
21ο €

Από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την

κατ’ αρχήν συμφωνία με την FYROM.

Είπε ο Αλέξης Τσίπρας:

«Σε μια περίοδο που χώρες γύρω μας βυθίζονται
στον εαυτόν τους χτυπημένες από το μικρόβιο
του εθνικισμού, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και
πάλι...».
Πολύ ‘’εθνικιστικό’’ θαρρώ, να επαίρεται ο Πρω-

θυπουργός πως ‘’Η Ελλάδα πρω-
ταγωνιστεί και πάλι στα
Βαλκάνια’’, με τον ενδοτισμό της,

τουλάχιστον απέναντι στις απαι-

τήσεις των Αμερικανών να προ-

ωθήσουν το σχεδιασμό τους,

συμπίεσης της Ρωσίας, και από τα

Νοτιοδυτικά της, με την διεύ-

ρυνση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια.

Αλλά όχι μόνο απέναντι στους

Αμερικανούς, μα και απέναντι στην γερμανική

Ευρώπη, με τον οικονομικό έλεγχο των χωρών

της Ε.Ε., μέσω του μεταμφιεσμένου γερμανικού

μάρκου σε ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (ευρώ).

Και δεν σκέφτηκε καθόλου το ηγετικό κογκλάβιο

του Μαξίμου ότι τοιουτοτρόπως απολακτίζουμε

κάθε δυνατότητα εναλλακτικής στήριξης από μια

μεγάλη φιλική χώρα.

Αφήνω τη γενικόλογη ασάφεια «των χωρών
γύρω μας, που τις έχει χτυπήσει “το μικρόβιο του
εθνικισμού”», όταν η χώρα μας κυρίως, όπως και

άλλες χώρες της Ευρώπης, έχουν πληγεί από τον

ΗΙV από το AIDS των Εθνών. Είναι ο ιός που

πλήττει θανάσιμα το ανοσοποιητικό σύστημα των

λαών. Εκείνο που αποτελεί το κυριότερο και ισχυ-

ρότερο στοιχείο τους, το έθνος.

Το έχω αναναλύσει ξανά, αλλά πρέπει να το ξα-

ναθυμηθούμε, γιατί οι λέξεις έχουν συγκεκριμένη

σημασία.

Δεν θα απεμπολήσουμε τον ισχυρότερο συνε-

κτικό ιστό των λαών επειδή κάποιοι καπηλεύτη-

καν και καπηλεύονται τον εθνικισμό που, ειρήσθω

εν παρόδω, έχει αμφίσημη έννοια ακριβώς γι’

αυτόν τον λόγο- την καπηλεία- ούτε ‘’θα αλείψω

βούτυρο’’ στο ψωμί των αόρατων συνωμοτών της

παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Iδρύονται Σχολεία

& Νηπιαγωγεία

σε εξι Δήμους
Σελίδες 6

Η Ελληνική πανωλεθρία

και  ο θρίαμβος

των Σκοπιανών
του Νϊκου Ιγγλέση

Σελίδα 14

Mεγάλο πακέτο έργων
στο Δήμο 3Β 

Σελίδα 6

Lightning, Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα νέων 

στο ΝΑΟΒ
Σελίδα 10

Εντυπωσίασαν οι κωφοί 

στον Αρη Βούλας
Σελίδα 10

«Η ηθική ξεκινάει από
τη στάση μας απέναντι
στη φύση»

Ιάσων Ευαγγέλου, φιλόσοφος, 

στοχαστής, γνωμολόγος

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

“Το μικρόβιο

του εθνικισμού”
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ!!!ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ!!!
Θα πνιγούμε στα

σκουπίδια μας
Το καμπανάκι

στον ΧΥΤΑ Φυλής

χτύπησε. Όλη η

Αττική θα γίνει

μια χωματερή, αν

δεν αποφασίσει ο

καθένας από εμάς

να ανακυκλώνει!

Σελίδα 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που επιδιώκουν την ‘’διάσπαση των εθνών’’, με την

οικονομική υποταγή των κρατών και την ομογενο-

ποίηση των πολιτισμών, με τη δημιουργία, διεύ-

ρυνση, ανάπτυξη και υποβοήθηση των

μεταναστευτικών ροών, εν είδη εισβολής μετακι-

νούμενων πληθυσμών.

Αυτά που έκανε “η οργή του Θεού”, ο Αττίλας ο

Τζένγκις Χαν και κάθε Χάν(ος) των ασιατικών

ορδών του μεσαίωνα, οι κονκισταδόροι της Ισπα-

νίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και άλλων αποικιο-

κρατικών χωρών, τα επαναλαμβάνει τώρα το

μεγάλο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο και η παγκόσμια

διακυβέρνηση με άλλες μεθόδους και τρόπους, πιο

“εκλεπτυσμένους” και επιστημονικούς· μικροπολέ-

μους, οικονομική εξάρτηση, παραλλαγή της σημα-

σίας των λέξεων, ευφημισμούς και αφορισμούς

κ.λπ., με ισχυρότατο ψυχολογικό μέσο, το μαγικό

ραβδάκι της Κίρκης· τα ΜΜΕ και κυρίως την τηλε-

όραση.

Να ξεκαθαρίζουμε λοιπόν τα πράγματα, κάθε

φορά. Να τα επανακαθορίζουμε,  για τί μιλάμε και

να μη μας ξεγελάνε:

- Τί είναι έθνος;

Για να αποφύγουμε τον αναλυτικό ορισμό, στον

οποίο συγκλίνουν αστοί πολιτειολόγοι και κομμου-

νιστές [καταγωγή, παράδοση, ιστορία, γλώσσα,

θρησκεία (διαφωνούν οι κομμουνιστές), η οικονο-

μία και οι οικονομικές σχέσεις (διαφωνούν οι

αστοί), κοινή συνείδηση (συμφωνούν όλοι)], παρα-

κάμπτοντας τον Ηρόδοτο ( ‘’το όμαιμον, ομόγλωσ-

σον, ομόθρησκον’’) και τον ορισμό του Στάλιν, μετά

το συνέδριο της Βιέννης το 1916, για ‘’το ζήτημα

των εθνών’’, που λέει όλα τα παραπάνω, εκτός από

τη θρησκεία, να το πούμε εμείς με πιο απλό τρόπο:

έθνος είναι ο λαός εν δυνάμει. Διαχρονικά και δια-

τοπικά. Για τον ελληνικό λαό ε.π., οι Έλληνες της

σημερινής Ελλάδας, της Κύπρου, της Αυστραλίας,

του Καναδά, των ΗΠΑ, ...και διαχρονικά, οι σημε-

ρινοί απανταχού Έλληνες, οι “χθεσινοί”, αυτοί που

πέθαναν και κάποιοι για την πατρίδα μας χύνοντας

και ποτίζοντας με το αίμα τους το χώμα τούτο, το

υποθηκευμένο στο ΤΑΙΠΕΔ, και οι “αυριανοί”, οι

αγέννητοι, που θα μας πουν: Γιατί πατέρα και μη-

τέρα δεν μού ‘δωσες ελεύθερη και ανεξάρτητη πα-

τρίδα να ζήσω υπερήφανος  όπως σού ‘δωσε

εσένα ο δικό σου πατέρας ή ο παππούς, χύνοντας

το αίμα του στην Αλβανία και το Ρούπελ, στον

Όλυμπο, στην Αλαμάνα και στην Γκιώνα, στις συ-

νοικίες της Αθήνας κι αλλού;

Γιατί παράδωσες κάτι που δεν σου ανήκει και που

διαβατάρης όπως είσαι, σίγουρα περαστικός, όφει-

λες ως θεματοφύλακας, να παραδώσεις ακέραιο

στους απογόνους σου, ό,τι παρέλαβες από τους

ηρωικούς προγόνους σου.

Ποιό “μικρόβιο του εθνικισμού” είχε “χτυπήσει” τον

Άρη Βελουχιώτη, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΠΕΕΑ,

(την κυβέρνηση του βουνού) γιατί το ΕΑΜ σήμαινε

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, η ΠΕΕΑ σήμαινε

Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Αντίστασης, όπως και

η Εθνική Αλληλεγγύη! 

Τι σόι “μικρόβιο” έχει βαρέσει τους σύγχρονους

‘’αριστερούς’’, ώστε να αισθάνονται απέχθεια για

το ‘’εθνικό’’, για το έθνος για το εθνικιστικό; Ας

ανατρέξουν στην γραμματική, να δουν ποιά είναι

η διαφορά ‘’εθνικού’’, που παράγεται από το ουσια-

στικό ‘’έθνος’’ (το του έθνους) και του ‘’εθνικιστι-

κού’’, που παράγεται από το επίθετο ‘’εθνικός’’.

Το ορθό είναι να ονομάζεται ‘’εθνικός’’, ο του

έθνους. Το αλλάξανε και το έκαναν ‘’εθνικιστικός’’

για ν ‘αποφεύγεται η σύγχυση που είχε επιφέρει

στο Βυζάντιο η λέξη ‘’εθνικός’’, εκείνος δηλαδή

που [παρέμενε πιστός στην εθνική θρησκεία του

δωδεκάθεου και δεν είχε ασπαστεί τον χριστιανι-

σμό]. Είναι περίπου έγκλημα καθοσίωσης για την

σύγχρονη αριστερά να δηλώσεις ‘’εθνικιστής’’, δη-

λαδή εθνικός, όπως και στο Βυζάντιο του Ιουστι-

νιανού, του Θεοδόσιου, κ.α, και σου κολλάνε

αμέσως την ρετσινιά του...φασίστα, του ακροδε-

ξιού!

‘’Θεέ και κύριε’’ (τρόπος του λέγειν), εγώ ακροδε-

ξιός; εγώ ο κοινωνιστής;

-Ά, “κοινωνιστής” δηλαδή σοσιαλιστής και εθνικι-

στής (“εθνικός”) άρα εθνικοσοσιαλιστής, δηλαδή

φασίστας!... 

Καλά. Ας μελετήσουν λίγο και θεωρία και ιστορία

οι διάφοροι αριστρο-δεξιοί και τότε θα δουν, θα

γνωρίσουν ποια είναι η σημασία και η ιδεολογία

του έθνους, του εθνικού, του εθνικιστικού με τον

Σωβινισμό, (άκρατος και μανιώδης εθνικισμός), με

τον φασισμό και τον Ναζισμό που εμπεριέχει τον

ρατσισμό (νομιζόμενη, περιστασιακώς και “επο-

χιακή” υπεροχή ενός έθνους (ράτσας), έναντι των

άλλων εθνών τα οποία οφείλουν υποταγή.

Μπορείς να είσαι κομμουνιστής ή κοινωνιστής και

εθνικός (εθνικιστής) βεβαίως. Σεβόμενος τα άλλα

έθνη με τα οποία συνεργάζεσαι φιλικά, ώστε να

καταστεί πραγματοποιήσιμος ο διεθνισμός, τον

οποίο δεν πρέπει να συγχέουμε με την παγκοσμιο-

ποίηση του κεφαλαίου. Δεν μπορείς να είσαι εθνι-

κιστής και να μην πρεσβεύεις και υπηρετείς τα

εθνικά ιδεώδη! Και αυτά για το ελληνικό έθνος

είναι η πραγματική δημοκρατία- που εμπεριέχει

την αναλογική ισότητα και την δικαιοσύνη- και την

ελευθερία. Δεν μπορεί να είσαι εθνικός και να

σπέρνεις την έχθρα και την διχόνοια στο έθνος.

Καθαρές οι παραλίες του Δήμου Σα-
ρωνικού, με μετρήσεις Σελ. 7

Ως εν Βυζαντίω “Ρινοκοπείσθω”
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Τα ταυροκαθάψια
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Πάντρεμα Ζωγραφικής και Ποίησης
στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας Σελ. 13

“Εκλεισε” το Eurogroup με επιμή-
κυνση του χρέους!!! Σελ. 17

2ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Cheer-
leading - Αμαζόνες Σελ. 22

“Χάλκινη” η ομάδα “Ελαίας” Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

“Το μικρόβιο του εθνικισμού”

Βανδαλισμοί στον Αρχαιολογικό

χώρο της Μπρέξιζας

Από τους Φίλους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

πληροφορηθήκαμε τους βανδαλισμούς στον Αρχαιολο-

γικό χώρο της Μπρέξιζας Νέας Μάκρης, ακρωτηριάζον-

τας τα αγάλματα των θεών Ισιδος και Όσιρι που

βρίσκονται στην ανοιχτό χώρο! 

Οδύνη μας διακατέχει με τους βάνδαλους, ανιστόρητους

και αχρείους που έβγαλαν τα απωθημένα τους σε αγάλ-

ματα και εκμαγεία!

Οι “Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα” ση-

μειώνουν: «Καταστροφές ηθελημένες εις βάρος τόσο της
δημόσιας περιουσίας όσο και εις βάρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας, αποτελούν απεχθή πράξη και δεν
συνάδουν με τη θέση της Ελλάδας ως κοιτίδας πολιτι-
σμού.
Καταδικάζουμε απερίφραστα τον βανδαλισμό αυτό και ζη-
τάμε να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την κα-
λύτερη φύλαξη του χώρου και να στηριχθεί ουσιαστικά το
δύσκολο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».
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Κωνσταντίνος Ρήγος

Πορνοστάρ 

Η αόρατη βιομηχανία του σεξ
της Έλενας Πέγκα

23-25 Ιουνίου, ώρα 21:00

Το έργο “Πορνοστάρ - Η αόρατη βιομηχανία του
σεξ” του Κων/νου Ρήγου, θα παρουσιαστεί στο πλαί-

σιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στις 23, 24 & 25 Ιουνίου,

ώρα 9μ.μ. στην Πειραιώς 260, χώρος Δ.

Το έργο

Ένας νέος άντρας από το Περιστέρι, ο Λάλο, γιος Ελληνί-

δας πορνοστάρ της δεκαετίας του ’80, αναζητά τον Τζακ

Ρίο, παρτενέρ της στα γυρίσματα πορνό ταινιών όταν αυτή

ήταν έγκυος και ο Λάλο έμβρυο μέσα στην κοιλιά της. Για

να βρει αυτό το εξαφανισμένο πρόσωπο, ξεκινά από τη Σα-

ρωνίδα και την κουζίνα ενός Γερμανού σκηνοθέτη, μπαίνει

με ψεύτικη ταυτότητα σε κλινική της Ιταλίας όπου νοση-

λεύεται μια διάσημη ιταλίδα πορνοστάρ και καταλήγει

στην Αμερική. Εκεί, σε ένα μπάνγκαλοου, έρχεται αντιμέ-

τωπος με τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, με κάποιον που

μοιάζει πολύ κοινός, όμως στα μάτια του Λάλο είναι ο πι-

θανός του πατέρας. Τα πρόσωπα του έργου ακολουθούν

μιαν ανεξιχνίαστη προσωπική μοίρα. 

Κατάλληλο για θεατές 15 ετών και άνω

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

Από το 1990, όταν πρωτοεμφανίστηκε ιδρύοντας το Χοροθέατρο

ΟΚΤΑΝΑ μέχρι σήμερα, ο νέος διευθυντής του Μπαλέτου της

ΕΛΣ, Κωνσταντίνος Ρήγος, δεν έχει πάψει να χορογραφεί και να

σκηνοθετεί παραστάσεις, πολλές από τις οποίες έχουν περιοδεύ-

σει στο εξωτερικό. Με την Έλενα Πέγκα, που διακρίθηκε για τη

«μετα-δραματική» γραφή της ήδη από τη δεκαετία του ’90, όμως

και πολύ ενδιαφέρουσα πεζογράφο (βραβείο διηγήματος Ιδρύμα-

τος Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, 2012), η συνεργασία του

εδραιώθηκε ήδη από το 1999, όταν ο Ρήγος σκηνοθέτησε τα Και-

νούργια ρούχα του αυτοκράτορα... 

Δωρεάν μετακίνηση από το κέντρο της Αθήνας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, προσφέρεται

δωρεάν μεταφορά  με πούλμαν από το Κέντρο της Αθή-

νας προς την Πειραιώς 260.

Η αναχώρηση του πούλμαν θα γίνεται από το Σύνταγμα,

στις αρχές της Φιλελλήνων (Φιλελλήνων και Ξενοφώντος)

στις 20:00. Θα ακολουθεί μία στάση στην Ομόνοια (έξω

από το Hondos center) στις 20:10.

Η μεταφορά θεατών από την Πειραιώς 260 προς το Κέντρο

(Σύνταγμα-Ομόνοια) μετά το τέλος των παραστάσεων, συ-

νεχίζεται κανονικά. Οι ώρες αναχώρησης ανακοινώνονται

στους θεατές στους χώρους μετά το πέρας των παραστά-

σεων.

 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.

Έως τις 18 Ιουλίου γίνονται οι εκπαι-

δευτικές δράσεις:

«Με λένε Φρασίκλεια»

·  Τετάρτη 27 Ιουνίου: για παιδιά 4 –

6 ετών μαζί με έναν (1) συνοδό.

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.

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.  Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 25

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις πα-

ρέχονται δωρεάν για τα παιδιά.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής,

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

Τηλ.: 213 214 4856, -4858, -4866, -

4893, www.namuseum.gr

Email:  eam@culture.gr

Δράσεις για παιδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Με ένα από τα πιο αινιγματικά και γοητευτικά έργα

του μεγάλου δραματουργού Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Τίμων
ο Αθηναίος», καταπιάνεται αυτή τη φορά ο Καλλιτε-

χνικός Διευθυντής και σκηνοθέτης Στάθης Λιβαθινός.

Για τρία βράδια – 22, 23 και 24 Ιουνίου -, σε τρεις “δο-

κιμαστικές” παραστάσεις, με περιορισμένο αριθμό θε-

ατών θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την

παράσταση του Τίμωνα πριν από την επίσημη έναρξή

της, η οποία θα γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο στο θέ-

ατρο Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» σηματοδοτών-

τας την έναρξη της θεατρικής περιόδου.

Υπόθεση
Ο Τίμων, άρχοντας στην πόλη των Αθηνών, ζει αμέ-
ριμνα τη ζωή του κάνοντας δώρα στους πιστούς και
αγαπημένους φίλους του. Απολαμβάνει τη συντροφιά
τους και πιστεύει στην τιμιότητά και ευγνωμοσύνη
τους. Κάποια στιγμή οι φιλίες του Τίμωνα θα δοκιμα-
στούν και όσοι ευεργετήθηκαν από αυτόν θα κληθούν
να αποδείξουν τα αισθήματά τους απέναντί του.

Ο Σαίξπηρ στον Τίμωνα αφήνει κατά μέρος τον έρωτα
και τα μεγάλα αγωνιώδη ερωτήματα και καταπιάνεται
με ένα θέμα απτό και καθημερινό, γνώριμό μας όσο
λίγα. Ένα έργο-πρόκληση για τον πλούτο, το χρέος,
τη φιλία, την κολακεία, την τυφλότητα, τις ψευδαι-
σθήσεις, τη γενναιοδωρία, την αχαριστία, διαχρονικό
και πάντα επίκαιρο.
Γενική είσοδος: 10€

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

για τον αγώνα τους κατά των πλειστηριασμών.

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 κοινωνίας συνεχίζεται.

“Πολίτες κατά των πλειστηριασμών Μεσόγεια”

«Τίμων ο Αθηναίος» στο Εθνικό Θέατρο

“Επίσκεψη στη Μονή

Νταού Πεντέλης”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας

"Υπατία" θα επισκεφθεί το Μονα-

στήρι Παντοκράτορας «Νταου» Πεν-

τέλης, την Παρασκευή 29 Ιουνίου

2018.

Αναχώρηση στις 17:00 από την πλα-

τεία της Βούλας οδός Ζεφύρου, πίσω

από την Πνευματική εστία.

Επίσκεψη στο Μοναστήρι 18:00,  δεί-

πνο σε εστιατόριο της Νέας Μακρής.

Επιστροφή στη Βούλα.

Δηλώσεις συμμετοχής  έως την Πεμ-

πτη 28 Ιουνίου 2018 στα τηλ :

6998958059 και 6932400636.
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Eχουν οι σκέψεις μου χορό

Ετήσια παράσταση από το Τμήμα Ελληνικών Χορών

Καλυβίων οργανώνει ο ΝΠΔΔ Αριστόδικος του

Δήμου Σαρωνικού,  την Δευτέρα 25 Ιουνίου στις

21:00  στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων. 

“Εσύ που 
σέρνεις 
το χορό”

Το Σάββατο 23 Ιουνίου

και ώρα 9 μ.μ. θα  πραγ-

ματοποιηθεί μουσικοχο-

ρευτική εκδήλωση από

τον Λαογραφικό Πολιτι-

στικό Ομιλο Μαρκοπού-

λου και Πόρτο Ράφτη

“Δήλιος Απόλλων”. 

Η εκδήλωση θα γίνει στο

Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Είσοδος ελεύθερη

Επετειακή 

Μουσικοχορευτική 

εκδήλωση

Ο χορευτικός Λαογραφικός

Ομιλος Μαρκοπούλου -

Πόρτο Ράφτη “Μυρρινούς”

γιορτάζει τα 20 χρόνια πα-

ρουσίας, με μια μεγάλη

μουσικοχορευτική παρά-

σταση, στο Θέατρο Σάρας

Μαρκοπούοου, την Παρα-

σκευή 29 Ιουνίου στις 9 το

βράδυ. Η είσοδος είναι

ελεύθερη

Λαϊκή βραδιά
Ο Γιάννης Πιτσικάλης και η

ορχήστρα του, παρουσιά-

ζουν ένα πλούσιο λαϊκό

πρόγραμμα, την Κυριακή 1η

Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ

στην Πλατεία Μαρκοπού-

λου. 

Συναυλία για τη

Μικρά Ασία

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου, στο

θέατρο Σάρας Μαρκοπού-

λου, θα δοθεί αφιέρωμα

στη μουσική παράδοση της

Μικράς Ασίας και στα

αστικά και λαϊκά τραγούδια

της Σμύρνης και της Πόλης,

από την Ορχήστρα Ελληνι-

κής Μουσικής “Φοίβος Ανω-

γειανάκης”. Η είσοδος είναι

ελεύθερη

ΠολιτιστικόΠολιτιστικό ΚαλοκαίριΚαλοκαίρι στοστο ΜαρκόπουλοΜαρκόπουλο “Παιδότοπος” στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου 
με ελεύθερη είσοδο

Στον Ιππόδρομο, κάθε Πα-

ρασκευή, έως τις 27 Ιου-

λίου, στον εξωτερικό

χώρο του Ιπποδρόμου

Αθηνών στο Μαρκόπουλο,

θα λειτουργεί χώρος δια-

σκέδασης από τις 17:00-

21:00 όπου οι μικροί φίλοι

θα μπορούν να παίζουν με

φουσκωτά, τραμπολίνο

και άλλα παιχνίδια. ΕΙΣΟ-

ΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

*Εκτός Παρασκευής 13/7

όπου η λειτουργία του

χώρου θα γίνει την επό-

μενη ημέρα, 

Σάββατο 14/7. 

«Μια θάλασσα τραγούδια»

3o Mεσογειακό Φεστιβάλ 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Το 3ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, με τίτλο «Μια θάλασσα τραγούδια» γίνε
ται πραγματικότητα, 22 και 23 Ιουνίου, στην παραλίαλι
μάνι στη Βάρκιζα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σάββατο 23 Ιουνίου
«Κάτω από τα αστέρια»

με την Άλκηστι Πρωτοψάλτη
Eνα πρόγραμμα με τα
πιο αγαπημένα τρα
γούδια, που αγαπάει ή
ίδια η ερμηνεύτρια,
αλλά και το κοινό της.
Τραγούδια μελωδικά
αλλά με ροκ πινελιές,
τραγούδια που θα γε
μίσουν την ψυχή μας
κάτω από τα αστέρια.

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.00
Είσοδος Ελεύθερη
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ και Δεύτερο Πρόγραμμα.

“Δωμάτια” 
28 – 29 Ιουνίου, 21:00 

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε

Η Ηρώ Αποστολέλλη και η Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου είναι

νέες και ανερχόμενες δημιουργοί στον ελληνικό χορό. Τα

“Δωμάτια” είναι ένα έργο για πέντε χορεύτριες, οι οποίες

λειτουργούν ως ομάδα, διατηρώντας και αναπτύσσοντας,

όμως, η καθεμιά τη δική της γλώσσα αφήγησης. Εμβαθύ-

νοντας στο προσωπικό της λεξιλόγιο, κάθε χορεύτρια αρ-

θρώνει την κίνηση ως λόγο στο παρόν, ενώπιον των

υπολοίπων και πάντα σε σχέση μαζί τους, υπό τη συνοδεία

ζωντανής μουσικής.

Τα Δωμάτια είναι ένα έργο όπου έξι γυναίκες -πέντε χορεύ-
τριες και μία πιανίστα-, χρησιμοποιώντας η καθεμιά την
προσωπική της γλώσσα, αλλά λειτουργώντας πάντα με
μιαν απόλυτη αίσθηση ομαδικότητας, επεμβαίνουν ποιητικά
στον φυσικό χώρο.  Το σώμα, εργαλείο αλλά και υποκεί-
μενο όσων εκφέρονται, φέρει όλη την ευθύνη των νοημά-
των που προκύπτουν. 
Εισιτήρια 15€ και 10€ (μειωμένο 8€), Πανεπιστημίου 30,

στο 21- 32 72000 και στα greekfestival.gr και viva.gr 

Δωρεάν μετακίνηση από το κέντρο της Αθήνας, κοίτα σελ. 4

Εκδηλώσεις Λαυρεωτικής

Διαδημοτικό Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου

O Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»

φιλοξενούν το Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού

Θεάτρου Δήμων Αττικής. Οι εκδηλώσεις του Φεστι-

βάλ θα πραγματοποιούνται στο  χώρο της ΑΚΕΛ και

στο υπαίθριο θέατρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού

Πάρκου Λαυρίου, από τις 22 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου,

με ώρα έναρξης 9 μ.μ. και ελεύθερη είσοδο. 

Σάββατο 23/6, 9μ.μ.: «Συμπέθεροι από τα Τίρανα»,
με την πειραματική σκηνή του Δήμου Περιστερίου.

Κυριακή 24/6 «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» με

το θεατρικό εργαστήρου Δήμου Αγ. Δημητρίου.

29/6, «Ψηλά απ’ τη Γέφυρα’, θεατρική ομάδα “Εξό-

ρυξη” του Δήμου Λαυρεωτκής.

Καλοκαιρινή Συναυλία 
στην Κερατέα

Το Δημοτικό Ωδείο Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στην

Κερατέα, οργανώνει την Ετήσια Καλοκαιρνή Συναυ-

λία του.

Συμμετέχουν σπουδαστές οργάνων, Φωνητικά & Χο-

ρωδιακά σύνολα καθώς και μουσικά Σύνολα Ωδείου.

Η εκδήλωση γίινεται τη Δευτέρα 25 Ιουνίου, ώρα

8μ.μ. στο υπαίθριο θεατράκι Κερατέας (κτίριο Δρο-

σοπούλου).

Kαλοκαιρινή Μουσική Βραδιά 
Kαλοκαιρινή Μουσική Βραδιά οργανώνει ο “Θορικός”

σε συνεργασία με τη ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε. την Κυριακή 24

Ιουνίου, ώρα 8.30 μ.μ. στην πλατεία Αγ. Χαραλάμ-

πους στην Κερατέα, με τη Δημοτική Χωροδία Κερα-

τέας.

“Επίσκεψη στη Μονή 

Νταού Πεντέλης”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" θα επισκε-

φθεί το Μοναστήρι Παντοκράτορας «Νταου» Πεντέλης,

την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Αναχώρηση στις 17:00 από την πλατεία της Βούλας οδός

Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική εστία.

Δηλώσεις συμμετοχής  έως την Πεμπτη 28 Ιουνίου 2018

στα τηλ : 6998958059 και 6932400636.
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Kατασκευή αγωγών 

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Στο στάδιο της δημοπράτησης, που έχει δημοσιευθεί,

βρίσκονται δύο μεγάλα έργα που αφορούν το Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Το ένα είναι «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης», συνολικού προϋπο-

λογισμού 11.600.000,00€ και αφορά στην κατασκευή

αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και θα εκτελε-

στεί σε περιοχές της Βουλιαγμένης, του Πανοράμα-

τος Βούλας και επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στη

Βάρη.

Συντήρηση οδικού δικτύου

Το δεύτερο έργο είναι: «Συντήρηση και βελτίωση οδι-

κού δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»,

συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.

Και τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις

της Περιφέρειας Αττικής 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 1774|18-5-18,Τεύ-

χος Β'), η ίδρυση Δημοτικών Σχολείων και Νη-

πιαγωγείων στην Ανατολική Aττική από το

σχολικό έτος 2018 - 2019, και συγκεκριμένα

στους Δήμους Αχαρνών, Παλλήνης (Δ.Ε. Γέ-

ρακα), Διονύσου, Παιανίας, Κορωπίου (Κίτσι),

και Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 

Όσον αφορά τα Δημοτικά σχολεία ιδρύονται:

31 Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, 5 Δημοτικό

Σχολείο Βούλας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Διονύ-

σου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας.

Νηπιαγωγεία:

11ο Νηπιαγωγείο Γέρακα, 2ο Νηπιαγωγείο Κι-

τσίου, 4ο Νηπιαγωγείο Γλυκών Νερών.

Το 11ο Νηπιαγωγείο Γέρακα θα λειτουργήσει

στο διδακτήριο επί της οδού Νικηταρά 1Α στο

ΟΤ 52 της περιοχής Σταυρού της Δ.Ε.Γέρακα

και με ολοήμερο τμήμα, σύμφωνα με απόφαση

της Δ|ΝΣΗΣ Πρωτοβάθμιας Εκπ|σης Ανατολ. Ατ-

τικής, από το σχολικό έτος 2018-2019.

Αντιπλημμυρικά και έργα

συντήρησης 

οδικού δικτύου, ξεκινούν

στο Δήμο Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης

Ιδρύονται Νηπιαγωγείο & Δημοτικά Σχολεία 

στην Ανατ. Αττική
με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

To κτίριο που θα στεγάσει το 11ο Νηπιαγωγείο Γέρακα.

Ο Δήμος 3B ΚΑΛΕΙ 

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος 3Β σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

του Ν. 3852/10 του “Καλλικράτη”, καλεί στην 1η Δημόσια Ανοι-

χτή Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβού-

λευσης, την 2α Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 6μ.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Καραμανλή 19 στη Βούλα), με τα

παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη προσχεδίου του

Τεχνικού Προγράμματος.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη προσχεδίου του

προϋπολογισμού 2019.

3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με το προσχέδιο για το Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης 2019.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίασ θα πραγματοποιηθεί

την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα, Τρίτη 3/7/18, 6μ.μ.

Οι Δήμοι ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ καλεί

στην 11η/2018 Δημόσια - Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, την 25η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30μ.μ.

με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ συνεδριάζει για τη 17η συνεδρίαση

τη Δευτέρα 25/6 ώρα 7μ.μ. με 13 θέματα στην ημερήσια

διάταξη.

Λεπτομέρειες στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Ξεκίνησαν η κατασκευή του Διοικητηρίου της Ανθού-

σας, όπως είχε και προαναγγείλει ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης, Αθανάσιος Ζούτσος. Ενός κτιρίου 2.200 τ.μ

και προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, τα οποία έχουν

εξασφαλιστεί με προγραμματική σύμβαση από την

Περιφέρεια Αττικής. 

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 3.734,62m² και βρίσκεται

στην περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της

Δ.Ε. Ανθούσας (ΦΕΚ 469Δ/1999), και συγκεκριμένα

στο οικοδομικό τετράγωνο Ο1-20.

Στο κτίριο αυτό θα στεγαστούν  όλες οι υπηρεσίες

της Ανθούσας όπως: διοικητικές,  χώρος συνεδριά-

σεων του τοπικού συμβουλίου, γραφεία για όλες τις

υπηρεσίες, το ΚΑΠΗ, αίθουσες εκδηλώσεων και γε-

νικά όλες τις λειτουργίες που είναι διάσπαρτες σε

διάφορους χώρους. 

Το κτίριο θα μπορέσει, ακόμα, να στεγάσει και άλλες

κεντρικές υπηρεσίες που θα μεταφερθούν εδώ από

τα κεντρικά γραφεία του Δήμου. Με αυτό αυτό τον

τρόπο θα αποτελούν πλέον παρελθόν οι αυθαίρετες

κατασκευές που στέγαζαν, την Κοινότητα Ανθούσας

από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα και θα μπορούν

σε ένα σύγχρονο κτίριο, αντάξιο της εποχής και της

πόλης, να εξυπηρετούνται οι δημότες.

Ξεκίνησε η κατασκευή Διοικητηρίου της Ανθούσας
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Καθαρές όλες 

οι παραλίες του

Δήμου Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού έλαβε στις 18 Ιουνίου 2018

ανάλυση των υδάτων από τις παραλίες:  Αγίου Νι-

κολάου Λαγονησίου, κεντρική Σαρωνίδας, κόλπου

Αλυκών Αναβύσσου και Θυμαρίου Παλαιάς Φώ-

καιας. 

Όλες οι παραλίες παρουσιάζουν μηδενικές τιμές

ανίχνευσης υδρογονανθράκων και ορυκτέλαιων. 

Τις αναλύσεις πραγματοποίησαν τα “Αναλυτικά Ερ-

γαστήρια Αθηνών Α.Ε.”, τα οποία είναι πιστοποι-

ημένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Οι

αναλύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν ξανά εντός

του μηνός Ιουλίου και Αυγούστου, ώστε να ενημε-

ρώνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου

Τα δείγματα ελήφθηκαν στις 13/6/18 .

«Συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνιση και να
ελέγχουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές
μας», σημειώνει ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης.

Ανοιχτή συζήτηση είχαν οι Δήμαρχοι Ατ-

τικής [στα γραφεία της Περιφερειακής

Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)] με

την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, με κεντρικά θέ-

ματα τον τρόπο άσκησης του προληπτι-

κού ελέγχου εκ μέρους του Ελεγκτικού

Συνεδρίου και την προγραμματισμένη

κατάργηση του προληπτικού ελέγχου

από την 1η Ιανουαρίου 2019 (αριθμ. 54

π.δ. - Φ.Ε.Κ. Α’ 103).

Πολλοί οι δήμαρχοι που συμμετείχαν

και ακρετοί εξ αυτών είχαν καταθέσει

εγγράφως τις επισημάνσεις τους.

Οι Δήμαρχοι ανέφεραν ότι αρκετές

φορές το Ελεγκτικό Συνέδριο αντί να

ελέγξει τη νομιμότητα μιας απόφασης,

ελέγχει την σκοπιμότητα «κι αυτό, θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ως παρέμβαση
στην υλοποίηση των αυτοδιοικητικών
στόχων μας.»

Απαντώντας η πρόεδρος του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου,  υποστήριξε ότι «οι σύγ-
χρονες μορφές ελέγχου αφορούν τις
πολιτικές αποφάσεις, τη στοχοθεσία,
τον στρατηγικό σχεδιασμό, τα μέτρα
που λαμβάνονται για την υλοποίηση
αυτών των στόχων».
Για δε την επικείμενη κατάργηση του

προληπτικού ελέγχου, η Πρόεδρος του

Ελεγκτικού Συνεδρίου υπενθύμισε

στους Δημάρχους ότι «η απόφαση αυτή
κρίθηκε αντισυνταγματική» από τη διοι-

κητική ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου. Συμπλήρωσε δε ότι «εφόσον επι-
θυμείτε τη διατήρηση του προληπτικού
ελέγχου, ζητείστε μέσω της ΠΕΔΑ την
παράτασή της με νομοθετική πράξη.»

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. Γιώργος Ιωα-

κειμίδης στην προγραμματισμένη κα-

τάργηση του προληπτικού ελέγχου, τό-

νισε μεταξύ άλλων: «Είναι γεγονός ότι
ένας αυξανόμενος αριθμός Δημάρχων
θα ήθελε να μην καταργηθεί, με το επι-
χείρημα ότι λειτουργεί προστατευτικά
για τους Δημάρχους και ίσως να πρέπει
να το δούμε αυτό και αναλόγως να κινη-
θούμε…»

Αντιδρούν οι δήμαρχοι στην κατάργηση

του προληπτικού ελέγχου

Μέσα σε εορταστικό κλίμα πραγμα-

τοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέν-

τρου Κοινότητας του Δήμου

Λαυρεωτικής, 21 Ιουνίου 2018, πα-

ρουσία δημοτών και εκπροσώπων

φορέων και συλλόγων του Δήμου

και της Αν. Υπουργού Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου, στην

πυλωτή του Δημαρχείου Κερατέας,

(το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται

στον 1ο όροφο του κτιρίου,

Λεωφ.Αθηνών-Σουνίου 37, Κερα-

τέα.) 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου

Λαυρεωτικής είναι ένα από τα 10

Κέντρα της Ανατολικής Αττικής και

τα 55 όλης της Αττικής, τη χρηματο-

δότηση της λειτουργίας των όποιων

για τρία  έτη έχει αναλάβει η Περι-

φέρεια Αττικής μέσω του ΕΣΠΑ

2014-2020. 

Τα 10 Κέντρα Κοινότητας της Ανα-

τολικής Αττικής συνολικού προϋπο-

λογισμού 1.974.240 ευρώ θα

λειτουργήσουν στους Δήμους Αχαρ-

νών, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης, Διονύσου, Λαυρεωτικής,

Μαραθώνος, Παιανίας, Παλλήνης,

Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμιδος και

Ωρωπού.

Η δομή στην Κερατέα ξεκίνησε τη

λειτουργία της στα τέλη του Ιανουα-

ρίου του 2018, έχοντας εξυπηρετή-

σει ήδη 900 άτομα. 

Το προσωπικό που στελεχώνει το

Κέντρο Κοινότητας αποτελείται από

1 Κοινωνική Λειτουργό και 1 Ψυχο-

λόγο.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημή-

τρης Λουκάς, στο χαιρετισμό ανέ-

φερε μεταξύ άλλων: «Η νέα

κοινωνική δομή ‘’Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Λαυρεωτικής’’ αποσκοπεί
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και στην κοινωνική ένταξη των ωφε-
λούμενων, με διαφάνεια και ισονο-
μία για όλους. Στόχος  του είναι η
υποδοχή, η ενημέρωση και η παροχή
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης   σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Σε μια εποχή που πολλές φορές δεί-
χνει αδιάφορη κι ανήμπορη να στη-
ρίξει τον πολίτη και την κοινωνία,
δημιουργούμε στην πράξη, με έργα
και δράσεις, το ανθρώπινο πρόσωπο
του Δήμου μας κι απευθύνουμε το
μήνυμα της ενεργούς συστράτευσης
και συμπόρευσης στο δρόμο της αλ-
ληλεγγύης, της ελπίδας, των ίσων
ευκαιριών, των ίσων δυνατοτήτων
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
αλλά και για όλους τους πολίτες
όποτε και όταν έχουν  ανάγκη!»
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Πέτρος Φιλίππου στον χαι-

ρετισμό αναφέρθηκε στη σημασία

των Κέντρων Κοινότητας και δή-

λωσε ότι «στην προσπάθεια για κοι-
νωνική αλληλεγγύη και προστασία
των ευπαθών ομάδων πληθυσμού,
ουσιαστική και απολύτως απαραί-
τητη είναι η συμβολή των πολιτών
και κυρίως των εθελοντών, γιατί η
ευαισθησία και η διάθεση για προ-
σφορά στους συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη είναι ένας από τους
κύριους παράγοντες για την επιτυ-
χία προγραμμάτων κοινωνικής αλλη-
λεγγύης». 

Εγκαινιάστηκε Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής, στην Κερατέα
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«Ο βιασμός  κόρην και φθείρων αυτήν, ρινοκοπείσθω» 
(Εκλογή, 17, 30)

Στο Βυζάντιο όπου το πολίτευμα, δοσμένο κληρονομικώ δι-

καιώματι ή   εκ συνοικεσίων  ή και από στρατού,  λειτουρ-

γούσε στη μορφή μιας απολυταρχικής βασιλείας και

μάλιστα με κανόνες μιάς από πάνω  μονοθεϊστικής θρη-

σκείας, τα πράγματα κυλούσαν επάνω σε ένα προκαθορι-

σμένο πλάνο.   

Νομοθετικά θεσπισμένες φόρμες εν είδει “τυφλού καταλό-

γου”, όπως  οι ‘’Νεαρές’’ δηλαδή διατάγματα του Ιουστινια-

νού (534μ.Χ.), οι ‘’Εκλογές’’ των συγκεντρωμένων νόμων

επί Ισαύρου Γ΄ (741 μ.Χ.), ο ‘’Πανδέκτης’’ με τις εισηγητικές

βελτιώσεις και προσθήκες επί  Λέοντος Στ’ (900 μ.Χ.), έδι-

ναν έτοιμες τις αποφάσεις  στην έκδοση των  ποινών. 

Στο ποινολόγιο που  θα αναφέρομε σήμερα, η επιλογή γί-

νεται στα εγκλήματα προσβολής ηθών και τιμής. 

Θέμα ίσως με σύγχρονη χροιά και ενδιαφέρον,  αφού η

πολλή δική μας δημοκρατική προσήλωση, αφήνει τον παι-

δεραστή και τον βιαστή,  άγνωστο μεταξύ αγνώστων να

κυκλοφορεί ανάμεσά μας, και   ανενόχλητος προκλητικά

να επαναλαμβάνει το ανόσιο έργο του. 

Και οι βυζαντινοί μπορεί να  άφηναν τον βιαστή  να κυκλο-

φορεί ελεύθερα, αλλά  εσαεί στιγματισμένο, για παραδειγ-

ματισμό και αναγνωρίσιμο με ακρωτηριασμένη τη μύτη του

και αποδιοπομπαίο...

Στο Βυζάντιο λοιπόν η ερωτική διαφθορά μιάς παρθένου προ-

έβλεπε βαριές ποινές.

Και βέβαια το επιτίμιο ερχόταν σε διαφορετική κλιμάκωση,

όπως  με το αν αυτή  η φθορά όντως  συνιστούσε μια πράξη

βιασμού ή  ήταν μια πράξη  συνυφασμένη  με την  συναίνεση. 

Αλλά και το θύμα, αυτό  το αντικείμενο του ερωτικού βια-

σμού, κλιμακωνόταν  σε διάκριση  και μάλιστα στο αν αφο-

ρούσε άνηβη ή ενήλικη παρθένο,  άγαμη, έγγαμη ή χήρα. 

Ακόμη ελεύθερη ή δούλη. Αλλά και ενδεδυμένη ή όχι με το

μοναχικό η ιερατικό σχήμα.

Οπότε στο τελευταίο ερχόταν και μια πρόσθετη τιμωρία από

την Εκκλησία με  αφορισμό η κατάρα, κουρά  και διαπόμ-

πευση.   

Η ποινή  πάλι είχε μια διακύμανση  στο αν ο βιαστής ήταν ευ-

γενικής καταγωγής και  μέλος της τάξης ‘’των εντίμων’’ της

βυζαντινής κοινωνίας ‘’ όποτε είχε και το προνόμιο τών πολ-

λών  ελαφρυντικών.   

Αν δε μη ευγενής και ‘’ευτελής’’, ως  επιβαρυντικό στοιχείο

για την απόφαση, έμπαινε η χαμηλή του οικογενειακή  κατά-

σταση και προέλευση.  

Και εν ολίγοις,  όλα τα της δικαιοσύνης με αξιοπρέπεια

φτιαγμένα σε δυό μέτρα  και δυό σταθμά.  Διάτρητα για το

κατεστημένο, στεγανά για την  ισότητα του ασήμαντου. 

Καλύτερα όμως να τon πάρομε τον κατάλογο περιπτώσεων

και ποινών από την αρχή, πράγμα που θα δώσει και  την όποια

επιβεβαίωση των παραπάνω.

Αν η φθορά λοιπόν αφορούσε παιδίσκη παρθένον κάτω των

δώδεκα ετών, και ο διαφθορέας ανήκε σε “ευγενική” γενιά,

αυτός  απλά εξοριζόταν σε κάποιο απόμακρο νησί. Αν όμως

ήταν “ευτελής”, δηλαδή ένας  εκ των κοινών ανθρώπων,  ασυ-

ζητητί  ριχνόταν στα μεταλλωρυχεία για βαριές δουλειές

δίπλα και μαζί με  τους δούλους. «Ο την άνηβον κόρην φθεί-

ρων, ευτελής μεν μεταλλίζεται, τίμιος δε εις νήσον πέμπεται

η εξορίζεται»! 

Στην εποχή των Ισαύρων, τα πράγματα άλλαξαν. Η διαφθορά

“άνηβης” κόρης επέσυρε και τον ακρωτηριασμό της μύτης του

δράστη, όποιος μάλιστα  και να ήταν αυτός: «Ο βιαζόμενος

κόρην και φθείρων αυτήν, ρινοκοπείσθω!»

Ακόμη δήμευαν  την περιουσία τού δράστη και την έδιναν στην

ανήλικη παθούσα για να μπορέσει να επιζήσει και κατά κάποιο

τρόπο να αποκατασταθεί: «την μεν παρθένον, ίσως μετά την

φθοράν  ουδείς αιρετίσεται προς γάμον λαβείν». 

Διότι η διακορεφθείσα, δύσκολα ως μη παρθένος μπορούσε να

παντρευτεί. Αφού ακόμα και ο πας γάμος με μη παρθένον, από

την Εκκλησία δεν γινόταν αποδεκτός και μάλιστα αυτός  αν

είχε ήδη γίνει, από το κράτος μπορούσε να θεωρηθεί λελυμέ-

νος και άκυρος.

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες*  (867 – 1081 μ.Χ.)  πάλι επέμε-

ναν στην σαφή διάκριση, όσον αφορά την αντιμετώπιση του

ενόχου, όταν αυτή   αναφερόταν σε φαινομενικά “έντιμο” και

ευγενή   ή ευτελούς  καταγωγής διαφθορέα. 

Ο νόμος όμως πάντοτε  επαναλάμβανε και στεκόταν στη διά-

κριση, στο  ότι δηλαδή, αν η διακόρευση είχε γίνει σε άνηβη

κόρη,  με ή  και χωρίς την συναίνεσή της, τότε ο διαφθορέας,

αν  μεν ήταν από οικογένεια ευγενών θα στελνόταν μοναχά

σε εξορία, αν όμως  από χαμηλή κοινωνική τάξη, στα ορυχεία.. 

Όταν ακόμα  η πράξη είχε γίνει σε έρημο  τόπο ή σε χώρο που

οι φωνές τού θύματος δεν μπορούσαν να ακουστούν, η πράξη

χαρακτηριζόταν αυταπόδεικτα σαν χωρίς συναίνεση και βια-

σμός, αφού και η όποια αντίδρασή του θύματος  δεν θα  μπο-

ρούσε να γίνει αντιληπτή. Και η τιμωρία τότε ασυζητητί  ήταν

βαρύτερη. 

Σε άλλο εδάφιο  αναφέρεται, ότι ο βιαστής και διαφθορέας

ούτως ή άλλως θα έπρεπε  να χάνει συν τοις άλλοις και τη

μύτη του.  Για στιγματισμό της πράξης του και προς αποφυγήν,

παραδειγματισμό και εξευτελισμό του. 

“Ρινοκοπείσθω” λοιπόν ακόμα και αν μετά τον βιασμό, ο δρά-

στης αποδεχόταν να  αποκαταστήσει την κοπέλα με γάμο.

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες πάντως, σε  περίπτωση που

θα ακολουθούσε ο γάμος,  σε ένδειξη επιείκειας προς τον

δράστη  άφηναν να κρατήσει τη μισή του περιουσία, και μο-

ναχά τη μισή. 

Στην περίπτωση  δε που η κόρη ήταν ένηβη  και  με τη θέ-

λησή της είχε δεχτεί τη διακόρευσή της, ο δράστης θα

απαλλασσόταν από την κατηγορία ενοχής, αν αυτός  απο-

δεχόταν τον γάμο. 

Στην περίπτωση όμως αυτή, θα έπρεπε να έχουν συναινέσει

και οι δύο γονείς της παθούσης, χωρίς  βέβαια  να λαμβά-

νεται υπ΄όψιν η θέση των γονέων τού δράστη.

«Εί μεν θελήσει λαβείν αυτήν και θελήσουσιν και οι γονείς
αυτής, γινέσθω το συνάλλαγμα».
Αργότερα για να προχωρήσει ο γάμος  και η σύμφωνη θέση

της οικογένειας τού δράστη είχε γίνει απαραίτητη  και μά-

λιστα με  νομοθετική τροποποίηση  κατά την περίοδο της

μακεδονικής δυναστείας. 

Αν όμως ο δράστης δεν ήθελε να την παντρευτεί  ή  οι γο-

νείς της κόρης δεν τον ήθελαν για γαμπρό τους και  αν

αυτός τύχαινε να είναι και εύπορος, υποχρεωνόταν να κα-

ταβάλλει μια λίτρα(;) χρυσού στην παθούσα. Αν δε η υπο-

στάσασα  τη βλάβη ήταν και αυτή μέλος εύπορο και καλής

κοινωνίας, η χρηματική εκτίμηση της διακόρευσης από την

παθούσα «ή από την οικογένειά της μπορούσε να αυξηθεί

και να γίνει τρείς και πέντε φορές πιο πάνω από το συνηθι-

σμένο ποινικό τιμολόγιο»!

«Και μη παραχωρηθεί τώ φθορεί γαμηθήναι, περιλειφθή-

σεται άτιμος και ελέους αξία», δηλαδή γιατί  έτσι και δεν

την πάρει ο δράστης για γυναίκα του  με γάμο, αυτή θα θε-

ωρείται άτιμη και αξιολύπητη.

Στην περίπτωση  όμως  που έτυχε να είναι συγκριτικά πιο

φτωχός  και “ενδεέστερος” ο δράστης, τού έπαιρναν τη

μισή περιουσία, αν δε άπορος, “αδέκαρος” και “πένης” τον

μαστίγωναν,  τον κούρευαν και τον εξόριζαν.   Και μια διευ-

κρίνιση:  η ποινή της μαστίγωσης επιβαλλόταν μοναχά στον

“ευτελή” και φουκαρά   διότι «το γαρ ροπαλιζεσθαι των ευ-
τελών εστίν», έγραφε ο νόμος.  

Στη βιασθείσα πάλι  αν και αυτή ήταν κρυφο-σεισοπυγή, (=

κουνίστρα) δεν είχε προβλεφθεί η επιβολή κάποιας τιμω-

ρίας. Άν όμως αυτή ήταν σεμνή και μάλιστα αφιερωμένη

μοναχή, κόβανε  και σε αυτή τη μύτη. 

Το δε 1036 μ.Χ. σύμφωνα με   νόμο  του αυτοκράτορα  Ανδρό-

νικου Β’  (Νεαρά,  26) σε παρθένο μοναχή που είχε συναινέσει

στη διακόρευσή της,  ο τότε πατριάρχης Αθανάσιος Α’  με συ-

νοδική απόφαση είχε επιβάλλει μαζί με το κόψιμο της μύτης,

συνάμα την ποινή της κουράς και της διαπόμπευσης.

Αν εκτός από τη γυναίκα ετύχαινε και ο δράστης να ανήκει σε

μοναχικό σχήμα, σε παλιότερα χρόνια  ο θάνατος περίμενε και

τους δυό. Μαζί δε και η δήμευση των  περιουσιών τους. 

Αργότερα όμως, ο θάνατος ήταν ποινή που έπεφτε αποκλει-

στικά στον αφιερωμένο μοναχό,  ενώ για την μοναχή που μαζί

της συνευρέθηκε, αποφασιζόταν  ο  εφ’ όρου ζωής της εγκλει-

σμός της σαν φυλάκιση σε μοναστήρι. Και πάλι ακολουθούσε

η δήμευση και της περιουσίας τους  υπέρ της Εκκλησίας. 

Σε άλλη περίπτωση, όταν  μια γυναίκα είχε διακορευθεί  από

νόμιμο πλην  λελυμένο γάμο,  κληρικός ιερωμένος δεν είχε το

δικαίωμα να την παντρευτεί. Και αν την παντρευόταν η τιμωρία

γι’ αυτόν ήταν η αργία και  η μη από την Εκκλησία αναγνώριση

αυτού του γάμου  με την “απάρθενο”.

Για τις γυναίκες ελευθερίων ηθών, δηλαδή γι’ αυτές  που

ασκούσαν την πορνεία, ο βιασμός τους δεν συνεπήγετο και

την υποχρέωση τού βιαστή να τις νυμφευτεί. Διότι αυτή ούτως

ή άλλως, πολλάκις λόγω  επαγγέλματος εθεωρείτο  εφθαρ-

μένη! «η δε πορνευομένη ού ζημιούται τοσούτον, εάν μη γα-

μηθή (παντρευτεί) τώ πορνεύσαντι μετ΄αυτής, παρ΄ετέρου

γαρ εγαμήθη».

Αλλά και  ο αφέντης που βιάζει την δούλη του,  αυτός ως

αφέντης σύμφωνα με τον  βυζαντινό νόμο απαλλάσσεται

από κάθε κατηγορία έστω και αν το θύμα συμβαίνει να  είναι

παρθένος:   «αι κατ΄ ανάγκην γενόμεναι φθοραί ανεύθυνοι
έστωσαν, ώστε και η δούλη ει εβιάσθη παρά του ιδίου δε-
σπότου, ανεύθυνος». 
Δηλαδή και η κόρη  παρθένα δούλη, δεν τιμωρείται που δια-

κορεύτηκε,  διότι  ως “πουλημένο δουλικό αντικείμενο” που

ήταν, ήταν ανεύθυνη, αφού επειδή  εκ του νόμου δεν είχε

το δικαίωμα στο να φέρει αντίρρηση στις ανάγκες του

αφεντικού  της! 

Εμείς  όμως  από την όλη  παραπάνω φλυαρία,  ένα πρέπει

να κρατήσομε, και να διεκδικήσομε. Το “ρινοκοπείσθω”. Το

“ρινοκοπείσθω”, προς  τον όποιο επίδοξο βιαστή. Αλλά και

καλύτερα τον πλήρη ακρωτηριαστικό ευνουχισμό του, για

να τελειώνομε μια για πάντα απ’ αυτόν. Και επί τέλους ας

πάει στα κομμάτια  αυτός ο βραχνάς της δημοκρατικής ανο-

χής. Μιας ανοχής που  αηδιάζει τον κάθε πολίτη.   

Αυτά για σήμερα.

Σημείωση

• Ο γενάρχης της Μακεδονικής δυναστείας (867-1081) Βασίλειος

Α΄φαίνεται πως δεν ήταν Μακεδόνας αλλά μάλλον Αρμένιος. Με-

ρικοί πάλι όπως οι Ρώσοι διατείνονται  Σλαύος. Τουλάχιστον αυτά

μας λέγει στην Ιστορία του ο Βασίλιεφ.  

Βοηθήματα

1) Cyril Mango: ‘’Byzantium’’  Weidenfeld &Nikcolson  London 1980

2) H-G Beck: “Das byzantinishe Jahrtausend’’ Munchen 1978

3) D.Nicholas:  “The evolution of the Medieval world’’ Longman 1992

4)  Γ. Καούρας: “Βυζάντιο –Ερωτικά εγκλήματα”, Εκδ. Περίπλους

2003

5) “Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας”, Εκδ. Μέλισσα   

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ως εν Βυζαντίω
“Ρινοκοπείσθω”
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Ταυροκαθάψια  σημαίνει «ταυροπαιδίες» , δηλαδή παι-

χνίδια και αγωνίσματα με ταύρους,  τα οποία γίνονταν

προς τιμήν του Ποσειδώνα, του οποίου ο ταύρος ήταν το

αγαπημένο του ζώο  και αποτελούσαν μέρος των εορτα-

στικών εκδηλώσεων των αφιερωμένων στη μητέρα Γη,

την εποχή που ξυπνούσε από τον χειμωνιάτικο  ύπνο της

και πρασίνιζε για να καρποφορήσει  δημιουργώντας  την

εντύπωση ότι είχε αναστηθεί!!  

Γνωστή για τα ταυροκαθάψια είναι η Μινωική Κρήτη,

ίσως όμως να εκτελούνταν πολύ νωρίτερα, στην αποικία

που είχαν ιδρύσει «υπτίως του Αιγαίου», (στην Αίγυπτο),

οι πρόγονοι των Ελλήνων Πελασγοί, αλλά και σε πολλές

πόλεις της Μεσοποταμίας, της Ιωνίας, δηλαδή της ελλη-

νικής Μικράς Ασίας και της Ευρώπης, όπου υπήρχαν

άφθονες (=χωρίς φθόνο) ελληνικές αποικίες  και σήμερα

ακόμα εξακολουθούν να γίνονται εορταστικές εκδηλώ-

σεις με επίκεντρο τον ταύρο, που θυμίζουν τα ταυροκα-

θάψια, όπως  στη Νότια Γαλλία και άλλες που

παρουσιάζουν ένα τελείως διαφορετικό θέαμα, βάρβαρο

και απάνθρωπο όπως είναι οι γνωστές ταυρομαχίες!!! 

Ο ταύρος στην Ελλάδα συμβόλιζε την γυναίκα,  που είναι

ο φορέας της ζωής και κατ’επέκταση την τροφοδότρα

μητέρα Γη, η  οποία εγονιμοποιοίτο  από  το άροτρο με

το υνί,  που συμβόλιζε το φαλλό και το μεν κεφάλι του

ταύρου συμβόλιζε το αναπαραγωγικό γυναικείο σύ-

στημα, δηλαδή το κεφάλι του ζώου παραλληλιζόταν με

την μήτρα, τα κέρατα με τις σάλπιγγες, γι αυτό το κέ-

ρατο είχε την έννοια της ευζωίας και του πλούτο, αλλά

πολύ αργότερα δέχτηκε την αλλαγή της καλής του έν-

νοιας!!!

Το στόμα  ισοδυναμούσε με το γυναικείο «αιδείον» του

οποίου η σωστή ερμηνεία (= του Ερμή η νόηση), είναι το

όργανο σεβασμού και προέρχεται από το ρήμα  αιδέο-

μαι-αιδούμαι, που σημαίνει σέβομαι και από κει προέρ-

χεται η λέξη «αιδεσιμότατος»,  αλλά  και εδώ ή λέξη

άλλαξε νόημα και παρουσιάζεται σαν όργανο ντροπής,

γιατί αυτό ταίριαζε στη καταρρακωμένη και εξευτελι-

σμένη γυναικεία υπόσταση μετά  την Ρωμαϊκή κατοχή!!!

Μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το

1.450 π.Χ.  σταμάτησε  η φορολογία που επέβαλαν οι Μι-

νωίτες στους Αθηναίους, για να καλύπτονται τα έξοδα

της διατήρησης του στόλου στο Αιγαίο και αυτό αποδί-

δεται στη Μυθολογία με την αναγκαστική ετήσια  απο-

στολή 7 αγοριών και 7 κοριτσιών, σαν τροφή του

Μινώταυρου, που συμβόλιζε την καταπίεση της Μινωικής

κυριαρχίας, η οποία τελείωσε με την θανάτωση του Μι-

νώταυρου από τον Θησέα,  μαζί με το τέλος του μητριαρ-

χικού καθεστώτος  από το ανδροκρατούμενο καθεστώς

των Αθηνών!! 

Η κόρη του Έλληνα βασιλιά Αγήνορα (ιδρυτή της ελλη-

νικής αποικίας που ονόμασε  Φοινίκη), η  Ευρώπη, ακο-

λούθησε τον Δία που είχε μεταμορφωθεί σε ωραιότατο

λευκό ταύρο και πήγανε στη Γόρτυνα της Κρήτης, όπου

ένα από τα παιδιά τους,  ο Μίνωας έγινε διάδοχος του

θρόνου του βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα ή Κρήτα, που

κατά μία εκδοχή ήταν  τρισέγγονος  του  Έλληνα του

γιου του Δευκαλίωνα, που είναι ο γενάρχης όλων  των

Ελλήνων!!!

Ο μύθος του Μίνωα προειδοποιεί ότι κάθε επίδοξος κο-

σμοκράτορας έχει πάντα ένα άδοξο τέλος, γιατί γίνεται

τυραννικός, αλαζόνας και εγωιστής και στο τέλος θα πα-

ρεκτραπεί από τις ηθικές αρχές, όπως ο Μίνωας που δεν

σεβάστηκε την εντολή του Ποσειδώνα και θυσίασε

άλλον ταύρο,  από αυτόν που του είχε υποδείξει ο Θεός,

αφού τον κράτησε για τον εαυτό του και δέχθηκε την

οργή του Θεού μέσα από την περίεργη συμπεριφορά της

γυναίκας του, της Πασιφάης,  που το όνομά της σημαίνει

«η καθολοκληρία φέγγουσα» και παραλληλιζόταν με την

Σελήνη, ενώ ο  Μίνωας με τον το ζωοδότη Ήλιο!!!

Την πρωτεύουσα του Μινωικού πολιτισμού, την Κνωσό,

ανακάλυψε πρώτος ο Ηρακλειώτης  επιχειρηματίας  και

αρχαιολάτρης Μίνωας Καλοκαιρινός το 1878,  αλλά τον

σταμάτησε το καθεστώς της Οθωμανικής κατοχής και

όταν η Κρήτη ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη  Κρητική Πολι-

τεία το 1898, δόθηκε η άδεια για την ανασκαφή της Κνω-

σού σε ξένους αρχαιολόγους και μεταξύ αυτών και του

Έβανς,  από το 1900 μέχρι το 1931, με μικρές διακοπές.

Τα ευρήματα απέδειξαν ότι το Μινωικό βασίλειο δεν ήταν

μύθος όπως διέδιδαν κάποιοι  που δεν μπορούσαν να ξε-

χωρίσουν την έννοια των λέξεων μύθος και παραμύθι,

αλλά νομίζουν ότι και οι δύο λέξεις σημαίνουν κάποιο

ψευδές δημιούργημα της ανθρώπινης φαντασίας και

αυτή η λανθασμένη εκτίμηση συνεχίζει να επικρατεί

μέχρι σήμερα και δυστυχώς  διδάσκεται!!!

Στον τοίχο της ανατολικής πλευράς του ανακτόρου της

Κνωσού, είναι ζωγραφισμένη σε γυψοκονία με ύψος 78,2

εκ. μια «ταυροπαιδιάς»· μια παράσταση που απεικονίζει

ένα γιγαντόσωμο ταύρο που περιβάλλεται από δύο γυ-

ναίκες, από τις οποίες  η μια  κρατάει τον ταύρο από τα

κέρατά σαν ένδειξη της γυναικείας ψυχικής δύναμης, αν-

τοχής και καρτερίας, ενώ μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε

την έκφραση «έπιασε τον ταύρο απ’ τα κέρατα», ενώ μια

άλλη βρίσκεται πίσω  από το ζώο  και ένας άνδρας κάνει

ένα ακροβατικό άθλημα στην πλάτη του ταύρου!!

Οι γυναίκες φοράνε τα ίδια ενδύματα με τον άνδρα, ίσως

γιατί αυτό εξυπηρετούσε την σωστή έκβαση του αθλή-

ματος, ενώ η συμμετοχή και των δύο φύλων φανερώνει

τν θέση της γυναίκας μέσα στη Μινωική κοινωνία, κάτι

που δεν υπήρχε, αλλά ούτε μέχρι σήμερα υπάρχει σε κα-

νέναν άλλον λαό, τονίζοντας άλλη μια φορά το αθάνατο

ελληνικό μεγαλείο, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αμφι-

σβήτηση,  φυσικά από  τους λαούς  που δεν έχουν κοινά

χαρακτηριστικά γνωρίσματα  με τον ελληνικό!

Επικρατεί μια γενική αμφισβήτηση από ορισμένους,  σχε-

τικά με τα ευρήματα του Μινωικού πολιτισμού,  η οποία

διευρύνεται σε κάθε τι που έχει σχέση με το πανάρχαιο

ελληνικό μεγαλείο,  που προκαλεί φαινομενικά μια γε-

λοία  αστειότητα, άλλα στη πραγματικότητα αποτελεί μια

αισχρή  εγκληματική ενέργεια, ενώ ο ύπνος των Ελλή-

νων αρμοδίων… καλά κρατεί!!!

Η λέξη ταυροκαθάψια είναι σύνθετη από την λέξη ταύ-

ρος + άπτομαι (= το άγγιγμα του ταύρου)  και συμβολίζει

την τόλμη, τη ρώμη, την ευλυγισία,  την ελευθερία, την

ευφϋία και τις ηθικές αξίες, που χαρακτήριζαν τους Μι-

νωίτες  Έλληνες και όλους τους απογόνους των  Ελλή-

νων, οι οποίοι ενώνονται μέσα στη ροή του ατέρμονα

χρόνου, με την αλυσίδα του ελληνικού Μαιάνδρου,  που

συμβολίζει τη συνέχεια, τη συνέπεια και τη συνοχή  του

γένους, της γλώσσας, του πνεύματος, του κάλλους, του

ψυχικού σθένους και του ήθους!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Μακεδόνες” & “Ελληνες”!

Οι υπογραφές έπεσαν και μαζί μ’ αυτές η χαριστική

βολή για τη Μακεδονία. Τη μία και μοναδική Μακεδο-

νία, του Φιλίππου και του Αλέξανδρου.

Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ μιλώντας

μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα και τους επίσημους προ-

σκεκλημένους, έδωσε το στίγμα των όσων θα ακο-

λουθήσουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Η μακεδονική και η ελληνική κοινωνία είναι υπέρ, θέ-
λουν την ειρήνη», είπε και αφού ευχαρίστησε τον Τσί-

πρα πρόσθεσε: «η ευρωπαϊκή αντίληψη αποτελεί
δημοκρατική έκφραση, οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι

Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί απέναντι στην ξενοφοβία».  

Κατάλαβες καλέ μου αναγνώστη! Αυτοί είναι οι Μα-

κεδόνες και εμείς είμαστε Έλληνες απλά!

Toυ “φόρεσαν” και τη λαιμαριά (γραβάτα) για να κα-

ταδείξουν πόσο υποζύγιο έχει γίνει...

Τα  ταυροκαθάψια!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Όσο για τον στυλοβάτη του, Πάνο Καμμένο:

στα τέσσερα...  στα τέσσερα...
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Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς έφθασε στο

τέλος του και το πρόγραμμα πινγκ-πονγκ των

Ειδικών Σχολείων Κωφών Βαρηκόων Αργυ-

ρούπολης, που πραγματοποιήθηκε με συνερ-

γασία του Δήμου 3Β, της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) και

του Αθλητικού Σωματείου Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης Βούλας “Αρης 2006”.

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομ-

μάτι σε κάθε προσπάθεια. Και σ’ αυτή την

προσπάθεια βρήκαν εθελοντές πρόθιυμους

όπως την Σοφία Δαυλιάκου ομοσπονδιακή

προπονήτρια της ΕΟΑΚ, τον προπονητή και

παλαίμαχο αθλητή του πινγκ-πονγκ Αγγελο

Μακρή που μετέδωσε στα παιδιά τη γνώση

και την αγάπη για το άθλημα,  τον πρόεδρο

του Αρη 2006, Σταύρο Πλακαντωνάκη που

στήριξε κάθε εβδομάδα με την παρουσία

του καθώς και την Ινδή Τίνα Βεσάλι, που

υποστήριξε με πάθος όλη αυτή την προσπά-

θεια.

Την τελευταία ημέρα του προγράμματος,

22/5/18, πραγματοποιήθηκε τουρνουά

που συμμετείχαν όλοι οι μαθητές Δημο-

τικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Παρόντες στην εκδήλωση όλοι οι παρα-

πάνω εθελοντές καθώς, οι διευθυντές

των σχολείων Πέλη Τσαγκαρίδου και

Γιώργος Αντζακας και ο παλαίμαχος πο-

δοσφαιριστής Τότης Φυλακούρης. Από

τη Δημοτική αρχή του Δήμου 3Β παρα-

βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Παντελής Κα-

σιδόκωστας και ο Κων/νος Σφέτσας, που

διακρίνονται στις φωτογραφίες κατά την

απονομή.

Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν μετάλλια,

ενώ οι πρώτοι πήραν κύπελο.

Αποτελέσματα αγώνων:

Δημοτικό:

1ος Τοντόροβ Λούκας

2ος Παππάς Κων/νος

3ος Μπεσίμι Τάμπο - Γιάννης Σαμέντζας

Γυμνάσιο - Λύκειο:

1ος Χαμπάκης Γιώργος

2η Ξανθοπούλου Αναστασία

3ος Μπαλάσκας Δημήτρης - Τσούτης Ορέστης

Επιτραπέζια αντισφαίριση για κωφούς - βαρήκοους

Οι εθελοντές από αριστερά: Σοφία Δαυλιά-
κου, Αγγελος Μακρής, Τίνα Βεσάλι

Ο ΝΑΟΒ, σε συνεργασία με τον ΝΟΕ, διοργανώνει το Πα-

νευρωπαϊκό 2018 και το Παγκόσμιο Νέων 2018. Οι αγώνες

του Πανευρωπαϊκού θα διεξαχθούν με βάση τον ΝΟΕ και

οι αγώνες Παγκοσμίου με βάση τον ΝΑΟΒ. 

Το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών

τύπου Lightning πραγματοποιείται από 28 Ιουνίου έως και

1 Ιουλίου 2018, στο Φαληρικό Όρμο. Τη διεξαγωγή των

αγώνων έχουν αναλάβει από κοινού ο Ναυτικός Όμιλος Ελ-

λάδος (ΝΟΕ) και ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας. Οι

αγώνες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του NOE στο

Μικρολίμανο Πειραιά. 

Περισσότερα από 25 πληρώματα από χώρες της Ευρώπης

έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή.

Από 3 έως 7 Ιουλίου, θα διεξαχθεί στον Ναυτικό Όμιλο

Βούλας  (ΝΟΒ), μια πολύ σημαντική διεθνής διοργάνωση:

Το “Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 2018” της κατηγορίας

ιστιοπλοϊκών σκαφών τύπου “Lightning”, υπό την αιγίδα

της ILCA. Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Ευρω-

παϊκού Πρωταθλήματος Lightning το 2014 στον ΝΑΟΒ, με

τη συνεργασία του Ν.Ο.Ε., ο όμιλος είναι πανέτοιμος να αν-

ταπεξέλθει στις προκλήσεις, αλλά και στις απαιτήσεις ενός

ακόμα αθλητικού event σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον κόλπο της Βούλας και οι

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ θα έχουν διαμορφωθεί ανάλογα

με τις απαιτήσεις του Πρωταθλήματος. 

Ο ΝΑΟΒ έχει φροντίσει να εξασφαλίσει καταλύματα κι

όλες τις δυνατές διευκολύνσεις για τους συμμετέχοντες

στο Πρωτάθλημα των Νέων. Προβλέπεται η διεξαγωγή 8

ιστιοδρομιών με το σύστημα του rotation των σκαφών, δη-

λαδή σε κάθε αγωνιστική ημέρα τα πληρώματα θα αλλά-

ζουν σκάφος προκειμένου να καταστεί ο ανταγωνισμός

όσο το δυνατόν δικαιότερος. Κάθε χώρα με ενεργό στολί-

σκο Lightning δικαιούται να συμμετάσχει με έως δύο πλη-

ρώματα, ενώ η διοργανώτρια χώρα με τρία. 

H θάλασσα του Σαρωνικού θα γεμίσει ιστία και πανιά, μια

που θα βγούν τα σκάφη του ΝΑΟΒ, του ΝΟΕ, αλλά και

πολλά που θα έρθουν από άλλες χώρες.

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα “Lightning” στον ΝΟΕ & ΝΑΟΒ
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Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τη συμφωνία

Αθηνών - Σκοπίων προτείνει ο δημοτικός

σύμβουλος Κρωπίας Κων/νος Κωνσταντά-

ρας, προς συζήτηση σε προσεχές Δημοτικό

Συμβούλιο, στο οποίο μεταξύ άλλων σημει-

ώνει:

«Η κυβέρνηση αγνοώντας τη Λαϊκή Βού-

ληση, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τα

πολυπληθή συλλαλητήρια και τις σχετικές

δημοσκοπήσεις, αλλά και τα κόμματα της

αντιπολίτευσης, ξεπουλάει το όνομα της

Μακεδονίας στην FYROM και μαζί του την

ιστορική-πολιτιστική κληρονομιά της Ελλά-

δας!  Το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» όχι

μόνο δεν αποτελεί γεωγραφικό προσδιορι-

σμό, αλλά αφήνει πλήρως ανοικτή την πε-

ραιτέρω διεκδίκηση ιστορίας, πολιτισμού,

προσωπικοτήτων και συμβόλων, της μιας και

μοναδικής Ελληνικής Μακεδονίας. Επι-

πλέον, η παράδοση, στους Σλαβικής κατα-

γωγής Σκοπιανούς, της «Μακεδονικής»

Ιθαγένειας και «Μακεδονικής» Γλώσσας

αλλά και των αρχικών ΜΚD,  παραβιάζει τις

κόκκινες γραμμές του Ελληνικού Λαού,

αλλά και την επιστημονική ιστορία».

Κων/νος Κωνσταντάρας

Η Δημοτική Αρχή Κορωπίου

απαντά για τα Mέσα 

Mεταφοράς στο Δήμο τους 

Δημοσιεύαμε στο πρηγούμενο φύλλο δελτίο Τύπου της

δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας “Πρωτοβου-

λίας Πολιτών Κορωπίου”, δελτίο τύπου  που πληροφο-

ρούσε για συνάντηση που είχε με το διευθύνοντα

σύμβουλο του ΟΑΣΑ σχετικά με τις συγκοινωνίες στο

Κορωπί.

Η Δημοτική Αρχή απέστειλε δελτίο τύπου, απάντηση,

την οποία δημοσιεύουμε:

«Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας εκπροσωπεί τους δημότες του

Κορωπίου  με ανεξάρτητη φωνή όπως επιτάσσει και ο θεσμός

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς κομματικούς κηδεμόνες και

διαμεσολαβήσεις κομματικών στελεχών για την προώθηση

των αιτημάτων που απασχολούν πολίτες. Η σύνθεση και η

πρακτική της αντιπροσωπείας της μείζονος αντιπολίτευσης-

που δεν αφορά την επικεφαλής-  θυμίζει άλλες εποχές και

προσβάλει την νοημοσύνη των δικαίως αγανακτισμένων Ελ-

λήνων πολιτών από τις πρακτικές του παλαιού πολιτικού συ-

στήματος και την «κομματοκρατία».

Με συνεχείς ενέργειες  από το 2011-12 αγωνιζόμαστε για τη

βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων του Δήμου μας

είτε, αυτό αφορά Μπλε Λεωφορεία (ΟΑΣΑ) ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ, Μετρό

και Προαστιακό (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και άλλων φορέων σιδηροδρομι-

κής υποδομής (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ κ.α). Ιδιαίτερα αγωνι-

στήκαμε για τη βελτίωση του εγκαταλελειμμένου Σταθμού

Προαστιακού Κορωπίου, αλλά και των άλλων σταθμών του δι-

κτύου και καταφέραμε σταδιακά να λειτουργήσουν, ασανσέρ,

κυλιόμενες σκάλες, ακυρωτικά μηχανήματα, να επισκευα-

στούν σκάλες και να υπάρχει φύλαξη του Σταθμού. Η μόνη εκ-

κρεμότητα που έχει μείνει χωρίς υλοποίηση εδώ και 12

περίπου χρόνια(!) αφορά την αντιανεμική προστασία κατά

μήκος των γραμμών και που αφορά και άλλους σταθμούς

Μετρό-Προαστιακού γειτονικών  Δήμων αρμοδιότητας σιδη-

ροδρομικού φορέα.

Δυστυχώς οι διοικήσεις ιδιωτικές (πλέον) και δημόσιες και επι

νέας Κυβερνήσεως το 2015 δεν έχουν τηρήσει στοιχειώδεις

υποχρεώσεις τους για εναρμονισμό δρομολογίων Μπλε Λεω-

φορείων και Μετρό-Προαστιακού. Υπάρχουν ανά διαστήματα

βελτιώσεις σε συγκεκριμένες ώρες, αλλά το πρόβλημα παρα-

μένει με αρκετά κενά διαστήματα αναμονής επιβατών. Διατη-

ρείται επίσης η επιφύλαξη του ΟΑΣΑ και η άρνησή του να

ενισχύσει με λεωφορεία τη γραμμή 330 Σταθμός Κορωπίου-

Κορωπί- Κίτσι-Αγία Μαρίνα και των ωρών διέλευσης ιδιαίτερα

τις βραδινές ώρες λόγω μειωμένης ζήτησης...έλλειψης προ-

σωπικού και λεωφορείων.

Έχει επίσης εδώ και δύο χρόνια περίπου αποσύρει τα μικρά λε-

ωφορεία φυσικού αερίου της τοπικής γραμμής 309 μείωσε και

τον αριθμό τους από 3 σε 2 ή και  1 - λόγω βλαβών όπως δια-

τείνεται- και έχει βάλει τα παλαιά πετρελαιοκίνητα λεωφορεία

αθετώντας τους όρους της συμφωνίας με το Δήμο Κρωπίας

από το 2008 για λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Έχουμε επιπλέον ζητήσει κατά καιρούς, να περνάει η γραμμή

308 όπως παλιά από την κεντρική λεωφόρο για να καλυφθεί

το έλλειμμα της έγκαιρης διέλευσης του 309 που αναγκάζει

όσους βρίσκονται στην κεντρική πλατεία τις βραδινές ώρες σε

μεγάλη αναμονή, καθότι η γραμμή 120 και η γραμμή 330 αρ-

γούν χαρακτηριστικά. Ακόμα και διέλευση των λεωφορειακών

γραμμών ΧPRESS από το Κορωπί προς και από Αεροδρόμιο

έχουμε αιτηθεί…

Για την έλλειψη λεωφορείων σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρ-

χος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης με τον Υπουργό Μεταφο-

ρών, Χρήστο Σπίρτζη, ο υπουργός ενημέρωσε για  την

προμήθεια νέων λεωφορείων. Προφανώς αν γίνει η προμήθεια

μπορούμε να ελπίζουμε για μια ενίσχυση δρομολογίων και σε

μια νέα αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών  ζητημάτων στο Κο-

ρωπί και τους υπόλοιπους Μεσογείτικους Δήμους. Είναι φα-

νερό ότι αυτή η εξαγγελία παρακίνησε την μείζονα

αντιπολίτευση  να προβεί στην συνάντηση με ΟΑΣΑ για να

προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί στο επόμενο διάστημα…

Για την έλλειψη υποδομής για τη λειτουργία και στο Δήμο μας

της τηλεματικής Λεωφορείων έχουν γίνει ενέργειες  και μας

έχουν ενημερώσει ότι στην επόμενη φάση του προγράμματος

(άγνωστο το χρονοδιάγραμμα όταν είχε τεθεί το θέμα)   θα εν-

ταχθεί και ο Δήμος Κρωπίας. Ο Δήμος μας βλέποντας αυτές

τις συμπεριφορές του ΟΑΣΑ προχώρησε σε άσκηση δημοτικού

συγκοινωνιακού έργου (από το 2013 έως σήμερα) και λειτουρ-

γεί δημοτικό λεωφορείο προς Κορωπί-Αγία Μαρίνα και 2ο Δη-

μοτικό Κοιμητήριο.

Για τα στέγαστρα στάσεων Ο.Α.Σ.Α είναι γνωστό από τις

αρχές του 2018 ότι έχει οριστεί η ανάδοχος εταιρία για την

προμήθεια των νέων στάσεων και την τοποθέτησή τους με ευ-

θύνη-αρμοδιότητα του Δήμου Κρωπίας στο επόμενο διάστημα.

Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι  επρόκειτο για  επίσκεψη μικρο-

πολιτικής σκοπιμότητας της μείζονος αντιπολίτευσης.

Ενημερώνουμε επίσης ότι μόλις τον 2017(!) μάθαμε  τον επί-

σημο ιδιοκτήτη του χώρου στάθμευσης που δεν είναι άλλος

από την εταιρία ακινήτων του Δημοσίου ΕΤΑΔ Α.Ε και αιτηθή-

καμε την παραχώρηση του χώρου. Ενός χώρου που φροντί-

ζουμε κατά καιρούς, προσπαθώντας να υπερασπίσουμε την

ασφάλεια αυτοκινήτων και πεζών χωρίς να έχουμε την κυριό-

τητα και την ευθύνη του. Ίσως να έπρεπε να  ζητήσουμε την

διαμεσολάβηση της τοπικής του Κυβερνώντος κόμματος για

την παραχώρηση, την αγορά του ή την ενοικίασή του…»

“..Τελικά πωλούνται. Ή μάλλον

προσφέρονται. Απλόχερα 

Εκλεπτυσμένα. Και καθόλου δημοκρατικά. Χωρίς

λαϊκή εντολή…Αλλά ακόμη κι αν αυτή δινόταν, θα

αγνοούνταν ξανά επιδεικτικά. Αντισυνταγματικά.

Σαν Ελληνίδα, Μακεδό-

νισσα από καταγωγή και

με ιδιότητα Ολυμπιονίκη,

λυπάμαι που ενώ για χρό-

νια προσπαθούσα με τις

οργανωτικές επιτροπές

στις διεθνείς διοργανώ-

σεις -με καθαρά προσω-

πική πρωτοβουλία- να

προσδώσω οποιαδήποτε άλλη ονομασία αρμόζει,

πέραν όποιας εμπεριείχε τη λέξη Μακεδονία, επί-

σημα πια, δεν μπορώ να το κάνω.

Αγωνίζομαι αποκλειστικά και μόνο για τη χώρα

μας και όλους τους Έλληνες που τη νοιάζονται και

την πονάνε. Όσοι δρουν με ασέβεια στην ιστορία,

τους αγώνες, τους νεκρούς του τόπου και ενάντια

στη λαϊκή επιθυμία, όπως συνέβη σήμερα, ζητώ

ευγενικά να ΜΗ φωτογραφηθούν δίπλα μου σε

ενδεχόμενες μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στο

μέλλον. Εκπροσωπώ τα ελληνικά χρώματα και οι

επιτυχίες ανήκουν σε όσους αγαπούν την πα-

τρίδα, έμπρακτα. Ελπίζω η δημοκρατία να μου

δώσει τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα… 

Αννα Κορακάκη, πρωταθλήτρια σκοποβολής

Πρόταση ψηφίσματος κατά

της  συμφωνίας 

Αθηνών - Σκοπίων

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ…ΚΡΙΤΙΚΗ

Στα χέρια μου έφτασε ένα ποιητικό έργο του γνωστού γιατρού Γεωργίου Πο-

λυκράτη με τίτλο: «το Ανήκεστον Πυρ ή περί Ελευθερίας» έκδοσις: Σ.Ι Ζαχα-

ρόπουλος, Αθήνα, 2018.

Από την Εισαγωγή κατάλαβα ότι έχω να κάνω με σοβαρό και ευαίσθητο συγ-

γραφέα, στην προκειμένη περίπτωση ποιητή, που το έχουν αγγίξει και συντα-

ράξει τα καμώματα των ισχυρών έναντι των αδυνάτων, ως επίσης τα

ελαττώματα της φυλής μας, που οι πόλεμοι μεταξύ μας αφάνισαν τον μονα-

δικό πολιτισμό των Κλασσικών Χρόνων της Ελλάδος. Ας αναλογιστούμε τον

Πελοποννησιακό Πόλεμο αλλά και την καταστροφή της Μήλου και την συμ-

φορά που επεφύλαξαν οι Αθηναίοι στους Μηλίους. Έλληνες εναντίον Ελλή-

νων, ομοθρήσκων, ομογλώσσων και με κοινές ρίζες, φιλοσοφίες και έθιμα,

όπως γράφει ο μεταγενέστερος και ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης. 

Ακολουθεί ο διάλογος της Κλεαρέτης με τον άρχοντα της Μήλου σύζυγό της.

Τα πρόσωπα του ποιητικού δράματος μιλούν με γλώσσα μεστή, καθαρή, «έξυ-

πνη» και φιλοσοφημένη. Σε πολλά σημεία οι ρήσεις γίνονται ρητά με διαχρο-

νική αλήθεια και η στιχομυθία μοιάζει με τα σημερινά τεκταινόμενα των λαών

και των καταστροφών.

Ευχόμεθα να διαβάσουμε και άλλα παρόμοια έργα του ευαισθητοποιημένου

ποιητού.

Βούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

σημείωμα έκδοσης: Όπως πολύ ορθά σημειώνει παραπάνω η κυρία Βούλα

Λαμπροπούλου για τα ελαττώματα της φυλής μας, που αφάνισαν πολιτισμούς,

θα μου επιτρέψει να μη δημοσιεύσω την κριτική της καθώς και απάντηση σε

σχολιαστές της, για να μην υποπέσουμε στο ίδιο λάθος· του ανταγωνισμού

και της κακότητας. Το έργο της κυρίας Λαμπροπούλου είναι γνωστό στη μικρή

μας κοινωνία και έχει καταξιωθεί από την επιστημονική κοινότητα.
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Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ είναι υπερκορεσμένος.

Αυτό το ακούμε εδώ και δύο περίπου

χρόνια, όπως ακούμε και ότι ο ΧΥΤΑ

Φυλής κλείνει οριστικά το 2019.

Το “ατύχημα” που συνέβη πριν δέκα

ημέρες με το ρήγμα που προκλήθηκε

ήταν αναμενόμενο και όπως αναφέ-

ρουν ειδικοί, σύντομα θα ξανασυμβεί.

Το θέμα, όπως ήταν φυσικό, συζητή-

θηκε στη συνεδρίαση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου, την Πέμπτη 21

Ιουνίου (Ενημέρωση - Συζήτηση. Κατά-

σταση στο ΧΥΤΑ Φυλής), με την παρου-

σία πλήθους κατοίκων από την περιοχή

των Λιοσίων, αλλά και φορέων και συλ-

λογικοτήτων, οι οποίοι άνοιξαν πανό

απαιτώντας να σταματήσει το έγκλημα

της Φυλής, γιατί όπως υποστήριξαν

υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και του

τελευταίου κυττάρου στο ΧΥΤΥ.

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ανα-

φέρθηκε στους δημάρχους που δεν

έχουν προχωρήσει στη μείωση των

απορριμμάτων, με την αύξηση της ανα-

κύκλωσης, στο πλαίσιο του μοντέλου

του νέου περιφερειακού σχεδιασμού,

που ανακοινώθηκε επί ημερών της.

Θεωρεί ότι ο ΕΣΔΝΑ έδειξε ετοιμότητα

στην αντιμετώπιση του ρήγματος και

ενήργησε με «ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητα». Οσο για το ατύχημα στη

Φυλής, σημείωσε ότι έχει ξαναδοκιμα-

στεί ο ΧΥΤΑ το 2003, το 2008, το 2009

και το 2011, «σημειώνω ότι παλαιότερα
χρειάστηκαν να περάσουν δύο ολό-
κληρα χρόνια για να αποκατασταθεί,
και όχι μόνο μια εβδομάδα»!!!

Ενοχλήθηκε (η Δούρου) ιδιαίτερα από

την κινητοποίηση των φορέων και των

συνθημάτων που φώναζαν. 

Πολλοί την έψεξαν γιατί δεν ήταν πα-

ρούσα, αλλά «άκουγε από άλλο δωμά-

τιο» και επεσήμαναν ότι ήρθαν να

ακούσουν προτάσεις. «Tέσσερα χρόνια
είστε διοίκηση και δεν μπορεί να ανα-
φέρεστε σε ιστορίες» τόνισαν.

Το Γραμματικό θα ανοίξει
και άλλα 4!!!

Η Δούρου εμφανίστηκε στο βήμα και

ιδιαίτερα ενοχλημένη τόνισε: «Εγώ
ανεβαίνω στο βήμα για να επανεπιβε-
βαιώσω ένα συμβόλαιο που έχει υπο-
γραφεί μεταξύ της διοικούσας
παράταξης και των συμπολιτών μας και
δεν αφορά αυτούς που θέλουν να φέ-
ρουν τα ΣΔΙΤ από την πίσω πόρτα. Δεν
αφορά αυτούς οι οποίοι θέλουν να
στείλουν τα σκουπίδια στην Κίνα. Δεν
αφορά αυτούς, που εκατό χρόνια
κόμμα (εννοεί το ΚΚΕ) δεν έχουν μία
θέση για την διαχείριση των απορριμ-
μάτων. Γιορτάζουν τα 100 χρόνια και
στέλνουν τα σκουπίδια αλλού. Συνεν-
νοηθήκαμε κύριε Μανουσογιαννάκη».

Υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί αυτοί
που ασχολούνται με τα κοινά και αυτοί
που βάζουνε ραντεβού με την επόμενη
εκλογική μάχη και την επιβίωσή τους.
Εμείς ασχολούμαστε με τα κοινά και
δεν μας ενδιαφέρει η επανεκλογή μας. 

Σας λέω λοιπόν το εξής για να τελει-
ώνουμε. Θα χωροθετηθούν 6 σημεία.
Τα ψηφίσαμε το Δεκέμβρη του 2016.
Είναι ψηφισμένα. Κανονείστε να πηγαί-
νετε να κάνετε ασφαλιστικά. Θα χωρο-
θετηθούν 6 σημεία. 
Σας το λέω να το καταλάβετε. Το Γραμ-
ματικό θα ανοίξει και θα ανοίξουν και
άλλα τέσσερα. Τελεία, παύλα, παρέν-
θεση. 
...Η Δούρου θα χωροθετήσει και κανο-
νίστε να είστε με τις μαύρες σημαίες.
Εγώ θα είμαι απέναντι».

Ο περιφερειακός σύμβουλος της “Λαϊ-

κής Συσπείρωσης” Μανουσογιαννάκης

απάντησε: «Κυρία Δούρου, το ανά-
στημα και την εκατοντάχρονη ιστορία
να πιάνετε στο στόμα σας το ΚΚΕ δεν

το έχετε. Το ότι έχουμε πρόταση για τη
διαχείριση των απορριμάτων το ξέρει.
Το ότι δεν βολεύει τα αφεντικά της και
τα συμφέροντα που εκφράζει αυτό ναι.
Τέτοια πρόταση από μας δεν θα ακού-
σει».
Ο Χρ. Kαπάταης, αντιπεριφερειάρχης

Ν.Τ. Αθηνών ενημέρωσε ότι έχουν

κάνει μετρήσεις στις εισροές και βλέ-

πουν ότι είναι πολύ αργός ο ρυθμός

μείωσης των σκουπιδιών.

Γίνεται τιτάνιος αγώνας στον ΧΥΤΑ να

αυξήσουμε τα ποσοστά. Έχουμε φτά-

σει στο 23%, από 10% που ήταν. Αλλοι

δήμοι συμμετέχουν άλλοι καθόλου. Με

τα πράσινα σημεία, με τη διαχείριση

στην πηγή που πρέπει να είναι η πρώτη

δράση. Αν δεν πετύχει η διαλογή στην

πηγή και δεν μειώσουμε τα σκουπίδια,

θα έχουμε χάσει όλοι. 

Οπως φαίνεται η Δούρου εγκαταλείπει

την περιφέρεια. Θέλει να φύγει «και
αφήνει πίσω της συντρίμμια» δήλωσε ο

Κων. Καράμπελας. 

Να μπαίνουν πρόστιμα στους Δήμους

που δεν θα μειώνουν και να καταγρά-

φονται με κωδικούς, ήταν μια πρόταση

που κατατέθηκε. Όσοι δεν μειώνουν

τον όγκο θα έχουν πρόστιμα.

Τελικά παρά τις επίμονες ερωτήσεις

από συμβούλους, δεν αναφέρθηκαν τα

6 σημεία, που τόνισε μετ’ επιτάσεως η

Δούρου ότι έχουν χωροθετηθεί.

H ανακύκλωση πρέπει να γίνει συνεί-

δηση του καθενός από εμάς, με τη δια-

λογή στο σπίτι μας, αλλιώς θα χωθούμε

στα ίδια μας τα σκουπίδια...

Αννα Μπουζιάνη

Κόντρες για το ΧΥΤΑ Φυλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο
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Ένα ευχάριστο ξάφνιασμα θα νιώσουν

σίγουρα οι μαθήτριες, οι μαθητές και

όσοι επισκεφτούν το 2ο γυμνάσιο Βού-

λας την επόμενη σχολική χρονιά, κατά

την είσοδό τους στις αίθουσες του ορό-

φου. Το βάψιμό τους από συνεργείο

του δήμου στη διάρκεια του χειμώνα

στάθηκε η αφορμή, ώστε να δημιουρ-

γηθεί στην υπεύθυνη του λογοτεχνικού

εργαστηρίου του σχολείου, φιλόλογο

Χριστιάννα Απέργη, η ιδέα για τον

εξωραϊσμό του σχολικού χώρου με μια

καλλιτεχνική παρέμβαση.

Ο διευθυντής, Γεώργιος Γιώτης, η υπο-

διευθύντρια, Άννα Ταμπούκου, και σύσ-

σωμος ο σύλλογος διδασκόντων

χαιρέτησαν εγκάρδια την ιδέα, κρίνον-

τας ότι η υλοποίησή της αναβαθμίζει

την αισθητική του σχολείου και συντε-

λεί στην ψυχοπνευματική καλλιέργεια

και ανάπτυξη των παιδιών.

Η εικαστικός, Εύα Πελεκίδου, ανταπο-

κρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκληση της

Χρ. Απέργη και προσφέρθηκε αφιλο-

κερδώς να κοσμήσει τις πόρτες των αι-

θουσών με σχέδια ζωγραφικής, ενώ οι

μαθήτριες που συμμετέχουν στο λογο-

τεχνικό εργαστήριο επέλεξαν και έγρα-

ψαν στίχους μεγάλων νεοελλήνων

ποιητών, όπως είναι ο Σολωμός, ο Πα-

λαμάς, ο Δροσίνης, ο Καβάφης, ο Βάρ-

ναλης, ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, ο

Ρίτσος και ο Ελύτης.

Κάθε πόρτα μια ζωγραφιά και ένας
ποιητής.
Ελπίζουμε, σύντομα να ολοκληρωθεί

το βάψιμο του υπόλοιπου κτιρίου και

κάθε πόρτα του να γίνει μια μοναδική

αποτύπωση ζωγραφικής και ποιητικής

έκφρασης.
Λίγα λόγια για την εικαστικό Εύα Πελεκίδου

Η Εύα Πελεκίδου ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Στα έργα της η γυναικεία φύση και τα ανθρώπινα

πάθη αποδίδονται με ρεαλισμό και σουρεαλισμό.

Η ελληνικότητα στην έκφρασή της είναι προϋπό-

θεση και ο κόσμος της αποτελείται άλλοτε από

σκηνές καθημερινότητας, άλλοτε από τελετουρ-

γικές πρακτικές λατρείας γυναικείων θεοτήτων,

ιεριών, νυμφών, ιδωμένων μέσα από το πλέγμα

των μύθων και των ιστοριών των αρχαίων Ελλή-

νων.

Έργα της βρίσκονται στο Μουσείο της Νάξου,

στο Αργοστόλι και σε ιδιωτικές Συλλογές σε Ελ-

λάδα και στο εξωτερικό. Έχει φιλοτεχνήσει  την

τοιχογραφία στην τραπεζαρία του 3ου δημοτικού

σχολείου Βούλας.

Τιμημένη με βραβεία και επαίνους, μεταλαμπα-

δεύει  την αγάπη της για την τέχνη, μέσα από

μαθήματα ζωγραφικής, σε παιδιά δημοτικού.

Πάντρεμα ζωγραφικής και ποίησης

στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας
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του Νίκου Ιγγλέση*

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ», όπως

είχε γράψει ο Κωνσταντίνος Καβάφης,  η εθνομηδε-

νιστική κυβέρνηση της «πρώτης φοράς Αριστεράς»

εκχώρησε το όνομα της Μακεδονίας στους Σλάβο-

Αλβανούς των Σκοπίων. Η ελληνική κυβέρνηση, δια

του υπουργού των Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και πα-

ρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα υπέγραψε,

στις 17 Ιουνίου 2018 στις Πρέσπες, μια κατ’ αρχήν

Συμφωνία με την οποία η χώρα μας αναγνωρίζει το

κράτος των Σκοπίων με την ονομασία «Δημοκρατία

της Βόρειας Μακεδονίας».

Οι Σκοπιανοί χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος αποδέ-

χτηκαν την προσθήκη του γεωγραφικού προσδιορι-

σμού (Βόρεια) στο σημερινό συνταγματικό όνομα του

κράτους τους. Έτσι η χώρα μας αναγνωρίζει την υπό-

σταση ενός ανεξάρτητου κράτους με το όνομα Μα-

κεδονία, ενώ την ίδια στιγμή η ελληνική Μακεδονία

ως μια περιφέρεια της Ελλάδας, δεν αποτελεί δια-

κριτή γεωπολιτική οντότητα. Εφ’ όσον δεν μπορεί να

υπάρχει ανεξάρτητο κράτος με το όνομα «Νότια Μα-

κεδονία» το όνομα της Μακεδονίας μονοπωλείται, εκ

των πραγμάτων, από τους Σκοπιανούς. Το

υποτιθέμενο μέρος οικειοποιείται το σύνολο. Χαρα-

κτηριστικό είναι ότι σ’ όλο το κείμενο της Συμφωνίας

δεν αναφέρεται ούτε μία φορά η ελληνική Μακεδο-

νία, η οποία αποκαλείται «βόρεια περιοχή του Πρώ-

του Μέρους (σ.σ. της Ελλάδας)».

Η εκχώρηση του ονόματος επιχειρείται να δικαιολο-

γηθεί με το επιχείρημα ότι οι Σκοπιανοί κατοικούν σε

ένα τμήμα της γεωγραφικής Μακεδονίας. Πρόκειται

για ένα ανιστόρητο και έωλο επιχείρημα γιατί η Μα-

κεδονία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν και

είναι μόνο ελληνική, εφ’ όσον σ’ αυτή κατοικούσαν

και κατοικούν οι Μακεδόνες που είναι Έλληνες ως

προς το γένος. Οι αρχαίοι Μακεδόνες μετείχαν του

ελληνικού πολιτισμού, μιλούσαν και έγραφαν ελλη-

νικά, πίστευαν στους ελληνικούς θεούς και αισθάνον-

ταν τμήμα της ελληνικής φυλής. Αργότερα επί

Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας τα διοικητικά σύνορα (Θέμα, Βιλαέτι κ.λπ.) της

μακεδονικής περιφέρειας αναπροσαρμόστηκαν σύμ-

φωνα με τις, κατά περιόδους, ανάγκες αυτών των Αυ-

τοκρατοριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μακεδονία

επεκτάθηκε ή συρρικνώθηκε γιατί δεν είναι ο

γεωγραφικός χώρος που προσδιορίζει τα εθνικά,

πολιτιστικά, γλωσσολογικά και ιστορικά

χαρακτηριστικά μιας φυλής ή ενός έθνους, αλλά

είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν και

ονοματίζουν το γεωγραφικό χώρο. Η γεωγραφική

Μακεδονία υπήρξε και υπάρχει γιατί υπάρχουν οι

Μακεδόνες – Έλληνες που την κατοικούν και της

δίνουν το όνομά τους. Μια περιοχή που κατοικείται

από Σλάβους, Αλβανούς ή οποιαδήποτε άλλη εθνό-

τητα δεν μπορεί να λέγεται Μακεδονία επειδή περι-

λαμβάνει ένα τμήμα του εδάφους μιας διοικητικής

περιφέρειας που στο παρελθόν μια Αυτοκρατορία

αποκαλούσε Μακεδονία.

Το γελοίο του επιχειρήματος περί γεωγραφικής Μα-

κεδονίας γίνεται αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς,  σύμ-

φωνα μ’ αυτή τη λογική, ότι η Πολωνία, που μετά το

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επεκτάθηκε στα εδάφη της

Ανατολικής Πρωσίας, θα μπορούσε να ονομάσει το

κράτος της Πρωσία και τους κατοίκους του Πρώ-

σους. Οι Πολωνοί που είναι όμως ένα ιστορικό και

υπερήφανο έθνος, όχι όπως οι Σκοπιανοί, δεν διανοή-

θηκαν να «κλέψουν» την ιστορία και την ταυτότητα

ενός άλλου λαού επειδή κατέλαβαν ένα μέρος του

εδάφους του. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα βλέπαμε

τότε την αντίδραση των Γερμανών, που σήμερα πρω-

τοστατούν στην εξεύρεση μιας οποιασδήποτε συμβι-

βαστικής λύσης μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων.

Αφού με τη Συμφωνία εκχωρήθηκε το μείζον, το

όνομα, ήταν αναπόφευκτο στη συνέχεια να εκχωρη-

θούν και τα υπόλοιπα. Έτσι συμφωνήθηκε ότι η ιθα-

γένεια των κατοίκων του κράτους των Σκοπίων θα

είναι η: «Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας» και η επίσημη γλώσσα τους η

«Μακεδονική γλώσσα». Τα δύο αυτά στοιχεία θεμε-

λιώνουν το ιδεολόγημα του «μακεδονισμού», δη-

λαδή, την ύπαρξη ενός διακριτού «μακεδονικού»

έθνους που είναι διαφορετικό από το ελληνικό. Αυτή

είναι η βάση του σκοπιανού αναθεωρητισμού και

επεκτατισμού. Ουσιαστικά αποσπάται το τμήμα της

μακεδονικής ιστορίας από τη συνολική ελληνική ιστο-

ρία και εμφανίζεται ως ανεξάρτητο – μη ελληνικό και

άρα ανήκον στους Σκοπιανούς.

Προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις και να

μειωθούν οι αντιδράσεις των Ελλήνων για τη Συμφω-

νία, στο άρθρο 7 καταγράφεται ότι: «Οι όροι
«Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρονται σε
διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική
κληρονομιά». Έχουμε, δηλαδή, ένα όνομα με  δια-

κριτό διαφορετικό περιεχόμενο για την κάθε πλευρά.

Η απόλυτη σχιζοφρένεια. Στη συνέχεια διευκρινίζεται

ότι:

«Αναφορικά με το Πρώτο Μέρος (σ.σ. Ελλάδα) με
αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και
ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής (δεν αποκαλείται

Μακεδονία) του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα
χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός
πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά
αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως
σήμερα». Είναι φανερό ότι οι αυτοί που διαπραγμα-

τεύτηκαν τη Συμφωνία δεν έχουν αντιληφθεί, μέχρι

σήμερα, ότι οι Σκοπιανοί δε διεκδικούν τον ελληνικό

πολιτισμό αλλά τον μακεδονικό πολιτισμό που τον

θεωρούν ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Πρόκειται για μια, κατ’ αρχήν, Συμφωνία που με ελ-

ληνική υπογραφή παραχωρεί στους Σκοπιανούς το

όνομα, την ταυτότητα και την ιστορία της Μακεδο-

νίας. Αν η Συμφωνία αυτή εγκριθεί από τους Σκοπια-

νούς (κύρωση από το Κοινοβούλιο, Δημοψήφισμα,

αναθεώρηση Συντάγματος) και στη συνέχεια ψηφι-

στεί και από την ελληνική Βουλή, θα πρόκειται για μια

εθνική πανωλεθρία. Τα Σκόπια θα έχουν πετύχει τους

στρατηγικούς στόχους τους, δηλαδή να ενταχθούν

στο ΝΑΤΟ και να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύ-

σεις με την Ε.Ε., ενώ η Ελλάδα θα έχει απωλέσει

κάθε διαπραγματευτικό όπλο της. Η Συμφωνία δεν

αντιμετωπίζει τον αναθεωρητισμό των Σκοπιανών,

αλλά ενισχύει τη γεωπολιτική θέσης τους και θα

τους καταστήσει ακόμα περισσότερο αδιάλλακτους.

Πολλά σημεία της Συμφωνίας χαρακτηρίζονται από

αοριστία και θα οδηγήσουν μελλοντικά σε νέες δια-

πραγματεύσεις στις οποίες μπορεί να ζητηθεί η πα-

ρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων

Εθνών ή οι διαφορές να επιλυθούν από το Διεθνές

Δικαστήριο.

Η ελληνική και η σκοπιανή κυβέρνηση προσπάθησαν

να «θωρακίσουν» τη μεταξύ τους Συμφωνία για να

αντιμετωπίσουν τις έντονες λαϊκές αντιδράσεις. Έτσι

στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι: «Έκαστο Μέρος θα
αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες,
περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από
ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν το
σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον
αναθεωρητισμό ενάντια στο άλλο Μέρος». Η ανα-

φορά αυτή δεν αφορά, όπως κάποιοι αφελώς νομί-

ζουν, μόνο τους Σκοπιανούς αλλά και τους Έλληνες,

που μετά την επικύρωση της Συμφωνίας, δεν θα μπο-

ρούν ούτε συλλαλητήρια να πραγματοποιούν για την

υπεράσπιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Το σύνολο των κομμάτων της μνημονιακής αντιπολί-

τευσης κατέκρινε την κυβέρνηση για τους επιμέρους

όρους της Συμφωνίας σχετικά με την ιθαγένεια και

τη γλώσσα, αλλά δεν έθεσαν το πρωταρχικό θέμα της

ονομασίας, από το οποίο προκύπτουν όλα τα υπό-

λοιπα. Όλα αυτά τα, ετεροπροσδιορισμένα από ξένα

κέντρα, κόμματα έχουν από καιρό αποδεχτεί τη σύν-

θετη ονομασία, που περιλαμβάνει ως συνθετικό της

το όνομα της Μακεδονίας. Οι αντιπολιτευτικές κορό-

νες τους αποσκοπούν αποκλειστικά στην παραπλά-

νηση του ελληνικού λαού για μικροκομματικά οφέλη.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ιστο-

ρική την υπογραφείσα Συμφωνία. Πράγματι είναι

ιστορική στιγμή η παραχώρηση του ελληνικού ονό-

ματος της Μακεδονίας σε αλλοεθνείς. Ο Ελληνισμός

πρέπει να απαιτήσει, με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο,

από την κυβέρνηση και τη Βουλή τη διενέργεια Δη-

μοψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του

Συντάγματος, για να αποτραπεί η δρομολογηθείσα

εθνική καταστροφή. «Θεμέλιο του πολιτεύματος
είναι η λαϊκή κυριαρχία» ορίζει το άρθρο 1 παρ. 2 του

Συντάγματος. Η άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας είναι

προϋπόθεση μιας ουσιαστικής και όχι μιας τυπικής

δημοκρατικής λειτουργίας.

* Το κείμενο αυτό αποτελεί τμήμα του υποκεφάλαιου για τη

Μακεδονία στο  νέο βιβλίου του Νίκου Ιγγλέση «Στρατηγικές
επιλογές επιβίωσης του Ελληνισμού» που θα κυκλοφορήσει τον
προσεχή Σεπτέμβριο.

Η Ελληνική πανωλεθρία και 

ο θρίαμβος των Σκοπιανών
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Το φετινό δώστε του χορού να πάει…, τίτλος που

καθιερώθηκε για την ετήσια παράσταση παραδοσια-

κών χορών  του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλό-

γου Ευρυάλη Βούλας και συγκεκριμένα της

χορευτικής ομάδας του, περιείχε χορούς από Βο-

βούσα (Ηπειρος), Επτάνησα και Μακρά Γέφυρα (Ανα-

τολική  Θράκη). 

Το συγκρότημα ελληνικών χορών του Νομικού τμή-

ματος του Δήμου Κρωπίας “ΣΦΗΤΤΟΣ” με δάσκαλο

τον Νίκο Λουκά που φιλοξένησαν στην εκδήλωση (9

Ιουνίου 2018), χόρεψε τραγούδια  από το Βόρειο Αι-

γαίο. Παραβρέθηκε δε από τη Δημοτική Αρχή Κρω-

πίας, ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Κορωνιάς.

Την γενική επιμέλεια είχε η αγαπημένη  δασκάλα της

Ευρυάλης Βούλας, Έλλη Καζάκου. Ο Γιώργος Κωτσί-

νης  με το συγκρότημα του ταξίδεψε τους θαμώνες

μουσικά με το γνωστό ταλέντο του και οι Κατερίνα

Βάλβη  και Νίκη Αγιασματζή έντυσαν τις κυρίες της

ομάδας, με τις όμορφες τοπικές φορεσιές τους.

Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση της Ευρυάλης με

τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, με έντονη την παρουσία του δημάρχου και προ-

έδρου του ΟΑΠΠΑ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

«δώστε του
χορού να πάει»

με την 

Ευρυάλη Βούλας

Ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματο-

ποιήθηκε στο Κορωπί από τα μέλη του

«Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών

Ν. Ανατ. Αττικής», Θεόδωρο Μπριάνη

Πρόεδρο, Γεώργιο Μιχαήλ Γεν. Γραμ-

ματέα, Μιχαήλ Φιλιππίδη Έφορος/Αν-

τιπρόεδρο της ΑΠΟΕΑ, Λουκά Ρίζο

και Μιχαήλ Δήμα αντιπρόσωπο του

ΣΕΑΝ στο Κορωπί, με το Δήμαρχο

Κρωπίας Δημήτριο Κιούση στο Δη-

μαρχείο, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Η συνάντηση έγινε σε πνεύμα σύμ-

πνοιας και συνεργασίας με έντονη

διάθεση από την πλευρά των Εφέ-

δρων Αξιωματικών για προσφορά και

συνεισφορά σε θέματα όπως η πολι-

τική προστασία, το περιβάλλον, ο εθε-

λοντισμός, η διοργάνωση κοινών δρά-

σεων και εκδηλώσεων κ.ο.κ. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος,

άκουσε με ενδιαφέρον τα μέλη του

Δ.Σ., την δραστηριότητα των οποίων

παρακολουθεί, δήλωσε την αμέριστη

συμπαράσταση και στήριξή του.

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί ζήτησαν από

τον Δήμαρχο να παρίστανται και να

εκπροσωπούν αντιπρόσωποί τους τον

Σύνδεσμο στον Δήμο στις Εθνικές

επετείους, αποτίοντας φόρο τιμής

στους πεσόντες Εφέδρους Αξιωματι-

κούς με την κατάθεση στεφάνου, αί-

τημα που έγινε αμέσως αποδεκτό. 

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν.

Ανατολικής Αττικής (Σ.Ε.ΑΝ Αν. Αττι-

κής) είναι Ένωση Εφέδρων σε Εφε-

δρεία Αξιωματικών των Ενόπλων

Δυνάμεων και έχει ως μέλη του όσους

υπηρέτησαν τη θητεία τους ως Έφεδροι

Αξιωματικοί και στους τρείς Κλάδους

των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδρύθηκε με

το νόμο 1301/82, και ανήκει στην Επο-

πτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

Εφεδροι αξιωματικοί δηλώνουν εθελοντές

στο Δήμαρχο Κρωπίας

Μετά το πέρας της εκδήλωσης χορευτές και θαμώνες έγι-
ναν ένα. Στιγμιότυπο με το Δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο
και τον πρόεδρο της “Ευρυάλης” Δημ. Ζησιμόπουλο.

Στιγμιότυπο από το Τμήμα ελληνικών χορών του “Σφητ-
τός” του Δήμου Κρωπίας.
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι το

Μητροπολιτικό Ιατρείο καλείται από την

“Ελληνικό Α.Ε.” να βάλει λουκέτο. Η δημο-

σιοποίηση όμως του προβλήματος και οι κι-

νητοποιήσεις που έγιναν στο εξωτερικό και

στο εσωτερικό της χώρας το Μητροπολι-

τικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (MKIE)

συνεχίζει χωρίς εμπόδια την λειτουργία του

στο χώρο του Ελληνικού, όπου στεγάζεται

από το τέλος του 2011.

Αυτό σημαίνει ότι δεν οφείλει προς το

παρόν να εκκενώσει άρον-άρον το χώρο

έως τις 30 τρέχοντος, όπως απαιτούσε το

τελεσίγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε που ελή-

φθη στις 31 Μαΐου 2018.

Και η πιο σημαντική εξέλιξη είναι, ότι κατα-

γράφεται η υπόσχεση της κυβέρνησης, ότι

θα στηρίξει την μετεγκατάστασή του ΜΚΙΕ

σε κατάλληλο χώρο για να συνεχίσει το

έργο του.

Οι λύσεις που θα προταθούν θα συζητηθούν

με τους εθελοντές του Μητροπολιτικού Κοι-

νωνικού ιατρείου Ελληνικού, αναφορικά με

την καταλληλότητα του νέου χώρου, ο

οποίος θα επιτρέψει να συνεχιστεί η προ-

σφορά του ιατρείου προς τους δοκιμαζόμε-

νους από την κρίση συνανθρώπους μας.

Τα καλά νέα έφθασαν στο ΜΚΙΕ στις 14 Ιου-

νίου. 

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, ότι το ΜΚΙΕ

έχει επιτελέσει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο

όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, αφού

έδωσε ελπίδα σε άπορους, ανασφάλιστους

ασθενείς, που δεν είχαν αλλού να απευθυν-

θούν.

Οι επισκέψεις άνεργων / άπορων / ανασφά-

λιστων πολιτών στο ιατρείο ξεπερνούν τις

64.150, ενώ οι ωφελούμενοι του ιατρείου,

τα φυσικά πρόσωπα υπολογίζονται στα

7.266 άτομα.

Η θετική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από

ένα πρωτοφανές κίνημα συμπαράστασης

τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Είναι γεγονός ότι στο άκουσμα του τελεσί-

γραφου της Ελληνικό Α.Ε, όλοι δήλωναν

σοκαρισμένοι. 

Πρώτος ο Μίκης Θεοδωράκης δημοσιεύει

άμεσα επιστολή στήριξης. Ακολουθούν με

πολύ γρήγορα αντανακλαστικά εκατοντά-

δες πολίτες, συλλογικότητες, φορείς, προ-

σωπικότητες, πανεπιστημιακοί,

δημοσιογράφοι, κοινωνικά ιατρεία, συνδι-

κάτα από την Ελλάδα αλλά και το εξωτε-

ρικό με ψηφίσματα, δημοσιεύματα,

αφιερώματα, επιστολές και μηνύματα προς

τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των

Ναρκωτικών το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε

συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμητ-

τού και Νοτιοανατολικής  Αττικής διοργα-

νώνουν την Παρασκευή 29 Ιουνίου
2018 και ώρα 10.00πμ, καθαρισμό της πα-

ραλίας και του παράκτιου πευκοδάσους. Η

συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε

συνέχεια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης

των μελών από τον Φορέα Διαχείρισης στις

18/05/2018 με αφορμή την Ευρωπαϊκή

Ημέρα Βιοποικιλότητας. 

Ο καθαρισμός της παραλίας  εντάσσεται σε

μια σειρά εκδηλώσεων του ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ με κεντρικό σύνθημα ΣΤΑΣΟΥ
ΠΛΑΙ ΜΟΥ. Σε αυτή τη δράση στέκονται

δίπλα στο περιβάλλον και φροντίζουν τον

ανεκτίμητο θησαυρό ζωής που μας προσφέ-

ρει με στόχο  να δώσουν ένα μήνυμα σεβα-

σμού και φροντίδας στους επισκέπτες της

παραλίας και του πευκοδάσους. Μια δράση

για το περιβάλλον είναι μια δράση ζωής που

απαιτεί τη συνεργασία, τη στήριξη και την

εμπιστοσύνη.

Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση έχει

μακρόχρονη παρουσία σε οικολογικές και

κοινωνικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με

τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία

ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση και την

ενεργή συμμετοχή σε δράσεις που αφο-

ρούν το κοινωνικό σύνολο. 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Πανελ-

λαδικό δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου Θε-

ραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ),

του μεγαλύτερου οργανισμού για την απε-

ξάρτηση από τα ναρκωτικά και την κοινω-

νική επανένταξη στην Ελλάδα.  

Χρεώσεις στο ...ακατέργαστο νερό!!!

H EYΔΑΠ και συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Μπενίσης, αναφορικά με

δημοσιεύματα που σημειώνουν ότι αυξάνεται η τιμή του νερού έκανε δήλωση τονίζοντας

ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα περάσει στον καταναλωτή». το κόστος αυτό που το

υπολογίζει κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με όσα διαδίδει συγκεκριμένος συνδικαλι-

στικό στέλεχος της εταιρείας. «Η Κυβέρνηση, τα συναρμόδια Υπουργεία και η Διοίκηση
της ΕΥΔΑΠ το διαβεβαιώνουν ρητά» τόνισε.

Το όλο θέμα ανέκυψε μετά την εφαρμογή από το τέλος του 2017 της Ευρωπαϊκής Οδη-

γίας 60/2000 σύμφωνα με την οποία η ΕΥΔΑΠ Παγίων θα κοστολογεί και θα τιμολογεί

ξεχωριστά το ακατέργαστο νερό (το νερό όπως έρχεται από τα φράγματα) πριν φτάσει

στα εργοστάσια της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Για την κοστολόγηση έχει υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), κατ΄ εφαρμογήν

της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας), όπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου η ΕΥΔΑΠ.

σ.σ. Αυτές τις δηλώσεις φοβόμαστε... Και ιδιαίτερα όταν γνωρίσαμε πλέον τα κοράκια

της Ε.Ε., πώς λειτουργούν  για να μας πάρουν και το νερό!

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλε-
κτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του
έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρι-
κών έργων Βάρης- Βούλας-Βουλιαγ-
μένης», συνολικού προϋπολογισμού
11.600.000,00€ (με δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%,
απολογιστικά, αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει. 
2. Το έργο αφορά στην κατασκευή
αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδά-
των και θα εκτελεστεί σε περιοχές
της Βουλιαγμένης, του Πανοράμα-
τος Βούλας και επί της οδού Βασ.
Κωνσταντίνου στη Βάρη.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που
είναι εγκατεστημένα σε: 
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και 
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένω-
σης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμε-

τέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και
3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα 117384/26-10-2017
(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική Από-
φαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημο-
σίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συνα-
φών επιστημονικών υπηρεσιών με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο
στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 σχετικά με τη χρήση των επιμέ-
ρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 

6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
21/06/2018. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 21/06/2018,
ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
17/07/2018,  ώρα 12:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 24/07/2018,  ώρα 10:00. 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνι-

σμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και
δέκα (10) ημέρες πριν από την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών (και παρέχονται από την
Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών. Τα σχετικά αιτή-
ματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 187.096,00 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-
πραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοι-
νές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών που ορίζεται για διά-
στημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις
17/05/2019. 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9775.05.041 και το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δέκα οκτώ (18) μήνες και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Έργα. Πληροφορίες στα
τηλ. 2132005321, 5333.
12.Προκήρυξη σύμβασης (Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην Υπηρε-
σία Επίσημων Δημοσιεύσεων της
Ε.Ε.  την 08/06/2018.
13. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την
18/06/2018(κωδικός ΑΔΑΜ:
18PROC003278219).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Tο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (MKIE) συνεχίζει

με «όπλο» την αλληλεγγύη και κίνητρο την ανιδιοτελή προσφορά

“Καθαρίζουμε την παραλία του Σχινιά”



Η ελάφρυνση του χρέους

είναι επιμήκυνση!
Εκλεισε η συμφωνία με το Eurogroup, στις 21 Ιουνίου

2018, που αρχίζει το θερινό ηλιοτρόπιο. Είναι η με-

γαλύτερη ημέρα του χρόνου και φθίνει κάθε ημέρα...

Με δυο λόγια,  

δεν υπάρχει ελάφρυνση του χρέους

Δίνεται 10ετής επιμήκυνση του χρέους και ανάλογη

περίοδος χάριτος.  Η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει

ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% του ΑΕΠ από

το 2023 μέχρι το 2060!  Μετέφεραν τα χρέη

στα παιδιά και τα εγγόνια μας.
――――――

Η απόφαση του Eurogroup

Το Eurogroup χαιρετίζει τις ελληνικές αρχές για την ολοκλήρωση

όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμενων δράσεων της τελευ-

ταίας αξιολόγησης του προγράμματος του ESM. Συγχαίρουμε τις

ελληνικές αρχές και τον ελληνικό λαό για την επιτυχημένη ολο-

κλήρωση του προγράμματος του ESM. Το Eurogroup αναγνωρίζει

τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες

τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα αποχωρεί από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με

μια πιο ισχυρή οικονομία, στηριζόμενη στις δημοσιονομικές και

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν. Είναι σημαντικό

να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προσφέρουν τα

θεμέλια για ένα βιώσιμο μονοπάτι ανάπτυξης με υψηλότερη απα-

σχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας, που αποτελεί την καλύ-

τερη εγγύηση που έχει η Ελλάδα για ένα μέλλον γεμάτο ευημερία.

Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση των ελληνικών αρχών

να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν όλες τις κρίσιμες μεταρ-

ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν υπό το πρόγραμμα του ESM

και να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι των σημαντικών θεσμοθε-

τημένων μεταρρυθμίσεων θα προστατευτούν. Καλωσορίζουμε

επίσης την ολοκλήρωση μιας περιεκτικής αναπτυξιακής στρα-

τηγικής από τις ελληνικές αρχές.

Η στρατηγική αυτή, η οποία έχει σαν στόχο να ενισχύσει τις μα-

κροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και να βελ-

τιώσει το επενδυτικό κλίμα, υπογραμμίζει την ελληνική

οικειοποίηση (ownership) της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας μετά

το πρόγραμμα του ESM. Το Eurogroup καλωσορίζει ακόμα την

υπογραφή ενός «Σχεδίου Συνεργασίας και Στήριξης» ανάμεσα

στις ελληνικές αρχές και τις Υπηρεσίες Στήριξης Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, η οποία προσφέρει τη συνεχή πα-

ροχή τεχνικής βοήθειας για την στήριξη των μεταρρυθμίσεων τα

επόμενα χρόνια.

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022

Το Eurogroup επανήλθε στην βιωσιμότητα του ελληνικού χρέ-

ους στη βάση μιας επικαιροποιημένης ανάλυσης της βιωσιμό-

τητας του χρέους από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η

εφαρμογή μιας φιλόδοξης αναπτυξιακής στρατηγικής και συ-

νετών δημοσιονομικών πολιτικών θα είναι τα βασικά συστα-

τικά για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση της

Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ

ως το 2022 και στη συνέχεια να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι

δημοσιονομικές της δεσμεύσεις ευθυγραμμίζονται με το δημο-

σιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

δείχνει ότι αυτό σημαίνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του

ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο από το 2023 ως το 2060.

To Εurogroup υπενθύμισε την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του

χρέους με βάση τα συμφωνημένα σημεία αναφοράς για τις ακα-

θάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN): οι ακαθάριστες χρημα-

τοδοτικές ανάγκες πρέπει να παραμείνουν κάτω από το 15% του

ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στην συνέχεια,

διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι το χρέος παραμένει σε σταθερή

καθοδική τροχιά.

Το Eurogroup υπογράμμισε τη σημασία της θεμελίωσης της

αξιολόγησης του σε ρεαλιστικές και προσεκτικές υποθέσεις,

λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με το δημοσιονομικό

πλαίσιο της Ε.Ε. και τον αντίκτυπο των φιλοαναπτυξιακών με-

ταρρυθμίσεων και των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το Eurogroup συμφώνησε να εφαρμόσει, εκτός από τα ήδη

ισχύοντα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα ακόλουθα μεσοπρόθεσμα και

μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ώστε να διασφαλιστεί ότι θα

τηρηθούν οι συμφωνημένοι στόχοι για τις ακαθάριστες χρηματο-

δοτικές ανάγκες, επίσης με βάση προσεκτικές υποθέσεις.

Για το μεσοπρόθεσμα διάστημα, αυτό περιλαμβάνει τα

ακόλουθα εμπροσθοβαρή μέτρα:

Την κατάργηση από το 2018 της αύξησης του επιτοκιακού

περιθωρίου (step-up interest rate margin) που σχετίζεται με

την δόση για την επαναγορά του χρέους του δεύτερου ελ-

ληνικού προγράμματος.

Τη χρήση των κερδών από το πρόγραμμα SMP του 2014 από

τον ξεχωριστό λογαριασμό του ESM και την αποκατάσταση

της μεταφοράς των κερδών από το πρόγραμμα SMP και τη

συμφωνία ANFA στην Ελλάδα (από το δημοσιονομικό έτος

2017). Tα διαθέσιμα ποσά θα αρχίσουν να μεταφέρονται στην

Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση το Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, ξε-

κινώντας από το 2018 ως τον Ioύνιο του 2022, μέσω του ξε-

χωριστού λογαριασμού του ESM και θα χρησιμοποιηθούν για

τη μείωση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών ή για

τη χρηματοδότηση άλλων συμφωνημένων επενδύσεων.

Τα δύο παραπάνω μέτρα υπόκεινται στην συμμόρφωση με τις

δεσμεύσεις για εφαρμογή πολιτικών και την εποπτεία, όπως

περιγράφεται παρακάτω.

Μια επιπλέον αναβολή της καταβολής τόκων και αποσβέσεων

στον EFSF κατά 10 χρόνια και μια επιμήκυνση της μέγιστης

σταθμισμένης μέσης ωρίμανσης (WAM) κατά 10 χρόνια, χωρίς να

παραβιαστεί η εγκεκριμένη ποσότητα του προγράμματος.

Συμφωνήσαμε ότι με βάση την ανάλυση της βιωσιμότητας του

χρέους που προσέφεραν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το Eurogroup

θα αξιολογήσει στο τέλος της περιόδου χάριτος για τα δά-

νεια του EFSF το 2032, κατά πόσον χρειάζονται επιπρόσθετα

μέτρα για το χρέος ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των συμ-

φωνημένων στόχων για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές

ανάγκες, δεδομένου ότι θα γίνει σεβαστό το δημοσιονομικό

πλαίσιο της Ε.Ε. και θα λάβει τις κατάλληλες ενέργειες αν

χρειαστεί. Το Eurogroup θα λάβει υπόψη μια θετική αξιολό-

γηση στη μεταμνημονιακή εποπτεία, ειδικά στον δημοσιονο-

μικό τομέα και στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το Eu-

rogroup υπενθύμισε τη συμφωνία του Μαίου του 2016 για έναν

έκτακτο μηχανισμό για το χρέος που θα μπορούσε να ενεργο-

ποιηθεί σε περίπτωση ενός αναπάντεχα πιο δυσμενούς σενα-

ρίου. Αν ενεργοποιηθεί από το Eurogroup, μπορεί να σημαίνει

την εφαρμογή μέτρων όπως επιπλέον αναδιάταξη του χρέους

και επιβολή ανώτατου ορίου στους τόκους των δανείων του

EFSF και αναβολή της πληρωμής τους στον βαθμό που χρει-

άζεται για να επιτευχθούν τα σημεία αναφοράς για τις ακαθά-

ριστες χρηματοδοτικές ανάγκες που αναφέρονται παραπάνω.

Το πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας

Το Eurogroup τόνισε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πρέπει

να περιλαμβάνουν κίνητρα που θα διασφαλίζουν μια ισχυρή και

συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμιστικών μέτρων

του προγράμματος από την Ελλάδα. Για να διασφαλιστεί η αξιο-

πιστία του πακέτου των μέτρων για το χρέος στην αγορά, συμφω-

νήσαμε ότι οι δεσμεύσεις εφαρμογής πολιτικών που σχετίζονται

με το πρόγραμμα θα συνδέονται με την επιστροφή των κερδών

από το πρόγραμμα SMP και τη συμφωνία ANFA καθώς και από την

κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου ως το 2022.

Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές αρχές έκαναν συγκεκριμένες

δεσμεύσεις, όπως σημειώνεται στο παράρτημα, για την ολο-

κλήρωση κρίσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνη-

σαν υπό το πρόγραμμα του ESM (συμπεριλαμβανομένων

δεσμεύσεων για την ολοκλήρωση δράσεων που η εφαρμογή

τους δεν βρίσκεται πλήρως στα χέρια της κυβέρνησης) έναντι

των συμφωνημένων διοριών και έκαναν μια γενικότερη δέ-

σμευση να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των κρίσιμων με-

ταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν υπό το πρόγραμμα του ESM.

To Εurogroup καλωσορίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής να ενεργοποιήσει την διαδικασία Ενισχυμένης Εποπτείας τις

ερχόμενες εβδομάδες και την στήριξη της προσέγγισης αυτής

από τις ελληνικές αρχές. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις υπό την Ενισχυ-

μένη Εποπτεία θα επιτρέψουν την πιο στενή παρακολούθηση της

οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστα-

σης και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων και θα χρησιμεύσουν

ως μια βάση για το Eurogroup για να συμφωνήσει στην επιστροφή

των κερδών από το πρόγραμμα SMP και τη συμφωνία ANFA και

την κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου.

Υπενθυμίσαμε ότι οι συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες ενάντια

στα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ αποτελούν

ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και επιβεβαιώσαμε την

απόλυτη εμπιστοσύνη μας στο έργο των εμπειρογνωμόνων, το

οποίο ενέκρινε και το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Προβληματι-

σμός υπάρχει επίσης και για τις διαδικασίες ενάντια στον πρώην

πρόεδρο και σε υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως όσον

αφορά την εικαζόμενη παραποίηση δημοσιονομικών στοιχείων.

Το Eurogroup συνεχίζει να έχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα στοιχεία

που ενέκρινε η Εurostat και παρέδωσε η EΛΣΤΑΤ μετά το 2010,

συμπεριλαμβανομένου και του δημοσιονομικού ελλείμματος το

2009, συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς που εφαρ-

μόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς

να συνεχίσουν να εποπτεύουν τις εξελίξεις στις υποθέσεις αυτές

και τις υποστηρικτικές δράσεις των ελληνικών αρχών, συμπερι-

λαμβανομένων και νομοθετικών πράξεων αν χρειαστεί, για παρά-

δειγμα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, με πλήρη

σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να δίνουν ανα-

φορά στο Eurogroup, στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής επο-

πτείας.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες, τα διοικητικά σώ-

ματα του ESM αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση της πέμ-

πτης και τελευταίας δόσης του προγράμματος του ESM που

ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 5,5 δισ. θα εκτα-

μιευτούν στον ξεχωριστό λογαριασμό, για να χρησιμοποιηθούν

για την εξυπηρέτηση του χρέους και τα 9,5 δισ. θα εκταμιευτούν

σε ειδικό λογαριασμό που θα συγκροτηθεί για την δημιουργία μα-

ξιλαριών ρευστότητας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξυ-

πηρέτηση του χρέους σε περίπτωση ανάγκης.

Ο λογαριασμός αυτός θα υπόκειται στις απαραίτητες διασφαλί-

σεις και οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των πόρων του για μια

αποτελεσματική διαχείριση του χρέους θα συμφωνηθεί από τις

ελληνικές αρχές με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον ESM. Συ-

νολικά, η Ελλάδα θα φύγει από το πρόγραμμα με ένα μεγάλο μα-

ξιλάρι ρευστότητας 24,1 δισ. ευρώ που θα καλύπτει τις

χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για περίπου 22 μήνες μετά

το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, που αποτε-

λεί μια σημαντική προστασία ενάντια σε οποιοδήποτε ρίσκο.

Η διοίκηση του ΔΝΤ καλωσόρισε την επιτυχημένη εφαρμογή του

προγράμματος του ESM και την περαιτέρω εξειδίκευση των μέ-

τρων για το χρέος που δόθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη. Αν και

η συμφωνία αμέσου ετοιμότητας (Stand-By Arrangement) του Τα-

μείου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τη συ-

νεχή εμπλοκή του στην Ελλάδα στην μεταμνημονιακή εποπτεία

μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τέλος, επιβεβαιώσαμε επίσης τη δέσμευση μας να συνεχίσουμε

να στηρίζουμε την Ελλάδα στις μεταρρυθμιστικές της προσπά-

θειες για μια επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: newsbeast.gr

σ.σ. Διαβάστε προσεκτικά, γιατί “ο διάβολος” κρύβεται στις
λεπτομέρειες...
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
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Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης
σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών που αναφέρονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού και της με α/α 14/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού
124.000.00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Περιγραφή Είδους Ποσ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
(σε ευρώ) (σε ευρώ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με 1 100.000,00 100.000,00  
κατάλληλη υπερκατασκευή για βιοαπόβλητα   10 m3 ΦΠΑ 24% 24.000, 00

―――――――――――――――――――――――     
Γενικό Σύνολο 124.000,00 €  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
14/2018 , την με αρ. Πρωτ. 21139/14-6-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα 9-7-2018 και ώρα 09:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες ήτοι Παρασκευή 13-7-2018 από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Δευτέρα 18-6-2018 Δευτέρα 18-6-2018 Δευτέρα 9-7-2018
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 09:30 π.μ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 60719
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
Κ.Α ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
62-7131.001 100.000,00€ 124.000,00€ 34144512-0

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 2.000,00€
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συ-
νόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

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

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλε-
κτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του
έργου: « Συντήρηση και βελτίωση
οδικού δικτύου Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης», συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με
δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%,
απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Στο αντικείμενο της παρούσας ερ-
γολαβίας περιλαμβάνεται α)ο εκσυγ-
χρονισμός, επέκταση, βελτίωση της
βατότητας και β)η συντήρηση του
οδοστρώματος των υφιστάμενων εγ-
κεκριμένων οδών και πεζοδρόμων σε
διάφορες περιοχές των Δ,Ε. του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2η τάξη
και άνω και που είναι εγκατεστημένα
σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν.
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 117384/26-10-
2017 (3821 Β') Κοινή Υπουργική Από-
φαση) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανά-
θεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών, και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών  με  χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
20/06/2018 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 21/06/2018,
ώρα 10:π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι
η11/07/2018, ώρα 12:00μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-

χει η δυνατότητα υποβολής προσφο-
ράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 19/07/2018, ώρα
10:00π.μ. 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρω-
ματικές πληροφορίες ή διευκρινί-
σεις, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται
μέχρι και την 03/07/2018 (και παρέ-
χονται από την Υπηρεσία μέχρι και
την 05/07/2018. Τα σχετικά αιτή-
ματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγω-
νισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 24.193,50 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-
πραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοι-
νές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών που ορίζεται για διά-
στημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις
11/05/2019. 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9781.05.023 και το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Έργα. Πληροφορίες στα
τηλ. 2132005382, 5333.
13. Το συνολικό κείμενο της Διακή-
ρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
την 18/06/2018 (κωδικός ΑΔΑΜ:
18PROC003277141 2018-06-18
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΠΘΑΩΛ6-Ν8Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47,  9400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Κορωπί 20-6-2018
Αρ. Πρωτ. 9317

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνι-
σμού, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
έργου με τίτλο: «Eπούλωση λάκκων
και αποκατάσταση τομών ύδρευσης
2018 με αριθμό αναφοράς τη σχετική
μελέτη ΤΥ/29/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προ-
σφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η εκτέλεση εργασιών προ-
κειμένου να γίνει επισκευές
οδοστρωμάτων, αποκατάσταση των
λάκκων που δημιουργούνται από
φθορά λόγω χρήσης των ασφαλτο-
στρωμένων δρόμων, καθώς και απο-
κατάσταση των τομών που κάνει η
υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου κατά
την επισκευή βλαβών του Δικτύου
Ύδρευσης.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):

50230000-6
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των (180) ημερολογιακών ημερών
από την επομένη της υπογραφής της
σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 11 Ιουλίου
2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πα-
ρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΝ:
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα
15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΝ: Τρίτη
17/07/2018 και ώρα 11:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμ-
βασης.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 173.600,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 103.168,75 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.570,38 Ευρώ
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.260,87 Ευρώ,
Φ.Π.Α 24% 33.600,00 Ευρώ
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξεως
Α2 και άνω για έργα κατηγορία ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι δύο χιλιάδες
οκτακόσια (2.800,00€), πρέπει να
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας
ή του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 14 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

«Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής  

Ανακύκλωσης» από την

Ελληνική Αστυνομία

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε

συνεργασία με το Εθνικό Συλ-

λογικό Σύστημα «ΑΝΤΑΠΟΔΟ-

ΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την

υποστήριξη της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Τα έσοδα από την εφαρ-

μογή του προγράμματος πι-

στώνονται αποκλειστικά

στο λογαριασμό Αρωγής

Ορφανών τέκνων του προ-

σωπικού της Ελληνικής

Αστυνομίας και του Πυρο-

σβεστικού Σώματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Η Σχολικη Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παι-
ανίας προκηρύσσει δημόσιο
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ πλειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές για την εκμίσθωση κυλικείου
του Γενικού Λυκείου Παιανίας
Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, την 17η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13:00 π.μ., δημόσια, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδι-
κασίας αποσφράγισης δεν απο-

σφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στους ενδιαφερόμενους ως εκπρό-
θεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται
δια εκπροσώπου τους είτε ταχυδρο-
μικά (ΕΛΤΑ ή courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχο-
λικής Μονάδας ή της Σχολικής Επι-
τροπής μέχρι την 16.07.2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχο-
λείου, στο τηλέφωνο 2106646.711 ή
στη Γραμματεία της Σχολικής Επι-
τροπής, στο τηλέφωνο 2132030.744
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

17.05.2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παιανίας

Σιδέρης Δ. Παύλος
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Αποκλειστικά στην Ελλάδα

εμπορικά σήματα με το

σήμα “Μακεδονία” ζητάει 

ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος επανα-

λαμβάνει την πάγια θέση του αναφορικά με την προ-

στασία των ελληνικών εμπορικών σημάτων μετά την

συμφωνία με την ΠΓΔΜ, η οποία μάλιστα επαναλή-

φθηκε και σε πρόσφατη ανακοίνωσή του την περασμένη

εβδομάδα: ο όρος «Μακεδονία» για τις εμπορικές επω-

νυμίες, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα. Οι

επιχειρήσεις με έδρα τη γειτονική χώρα θεωρούμε ότι

θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν στα εμπορικά

τους σήματα το νέο τους όνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Ειδικότερα, και για να μην υπάρξουν ζητήματα εξαιτίας

της ασάφειας στη χρήση του όρου «Μακεδονία», ο

ΣΒΒΕ καλεί την Ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει

ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου που βλέπει

η συμφωνία ούτως ώστε να λυθούν θέματα χρήσης

των εμπορικών σημάτων, δεν θα υπάρξει ούτε μία αλ-

λαγή στις επωνυμίες των ελληνικών εμπορικών προ-

ϊόντων που περιλαμβάνουν τον όρο «Μακεδονία».

Αναφορικά για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης

(ΠΟΠ) και για τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης

(ΠΓΕ) δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης, διότι

αυτά έχουν καθορισθεί με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. (ΕΕ) 

Τέλος, και επειδή στη Βόρεια Ελλάδα διαθέτουμε διε-

θνώς εμπορεύσιμα και παγκοσμίως αναγνωρίσιμα προ-

ϊόντα που το εμπορικό τους σήμα περιλαμβάνει τον όρο

«Μακεδονία», θεωρούμε αυτονόητο ότι επίσης θα εξα-

σφαλισθεί πως τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν θα γί-

νουν αντικείμενο χρήσης, άρα παράνομης υιοθέτησης

του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος, από επιχειρή-

σεις με έδρα τη γειτονική μας χώρα.

σ.σ. Εμείς κρατάμε “μικρό καλάθι” για το θέμα, γιατί ήδη

από τη στιγμή της υπογραφής φάνηκαν οι προθέσεις

των γειτόνων, όταν ο Ζάεφ προσφώνησε “Μακεδόνες
και Ελληνες”.

Πάνω από 88 εκατ. € 

τα πρόστιμα 

για αδήλωτη εργασία!

Αν και η παραβατικότητα δείχνει να περιορίζεται από χρόνο

σε χρόνο, δεν παύει να παραμένουν υψηλά τα ποσοστά της

αδήλωτης εργασίας και να διαμορφώνονται στο 14,6% των

επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι

έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν: α) σε όλους τους κλάδους οι-

κονομικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο του προγραμματι-

σμού των Υπηρεσιών ή των καταγγελιών που δέχονται, β)

σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιά-

ζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Ειδικά όσον αφορά

στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, το ποσοστό αδή-

λωτης εργασίας έχει μειωθεί στο 12,4% το 2017, από

13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και 19,17% το 2014.

Σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

ελέγχθηκαν 36.683 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών, βρέθηκαν να

απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.357 (ποσοστό

14,60%). Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρή-

σεις που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργα-

ζόμενοι (ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιμα που

επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, ανέρ-

χονται στο ποσό των 88.109.944 ευρώ.

Το 2016, σε αντίστοιχους ελέγχους, το ποσοστό αδήλωτης

εργασίας είχε διαμορφωθεί στο 16,29% και τα πρόστιμα

είχαν ξεπεράσει τα 97 εκατ. ευρώ.
πηγη: www.eea.gr

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 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

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΧΡΙΣΤΑΚΗ και

της ΧΡΥΣΗΣ, το γένος ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στην Ανάβυσσο και η ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ, του ΜΑΡΙΝΟΥ και της ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΜΠΟΥΧΑΛΗ, που γεννήθηκε στο

Μαρούσι και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στην Ανάβυσσο.

ΓΑΜΟΙ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ  ΤΗΛ. 6977729300

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος: ΙΙΙ.1.3

Αριθμός τμήματος: 6)

Αντί:

«Ο Μ/Ρ σταθμός πρέπει να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή

Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση 97/23/ΕΚ(PED),»

Διάβαζε:

«Ο Μ/Ρ σταθμός πρέπει να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή

Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση 2014/68/ΕU(PED),»

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.

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 την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 στα γρα-

φεία του Συλλόγου (Δευτέρα – Παρασκευή 08.30-13.00

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 

Εκπαιδευτικός-Ειδική Παιδαγωγός
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία παιδιού 

και εφήβου και εκπαίδευση στον τομέα 

της μαθησιακής παρέμβασης αναλαμβάνει:

3 την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ παιδιών Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού με Αυτισμό, ΔΕΠΥ, Συναισθη-

ματικές Δυσκολίες και άλλα Σύνδρομα

3 την κατ΄ οίκον ενισχυτική διδασκαλία μαθητών

του Δημοτικού με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλ. 6981320409
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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

Eκδήλωση στον Κήπο του

Μεγάρου Μουσικής,

πραγματοποιήθηκε στις

20 Ιουνίου από την

“Bloode” την πρώτη διαδι-

κτυακή κοινότητα για την

αιμοδοσία στην Ελλάδα,

στο πλαίσιο της παγκό-

σμιας ημέρας εθελοντή

αιμοδότη. H εκδήλωση

περιελάμβανε ψυχαγω-

γικό πρόγραμμα με κο-

κτέιλ και δρώμενα.

«Όραμα μας είναι να μπο-

ρέσουμε να εδραιώσουμε

την πρώτη ψηφιακή κοι-

νότητα εθελοντών αιμο-

δοτών με σκοπό να

αντιμετωπίσουμε όλοι

μαζί αυτό το σημαντικό

κοινωνικό πρόβλημα»,

γράφει στην ιστοσελίδα

της η Bloode.

Το Bloode είναι μία Μη

Κερδοσκοπική Εταιρεία

που στοχεύει στην αύ-

ξηση του ποσοστού των

εθελοντών αιμοδοτών και

την οργάνωση του συστή-

ματος αιμοδοσίας.

“Κάνε κάτι μικρό για

κάτι μεγάλο” 
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. . . γ ια την υγειά μας

Το κολύμπι σώζει ζωές

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από

θάλασσα και αμέτρητα νησιά, έχει επίσης λίμνες, πο-

τάμια και χείμαρρους.

Λόγω καλών καιρικών συνθηκών τον περισσότερο

χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο.

Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου,

κάνει τα παιδιά στη χώρα μας  ιδιαίτερα επιρρεπή στα

ατυχήματα από πνιγμό.

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να

πνιγούν, σε λίγα μόνο εκατοστά νερό σε ελάχιστο

χρόνο. 

Στη Θάλασσα
Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας από

την πιο μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά, γιατί το κο-

λύμπι σώζει ζωές.

Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς

επίβλεψη, ακόμα και εάν ξέρουν να κολυμπούν.

Να μη βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα όπως

μπρατσάκια και κουλούρες, για την ασφάλεια των παι-

διών μας.

Να μην κολυμπούν  τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, πρέ-

πει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τε-

λευταίο γεύμα.

Μην αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την

ξηρά χωρίς επίβλεψη.

Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θά-

λασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο

ρεύμα.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυ-

νατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν  τους

ηρωϊσμούς. Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως πα-

τητές, κράτημα αναπνοής και άλλα, πρέπει να αποφεύ-

γονται, μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε

πνιγμό. 

Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε σκά-

φος πρέπει πάντα να φοράνε εγκεκριμένα σωσίβια και

να επιβλέπονται.

Θαλάσσια Αθλήματα
Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα τα παιδιά, πρέπει

πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και εάν

κολυμπούν καλά.

Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια

αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο ski,  ιστιοσανίδα

και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν

πρώτα, μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές  και να μά-

θουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήμα-

τος.

Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά, κάνουν καταδύ-

σεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν

τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν πιστά τους

κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδεμένα με την ει-

δική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα

σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

Σε Πισίνα
Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η πι-

σίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη ή να έχει κά-

λυμμα ασφαλείας.

Ποτέ να μην κολυμπάνε παιδιά σε πισίνα, χωρίς επί-

βλεψη.

Να μάθουμε στα παιδιά, να προσέχουν ιδιαίτερα τον

περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας,

μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν

σοβαρά. 

Στην πισίνα όπως στη θάλασσα, είναι σημαντικό να μά-

θουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές, μόνον εφόσον βε-

βαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν

υπάρχουν εμπόδια.

Σε άλλους Χώρους όπου υπάρχει νερό
Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να μην πλησιά-

ζουν κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί

εάν πέσουν μέσα μπορεί να πνιγούν.  Για τον ίδιο λόγο

δεν πρέπει να κολυμπούν σε ποτάμι, όταν υπάρχει δυ-

νατό ρεύμα.

Τα παιδιά να αποφεύγουν τις βουτιές σε λίμνη, όταν τα

νερά είναι θολά.

Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να σκύ-

βουν πάνω από πηγάδια, στέρνες και αρδευτικά κανά-

λια, γιατί πέφτοντας μέσα, μπορεί να τραυματιστούν

σοβαρά ή να πνιγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ασφάλεια δεν σημαίνει υπερπροστασία. 

Τα παιδιά πρέπει να μη φοβούνται το «νερό», αλλά να

το χαίρονται με ασφάλεια. 

Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»
είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμ-
βάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και
των συνεπειών τους.
Τηλέφωνο: 210-6741.933 Fax: 210-6743.950

www.pedtrauma.gr – info@pedtrauma.gr

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”

Κολύμπι και παιχνίδια στο νερό για παιδιά
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Tο 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading διε-

ξήχθη στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do),

όπου πάνω από 100 αγωνιστικές χορογραφίες παρου-

σιάστηκαν σε ομαδικό, ατομικό και επίπεδο ντουέτων.

Η διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από την Ελλη-

νική Ομοσπονδία Cheerleading το Σάββατο 16 Ιουνίου

προσέλκυσε πάνω από δύο χιλιάδες θεατές και λά-

τρεις του αθλήματος.

ΑΓΟΠ Μυρτάλη και Αμαζόνες μονοπώλησαν τον

χορό των μεταλλίων, μια που αποτελούν τα δύο πιο

πολυπληθή ιδρυτικά σωματεία της Ομοσπονδίας. Συγ-

κεκριμένα ο ΑΓΟΠ Μυρτάλη συγκέντρωσε 19 μετάλ-

λια (7 χρυσά, 7 αργυρά και 5 χάλκινα) και οι Αμαζόνες

17 μετάλλια (11 χρυσά και 6 χάλκινα).

Τα ζευγάρια που κατατάχθηκαν πρώτα και δεύτερα

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αποκτούν δικαίωμα

συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγαριών.

Τους αθλητές και τις αθλήτριες βαθμολόγησαν διε-

θνείς κριτές από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια

Ομοσπονδία Cheerleading. Μέρος στο 2ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα έλαβαν παιδιά και σύλλογοι από όλη

την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και από τα νησιά Κέρ-

κυρα, Κρήτη, Αντίπαρο.

Παράλληλα με το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheer-

leading, πραγματοποιήθηκε και μέρος του διεθνούς

μίτινγκ, Olympus 2018, για λόγους αυξημένου αριθ-

μού συμμετοχών.

Στην κατηγορία Senior Solo το χρυσό κατέκτησε η

αθλήτρια από τις Αμαζόνες Βάρης, Ζαφειρία Τσούβα-

λου. Στη δεύτερη θέση της ίδιας κατηγορίας βρέθηκε

η Μιχαήλ Αικατερίνη από την Αρμονία Θήβας και

στην τρίτη η Σταματίδου Δήμητρα από τις Νηρηίδες

Θεσσαλονίκης. 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης “Ελαία”

συμμετείχε με ένα πολύ ξεχωρι-

στό πρόγραμμα στη μεγάλη ετή-

σια γιορτή της Γυμναστικής για

Όλους, με τίτλο “E.G.O. ASTRO-

GYM Contest and Festival 2018”,

που πραγματοποιήθηκε στο Παλέ

Γαλατσίου από τις 12 ως τις 17

Ιουνίου 2018.

Η ομάδα της Ελαίας με τις αθλή-

τριες Χριστίνα Βλασσοπούλου,

Ευτυχία Γρίβα, Κριστίν Καραβάνη,

Χριστίνα Καραγιάννη, Δέσποινα

Καρακυριάκου, Μαρία Άννα Καρα-

κώστα, Πηνελόπη Κούμουλου,

Ευαγγελία Κουρεμέτη, Μαρία Ει-

ρήνη Νεστορίδη, Ελένη Παπαδη-

μητρίου, Δέσποινα Σκηνίτη και

Ελευθερία Σταματάκη με προπο-

νητές τις Αναστασία Βολικάκη και

Ντόρα Αλτόγλου, συμμετείχε στο

διαγωνιστικό σκέλος της διοργά-

νωσης όπου και κατατάχθηκε στις

“χάλκινες” ομάδες, παρουσιάζον-

τας ένα πρόγραμμα με θέμα τα ελ-

ληνικά νησιά.

Στο φετινό “E.G.O. ASTROGYM”

συμμετείχαν συνολικά 7.500 άν-

θρωποι κάθε ηλικίας.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε

η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπον-

δία, ο Φ.Ο.Μ. Κότινος και ο Δήμος

Γαλατσίου σε συνεργασία με τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

“Χάλκινη” η ομάδα της “Ελαίας”

2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading

Ξεχώρισαν “ΑΓΟΠ Μυρτάλη” και “Αμαζόνες” 
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΜΟΥΝΤΙΑΛ στη Ρωσία

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Πρεμιέρα - «περίπατος» για τους Ρώσους

Σε φιέστα μετέτρεψε την πρεμιέρα του Μουντιάλ η διορ-

γανώτρια Ρωσία, που επικράτησε με το ευρύ 5-0 της Σαου-

δικής Αραβίας, για τον 1ο όμιλο. Η διαφορά δυναμικότητας

ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής και οι Ρώσοι

πήραν μια εύκολη όσο και σημαντική νίκη, σε βαθμολογικό

και ψυχολογικό επίπεδο.

Οι «οικοδεσπότες» πήραν την πρωτοβουλία από την αρχή,

έκλεισαν τους Σαουδάραβες στην περιοχή τους και μέχρι

τη λήξη του ημιχρόνου είχαν «αγκαλιάσει» τη νίκη με γκολ

των Γκαζίνσκι (12') και Τσερίσεφ (43'). 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Βήμα πρόκρισης από τους Ιβηρες

Εστω και δυσκολότερα από το αναμενόμενο, Ισπανία και Πορτο-

γαλία πέτυχαν νίκες για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου απέ-

ναντι σε Ιράν και Μαρόκο, αντίστοιχα, και βρέθηκαν μαζί στην

κορυφή κάνοντας σπουδαίο βήμα για την πρόκριση.  

3ος ΟΜΙΛΟΣ

«Τα χρειάστηκε» η Γαλλία

Με μεγάλη δυσκολία πήρε τη νίκη η Γαλλία, ένα από τα με-

γάλα φαβορί της διοργάνωσης, απέναντι στην αξιόμαχη

Αυστραλία για τον 4ο όμιλο, με σκορ 2-1. Οι «Τρικολόρ»,

που βρέθηκαν σε μέτρια ημέρα, συνάντησαν αρκετά προ-

βλήματα απέναντι στα «Καγκουρό» και χρειάστηκαν την

παρέμβαση της τεχνολογίας (VAR) προκειμένου να ανοί-

ξουν το σκορ, με το εύστοχο πέναλτι του Γκριζμάν στο 58'. 

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Δανία με γκολ του Πόουλ-

σεν (59') νίκησε το Περού με 1-0. Η λατινοαμερικάνικη

ομάδα στο πρώτο ημίχρονο έχασε πέναλτι, με τον Κουέβα

να στέλνει την μπάλα απελπιστικά άουτ.

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Επεσε σε «παγόβουνο» η Αργεντινή

Με μια εμφάνιση βγαλμένη από την προ διετίας εντυπω-

σιακή πορεία της στο Εuro της Γαλλίας ξεκίνησε η Ισλανδία

τις υποχρεώσεις της και στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Απέ-

ναντι στο φαβορί Αργεντινή, οι «Βίκινγκς» αντιπαρέταξαν

συμπαγή άμυνα και ταχύτητα στις αντεπιθέσεις, και απέ-

σπασαν ισοπαλία 1-1 (Αγκουέρο 19' - Φιγμπόγκασον 23'),

μεγάλη επιτυχία με δεδομένη τη διαφορά δυναμικότητας

ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η «Αλμπισελέστε» απογοήτευσε με την εμφάνισή της. Πα-

ρουσιάστηκε νωθρή και κινήθηκε σε «ρηχά νερά».  

Προκρίθηκε η Κροατία, 

«έμπλεξε» η Αργεντινή
Μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην Ιστορία της πέτυχε η

Κροατία 21/6, με 3-0 σε βάρος της Αργεντινής, ανατρέπον-

τας όλα τα προγνωστικά στον 4ο όμιλο και εξασφαλίζοντας

την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ. Αντίθετα η Αργεν-

τινή «φλερτάρει» πλέον ανοιχτά με τον πρόωρο αποκλει-

σμό, αφού στην 3η και τελευταία αγωνιστική τα πράγματα

δεν εξαρτώνται μόνο απ' το τι θα κάνει η ίδια.  Στον αγώνα

της με την Αργεντινή ήταν ανώτερη ποιοτικά αλλά και πιο

ουσιαστική και δίκαια πήρε τη νίκη, ενώ η «Αλμπισελέστε»

για μια ακόμα φορά παρουσίασε άκρως προβληματική ει-

κόνα, με τον Μέσι αποκομμένο, ανήμπορο να βοηθήσει.

5ος ΟΜΙΛΟΣ

«Σκόνταψε» η Βραζιλία, «κεφάλι» η Σερβία

«Φρένο» στη Βραζιλία έβαλε η Ελβετία, με τις δύο ομάδες

να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 (Κουτίνιο 20' - Τσούμπερ

50') στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου. Η «Σελεσάο» παρου-

σιάστηκε κατώτερη του αναμενόμενου, παρά τις χαμένες

ευκαιρίες και τα παράπονα για τη διαιτησία, με τον Μεξι-

κανό διαιτητή Ράμος να αρνείται πεισματικά να καταφύγει

στο VAR για τις αμφισβητούμενες φάσεις.

Η πλέον κερδισμένη της πρεμιέρας στον όμιλο ήταν η Σερβία,

που επικράτησε με 1-0 της Κόστα Ρίκα χάρη σε πολύ όμορφο

γκολ του Κολάροφ (58') και πήρε «κεφάλι» στη βαθμολογία.

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Μεξικάνικη γιορτή, γερμανική «σιέστα»

Η νίκη του Μεξικού επί της Γερμανίας με 1-0 (35' Λοσάνο)

ήταν το αποτέλεσμα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αί-

σθηση ανάμεσα στους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Στον άλλο αγώνα, η Σουηδία έκαμψε την αντίσταση της Νό-

τιας Κορέας νικώντας με 1-0, χάρη στο VAR, με το οποίο υπο-

δείχθηκε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Γκράνκβιστ (62').

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανετα το Βέλγιο, με άγχος η Αγγλία
Με πολύ διαφορετικό τρόπο, τα δύο φαβορί για την πρό-

κριση από τον 7ο όμιλο, Βέλγιο και Αγγλία, ξεκίνησαν νι-

κηφόρα στη διοργάνωση. Το πρώτο επιβλήθηκε με 3-0 του

Παναμά και η δεύτερη με 2-1 της Τυνησίας.

Με πολύ άγχος και χάνοντας σωρεία ευκαιριών, η Αγγλία

έφτασε μέχρι τις καθυστερήσεις μέχρι να κάμψει την αντί-

σταση της Τυνησίας. Τα «Λιοντάρια» προηγήθηκαν νωρίς (11')

με σκόρερ τον Χάρι Κέιν και θα μπορούσαν να έχουν πετύχει

κι άλλα γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η λύτρωση για

τους Αγγλους ήρθε με γκολ και πάλι του Κέιν, από κεφαλιά

στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

«Καμικάζι» και «λιοντάρια»
Ανω - κάτω έγινε με το «καλημέρα» ο 7ος όμιλος, αφού τα

αουτσάιντερ Ιαπωνία και Σενεγάλη ανέτρεψαν τα προγνω-

στικά και πέτυχαν μεγάλες νίκες, οι οποίες δίνουν ιδιαίτερο

ενδιαφέρον στη συνέχεια του ομίλου.

Η Ιαπωνία επικράτησε με 2-1 της Κολομβίας, νίκη στην

οποία καταλυτικό ρόλο έπαιξε η αποβολή πολύ νωρίς (3')

με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κ. Σάντσεζ, ο οποίος υπέ-

πεσε σε χέρι και πέναλτι για τους Ιάπωνες, το οποίο μετέ-

τρεψε σε γκολ ο Καγκάουα για το 1-0.  

Σπουδαία νίκη πήρε και η Σενεγάλη με 2-1 σε βάρος της

πολύ κατώτερης του αναμενόμενου Πολωνίας.  

ΒASKET LEAGUE
Διατήρησε τον τίτλο ο Παναθηναϊκός

Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ αναδείχθηκε για δεύ-

τερη συνεχόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας

του Ολυμπιακού με 84-70 στον 5ο τελικό στο ΟΑΚΑ και κά-

νοντας το 3-2 στις νίκες. Εφτασε έτσι τους 36 τίτλους στην

ιστορία του και 17 τις τελευταίες 21 σεζόν.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Νέα Διοίκηση στον Αρη Βούλας

Μετά τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες στον

Αρη Βούλας, ο πλειοψηφών σύμβουλος Μάρκος Γα-

βαλάκης, κάλεσε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ομόφωνα εκλέχτηκαν:
• Πλακαντωνάκης Σταύρος Πρόεδρος

• Τσαλδάρης Στέλιος Α’ Αντιπρόεδρος & Γενικός Αρχηγός

• Γαβαλάκης Μάρκος Β’ Αντιπρόεδρος

•Γκουζιώτης Αριστείδης Γενικός Γραμματέας

•Βογιατζής Σπύρος Ταμίας

•Μουρούτης Ζαχαρίας Ειδικός Γραμματέας

Μέλη: Νιτερόπουλος Γιάννης, Μούκιος Ανδρέας, Ζερίτης

Βασίλης, Μακρής Αγγελος και Κιμούλης Κώστας.

ΜΠΑΣΚΕΤ

«Εφυγε» ο Κώστας Πολίτης

Το θάνατο του προπονητή Κώστα Πολίτη, που «έφυγε» από

τη ζωή σε ηλικία 76 ετών εξαιτίας προβλημάτων υγείας που

αντιμετώπιζε εδώ και καιρό, θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ. Ο

εκλιπών ως τεχνικός της Εθνικής ανδρών συνδέθηκε με τη

μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ 1987

στην Αθήνα, που θεωρείται κομβικό σημείο για την πορεία

του αθλήματος στην Ελλάδα. Ο Κ. Πολίτης είχε αναλάβει

Ομοσπονδιακός από το 1982, φτάνοντας να κλείσει την κα-

ριέρα του στην Εθνική με το χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Διε-

τέλεσε επίσης προπονητής στον Παναθηναϊκό - όπου είχε

περάσει όλη του την καριέρα ως παίκτης - κατακτώντας τρία

πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΑΚΑ

Κατά της πώλησης ΕΟΕ - Ομοσπονδίες

Την αντίθεσή τους στα σενάρια πώλησης του συγκροτή-

ματος του ΟΑΚΑ εξέφρασαν οι αθλητικές ομοσπονδίες

που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις και η Ελληνική

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Αυτό γνωστοποιήθηκε μέσω

σχετικής ανακοίνωσης της ΕΟΕ, η οποία εκδόθηκε μετά

από συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμ-

πιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, με τους προέδρους

των Ομοσπονδιών. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν οι

εξελίξεις σχετικά με το ΟΑΚΑ, η μετατροπή του σε κεφα-

λαιουχική εταιρεία και η ένταξή του στην Ελληνική Εται-

ρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. 

ΕΟΕ και Ομοσπονδίες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, στις

εξελίξεις σχετικά με τη μετατροπή του ΟΑΚΑ σε κεφαλαι-

ουχική εταιρεία και ένταξή του στην Ελληνική Εταιρεία

Συμμετοχών και Περιουσίας, τονίζοντας πως είναι αρνητι-

κοί στην πώληση των εγκαταστάσεων και στην απομά-

κρυνσή τους από αυτές.

SUPER LEAGUE

Κρίνεται το ζήτημα της αναδιάρθρωσης
Στην ευθεία φαίνεται να μπαίνουν τα κυβερνητικά σχέδια για ανα-

διάρθρωση του πρωταθλήματος της Super League. Σημειώνεται πως

σε γενικές γραμμές αφορούν το σπάσιμο της Super League σε δύο

κατηγορίες των 12 ομάδων καθώς και αλλαγές στο πρωτάθλημα της

Football League (επίσης 12 ομάδες). 




