευτικών

ΠΑΜΕ, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, Παράρτημα Σωματείου

Επισιτισμού-Τουρισμού, Εργαζόμενοι Δήμου Γλυφάδας 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  16  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Γραφικών Τεχνών

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραφικών Τεχνών και το 2ο

Θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών θα πραγματοποι-

ηθούν από 1 έως 8 Ιουλίου 2018 στο Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων, με συνδιοργανωτές το Μουσείο Τυπογρα-

φίας και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων, την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων

Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (HELGRAMED) και το

Σωματείο Επαγγελματιών Μεταξοτυπών Ελλάδος

(Σ.Ε.Μ.Ε), με την υποστήριξη της Σχολής Καλών Τεχνών

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της FESPA.

Η Ελληνική επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και

οι κλάδοι της βιομηχανίας των Γραφικών Τεχνών, των

Εκτυπώσεων, Εκδόσεων και της Συσκευασίας καλούν

όλες και όλους να δηλώσουν συμμετοχή στο 1o Πανελ-

λήνιο Συνέδριο και το 2ο θερινό εργαστήριο Γραφικών

Τεχνών.

Η εβδομάδα του συνεδρίου και του θερινού εργαστηρίου

θα ξεκινήσει με τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου Τυ-

πογραφίας και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών την Κυ-

ριακή 1η Ιουλίου 2018.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλά-

ξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις επιστημονικές

και τεχνολογικές εξελίξεις, για την ανάπτυξη των πε-

δίων του πολιτισμού, με την Τυπογραφία και την Τεχνο-

λογία Γραφικών Τεχνών στο επίκεντρο.  

Ζητούνται 48 ειδικότητες
εργασίας για την Παιδική
κατασκήνωση Κερατέας

Με σκοπό την άρτια διεξαγωγή του κατασκηνωτικού

προγράμματος, ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει  την

πρόσληψη προσωπικού στην Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερα-

τέας.                                         Οι ειδικότητες των 48 ερ-

γαζομένων που θα στελεχώσουν την κατασκήνωση

(ομαδάρχες, συντονιστές,  ψυχαγωγοί, γυμναστές, απο-

θηκάριους, γιατρό, νοσοκόμο κ.ά.

Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 18.06.2018

έως και τις 22.06.2018, στην υπηρεσία Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού& Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικού στο Δη-

μαρχείο Λαυρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα

2292320176 κα. Ζαρίφη και  2299320213 κα. Κουτσου-

νάκη, καθημερινές 08:00- 15:00 για περισσότερες πλη-

ροφορίες.

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 εί-

μαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι αν δεν

θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακαλούμε να μας

το γνωστοποιήσετε, με επιστολή, mail, φαξ (210 9658.949)

ή τηλέφωνο (210 6030655).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε την εφημερίδα.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.

ΤΗΛ.2106624420 - FAX:2106022094                                                                        

e-mail:kskorop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προκηρύσσει διαγω-

νισμό συμφέρουσας προσφοράς για την ασφάλεια των κυ-

νηγών του, που αριθμούν περίπου τους 2500, κατά την

κυνηγετική περίοδο 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις προ-

σφορές τους έως και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 στα

γραφεία του Συλλόγου ( Δευτέρα – Παρασκευή 8.30π.μ.-

13.00μ.μ

Πληροφορίες καθώς και τεχνικές προδιαγραφές στα γρα-

φεία του Συλλόγου, οδός Χρήστου Δημητρίου 18, Κορωπί.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ 

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παλλήνης

Τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ και ΙΟΥΛΙΟ 2018 το Κοινωνικό Αν-

ταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης θα λειτουργεί

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-14.00 και το Σάββατο

10.00-14.00.

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

ΔΗΜΟΤΙΚH ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Με δεδομένη την προβληματική κατάσταση των συγ-

κοινωνιών στην περιοχή του Δήμου μας και την παθητική

στάση της Δημοτικής Αρχής αναλάβαμε πρωτοβουλία και

αντιπροσωπεία της παράταξής μας με την επικεφαλής

την Αθηνά Κιούση και τα μέλη Δώρα Παύλου,  Κωνσταν-

τίνο Μυλωνά επισκέφθηκε στις 8/6/2018 τον Ο.Α.Σ.Α. και

συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σκουμ-

πούρη και συνεργάτες του.

Θέσαμε τα παρακάτω χρονίζοντα αιτήματα για τα προβλή-

ματα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην περιοχή μας:

• Ελλιπής συγχρονισμός των δρομολογίων του

μετρό/προαστιακού και των λεωφορειακών γραμμών.

• Επαναφορά του πρωινού δρομολογίου της λεωφορει-

ακής γραμμής 330 και πύκνωση των δρομολογίων .

• Λεωφορειακή γραμμή,  που να διέρχεται μέσα από το

Κίτσι για τη σύνδεσή του με το Κορωπί

• Πύκνωση των δρομολογίων της γραμμής 309.

• Έναρξη λειτουργίας της τηλεματικής για τις στάσεις λε-

ωφορείων στο σταθμό του προαστιακού.

• Βελτίωση της προβληματικών υποδομών στο χώρο στάθ-

μευσης αυτοκινήτων στο σταθμό του προαστιακού και ειδικά

στις σκάλες που οδηγούν στους χώρους στάθμευσης.   

• Επέκταση των δρομολογίων του Μετρό/Προαστιακού

πέραν τις 23.00 και πύκνωση των δρομολογίων.

Έγινε εποικοδομητική συζήτηση και υπήρξε εκ μέρου του

Ο.Α.Σ.Α. διάθεση για προσπάθεια ικανοποίησης των πε-

ρισσοτέρων αιτημάτων μας. Δεσμεύτηκαν ιδιαίτερα για

τη βελτίωση του συγχρονισμού τραίνων και λεωφορείων,

για την τοποθέτηση στεγάστρων στις λεωφορειακές στά-

σεις στο σταθμό του προαστιακού και στη μελέτη της διέ-

λευσης της γραμμής 120 μέσα από το Κίτσι.

Προσδοκούμε στην ανταπόκριση εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Α

και δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε στενά τις ενέρ-

γειές της διοίκησής του για την βελτίωση της καθημερι-

νότητας όλων μας.

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

protovouliapolitonkoropiou@gmail.com
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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

Αλλαξε χέρια η Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-

ρού, σε μια σεμνή τελετή, 8 Ιουνίου. Από το προσωρινό

στο νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ..

Νέος Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναδείχθηκε με ισχυρή πλει-

οψηφία, κατά τη συνεδρίασή του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ., της

7ης Ιουνίου 2018, ο Νικόλαος Οικονομόπουλος (Μαιευ-

τήρας - Γυναικολόγος), τέως Γενικός Γραμματέας του

Ε.Ε.Σ. και επί σειρά ετών Ερυθροσταυρίτης με την ιδιό-

τητα του ιατρού Σαμαρείτη. 

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος παραλαμβάνοντας την προ-

εδρία από τον απερχόμενο Πρόεδρο, πρέσβυ ε.τ.,  Αλέξη

Αλεξανδρή ευχαρίστησε θερμά τα παριστάμενα μέλη της

προσωρινής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ. για την άψογη συνερ-

γασία όλο το προηγούμενο διάστημα, σε μία σειρά από

ζητήματα, ορισμένα από τα οποία  παρουσίασαν μεγάλη

συνθετότητα και δυσκολία. 

Ο Ν. Οικονομόπουλος διαβεβαίωσε ότι με την εν γένει

παρουσία του αλλά και τις στοχευμένες πρωτοβουλίες

που θα αναλάβει, ο Ε.Ε.Σ. θα εισέλθει σε μια σταθερή

τροχιά ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού, από την οποία

θα ωφεληθούν οι ευάλωτοι συνάνθρωποί μας, οι πολυά-

ριθμοι εθελοντές και τα στελέχη του Οργανισμού. 

Παράλληλα, εμβαθύνοντας την ήδη άψογη συνεργασία

με την ελληνική κυβέρνηση και τη Διεθνή Ομοσπονδία

Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.), θα

αναδειχθούν περαιτέρω οι 7 Θεμελιώδεις Αρχές που διέ-

πουν το Παγκόσμιο Κίνημα Ερυθρού Σταυρού, σε πνεύμα

αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοϋποστήριξης. 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αλεξανδρής στην εισαγω-

γική του ομιλία δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για τα

όσα κατάφερε να επιτύχει το προσωρινό Διοικητικό Συμ-

βούλιο, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, θέτον-

τας τις βάσεις, ώστε ο Ε.Ε.Σ. να διαδραματίσει τον

κομβικό ρόλο που του αναλογεί στην ελληνική κοινωνία.

Από το νέο Κ.Δ.Σ. στην τελετή παρέστησαν η Γενική

Γραμματέας Περιμένη Δέσποινα, η Ταμίας Ε.Ε.Σ. Μονα-

χού Όλγα και η Σύμβουλος Ε.Ε.Σ. Τσίτσου Λίνα. Από το

απερχόμενο Κ.Δ.Σ. παρόντες ήταν επίσης η τ. Γ΄ Αντι-

πρόεδρος Χαρατσάρη-Βαληνάκη Χριστίνα και ο Σύμβου-

λος Κουτσονάσιος Χρήστος. 

Νέα Διοίκηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

. . . γ ια την υγειά μας

Έκτη χώρα η Ελλάδα σε

εμφάνιση άνοιας 
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την εμφάνιση άνοιας

στην Ελλάδα.

Κατέχει την έκτη θέση, μεταξύ 44 χωρών του Οργανι-

σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

σε επίπτωση της νόσου στον γενικό πληθυσμό.

Η χώρα μας εμφανίζει 20 ασθενείς ανά 1.000 κατοί-

κους, με μέση αναλογία στον ΟΟΣΑ τους 15 ασθενείς

ανά 1.000 κατοίκους.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω

την επόμενη εικοσαετία, με την αναλογία να ανεβαίνει

στους 30 ασθενείς ανά 1.000 κατοίκους.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους ασθενείς με ημι-

κρανία η απόσυρση του φαρμάκου Zomigon από την

Ελλάδα  σύμφωνα με καταγγελίες  που δέχεται ο Σύλ-

λογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλά-

δος από ασθενείς  οι οποίοι  δυσκολεύονται ή

αδυνατούν να βρουν το Zomigon στα φαρμακεία.

Η απόφαση της εταιρείας AstraΖeneca για διακοπή της

κυκλοφορίας της ζολμιτριπτάνης, ουσιαστικά αφήνει

τους ασθενείς με ημικρανία  χωρίς επαρκή κάλυψη για

την αντιμετώπιση των κρίσεων ημικρανίας τους, δεδο-

μένου ότι στην ελληνική αγορά δεν κυκλοφορεί άλλο

σκεύασμα ζολμιτριπτάνης.

Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία

Ελλάδος με επιστολή του  τόσο προς την AstraZeneca

όσο και προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας επι-

σημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής της ζολμι-

τριπτάνης στην Ελληνική αγορά, λαμβάνοντας υπόψιν

την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών που την

έχουν ανάγκη.

Η Ζολμιτριπτάνη θεωρείται από τους ιατρούς φάρμακο

πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση της ημικρανι-

κής κρίσης, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και

γρήγορα, καταστρέφει την ημέρα του ασθενή, καθι-

στώντας τον ανήμπορο ακόμη και για απλές λειτουρ-

γίες. 

Για περισσότερες πληροφορίεςτηλ. 210 3645 629,

Ρούλα Μητά r.mita@apr.com.gr  ή/  Καίτη Αντωνοπού-

λου k.antonopoulou@apr.com.gr.

Απόσυρση του φαρμάκου Zomigon δημιουργεί 

προβλήματα στους ασθενείς με ημικρανίες

Την Τρίτη στις 5 Ιουνίου 2018 και

ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκαν

στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

«Ιπποκράτειο» τα εγκαίνια της

ανακαινισμένης αίθουσας εγχύ-

σεων της Β' Πανεπιστημιακής Πα-

θολογικής Κλινικής.

Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με τη

φροντίδα της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Ασθενών, Γονέων, Κηδε-

μόνων και Φίλων Παιδιών με

αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

«ΡευΜΑζήν».

Οι ασθενείς με αυτοάνοσα ρευμα-

τικά νοσήματα συχνά ακολουθούν

θεραπείες, οι οποίες πολλές

φορές έχουν τη μορφή πολύωρων

εγχύσεων. Επειδή τα δημόσια νο-

σοκομεία δε δύνανται πάντοτε να

εξασφαλίσουν τις ιδανικές συνθή-

κες για τη διεξαγωγή των εν λόγω

Aνακαινίστηκε αίθουσα της Β' Πανεπιστημιακής 

Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α “Ιπποκράτειου”

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 

Πρόσκληση σε ημερίδα καλεί το Κέντρο Υγείας

Βάρης, με θέμα “Πρόληψη και προαγωγή υγείας”,
που θα λάβει χώρα την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018,

ώρες 11.30-14.00 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Προεδρείο: π.Μιχαήλ Δανδουλάκης Διευθυντής Γε-

νικής Ιατρικής, Συντονιστής Ε.Λ. Κ.Υ. Βάρης, Ελευθέ-

ριος Θηραίος Διευθυντής Γενικής Ιατρικής,

Αναπληρωτής Συντονιστής Ε.Λ. Κ.Υ. Βάρης, Πασχαλιά

Τιμαγένη Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου

«Ασκληπιείο Βούλας»

11.30-12.00 Εγγραφές - Χαιρετισμοί

12.00-12.30 «ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ»

π.Μιχαήλ Δανδουλάκης - Ελευθέριος Θηραίος

12.30-12.50 «Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΦΥ»

Αλέξανδρος Παστρούδης, Ορθοπεδικός Δι/ντής ΣΤ΄Ορθοπε-

δικού Τμήματος, Υπεύθυνος Ιατρείου Οστεοπόρωσης, Γ.Ν.

«Ασκληπιείο Βούλας»

12.50-13.10 «ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»

Δήμητρα Φώτη Επισκέπτρια Υγείας Κέντρου Αιμοδοσίας

Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

13.10-13.30 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»

Καλλιόπη Γιαλεδάκη Μαία, Msc Δημόσια Υγεία, Κ.Υ. Βάρης

13.30-14.00 Συζήτηση

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

“Πρόληψη και προαγωγής

υγείας”

ΠΡΙΝ την ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕΤΑ την ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ



22 ΣΕΛΙΔΑ - 16  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                      ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΦΙΓΟΥΡΩΝ

από τον ΑΘΛΗΤΗ του ΝΟΒ 

ΝΙΚΟΛΑ ΠΛΥΤΑ

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 10,220 βαθμούς σημείωσε ο

αθλητής του ΝΟΒ Νικόλας Πλυτάς σε αγώνα που συμ-

μετείχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 9-10/6.

Ο Νικόλας Πλυτάς μετά από χρόνια εντατικής προπό-

νησης και προσπάθεια κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλ-

ληνας που σπάει το φράγμα των 10.000 βαθμών.

Η τεχνική επιτροπή της ΕΟΘΣΚΙ ενέκρινε και επίσημα

το ρεκόρ.

Με ανάλογο αποτέλεσμα θα έχει σίγουρα μια θέση στον

τελικό του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Σε-

πτέμβριο στα Γιάννενα και θα διεκδικήσει και κάποιο με-

τάλλιο.

Ημερίδα Στίβου στη Γλυφάδα οργάνωσαν O Γυμναστικός

Σύλλογος, o Δήμος Γλυφάδας και η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Πειραιά,

την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στο 6ο Δημοτικό Στάδιο Γλυ-

φάδας. Στην ημερίδα  συμμετείχαν περισσότερα από 1000

παιδιά μεταξύ των οποίων:

1. Αθλητές Στίβου των Special Olympics (ΑμεΑ)

2. Αθλητές/τριες των ακαδημιών των

• Γ. Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ  • Γ. Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

• Α.Γ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  • Α.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 

• Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    •   Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

• Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ   •   ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

• Α.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ/ΝΙΚΑΙΑΣ

• ΟΦΚΑ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  • ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ

• Α.Ο.Ν.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   • Α.Γ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

• ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Σε όλους τους νεαρούς αθλητές απονεμήθηκαν μετάλλια

και διπλώματα και για μια ακόμη χρονιά, η διοργάνωση στέ-

φθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Γιώργος Παπανικολάου, οι τέως δήμαρχοι  Κώστας Κόκκο-

ρης και Στ. Λανδράκης και θεσμικοί εκπρόσωποι 

• οι αντιδήμαρχοι Αιμίλιος Βουγιουκλάκης  

Για 18η  συνεχή χρονιά αγκάλιασε

ο κόσμος το “18ο Φεστιβάλ Γενι-

κής Γυμναστικής Ανατολικής Αττι-

κής”, που διοργάνωσε ο Δήμος

Λαυρεωτικής και το Νομικό Πρό-

σωπο Δημοσίου Δικαίου « ΘΟΡΙ-

ΚΟΣ», το οποίο χαρακτηρίστηκε

ως η μεγαλύτερη αθλητική εκδή-

λωση της Ανατολικής Αττικής και

μια από τις μεγαλύτερες στην Ελ-

λάδα. 

Συμμετείχαν 40 φορείς από όλη

την Ελλάδα με 82 προγράμματα

συνολικά, ενώ οι συμμετέχοντες

όλων των ηλικιακών ομάδων, από

την προσχολική ηλικία έως την

Τρίτη ηλικία, ξεπέρασαν τους

2000. Όλες οι ομάδες παρουσία-

σαν πρωτότυπα προγράμματα και

καταχειροκροτήθηκαν στο κατά-

μεστο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυ-

ρίου.

Το φεστιβάλ  άνοιξε με την προ-

γραμματισμένη παρέλαση-παρου-

σίαση των συμμετεχόντων και

της Πρόεδρου του  «ΘΟΡΙΚΟΣ»

Βελετάκου Ευαγγελία. Η παρου-

σίαση και η οργάνωση των προ-

γραμμάτων έγινε από την ηθοποιό

και γυμνάστρια Γιώτα Αγνάντη

καθώς και από τον Προϊστάμενο

του Τμήματος Αθλητισμού Παν-

ταζή Κωνσταντίνο.

Η εκδήλωση ενεργείται στα πλαί-

σιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμμα-

τος «Be Active» της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά

και υπό την αιγίδα  της Ελληνικής

Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Στο τέλος του Φεστιβάλ δόθηκαν

έπαθλα ιδιαίτερης σημασίας, αφού

επρόκειτο  για μια  συλλογή ορυ-

κτών μεταλλευμάτων  από την πε-

ριοχή της Λαυρεωτικής για καθέ

φορέα, ενώ για κάθε συμμετέ-

χοντα υπήρχε δίπλωμα και ανα-

μνηστικό καπέλο της

διοργάνωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο δή-

μαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, αντιδήμαρχοι σύμβουλοι

και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Ημέρα Στίβου στη Γλυφάδα

Έπεσε η αυλαία στο 18ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής

του Δήμου Λαυρεωτικής
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...στο κύλισμα της μπάλας

BASKET LEAGUE
Προβάδισμα τίτλου ο ΠΑΟ

Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Basket

League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτησή του

στον 3ο τελικό επί του Ολυμπιακού με 73-58 στο ΟΑΚΑ, με

την οποία έκανε το 2-1 στις νίκες.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το «διπλό» στο ΣΕΦ στον 2ο τε-

λικό και με βασικό όπλο και πάλι την καλή αμυντική λειτουρ-

γία, οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα κατά τη

μεγαλύτερη διάρκειά του. Με πρωταγωνιστές στην επίθεση

τους Καλάθη και Ρίβερς και με πολύτιμες βοήθειες αμυντικά

από τους Ογκαστ και Αντετοκούνμπο, ο Παναθηναϊκός ήταν

σταθερά μπροστά στο σκορ, ενώ η διαφορά άρχισε να παίρνει

διαστάσεις από τα μισά της 3ης περιόδου, φτάνοντας στη μέ-

γιστη τιμή της στις αρχές της 4ης (63-44 στο 32'). Στο τελευ-

ταίο πεντάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ύστατη

προσπάθεια ανατροπής, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν

να μειώσουν στους 9 (64-55) στο 37'.

Εκτός από τους Σπανούλη - Πρίντεζη και σε μικρότερο

βαθμό τους ΜακΛιν - Μιλουτίνοφ, για μια ακόμα φορά ο

Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις επιθετικά, υπέπεσε σε σω-

ρεία λαθών (12 έναντι μόλις 5 του Παναθηναϊκού) και είχε

κακές επιλογές και αστοχία στην επίθεση. Είναι χαρακτη-

ριστικό πως μέχρι το 34' οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σημει-

ώσει μόλις 40 πόντους. Επιπλέον, έδειξαν και πάλι

αδυναμία να ακολουθήσουν το ρυθμό των αντιπάλων τους

στο β' μέρος, με αποτέλεσμα να βρεθούν πολύ πίσω στο

σκορ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σίνγκλετον 9 (1 τρίποντο), Ρίβερς 15 (2

τρ.), Γκιστ 5, Λοτζέσκι 5 (1 τρ.), Καλάθης 13 (2/6 τρίποντα,

4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα σε 29'11''), Τζέιμς 14 (2

τρ., 4 ρ., 5 ασ.), Παππάς, Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους 5 (1

τρ.), Ογκαστ, Αντετοκούνμπο 7.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σπανούλης 14 (4 τρ.), Μιλουτίνοφ 8, Πρίν-

τεζης 12, Παπανικολάου 5 (1 τρ.), Μάντζαρης, ΜακΛιν 9,

Μπράουν 3, Παπαπέτρου, Στρέλνιεκς, Ρόμπερτς 2, Γουίλ-

τζερ 5 (1 τρ.).

SUPER LEAGUE
Μπάρκας μέχρι το 2022 στην ΑΕΚ

ΑΕΚ: Στην ανανέωση της συνεργασίας της με έναν από

τους πρωταγωνιστές της φετινής της πορείας, τον τερμα-

τοφύλακα Βασίλη Μπάρκα, προχώρησε η ΑΕΚ. Οπως ανα-

κοινώθηκε, ο 24χρονος πορτιέρο, που είχε αποκτηθεί το

2016 από τον Ατρόμητο, υπέγραψε επέκταση του συμβο-

λαίου του με την «Ενωση» μέχρι το 2022. Ο Β. Μπάρκας με

την απόδοσή του την περασμένη σεζόν υπήρξε ένας από

τους βασικούς «πυλώνες» των επιτυχιών της ΑΕΚ σε Ελ-

λάδα και Ευρώπη. Στα δύο χρόνια του στην ομάδα, αν και

έμεινε αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω

τραυματισμού, μετράει 37 συμμετοχές με την ΑΕΚ, ενώ

πρόσφατα κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Την απόκτηση του 27χρονου Γάλλου γκολκί-

περ Ζερεμί Μαλέρμπ, ανακοίνωσε ο Πανιώνιος. Την περα-

σμένη σεζόν ο παίκτης αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της

Σκωτίας με τη φανέλα της Νταντί Γιουνάιτεντ, ενώ έχει πε-

ράσει και από τα πρωταθλήματα του Βελγίου και της Λευ-

κορωσίας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Στο πρόσωπο του Ακη Μάντζιου βρήκε ο

Λεβαδειακός τη λύση για την τεχνική του ηγεσία τη νέα

σεζόν, με τον Ελληνα τεχνικό να επιστρέφει για 3η φορά

στην ομάδα της Βοιωτίας. Ο Α. Μάντζιος θα αντικαταστήσει

τον Ζοζέ Ανιγκό.

ΣΤΙΒΟΣ

«Ακυρη» μετά από τρία χρόνια

Πληρώνοντας τις αναποδιές του ταξιδιού της στο Οσλο, η

Κατερίνα Στεφανίδη, συμμετέχοντας στο διεθνές μίτινγκ

στίβου της σειράς «Diamond League», κινήθηκε σε «ρηχά

νερά» στο αγώνισμα του άλματος επί κοντώ, σε σχέση με

τις συνήθεις εμφανίσεις της. Η Ελληνίδα άλτρια ακυρώθηκε

μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,11 ένα

ύψος ασυνήθιστα χαμηλό γι' αυτήν. Την ίδια κατάληξη είχαν

και οι προσπάθειες της Κουβανής Σίλβα. Ηταν η πρώτη

φορά από το 2015 που η Στεφανίδη εγκαταλείπει αγώνα με

τρία άκυρα άλματα. Νικήτρια στο αγώνισμα ήταν η μεγάλη

αντίπαλος της Στεφανίδη, Αμερικανίδα Σάντι Μόρις, με κα-

λύτερο άλμα στα 4,81.

Ας σημειωθεί πάντως ότι το ταξίδι της Ελληνίδας αθλή-

τριας ήταν ιδιαίτερα περιπετειώδες και με απρόοπτα, αφού

τα κοντάρια της έφτασαν την τελευταία στιγμή πριν τους

αγώνες, ενώ οι αποσκευές της δεν αφίχθησαν ποτέ στη

Νορβηγία.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΟ - ΦΑΪΝΑΛ 8 ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τη φετινή του ευρωπαϊκή

πορεία η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, κατακτώντας το

Τσάμπιονς Λιγκ στο Φάιναλ 8 της Γένοβας. Στον τελικό οι

«ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 9-7 της «οικοδέσποινας»

του Φάιναλ 8 και εκ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών ομάδων

πόλο, Προ Ρέκο, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύ-

τητα στην επιτυχία της ελληνικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης για δεύ-

τερη φορά, μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2002. Επί-

σης πέτυχε το λεγόμενο «triple crown», επικρατώντας και

στις τρεις βασικές διοργανώσεις στις οποίες πήρε μέρος τη

σεζόν 2017-18 (καθώς είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα

και το Κύπελλο Ελλάδας). Πρόκειται για το τρίτο ευρω-

παϊκό τρόπαιο που κατακτούν οι «ερυθρόλευκοι»

Με άμυνα και Πάβιτς
Στον τελικό της διοργάνωσης, απέναντι στην ισχυρή και ου-

σιαστικά γηπεδούχο Προ Ρέκο, ο Ολυμπιακός πραγματο-

ποίησε μία από τις πλέον εντυπωσιακές του εμφανίσεις τη

φετινή χρονιά. Είχε άψογη αγωνιστική εικόνα, πάθος και

συγκέντρωση. Βασικός παράγοντας της επιτυχίας ήταν η

πολύ καλή αμυντική λειτουργία, με τον Κροάτη πορτιέρο

του Ολυμπιακού Πάβιτς να πρωταγωνιστεί, πραγματοποι-

ώντας κρίσιμες αποκρούσεις, και δικαίως να παίρνει τον

τίτλο του πολυτιμότερου του τελικού.

Την 3η θέση πήρε η Μπαρτσελονέτα, που στον μικρό τελικό

νίκησε την Γιουγκ με 14-8.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πάβιτς, Μυλωνάκης, Δελακάς, Γεννηδουνιάς

2, Φουντούλης 3, Νικολαΐδης, Δερβίσης 1, Μπούσλιε 1,

Μουρίκης, Γούνας 1, Αργυρόπουλος, Ομπράντοβιτς 1, Γα-

λανόπουλος.

ΠΡΟ ΡΕΚΟ: Τεμπέστι, Ντι Φούλβιο 2, Μάντιτς 1, Αλεσιάνι,

Μολίνα 1, Μποντέγκας, Ιβοβιτς 1, Ετσενίκ 1, Φιγκάρι, Φιλί-

ποβιτς 1, Αϊκάρντι, Τζίτο, Βολάρεβιτς.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018
Νικηφόρα «πρόβα» για τη Βραζιλία

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Χωρίς να πιάσει υψηλή απόδοση, η Βραζιλία

έκλεισε νικηφόρα την προετοιμασία της για το Μουντιάλ

της Ρωσίας, επικρατώντας της Αυστρίας με 3-0 στη Βιέννη,

σε διεθνές φιλικό - «πρόβα τζενεράλε» της «Σελεσάο» ενό-

ψει της έναρξης των υποχρεώσεων. Τα γκολ πέτυχαν οι

Γκαμπριέλ Ζεσούς (36'), Νεϊμάρ (64') και Κουτίνιο (69'). Οι

Βραζιλιάνοι έδειξαν επίσης σημάδια καλής αμυντικής λει-

τουργίας, κυρίως στο β' μέρος.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Την πορεία της Αργεντινής στα γήπεδα της

Ρωσίας έθεσε ως κριτήριο για το αν θα συνεχίσει στην

Εθνική ομάδα ο Λιονέλ Μέσι. Επειτα από τρεις χαμένους

τελικούς (Μουντιάλ 2014, Κόπα Αμέρικα 2015 και 2016), ο

σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θέτει το μεγάλο στόχο να

κατακτήσει με την «Αλμπισελέστε» το Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Αμφίβολος ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στην

Ουρουγουάη παραμένει για την Αίγυπτο ο σπουδαιότερος

παίκτης της ομάδας, Μοχάμεντ Σαλάχ, έπειτα από τον

τραυματισμό του στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο Ζεράρ Πικέ αποχώρησε από τη χτεσινή προπό-

νηση της Εθνικής Ισπανίας, εξαιτίας ενοχλήσεων στο αρι-

στερό γόνατο. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της

«Φούρια Ρόχα» για ενδεχόμενη απουσία του από τον

πρώτο αγώνα της ομάδας στις 15 Ιούνη, και μάλιστα με αν-

τίπαλο την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία.

Θριάμβευσε η Ρωσία!
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ρωσία την πρε-

μιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο κατάμεστο «Λουζ-

νίκι» απέναντι στη Σαουδική Αραβία, θριαμβεύοντας στο…

ρελαντί με 5-0, με τις δύο αλλαγές του Τσερτσέσοφ, Τσε-

ρίσεφ και Τζούμπα, να σκοράρουν τα τρία από τα πέντε

γκολ, υπό το βλέμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε τη σειρά των 

τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 92-76 στο

ΣΕΦ και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών της Basket

League.

Κορυφαίος για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Τζαμέλ ΜακΛίν,

με τους Πρίντεζη - Ρόμπερτς - Σπανούλη να ακολουθούν

σε ένα απόγευμα που ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς παίκτες

του σε καλή κατάσταση. Τζέιμς και Λοτζέσκι ξεχώρισαν

από από την πλευρά των «πρασίνων», ενώ Καλάθης και

Γκιστ δεν βοήθησαν τα αναμενόμενα.

Πλέον η σειρά των αγώνων επιστρέφει για τρίτη και τελευ-

ταία φορά στο ΟΑΚΑ, όπου όλα θα κριθούν στο 5ο και τε-

λευταίο παιχνίδι, Κυριακής 17 Ιούνη, στις 19.00.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

“Eφυγε” ο Παύλος Γιαννακόπουλος

Σε ηλικία 89 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο πρόεδρος της

ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού από το 1987 έως το

2012, Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο εκλιπών, πατέρας του

νυν προέδρου του Παναθηναϊκού, Δ. Γιαννακόπουλου,

ήταν επίσης ιδρυτής και πρόεδρος της φαρμακοβιομηχα-

νίας ΒΙΑΝΕΞ. Επί ημερών του η ομάδα μπάσκετ του Πα-

ναθηναϊκού κατέκτησε 6 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 13

πρωταθλήματα Ελλάδας και 9 Κύπελλα. Ακόμα, διετέλεσε

πρόεδρος όλων των ερασιτεχνικών τμημάτων του Πανα-

θηναϊκού από το 1987 έως το 1997.




