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Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Πόνου φείδου
Αγνώστου του νεοέλληνος

Για τον τίτλο του έργο «Ηθικά Νικομάχεια» του Αρι-

στοτέλους, υπάρχουν πολλές εκδοχές.

Γιατί άραγε τα βιβλία αυτά περί ΗΘΙΚΗΣ, του περιώ-

νυμου Σταγειρίτη φιλοσόφου φέρουν την προσωνυ-

μία «Νικομάχεια»;

Επειδή το θέμα μας, δεν είναι το

σύγγραμμα αυτό καθεαυτό, ούτε

διαθέτουμε τις απαιτούμενες φιλο-

λογικές γνώσεις, αφήνουμε τη δια-

μάχη για τους ειδικούς κι εμείς

επιλέγουμε “αυθαίρετα” εκείνη την

εκδοχή που «θέλει» να το έγραψε ο

Αριστοτέλης εν είδει παραινέσεων

προς τον μικρότερο γιό του, Νικό-

μαχο.

Το εξαιρετικό αυτό έργο του Αριστοτέλους “μιλάει”

για την ευδαιμονία, για την αρετή, για την αν-
δρεία, «...εν ταις κινδύνοις και φοβεροίς μη  [εξί-

στασθαι] τρεῖν»1 – να μην το βάζεις στα πόδια – για

την μεσότητα (μέτρο), για τη φιλότητα, για τη

φρόνηση, για τη δικαιοσύνη, για τ’ αγαθά που

«πόνοις κτώνται» (με κόπους και μόχθους αποκτών-

ται), μέχρι που χρειάστηκαν 2500 χρόνια για να κα-

τορθώσουν οι νεο - Έλληνες, κι όχι μόνον βεβαίως

ν’ ανατρέψουν αυτή την αναγκαιότητα και να συμ-

πληρώσουν το ρηθέν στην κεφαλαιοκρατική του

πρακτική, «τ’ αγαθά κόποις των άλλων κτώνται»!
Ελπίζω να είναι κατανοητό και στους ελλιπώς δι-

δαχθέντες την ελληνική: «Τα αγαθά αποκτώνται με
τους κόπους των «άλλων», στο κεφαλαιοκρατικό,

φιλελεύθερο, νεο-φιλελεύθερο σύστημα· ή στην

“ελεύθερη οικονομία”, ή στην οικονομία των «αγο-

ρών», ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή...

Κι ακόμη, οι ευφυείς «νέοι» μας, λογοπαίζοντας

συχνά, κάνουν «πνεύμα» λέγοντας ή γράφοντας,

στα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ότι «τ’ αγαθά
copies (αντιγράφοντας), ή ponnis (τα αλογάκια)

κτώνται”, οι δε παραπάνω παραινέσεις περί φιλοπο-

νίας επιστρέφονται ως                    Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΗΘΙΚΑ 
φυγοπόνια!

“Θεατής” του τένις
ο Απόλλων Ζωστήρ!

Λογοθεραπευτική

αξιολόγηση στο

Δήμο Σαρωνικού 

Δωρεάν
Σελίδα 6

Περιμένοντας 

το πρώτο κουδούνι 

στο Μαρκόπουλο!
Σελίδα 11

»...ταῦτα μέν ἑαυτῶν
χάριν περιτίθενται·
τήν δ᾽ἀσπίδα τῆς
κοινῆς τάξεως
ἕνεκα». σελίδα 14

AΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανοιχτά Κέντρα Εμπο-

ρίου ή Open Mall, χρη-

ματοδοτούνται μέσω

ΕΣΠΑ, για να δημιουρ-

γηθούν σε ενδιαφερό-

μενους Δήμους. 

Ο Δήμος Κρωπίας,

ήδη έχει ξεκινήσει 

διαδικασίες με τον 

εμπορικό κόσμο της

πόλης.

Σελίδα 7
Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο στην Καλαμάτα.
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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

“απαράδεκτες”, παρωχημένες και άρα λανθασμένες,

κι έτσι, παίζοντας το “χαλασμένο τηλέφωνο”, η φιλο-

πονία σε φυγοπονία μεταλλάσσεται!

Γιατί όμως και πώς μεταλλάχθηκε η αγάπη προς την

εργώδη προσπάθεια, σε απέχθεια;

Είναι φυσικό και λογικό επόμενο η διάψευση των

αναμενόμενων προσδοκιών να επιφέρει μείωση του

ενθουσιασμού και της τάσης επανάληψης της προ-

σπάθειας προς επίτευξη κάποιου σκοπού με προ-

ϊούσα εκτόνωση, μέχρις εκμηδενισμού, εξικνούμενης

έως την απέχθεια. Αυτό δίνει απάντηση στο «γιατί».

Θέλουμε παραδείγματα; Άλλοτε η τύχη, εν προκει-

μένω η ατυχία (αστάθμητοι παράγοντες μη προβλέ-

ψιμοι), άλλοτε και συχνότερα ανθρώπινοι

παράγοντες – κρατικοί μηχανισμοί και επιλογές, αν-

ταγωνιστικές πρακτικές ή αγοραίες συμπεριφορές,

οδηγούν κοπιώδη δημιουργικά εγχειρήματα σε αδιέ-

ξοδα και τελικά σε αποτυχία.

Παράδειγμα: Αγρότης – ορεξάτος και δημιουργικός –

αποφασίζει να εκμεταλλευτεί υπάρχον χωράφι. Ερ-

γαλεία, μηχανήματα, λιπάσματα, εργάτες, σπορά,

καλλιέργεια, τραπεζικό δάνειο, μόχθος – κόπος, εν

πόνοις – αναμένοντας τα ανταλλασσόμενα αγαθά.

Μη προβλέψιμη ανομβρία και εν τέλει καταρρακτώ-

δεις βροχές ή χαλάζι. Αυτά συνιστούν την κακοτυχία.

Ακολουθούν πιέσεις των τραπεζών για εξόφληση δα-

νείων. Κι αν  επιτευχθεί μια παραγωγή, πλακώνουν οι

έμποροι – μεσάζοντες που εκμεταλλευόμενοι την κα-

τάσταση, σου προσφέρουν, άμα θέλεις, τιμές κάτω

του κόστους. Υπάρχουν και ανταγωνιστές άλλων

χωρών ή περιοχών που για διαφόρους λόγους προ-

σφέρουν “καλύτερες τιμές” και μεταλλαγμένα προ-

ϊόντα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον καταναλωτή, θύμα

στη «θεά» αγορά και τους άτεγκτους “νόμους” της:

«Προσφορά – ζήτηση». Ύστερα, στην εποχή μας η

“αγορά” είναι εκσυγχρονισμένη και παντοδύναμη.

Ελέγχει εκτός απ’ τους “νόμους” της που ανάγονται

στην ψυχολογία, στην παραπλάνηση στο νομιζόμενο

μικροσυμφέρον, εκτός απ’ τους “νόμους” της λοιπόν,

ελέγχει και τους κρατικούς και τους υπερκρατικούς

νόμους. Διεθνείς συμφωνίες, Ε.Ε. “οδηγίες”, επιδο-

τήσεις για να καταστρέψεις την παραγωγή σου ή και

το χωράφι σου! Κι αν δεν πειθαρχήσεις, υπάρχουν τα

πρόστιμα και οι παράπλευροι χρηματισμοί των παρεμ-

βαλλομένων παντοιοτρόπως. Οι φόροι, τα ταμεία, τα

πρόστιμα και τότε λες: «ε, άει στο διάολο». Έτσι

επέρχεται η απέχθεια και το «εξίστασθαι τρειν». Και

συμπεραίνεις όλα εκείνα τα ωραία: «τ’ αγαθά κόποις
των άλλων κτώνται» ή «με κομπίνες και εκμετάλ-
λευση των άλλων αποκτώνται».
Το παράδειγμα με τον αγρότη ισχύει και για τον έμ-

πορο και το βιοτέχνη και για όλα «τα μικρά ψάρια»...

Δεν μου λέτε, έχετε δει στις μέρες μας να προπαγαν-

δίζεται η ...αποταμίευση; Εκείνα τα παρωχημένα που

μας έλεγαν, «φασούλι το φασούλι γεμίζει το σα-

κούλι» και τέτοια, και γράφαμε κι εκθέσεις! Για να

υπάρχει αποταμίευση πρέπει, κατ’ αρχήν, να υπάρχει

περίσσευμα. Και για να υπάρχει περίσσευμα πρέπει

να υπάρχει εισόδημα.

Στον καπιταλισμό το όποιο εισόδημα πρέπει να κατα-

ναλώνεται και όχι να κεφαλαιοποιείται (αποταμιεύε-

ται). Πώς θα κινηθούν οι «αγορές» χρήματος  και οι

αγορές προϊόντων; Πώς θα ‘χουμε αύξηση της κατα-

νάλωσης και άρα της παραγωγής;

Και τέλος πώς επετεύχθη αυτή η μετάλλαξη, αυτή η

αποστροφή προς την προσπάθεια, προς τους κόπους,

προς τους πόνους; Είναι βασική αρχή του καπιταλι-

σμού, της ήσσονος καταβαλλομένης θυσίας και του

μείζονος οφέλους στο συντομότερο χρονικό διά-

στημα. Στο μικρότερο δυνατόν χρόνο, το μεγαλύτερο
δυνατόν κέρδος, με το μικρότερο δυνατόν κεφάλαιο!

Αυτή η «αρχή» δεν είναι ακριβώς «αρχή»: Είναι κα-

νόνας, ενέργεια και σκοπός του «καλού καπιταλιστή»

(συγγνώμην για την ανορθογραφία).

Και ως συνήθως οι «καλοί» κανόνες βρίσκουν αποδέ-

κτες και μιμητές σε όλα τα παιδεία· και στην εργασία

και στην παιδεία και σε όποιον τομέα μπορεί η «εφευ-

ρετικότητα» της αστικής συνείδησης να εφαρμόσει.

Άλλη κρυφή «αρχή» αυτή τη φορά, του καπιταλισμού

είναι, ως γνωστόν, «η εκμετάλλευση ανθρώπου απ’
τον άνθρωπο». Ο κανόνας αυτός βρίσκει εφαρμογή

όχι μόνο από τον καπιταλιστή· εκεί εξυπακούεται.

Συγκέντρωση και συσσώρευση κεφαλαίου δεν γίνεται

χωρίς οικειοποίηση της υπεραξίας των εργαζομένων.

Η αρχή αυτή εφαρμόζεται όπου υπάρχει δυνατότητα

εφαρμογής, αρχής γενομένης από το σπίτι! (ποιος

εργάζεται, επιπλέον της εξωτερικής εργασίας – μα-

γειρεύει, πλένει, σκουπίζει – και ποιος απολαμβάνει,

έστω την τηλεόραση, το τάμπλετ, το «κινητό» την κα-

φετέρια...

Όλα αυτά και άλλα οδηγούν στην απόρριψη και ανα-

τροπή του ρητού «τα αγαθά κόποις κτώνται» και με-

ταλλάσσουν τη φιλοπονία σε φυγοπονία!

Πώς όμως τα κατάφερε ο καπιταλισμός όλ’ αυτά; Την

απάντηση τη δανείζομαι από τον Jeremy Rifkin2:

(ελεύθερη απόδοση).

Το ευαγγέλιο της μαζικής κατανάλωσης την ξέ-

φρενη δεκαετία του 1920

Η μεταμόρφωση της έννοιας της λέξης «καταναλώνω

(consume), από φαυλότητα σε αρετή αποτελεί ένα

από τα σημαντικότερα φαινόμενα του 20ού αιώνα.

(...) Ο αναπροσανατολισμός της ψυχολογίας των ερ-

γαζομένων των ΗΠΑ (κι όχι μόνον) από μια νοοτρο-

πία φειδούς, σε μια νοοτροπία σπατάλης, σ’ έναν λαό

που εξουσιαζόταν απ’ τις προτεσταντικές αρχές ερ-

γασίας, όπου η λιτότητα και η αποταμίευση αποτε-

λούσαν ακρογωνιαίους λίθους του αμερικανικού

τρόπου ζωής και όπου (οι γονείς) ήσαν αποφασισμέ-

νοι να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στα παιδιά τους

και η αρετή της αυτοθυσίας εξακολουθούσε να είναι

ισχυρότατη, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποφάσι-

σαν ν’ αλλάξουν ριζικά την ψυχολογία του έθνους

και «να μεταμορφώσουν τους Αμερικανούς από αν-

θρώπους που επενδύουν στο μέλλον, σε ανθρώπους

που δαπανούν στο παρόν»...)

«Η κουλτούρα του παραγωγού (εν πόνοις) μετατρά-

πηκε εν μία νυκτί σε κουλτούρα του καταναλωτή»

...επιστημονικά, μεθοδικά επιμελημένα...

«Ο ορισμός της κοινωνικής θέσης δεν έχει σχέση
πλέον με την ικανότητα “να κάνεις πράγματα”, αλλά
με τη δυνατότητα να τ’ αγοράζεις». Και εγένετο ...φι-

λοτομαρισμός! Ψυχοσύνθεση προσαρμογής στην κα-

πιταλιστική κοινωνία.

――――――
1. Τρεῖν = Απαρέμφ. του ρ. τρέω (τρομάζω, φοβάμαι, δειλιάζων)

Ομηρ. Ιλιάς Ε΄.

2. J. Rifkin: “Το ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, εκδ. Νέα Σύνορα, κεφ. 2,

σελ. 79 κ.ε.

Σεμινάρια Μουσικής Προπαιδείας
στη Βούλα Σελ. 6

Εγγραφές στο Ανοιχτό Δημοτικό Πα-
νεπιστήμιο Σαρωνικού Σελ. 6

Η μορφή του αγάλματος της Ελευθε-
ρίας και ο Φωτοδότης Απόλλων
Ήλιος Αντώνιου Αντωνάκου Σελ. 8

Τα τελλουριακά ρεύματα!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Νέα Εποχή στα Μαγνητικά προϊόντα
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Πανελλήνια Ποδηλατοδρομία Αιμο-
δοσίας Σελ. 13

Ριψάσπιδες ή Ασπισταί;
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Τρενάκι μέσα στα χόρτα... Σελ. 15

700 δενδρύλια κάναβης έκαναν
φτερά... Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Ηθικά φυγοπόνια



και παιδικά 
τμήματα
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Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου:

Ενδυμασίες 

του προϊστορικού Αιγαίου

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της τρέ-

χουσας περιοδικής έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του

Ωραίου», οργανώνει δράσεις πειραματικής αρχαιολο-

γίας,  προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα

να προσεγγίσουν την αισθητική του αρχαίου κόσμου με

πολυαισθητηριακό τρόπο

Εως την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου θα εκτίθενται στους

χώρους του Μουσείου πειραματικές ανασυνθέσεις εν-

δυμασιών εμπνευσμένες από τη Μινωική Κρήτη, τη Θήρα

και τη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν από την

ερευνήτρια αρχαι-

ολόγο Diana Wardle,

επιστημονική συνερ-

γάτιδα του Παν/μίου

του Birmingham και

μέλος της Βρετανικής

Σχολής Αθηνών, η

οποία μελέτησε λε-

πτομερώς τις αναπα-

ραστάσεις τους στις

τοιχογραφίες και τη μικρογλυπτική, αλλά και την τεχνο-

λογία ύφανσης του κάθετου αργαλειού. Η κα Diana War-

dle θα δώσει διάλεξη στα αγγλικά σχετικά με την

πειραματική της έρευνα την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου και

ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου, ενώ θα προσφέρει εργαστήρια με χειροτε-

χνίες για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (στην ελληνική

γλώσσα) και παρουσιάσεις/επιδείξεις των ενδυμάτων και

των μεθόδων ανασύνθεσής τους για ενήλικες (στην αγ-

γλική γλώσσα), στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Δευτέρα 10/9: παρουσίαση για ενήλικες, 17.00 μμ.

Τετάρτη 12/9: παρουσίαση για ενήλικες, 12.00 μμ.

Παρασκευή 14/9: παρουσίαση για ενήλικες, 17.00

Για την παρακολούθηση της δράσης απαιτείται δήλωση

συμμετοχής στα τηλέφωνα 2132144856 και 2132144858

και προμήθεια εισιτηρίου του Μουσείου. Η είσοδος στο

αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι

από την οδό Τοσίτσα 1.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4856/-4858

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή

08:00-20:00, Email: eam@culture.gr

47ο Φεστιβάλ Βιβλίου

Το Φεστιβάλ Βιβλίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της

διοργάνωσης «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βι-

βλίου».

Αφιερωματικές βραδιές στους μεγάλους δημιουργούς –

ποιητές και συνθέτες–, με τη συμμετοχή κορυφαίων τρα-

γουδιστών, μουσικών, ηθοποιών και με τις παρεμβάσεις

σημαντικών ανθρώπων από τον χώρο των Γραμμάτων και

των Τεχνών. 

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30

Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00

Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30

Έκθεση Ζωγραφικής 

Ανδρέα Δάρα 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας προσκαλεί στην Έκθεση

Ζωγραφικής, με τίτλο «Θερινή Αναδρομή», του καλλι-

τέχνη Ανδρέα Δάρα. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγ-

ματοποιηθούν το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα

8.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (οδός Γ.

Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλωσορίζει το Φθινόπωρο, φι-

λοξενώντας το εικαστικό έργο του Ανδρέα Δάρα, ο

οποίος μέσα από περίπου σαράντα έργα, συνομιλεί με

την νοσταλγική αναπόληση του καλοκαιριού. Τοπία και

σκηνές από την ζωή στην φύση και κυρίως, από την θά-

λασσα του Πόρτο Ράφτη, συνθέτουν το μετεμπρεσσιο-

νιστικό σκηνικό. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί

χρησιμοποιώντας την τεχνική της ελαιογραφίας ή με

ακρυλικό σε μουσαμά. Οι σκηνές με ανθρώπινα στοι-

χεία έχουν μετεξπρεσιονιστική διάθεση. 

Εγκαίνια Έκθεσης:

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 8:30 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης:  Από την Κυριακή 9 μέχρι την Παρα-

σκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018  και ώρες 6 ως 9 μ.μ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφε-

λής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», διοργανώνουν προ-

σκαλούν για 7η συνεχή χρονιά, την

«Γιορτή Σταφυλιού», την Κυριακή, 9

Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7  το από-

γευμα, στην Κεντρική Πλατεία Μαρ-

κοπούλου, κλείνοντας έτσι

πανηγυρικά, τον κύκλο των Καλοκαι-

ρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται

στο πλαίσιο της Κυριακάτικης Πεζο-

δρόμησης της Κεντρικής Πλατείας

Μαρκοπούλου, θα προσφερθούν πα-

ράγωγα προϊόντα του σταφυλιού,

όπως κρασί, μουσταλευριά, μουστο-

κούλουρα, γλυκό σταφύλι, κλπ.,

καθώς και άλλα τοπικά προϊόντα,

όπως σύκα, από δεκάδες παραγωγούς

του Δήμου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργα-

σία με το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και

τα μέλη ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και

Πόρτο Ράφτη, θα συμμετάσχει και

φέτος με δικό του Περίπτερο, όπου θα

προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα

και χειροποίητα προϊόντα σταφυλιού.

Η γιορτή θα κορυφωθεί με την μεγάλη

Συναυλία, του αγαπημένου ερμη-

νευτή, Κώστα Μακεδόνα!

Ο Κώστας Μακεδόνας, μία από τις ση-

μαντικότερες φωνές του ελληνικού

τραγουδιού, σε ένα μουσικό πρό-

γραμμα, γεμάτο με αγαπημένες μελω-

δίες.

“Eνα κρασάκι στην
υγειά μας”

Τον κύκλο των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων ο Δήμος Κρωπίας και το νομικό

του πρόσωπο “Σφηττός” κλείνουν με

την μουσικοχορευτική εκδήλωση “Ενα
κρασάκι στην υγεία μας” την Κυριακή

9 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. με το Τμήμα

Ελληνικών χορών του “Σφηττός, στο

θέατρο δεξαμενής.

Θεσμοφοριάζουσες
του Αριστοφάνη

19 Σεπτεμβρίου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο Ευριπίδης έχει πληροφορηθεί ότι στη γιορτή των Θε-

σμοφορίων – γιορτή αποκλειστικά γυναικεία – οι γυναί-

κες θα αποφασίσουν πώς θα τον εξοντώσουν, επειδή

έχουν εξοργιστεί από τον τρόπο που τις παρουσιάζει

στις τραγωδίες του. 

Μετά την άρνηση του τραγικού ποιητή Αγάθωνα, ανα-

λαμβάνει να τον βοηθήσει ο ηλικιωμένος Μνησίλοχος,

ο οποίος μεταμφιέζεται σε γυναίκα και αναλαμβάνει να

υπερασπιστεί τον Ευριπίδη στη συγκέντρωση. Όμως η

ταυτότητά του αποκαλύπτεται και τώρα ο Ευριπίδης

πρέπει όχι μόνο να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του,

αλλά και να απελευθερώσει τον φίλο του. 

Συντελεστές:

Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Συμπαραγωγή: : Α. Μ. Τέχνη Χώρος - ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

- ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - Ε.Φ.

«ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ!
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Σεμινάρια

Βυζαντινής

αγιογραφίας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Βούλας "Υπατία", (Μικράς

Ασία 3),  από 15 Σεπτεμ-

βρίου θα ανοίξει τον

κύκλο σεμιναρίων βυζαν-

τινής αγιογραφίας για αρ-

χάριους. 

Ο κύκλος αυτός περιλαμ-

βάνει σχέδιο και ζωγρα-

φική εικόνας με φυσικά

χρώματα  σε χαρτί και σε

ξύλο.
Πληροφορίες : 

6937353455 & 6998958059

Εκδρομή στο

Σμόκοβο

Το διήμερο 22 - 23 Σε-

πτεμβρίου 2018, ο  Πολι-

τιστικός Σύλλογος

Βούλας Υπατία οργανώ-

νει διήμερη εκδρομή στα

Λουτρά Σμοκόβου και

την Ρεντίνα, του νόμου

Καρδίτσης. Στην Ρεντίνα

θα επισκεφθουν το Μου-

σείο Εθνικής Αντίστασης

Αγράφων, το Εκκλησια-

στικό Μουσείο Βυζαντι-

νής και Μεταβυζαντινής

Εποχής και την Ιστορική

Μονή της Ρεντίνας. Θα

ζήσουν στιγμές χαλάρω-

σης και αναζωογόνησης

στα θερμά νερά των λου-

τρών.

Αναχώρηση στις 07.00 από

την πλατεία Βούλας, οδός

Ζεφύρου, πίσω από την

Πνευματική Εστία.

Δηλώσεις συμμετοχής και

πληροφορίες έως την Τε-

τάρτη 19/9/2018 στα τηλ.:

6998958059 και

69322400636.

σημείωση: Η εκδήλωση θα

πραγματοποιηθεί εφόσον

συμπληρωθεί ο απαιτούμε-

νος αριθμός προσώπων.

Πλούσιος πολιτιστικά ο Σεπτέμβρης στην Παλλήνη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ

14/09, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20.30

Ταινίες με θεματική την τζαζ  και  ερμηνεία  από ένα

από τα κορυφαία τζαζ σχήματα στην Ελλάδα με την

υπογραφή του  διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα Δημή-
τρη Βασιλάκη. 
Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΚΙΝ/ΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ  

15/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30 με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ   «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗ-

ΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  (ΓΑΡΓΗΤ-

ΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟYΛΟΥ & BOGAZ MUSIQUE

16/09, ΚΥΡΙΑΚΗ, 21.00:  

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΓΕΡΑΚΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ TOY ΔΗΜΟΥ, που χο-

ρηγείται την ώρα της εκδήλωσης.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΑ ΩΡΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

19/09, ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
18.30 - Εγκαίνια έκθεσης «ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ». Διάρκεια έκ-

θεσης: από 17/9 έως 30/09. Καθημερινές: 18:00-21:00

Σάββατο&Κυριακή : 10:00-14:00 & 18:00-21:00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ (Κ.Ε.Ε.Τ)

5ο Παιδικό Φεστιβάλ

«Μύθι Μύθοι Παραμύθι»
παραλία Βάρκιζας

To 5o παιδικό φεστιβάλ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
γίνεται πραγματικότητα, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, στην
παραλία της Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο, για το
κοινό.

Πρόγραμμα
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου
19:00 – 21.00: Εργαστήρι καλοκαιρινών κατασκευών, ερ
γαστήρια διαδραστικών παιχνιδιών με θέμα τη θάλασσα,
ζωγραφική μεγάλων επιφανειών, ξυλοπόδαροι.
20:00 – 20.30: Ζωντανή βιβλιοθήκη. Δραματοποιημένη
παρουσίαση του βιβλίου της Μάνιας Καπλάνογλου, «Η
ασπίδα της ειρήνης», εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
21:00 – 22:00: Παιδική θεατρική παράσταση από την
ομάδα «Νεάπολις», «Η Χώρα των πελαργών ....

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου
19:00 – 21.00: Εργαστήρι καλοκαιρινών κατασκευών. Ερ
γαστήρια διαδραστικών παιχνιδιών με θέμα τη θάλασσα,
ζωγραφική μεγάλων επιφανειών, ξυλοπόδαροι και Μπα
λονοκατασκευές.
20:00 – 20.30: Ζωντανή βιβλιοθήκη. Ένας γνωστός συγ
γραφέας παρουσιάζει αγαπημένο βιβλίο των παιδιών.
Παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Γουλή «Όνειρα
Γλυκά» ,εκδ. Κοκόλη
21:00 – 22:00: Παιδική θεατρική παράσταση από την
ομάδα «Aστροναύτες», «Μίλα, μήλα Μαγικά».

«Η Μικρά Ασία της Καρδιάς Μας» 
Αφιέρωμα στις αλησμόνητες Πατρίδες

14-15-16 Σεπτεμβρίου 2018

Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό Ελ-

ληνισμό με τίτλο «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας» διορ-

γανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης (ΟΑΠΠΑ), στις 14, 15 & 16 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώ-

σεις, θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Ιμίων (κεντρική

πλατεία Βούλας) έναντι του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη.

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί

ιστορικό - μουσικοθεατρικό αφιέρωμα «Ημέρα Μνήμης -
Αφιέρωμα στις Αλησμόνητες Πατρίδες» από την Εθε-

λοντική Μουσικοθεατρική Ομάδα Μαθητών και Αποφοί-

των του 2ου Γενικού Λυκείου Βούλας, και προβολή

οπτικοακουστικού υλικού από το Αρχείο της ΕΡΤ, αφη-

γήσεις από τον ηθοποιό Κώστα Κόκλα, αφιέρωμα στις

μουσικές και τους χορούς της Μικράς Ασίας με το μου-

σικό σχήμα «Τα 3μισι έγχορδα» της εθελοντικής μουσι-

κοθεατρικής ομάδας μαθητών και αποφοίτων του 2ου

Γενικού Λυκείου Βούλας «ΘΕΑΤΡΙΚΟ» και τη Νικόλ Σα-

ραβάκου. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή

των χορευτικών τμημάτων των πολιτιστικών συλλόγων

«Ευρυάλη» Βούλας και «Απολλωνία».

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη συναυλία του Σταύ-

ρου Ξαρχάκου «Μάνα μου, Ελλάς», 15 Σεπτεμβρίου

Στις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 11π.μ., θα τελεστεί επιμνη-

μόσυνη δέηση για τα θύματα της Μικρασιατικής κατα-

στροφής στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Βούλας,

χωροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Γλυ-

φάδας κ. Παύλου και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφά-

νου στο μνημείο της Ιωνίας.

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας με

τίτλο: «Σμύρνη, Πολύπαθη Πόλη - Το Χρονικό της Κατα-

στροφής», σε επιμέλεια  Στ. Χατζηστεφάνου.

Εκδηλώσεις με τo Σύλλογο

“Υπατία”

Εκδηλώσεις στο Δήμο
Σαρωνικού

Στη συνέχεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του κα-

λοκαιριού, ο Δήμος Σαρωνικού παρουσιάζει: 

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου: 7ο Φεστιβάλ Παραδοσια-

κών χορών στον Κουβαρά, γήπεδο Πέτας.

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου: Μουσική εκδήλωση στο θε-

ατράκι Λαγονησίου, στα Καλύβια.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου: Βραδιά Μνήμης Μι-

κρασιατικής Καταστροφής με το Σύλλογο Μικρα-

σιατών Αναβύσσου, στην πλατεία Μικρασιατών

Αναβύσσου.

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2018

Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Φεστιβάλ Δήμου

Γλυφάδας 2018. Όλο το Σεπτέμβριο μεγάλες συ-

ναυλίες, μοναδικές κινηματογραφικές προβολές και

σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, στην ανακαινι-

σμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώ-

ρους.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις

8:30 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και

φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

08 | 09 - 3η Μαρίνα «Σοφία σε θυμάμαι»
Κοινωνική παράσταση της Τάνιας Χαροκόπου. Πρωταγω-

νιστούν: Γεωργία Ζώη, Ηλίας Μιχαήλ, Σπύρος Νίκας

(ακορντεόν). Η Σοφία Βέμπο παίρνει σάρκα και οστά στη

σκηνή και, όντας στο απόγειο της καριέρας της, αναπολεί

την πορεία της ταραχώδους ζωής της.

09 | 09 - 3η Μαρίνα «Μαντάμ Σουσού»
Κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά. Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα

Παπαδοπούλου, Κώστας Σπυρόπουλος και Τάσος Χαλ-

κιάς.  

12 | 09 - 3η Μαρίνα «Καζαντζάκης»
(2017) Ελληνική βιογραφική σε σκηνοθεσία και σενάριο

Γιάννη Σμαραγδή.

14 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Γιώργο Σαλαμπάση &
Κωνσταντίνα

Μεγάλη συναυλία με τους Γιώργο Σαλαμπάση, Κωνσταν-

τίνα, Γιώργο Ζαμπέτα, Μαρία Κοτσίρη & Θεανώ:  

15 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με την Κατερίνα Στανίση
Η αξεπέραστη και διαχρονική Κατερίνα Στανίση, μία

από τις αυθεντικότερες λαϊκές τραγουδίστριες της

Ελλάδας, θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια.



6 ΣΕΛΙΔΑ - 8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

Σεμινάρια 

Μουσικής Προπαιδείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" (Μι-

κράς Ασία 3, Βούλα), εγκαινιάζει από τα μέσα Οκτω-

βρίου 2018 Σεμινάρια Μουσικής Προπαιδείας για

παιδιά 2- 6 χρονών.

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη.  Θα
προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέ-
ροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε
να μαθαίνουν ενώ παίζουν» – Carl Orff

Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν

μέσα από το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους

της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου

κλπ. Έρχονται σε επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός,

µελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός), µε πολύ ευχά-

ριστο και δημιουργικό τρόπο.

Τα σεμινάρια της μουσικοκινητικής αγωγής στο-

χεύουν:

3 στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του

χρόνου

3 στη γνώση του σώματος

3 στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της

φαντασίας

3 στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της

μουσικής μνήμης.

Πληροφορίες στα τηλ: 6973063821 και 6998958059.

Eγγραφές στο Ανοικτό 

Δημοτικό Πανεπιστήμιο

του Δήμου Σαρωνικού

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 οι αιτή-

σεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν  στον κύκλο

μαθημάτων του Ανοικτού Δημοτικού Πανεπιστημίου

του Δήμου Σαρωνικού.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν ως τις 28 Σεπτεμβρίου

2018 και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε όλες

τις δημοτικές ενότητες,  καθημερινά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sa-

ronikos.openunivercity@gmail.com.

Πληροφορίεςστον υπεύθυνο του προγράμματος Μι-

χάλη Λύτρα,  στο τηλέφωνο 22993 20356 και email:

saronikos.openunivercity@gmail.com

Λίγες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Ο κύκλος των μαθημάτων αφορά το χειμερινό εξά-

μηνο από τον Οκτώβριο του 2018, ως τον Ιανουάριο

του 2019. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 3

Οκτωβρίου 2018 με θεματικές ενότητες:

• Τουρισμός-Φιλοξενία

• Ψυχολογία-Ψυχοθεραπεία-Αυτογνωσία 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, την πε-

ρίοδο 2018 – 2019, ο Δήμος Σαρωνι-

κού θα παρέχει στα παιδιά ηλικίας 3

έως 13 ετών τη δυνατότητα για δω-

ρεάν λογοθεραπευτική και μαθη-

σιακή αξιολόγηση, σε συνεργασία

με το επιστημονικό κέντρο «ΟΙΚΟ-

ΓΕΝΕΙΑ», το οποίο προσφέρει εθε-

λοντικά τις υπηρεσίες του.

Στόχος του ελέγχου είναι να εντοπι-

στούν πιθανές γλωσσικές, μαθησια-

κές και γραφοκινητικές δυσκολίες

(δυσλεξία κ.α.) έγκαιρα, με σκοπό

είτε την αποκατάσταση, πριν την ει-

σαγωγή των παιδιών στο Δημοτικό

σχολείο, είτε την βελτίωση των σχο-

λικών  επιδόσεων όσων παιδιών φοι-

τούν ήδη.

Το πρόγραμμα «3 – 13 Έτοιμοι για το

Σχολείο» εφαρμόζεται από τον Σε-

πτέμβριο του 2016, έχοντας προ-

σφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και

διάγνωσης δυσκολιών, ενημέρωσης

και καθοδήγησης σε συνολικά 115

οικογένειες. Σε περισσότερες από

70 αναγνωρίστηκε ανάγκη παρέμβα-

σης και παραπέμφθηκαν στους αρ-

μόδιους δημόσιους φορείς, για την

έναρξη προγραμμάτων ειδικής αγω-

γής. 

Η παροχή των υπηρεσιών του προ-

γράμματος γίνεται σε συνεργασία

με την Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου Σαρωνικού και με ομάδα

εξειδικευμένων επιστημόνων: λο-

γοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ει-

δικών παιδαγωγών, ψυχολόγων,

παιδοψυχιάτρου και κοινωνικού λει-

τουργού.

Ημερομηνία έναρξης του προγράμ-

ματος για την περίοδο 2018 – 2019

είναι η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. 

Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί

των σχολικών μονάδων, αλλά και οι

ίδιοι οι γονείς που αναγνωρίζουν

την ανάγκη του παιδιού τους, θα

μπορούν και φέτος να ζητήσουν δω-

ρεάν έλεγχο, επικοινωνώντας στο

τηλέφωνο 22910 71448.

Οι συνεδρίες αξιολόγησης θα πραγ-

ματοποιούνται με ραντεβού κάθε

Δευτέρα 2-4μ.μ. στο Λαγονήσι στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στην

οδό Καλυβίων 61 και στην Ανά-

βυσσο στο κτίριο του ΚΑΠΗ, στον

1οόροφο, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου

19.  Παράλληλα οι γονείς θα ενημε-

ρώνονται αναλυτικά και θα καθοδη-

γούνται από κοινωνική

λειτουργό για την διαδικασία έγκρι-

σης θεραπειών από τα ταμεία τους.

ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Την Κυριακή 09/09/2018 ο Δήμος Λαυρεωτικής και η

Λέσχη κλασσικών αυτοκινήτων Classic Microcars Club

διοργανώνουν την «Ανάβαση Κερατέας» ( Regularity

Rally Sprint).

Ο έλεγχος εξακρίβωσης των αυτοκινήτων θα γίνει

στις 9 το πρωί στο πρατήριο Shell – Π & Α ΚΑΡΕΛΙΩ-

ΤΗΣ ΟΕ (24 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαυρίου). Ο διοικητι-

κός έλεγχος και η διανομή υλικού θα προηγηθεί το

Σάββατο 08/09 (αναμένεται να ανακοινωθεί η ώρα)

στα γραφεία της λέσχης. 

Το σύνθημα της εκκίνησης θα δοθεί στις 10:30 από

το Δημοτικό πάρκινγκ Κερατέας. 

Το δικαίωμα συμμετοχής για την εκδήλωση ορίζεται

στα 45 ευρώ / πλήρωμα και περιλαμβάνει: 

• οργανωτικά έξοδα

• την ασφάλιση της εκδήλωσης 

• έπαθλα εκδήλωσης

Περισσότερες πληροφορίες στον αριθμό τηλεφώνου

6944 758659, Παπαδόπουλος Παναγιώτης.

«Πρόληψη και αντιμετώπιση

φυσικών καταστροφών»

Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σαρωνική και ο Μελισσοκομικός -

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρωνικού “Το Κεντρί” οργανώνουν εκδή-

λωση με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»,

το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του Δημοτικού Παλ. Φώκαιας και την Κυριακή 9 Σε-

πτεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχείο

Αναβύσσου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

Δωρεάν λογοθεραπευτική αξιολόγηση 

στο Δήμο Σαρωνικού
«3-13 Έτοιμοι για το Σχολείο»
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Εδώ και καιρό η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και

Εμπόρων (Ε.Ε.Β.Ε.Κ) και ο Δήμος Κρωπίας βρίσκονται

σε συνεχή συνεργασία για τη διερεύνηση των δυνατο-

τήτων συμμετοχής στο Επιχειρησιακό  πρόγραμμα

ΕΠΑνΕΚ μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». Πρόκειται για ένα συμμετοχικό

πρόγραμμα ανάδειξης πολιτικών ανοιχτών κέντρων εμ-

πορίου πόλεων (open mall) με πολυποίκιλες παρεμβά-

σεις ενιαιοποίησης «ταυτότητας» πόλεων και

επιχειρήσεων. O μέγιστος προϋπολογισμός των πρά-

ξεων του προγράμματος ορίζεται σε 1.900.000€.Ο επι-

λέξιμος προϋπολογισμός του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’

βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο σε 1.500.000 €, ενώ

ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του Συνδικαιού-

χου (Εμπορικός Σύλλογος/ Επιμελητήριο) δεν

μπορεί να ξεπερνά τα 400.000 €. Το ποσοστό

ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου

προϋπολογισμού των έργων.

Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου  έγινε στο Δημαρ-

χείο Κορωπίου  μια πρώτη δημόσια ενημέρωση

προς εμπόρους και ιδιοκτήτες επαγγελματικής

στέγης του κέντρου Κορωπίου προκειμένου να

συμμετέχουν και να προβάλλουν θέσεις και

απόψεις. 

Να σημειωθεί ότι το προεδρείο του Δ.Σ της

ΕΕΒΕΚ με επικεφαλής, την πρόεδρο Καλομοίρα

Πρόφη και την γραμματέα, Σοφία Ντούνη όλο το καλο-

καίρι ήταν σε συνεχή επαφή με μέλη του και με τον Δή-

μαρχο Κρωπίας ενώ συμμετείχε σε εκδηλώσεις και

συναντήσεις πρώτης παρουσίασης του προγράμματος.

Την κεντρική εισήγηση-παρουσίαση έκανε ο ειδικός εκ-

πρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Σύρος Κοσκοβόλης, υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποί-

ησης προγραμμάτων που συμμετέχει στην προσπάθεια

του Δήμου Κρωπίας και του ΕΕΒΕΚ. To δημοτικό συμ-

βούλιο στην εκδήλωση εκπροσώπησε  ο πρόεδρος του

και δημοτικός σύμβουλος, Νικόλαος Γιαννάκος.

Παρέμβαση έκανε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης ενημερώνοντας για τις ιδιαιτερότητες του προ-

γράμματος, τις ατέλειές του αλλά και την ισχυρή βού-

ληση της δημοτικής αρχής, ανεξαρτήτως της εξέλιξης

του αναφερόμενου προγράμματος, να προχωρήσει

άμεσα στις εργασίες ανακατασκευής της κεντρικής λε-

ωφόρου και των υποδομών της που δεν υπήρχαν εδώ

και δεκαετίες.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο:

Α) της εφαρμογής της Κυκλοφοριακής Μελέτης προ-

ϋπόθεση της οποίας είναι η κατασκευή των κυκλικών

κόμβων στις εισόδους-εξόδους της πόλης για την

εφαρμογή της μονοδρόμησης τμήματος της κεντρικής

λεωφόρου με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα. Οι αρ-

χαιολογικές ανασκαφές στη βόρεια είσοδο της πόλης

έχουν ξεκινήσει από το Καλοκαίρι του 2018 και ολοκλη-

ρώνονται τέλος Οκτωβρίου 2018 παραδίδοντας την

«σκυτάλη» στην εκτέλεση και κατασκευή του κόμβου

που υπολογίζεται σε τρεις περίπου μήνες παράδοσης.

Η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης περιλαμβάνει

τη δημιουργία χώρων στάθμευσης επί της κεντρικής λε-

ωφόρου, τις αλλαγές κυκλοφορίας/ροής κ.α.

Β)   όσο και των συνοδευτικών-παράλληλων έργων :

• τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων με προ-

τεραιότητα την κεντρική λεωφόρο (προγραμματισμένες

τμηματικές συνδέσεις-ανά γειτονιές). Να υπενθυμί-

σουμε ότι έχει εκτελεστεί στο 100% το βασικό έργο

αποχέτευσης ακαθάρτων του εσωτερικού δικτύου πό-

λεως Κορωπίου. Στην κεντρική λεωφόρο, το έργο εκτε-

λέστηκε τον Αύγουστο του 2014 (λόγο μειωμένου

κυκλοφοριακού φόρτου και εμπορικής κίνησης)

• εκτέλεσης των αντιπλημμυρικών έργων ομβρίων

αν.τομέα (ιδιαίτερα το νότιο τμήμα κεντρικής Λεωφό-

ρου και Βασ.Όλγας 1χλμ με συνδέσεις των αποχετευ-

τικών ροών από την  Αδριανού, Δημαρχείο προς το νέο

δίκτυο ομβρίων της οδού Αντ. Κιούση. Αναμένεται η

επανεκκίνηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής

ως υπεύθυνος φορέας εκτέλεσης έργου το οποίο ξεκί-

νησε τον αρχικά τον Ιούνιο του 2017. Κατά κανόνα δεν

αναλαμβάνουν οι ΟΤΑ Α΄βαθμού εκτέλεση έργων ομ-

βρίων όταν η διάμετρος των αγωγών  είναι πάνω από

80 εκ.)

• υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ–(απομάκρυνση των

αντιαισθητικών κολώνων της ΔΕΗ )

• τοποθέτησης νέου φωτισμού (δημοτικές φωτιστικές

στήλες χαμηλού φωτισμού), στεγάστρων αστικής-δη-

μοτικής συγκοινωνίας.

• νέα δενδροφύτευση  κεντρικής λεωφόρου με κατάλ-

ληλα είδη.

• ανακατασκευή του πεζόδρομου «Ολυμπιονίκη Γ.Σ Πα-

πασιδέρη»  και η δημιουργία νέων  μεγαλύτερων πεζο-

δρομίων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας (π.χ σύνδεση

πολιτιστικών σημείων αναφοράς). Σημαντικό ρόλο και

για το πρόγραμμα και για την συνολική αναβάθμιση της

πόλης αποτελούν τα δύο πολιτιστικά σημεία αναφοράς,

η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το νέο πολιτιστικό κτίριο

«Λιάπη» που αναπαλαιώνεται  στο κέντρο του Κορω-

πίου. (υπεύθυνος έργου, η Περιφέρεια Αττικής με  επα-

νεκκίνηση  των εργασιών να έχουν ξεκινήσει από

Μάιο-Ιούνιο  2018 μετά από δύο σχεδόν χρόνια στασι-

μότητας).

Να σημειώσουμε ότι ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης απάν-

τησε σε ερωτήματα για τα χρονοδιαγράμματα και την

σειρά προγραμματισμού των έργων και σημειώσε: 

― πρώτα θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του κυκλικού

κόμβου του Κέντρου Υγείας αμέσως μετά η εφαρμογή

της μονοδρόμησης ως κυκλοφοριακή ρύθμιση με τις το-

πικές συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων ανά

τμήματα-γειτονιές  κ.ο.κ . Η βασική πολιτική

της Δημοτικής Αρχής παραμένει σταθερή· βά-

ζουμε ένα τέλος στην προκλητική και χαώδη

συμπεριφορά δημοσίου και δημοτικού τομέα

που έκανε έργα εξωραϊσμού και μετά έπρεπε

να ξανασκαφτούν δρόμοι και πεζοδρόμια για

έργα  υποδομών, το γνωστό φαινόμενο «ράβε-

ξήλωνε». 

Με δεικτικό επίσης τρόπο αναφέρθηκε  και

στις καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων

έργων- που έχουν πλήξει όλους τους Ο.Τ.Α -

και οφείλονται στη νέα νομοθεσία ανάθεσης

δημοσίων έργων που ψηφίστηκε  το 2016 και δημιούρ-

γησε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έλυσε στο

όνομα της διαφάνειας και της καταπολέμησης της δια-

φθοράς.

Από τη δημόσια αυτή διαβούλευση προέκυψαν :

1. Η ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των εμπόρων

στο εγχείρημα ώστε να καλυφθεί ο στόχος του 70% κά-

λυψης

2. Αναγκαίες τροποποιήσεις επί του περιεχομένου του

προγράμματος ώστε να εναρμονιστεί με την πραγματι-

κότητα των τοπικών πόλεων της Αττικής

3. Η παράταση της υποβολής αίτησης

Τα σημεία 2 και 3 θα αποτελέσουν σημεία διαλόγου σε

ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει το Επαγγελ-

ματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην έδρα του, την Τε-

τάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 με την συμμετοχή της

Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Το-

μεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και

Ταμείου Συνοχής (ΤΣ)- Υπ.Οικονομίας και Ανάπτυξης

και αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-

δας.

Η στενή συνεργασία Δήμου Κρωπίας και ΕΕΒΕΚ  οικο-

δομήθηκε από την εποχή της επιβολής των σκληρών

μνημονιακών μέτρων που έπληξαν σημαντικά, μεταξύ

άλλων, και τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών

και της κοινής δράσης που αναπτύχθηκε για την προ-

στασία της τοπικής οικονομίας. Όλες οι ενέργειες, οι

πρωτοβουλίες και τα δημοτικά έργα που έχουν συμφω-

νηθεί από το 2011-2012 και υλοποιούνται στοχεύουν

στην στήριξη της αγοράς στην πόλη του Κορωπίου,

στην σταδιακή ανάδειξη χώρων και δημόσιων-δημοτι-

κών υποδομών προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της

πόλης και να λυθούν καυτά χρόνια ζητήματα που δυ-

σκολεύουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στο Κορωπί

Έξυπνα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου” σε Αναγνωσταρά και
άλλους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.

Αντιπροσωπεία από την εκδήλωση παρουσίασης των
“Ανοιχτών Κέντρων” στο Δημαρχείο Κορωπίου.
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Από πού έχει πάρει

τη μορφή του το

άγαλμα της Ελευθερίας;

Με το άκουσμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά

στο άγαλμα της Ελευθερίας στο νησάκι των ΗΠΑ,

Μπέντλο ή Έλις, ανατρέξαμε λίγο στην ιστορία του

αγάλματος και βρήκαμε το άρθρο του καθηγητή Αν-

τώνη Αντωνάκου το οποίου και δημοσιεύουμε:

Tο Άγαλμα τής Ελευθερίας, τού οποίου η επίσημη

ονομασία είναι “Η Ελευθερία φωτίζοντας τον κόσμο”
(αγγλιστί “Liberty enlightening the World” γαλλιστί “la

Liberte eclairant le monde”), είναι ένα κολοσσιαίο

άγαλμα πάνω στην ομώνυμη νησίδα και μέσα στο

άνω τμήμα τού Κόλπου τής Νέας Υόρκης. Το άγαλμα

αυτό στήθηκε σε ανάμνηση τής φιλίας τών λαών τών

ΗΠΑ και τής Γαλλίας.

Το συνολικό του ύψος είναι 93 μέτρα (302 πόδια) μαζί

με το βάθρο, και κατά την εκδοχή τής εγκυκλοπαί-

δειας Britannica παρουσιάζει μια γυναίκα να κηρύττει

την ελευθερία. Η γυναίκα αυτή κρατάει έναν πυρσό

στο υψωμένο δεξί της χέρι και μια ενεπίγραφη πλάκα

στο αριστερό, όπου αναγράφεται η ημερομηνία 4 Ιου-

λίου 1776. Ένας ανελκυστήρας ανεβάζει έως το ύψος

τού εξώστη και μια ελικοειδής σκάλα οδηγεί σε μιαν

εξέδρα παρατηρήσεως πάνω στο στέμμα που φοράει

η Ελευθερία. O πυρσός που κρατάει βρίσκεται σε 93

μέτρα ύψος πάνω από την επιφάνεια τής θαλάσσης.

Στην βάση τού αγάλματος βρίσκεται το Αμερικανικό

Μουσείο της Μεταναστεύσεως (American Museum of

Immigration).

Την πρόταση για την κατασκευή τού αγάλματος δια-

τύπωσε ο Γάλλος ιστορικός Εντουάρ ντε Λαμπου-

λάϊγ, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο.

Συγκεντρώθηκε ένας ικανός αριθμός χρημάτων με ει-

σφορές τού γαλλικού λαού και το έργο άρχισε στη

Γαλλία το 1875, υπό την διεύθυνση του γλύπτη Φρεν-

τερίκ-Ωγκύστ Μπαρτολντί.

Το άγαλμα κατασκευάστηκε από φύλλα χαλκού, που

σφυρηλατήθηκαν με το χέρι για να πάρουν το επιθυ-

μητό σχήμα και συναρμολογήθηκαν πάνω σε έναν

σκελετό από τέσσερα γιγάντια χαλύβδινα υποστηρίγ-

ματα, τον οποίο είχε σχεδιάσει ο διάσημος από την

κατασκευή τού Πύργου τού Άιφελ, Αλεξάντρ-Γκυ-

στάβ Άιφελ.

Το 1885 το περατωμένο άγαλμα, που είχε ύψος 46

μέτρα περίπου (151 πόδια και 1 ίντσα) και ζύγιζε 225

τόνους, αποσυναρμολογήθηκε και φορτώθηκε για να

μεταφερθεί στην Πόλη της Νέας Υόρκης. Το βάθρο,

που κατασκευάστηκε μέσα από τα τείχη τού φρου-

ρίου Γουντ στη νησίδα Μπέντλο, περατώθηκε αργό-

τερα. Το άγαλμα στήθηκε στο βάθρο του και στις 28

Οκτωβρίου 1886 αφιερώθηκε στον πρόεδρο Κλήβε-

λαντ.

Την διαχείριση και φροντίδα τού αγάλματος είχε στην

αρχή η Επιτροπή Φάρων, επειδή ο φωτεινός πυρσός

θεωρήθηκε ως είδος φάρου για τους ναυτιλλομέ-

νους. Επειδή όμως το φρούριο Γουντ εξακολουθούσε

να χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό, το

άγαλμα μεταφέρθηκε το 1901 στο υπουργείο τών

Στρατιωτικών.

Το 1924 ανακηρύχθηκε εθνικό μνημείο. Το 1937 το

φρούριο Γουντ αποστρατιωτικοποιήθηκε και το υπό-

λοιπο νησί ενσωματώθηκε στο μνημείο ως περιβάλ-

λων χώρος. Το 1956 το νησί Μπέντλο μετονομάσθηκε

σε “Νησί της Ελευθερίας” (Liberty Island) και το 1965

προστέθηκε στο συγκρότημα η γειτονική νησίδα

‘Ελις, άλλοτε σταθμός μεταναστών. Η συνολική

έκταση τού χώρου τού μνημείου έφθασε έτσι τα

23,63 εκτάρια.

Είπαμε παραπάνω ότι κατά την εκδοχή της εγκυκλο-

παίδειας “Britannica” το άγαλμα παρουσιάζει μια γυ-

ναίκα να κηρύττει την ελευθερία, υπονοώντας ότι η

γυναίκα αυτή είναι προσωποποιημένη η Ελευθερία.

Αποκρύπτουν όμως συστηματικά ότι και σ’ αυτό το

σημείο η αθάνατος Ελλάς έχει δώσει για μία ακόμη

φορά τα φώτα της. Πράγματι αυτός που σχεδίασε το

άγαλμα τής ελευθερίας κάπου αλλού είχε δει τη

μορφή αυτή. Και η μορφή αυτή είναι η μορφή τού

Φωτοφόρου Απόλλωνος – Ηλίου.

Ναι, o Φωτοφόρος Απόλλων απεικονίζεται με αυτήν

ακριβώς την μορφή. Και ευτυχώς για μας η αθάνατη

ελληνική γη τhς Κορινθίας μας διέσωσε αυτή την ει-

κόνα για να μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε την

αλήθεια.

Η μορφή τού Φωτοφόρου Απόλλωνος βρίσκεται σή-

μερα στο Μουσείο τής Κορίνθου, περνά όμως απαρα-

τήρητη για τον επισκέπτη που δεν είναι υποψιασμέ-

νος. Βρίσκεται σε μία τρίπτυχη πλάκα μαζί με άλλες

δύο παραστάσεις. Η μία, στο αριστερό τμήμα, απει-

κονίζει έναν Άγγελο, μορφή όμοια και ίδια με αυτήν

της Χριστιανικής πίστεως, και είναι κατά τους αρχαι-

ολόγους η μορφή τής θεάς Εκάτης. Στο δεξιό τμήμα

απεικονίζεται ρόδακας. Και στην μέση ω τού θαύμα-

τος!!! Η μορφή τού Φωτοφόρου Απόλλωνος, ίδια με

αυτήν του αγάλματος της Ελευθερίας! Η πνευματική

ιδιοκτησία είναι πασιφανές σε ποιόν ανήκει.

Λέγεται από ανθρώπους τής Κορίνθου που γνωρίζουν

ότι ο διευθυντής της Αμερικανικής Αρχαιολογικής

αποστολής, σώφρων και έντιμος άνθρωπος, έχει δη-

λώσει ότι οι Αμερικανοί πρέπει να έρχονται να προ-

σκυνούν στον χώρο τού Μουσείου, όπου η μορφή τού

Φωτοφόρου Απόλλωνος, διότι είναι η πηγή τού εθνι-

κού τους συμβόλου.

Αν όντως είναι έτσι εύγε στον άριστο άνδρα. Πάντως

αποφάσισα να αποκαλύψω στους συνέλληνες το

θέμα και κυρίως στους ομογενείς μας τών ΗΠΑ, για

να ενημερώσουν τους Αμερικανούς ότι το εθνικό

τους σύμβολο, το οφείλουν στην Ελλάδα και στους

Έλληνες. Δεν θα είναι εξ άλλου οι μόνοι.

Όλα σχεδόν τα σύμβολα είναι Ελληνικά. Οι Τούρκοι

πήραν την ημισέληνο από το νόμισμα τών Βυζαντίων

που απεικόνιζε την νίκη τους επί τού Φιλίππου σε μία

νύχτα που το χάσικο φεγγάρι με το αστέρι ενεφανί-

σθησαν με την ίδια ακριβώς απεικόνιση στον ουρανό.

Ο Αδόλφος Χίτλερ οικειοποιήθηκε την περίφημη “τε-

τραγάμμα”, την κοσμούσα το ιμάτιο τής Αθηνάς τού

Παρθενώνος, ένα από τα κατ’ εξοχήν ωραιότερα σύμ-

βολα τών Ελλήνων και τού έδωσε μιαρή χροιά ονο-

μάζοντας το “σβάστικα” και κάνοντας το σύμβολο τού

ναζισμού. Οι Σκοπιανοί οικειοποιήθηκαν το αστέρι τής

Βεργίνας, οι δε υπόλοιποι βόρειοι γείτονές μας τον

Δικέφαλο Αετό τού Βυζαντίου.

Στις ημέρες μας όμως οι Έλληνες δεν γνωρίζουν και

δεν θυμούνται. Η παγκοσμιοποίηση έχει παίξει καλά

το παιχνίδι της. Άλλοτε αποκρύπτει, άλλοτε παρα-

ποιεί, άλλοτε διαστρεβλώνει τα γεγονότα. Απλό πα-

ράδειγμα, και δεν είναι το μόνο, αποτελεί ο γλυπτός

διάκοσμος τού Παρθενώνος, έργο τού Φειδία.

Έχουμε φθάσει σήμερα σε τέτοιο σημείο διαστρε-

βλώσεως, που τα γλυπτά τού Παρθενώνος είναι γνω-

στά παγκοσμίως με τον όρο ελγίνεια μάρμαρα. Τα

περίφημα γλυπτά τού Παρθενώνος, τα γλυπτά τού

Φειδία, δεν είναι γνωστά με το όνομα τού δημιουρ-

γού, αλλά με το όνομα τού κλέφτη!! 

Αντώνιος Α. Αντωνάκου
Καθηγητής Φιλόλογος Ιστορικός-Συγγραφέας

Από το περιοδικό “ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ”
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Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας το καταλαμβάνει

ο «μανδύας της Γης»,  που είναι περίπου το 70% όλου

του όγκου της και αποτελείται από ένα παχύ και ημίρρευ-

στο στρώμα, που βρίσκεται περίπου, από το βάθος των

30 χλμ μέχρι  των  2.900 χλμ. κάτω από την επιφάνειά

της!

Στο γήινο μανδύα γίνονται πολλά και  διαφορετικά  φαι-

νόμενα και ένα από αυτά είναι και τα Τελλουριακά Ρεύ-

ματα, τα οποία  είναι ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα με

πολλή χαμηλή συχνότητα και ταξιδεύουν σε μεγάλες πε-

ριοχές,  που μπορεί να είναι και κοντά στην επιφάνεια της

Γης και προκαλούνται από τους ηλιακούς  ανέμους και

την ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση  με την μαγνητό-

σφαιρα!!!

Ο ηλιακός ή αστρικός άνεμος είναι ένα ρεύμα από  φορ-

τισμένα σωματίδια, κυρίως από ηλεκτρόνια (αρνητικά

φορτισμένα) και πρωτόνια (θετικά φορτισμένα) και  εκτο-

ξεύεται από διαφορετικά σημεία της επιφάνειας του

ήλιου και με διαφορετική αρχική ταχύτητα!  Το βόρειο και

νότιο σέλας, όπως και το πλάσμα που είναι ιονισμένος

αέρας  (το άτομο δηλαδή του αέρα έχει λιγότερα ή πε-

ρισσότερα ηλεκτρόνια από αυτά που πρέπει) και χρησι-

μοποιείται στην κατασκευή των καινούργιων

τηλεοράσεων,  αλλά και  το υλικό των κεραυνών,  εξαρ-

τώνται από τους ηλιακούς ανέμους!

Μαγνητόσφαιρα είναι ο χώρος που περιβάλει τη Γη, όπου

το κυρίαρχο πεδίο είναι το μαγνητικό (γεωμαγνητικό

πεδίο) και προέρχεται από την κίνηση του ρευστού μέ-

ρους του πυρήνα της Γης (το κέντρο του γήινου πυρήνα

είναι συμπαγές και αποτελείται από μέταλλο του οποίου

την σύσταση γνωρίζουν οι επιστήμονες, από τις μελέτες

που έκαναν στα θραύσματα ενός αστεροειδούς που μπαί-

νοντας στην ατμόσφαιρα,  εξερράγη και έπεσε σαν με-

γάλες πέτρες στη Σιβηρία)!!

Τελλουριακά αποτελέσματα προέρχονται  και από τις κα-

ταιγίδες και από τους κεραυνούς, ενώ μπορούμε να υπο-

λογίσουμε από αυτά την αγωγιμότητα της γης, δηλαδή

πόσο είναι καλός ή κακός αγωγός  του ηλεκτρισμού!!!   Η

κατεύθυνση αυτών των ρευμάτων είναι από τον ισημερινό

προς τους πόλους και  γενικά προς  τον ήλιο!!  Η μελέτη

των εν λόγω ρευμάτων που σχετίζεται με την αγωγιμό-

τητα  της γης,  επιτρέπει να γνωρίζουμε τα ορυκτά, τους

πολύτιμους λίθους, το φυσικό αέριο, το  πετρέλαιο, το

νερό κ.α., που κρύβει στα σπλάχνα της η Γη!!!  Επίσης

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τελλουριακά ρεύματα

για παραγωγή χαμηλής ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικές

διαδικασίες,  για τη χρήση τηλέγραφων, όπως έκαναν οι

ΗΠΑ μέχρι το 1859!!!!

Η ετυμολογία της λέξης «τελλουριακά» προέρχεται από

το ελληνικό ρήμα «τέλλομαι» που σημαίνει γίνομαι, υλο-

ποιούμαι, υφίσταμαι και το ουσιαστικό «όριον» ή «ού-

ριον», που  σημαίνει  σύνορο,  και η λέξη  «τελλούρια» ή

Τελλουριακά,  δηλώνει το  υλοποιημένο ενεργειακό

ρεύμα που βρίσκεται μέσα σε  συγκεκριμένα σύνορα!! 

Υπάρχει και ο ισχυρισμός ότι η λέξη είναι λατινογενής,

αλλά οι Λατίνοι,  ήταν ελληνικής καταγωγής και πήραν

κάθε πολιτιστικό στοιχείο από τους Έλληνες, επομένως

η εκδοχή αυτή είναι ουτοπική!!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων, που συνηθίζουν να τους ανα-

φέρουν «Αρχαίους Έλληνες», ενώ οι Έλληνες δεν ονο-

μάζονται από την χρονολόγησή τους, αρχαίοι ή νέοι,

γιατί αποτελούν έναν ενιαίο λαό με το δικό του χαρακτη-

ριστικό DNA μέσα σε πολλές δεκάδες χιλιετιών, αν λά-

βουμε υπ’ όψη ότι το έπος  με το όνομα «φορωνίς»,

γράφτηκε 28.000 – 30.000 χρόνια από σήμερα. Φυσικά

κυκλοφορούν και άλλες εκδοχές, άλλωστε υπήρχε και

πριν 200 χρόνια  και   ο Φαλμεράιερ με τις δικές του από-

ψεις που ισχυριζόταν για δικούς του λόγους,  ότι  δεν

υπάρχει σε κανέναν Έλληνα,  στάλα από ελληνικό αίμα,

γιατί όλοι οι Έλληνες είναι  απόγονοι  Τούρκων και Σλά-

βων, αλλά οι έγκυρες επιστημονικές μελέτες από οκτώ

αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια  της   Ευρώπης και  της

Αμερικής απέδειξαν  ότι το ελληνικό DNA είναι  ισχυρό-

τατο και  ίδιο με των προγόνων τους,  των λεγομένων

«Αρχαίων  Ελλήνων» ενώ η ανάμειξή του με DNA άλλων

λαών είναι μικρότερο του 0,05%!!!

Τα τελλουριακά ρεύματα τα γνώριζαν οι πρόγονοι των

Ελλήνων, όπως γνώριζαν και τον ηλεκτρισμό, εφόσον

βρέθηκαν  σε τάφους επίχρυσα ειδώλια και η επιχρύσωση

γίνεται με την ηλεκτρόλυση, για την οποία, απαραίτητη

είναι η χρήση του ηλεκτρισμού!!

Επίσης ήξεραν ότι τα εν λόγω ρεύματα επιδρούν στην αν-

θρώπινη ύπαρξη και γι’ αυτό μελετούσαν την ροή των ρευ-

μάτων και ύστερα έκτιζαν τα σπίτια τους και έδιναν

ορισμένη κατεύθυνση στις εισόδους τους, όπως και στη κα-

τασκευή των ναών τους, με τους  κιόνες (κολόνες) και τα

σχέδια των κιονόκρανων τα οποία   είχαν άμεση σχέση με

τα τελλουριακά ρεύματα τα οποία είχε μελετήσει ο Νίκολα

Τέσλα, που ήταν Έλληνας Θεσσαλός, αλλά μεγάλωσε σε

περιοχή της Κροατίας που αποτελούσε τότε μέρος της Σερ-

βίας και από την μελέτη των τελλούριων κατασκεύασε τον

ηλεκτρικό λαμπτήρα με την σημερινή του μορφή και όχι

όπως τον είχε φτιάξει ο Θωμάς Έντισον!!!

Σε ορισμένες τοποθεσίες της Γης αυτά τα ρεύματα είναι

πιο έντονα και αυτό το ήξεραν οι πρόγονοι των Ελλήνων

και αναφέρουν κωδικοποιημένες τις συνέπειές τους στην

ελληνική Μυθολογία, όπως τα νερά της Στύγας, που μέσα

σ΄ αυτά βύθισε τον Αχιλλέα η μητέρα του, Θέτιδα, για να

γίνει αθάνατος, αλλά  δεν έβρεξε και τη φτέρνα του από

την οποία τον κράταγε, γι’ αυτό ήταν το ευαίσθητο σημείο

του. Αλλά  ίσως ήταν και ο πορθμός του Ευρίπου  και η

περιοχή του Μαραθώνα,  όπου επέλεξαν για να κτυπή-

σουν τους Πέρσες κ.α. Όταν επιμόρφωσαν οι Έλληνες

τους Κινέζους και  τους μετέφεραν  μερικές γνώσεις των

τελλούριων,  οι Κινέζοι έφτιαξαν  αργότερα μια παραλ-

λαγή που είναι το Φένγκ σούι, που αποτελεί  μια δική τους

γεωμαντική φιλοσοφία,  σύμφωνα με την οποία τοποθε-

τούνται τα αντικείμενα ενός χώρου σε συγκεκριμένο ση-

μείο ώστε να δημιουργούν καλοτυχία, δηλαδή θετική

ενέργεια σε όσους μένουν ή επισκέπτονται το χώρο!!

Σήμερα αυτά τα ρεύματα χρησιμοποιούνται στα συστή-

ματα τηλεπικοινωνιών των ELF, τα οποία  έχουν κατηγο-

ρηθεί ότι δημιουργούν λιποθυμικές τάσεις, ζαλάδες,

απώλεια προσανατολισμού, διαταραχές του ύπνου, πο-

νοκεφάλους, ρινορραγίες, κ.α. επιβλαβή συμπτώματα για

την ανθρώπινη υγεία, όπως εγκεφαλικούς καρκίνους και

λευχαιμίες!!

Σ’ αυτά τα τόσο σοβαρά προβλήματα δεν έχει δοθεί μια

επίσημη απάντηση·  έχει όμως παρατηρηθεί ότι εκεί που

υπάρχουν αυτά τα κύματα, τα φυτά και τα δέντρα μεγα-

λώνουν υπερβολικά!!!

Τα ηλεκτρομαγνητικά αυτά κύματα που κινούνται σε ορι-

σμένα κανάλια, καθιερώθηκε να ονομάζονται γραμμές Λέι

(Ley Lines) ή απλώς γραμμές «L»!!!

Οι γνώσεις πάνω στα ηλεκτρομαγνητικά αυτά κύματα

χρησιμοποιήθηκαν, όπως αναφέρονται από ακαθόριστες

πηγές που συνήθως αμφισβητούνται και στον πόλεμο του

ΙΡΑΚ για να χάνουν την συνείδηση τους οι αντίπαλοι!!!

Οι επιστημονικές γνώσεις δυστυχώς όταν χρησιμοποι-

ηθούν από ασυνείδητους εγκληματίες δημιουργούν  ολέ-

θρια αποτελέσματα στην ανθρωπότητα!!

Έχουν ακόμα συσχετιστεί με τις  Γραμμές L, πολλά και

διαφορετικά φαινόμενα που φαίνονται σαν παραφυσικά

και έχουν σχέση με δίκτυα ραντάρ ή με τα ιπτάμενα ραν-

τάρ, τα γνωστά με το όνομα AWACS, τα οποία είναι αε-

ροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου και

παίζουν κατασκοπευτικό ρόλο. Οι Αμερικάνοι έχουν τέ-

τοιου τύπου αεροσκάφη στη  στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ

στο Άκτιο της Ακαρνανίας!!!

Επειδή υπάρχουν μεγάλα οικονομικά έως και εξουσια-

στικά συμφέροντα, που έχουν σχέση με αυτά τα κύματα,

γι’ αυτό λέγονται πολλά γύρω από την ύπαρξη και τις συ-

νέπειές τους, χωρίς συγκεκριμένη επίσημη απάντηση,

κάτι που είναι πολύ κατανοητό, αφού στον κόσμο ο με-

γάλος εξουσιαστής των πάντων είναι τα άνομα συμφέ-

ροντα αόρατων αλλά υπαρκτών δυνάμεων!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ta Tελλουριακά Ρεύματα!

Τα μνημόνια ...έφυγαν
οι Πλειστηριασμοί ...τρέχουν

Λήγοντας η καλοκαιρινή ραστώνη, αρχίζει και η τρέλα

των πλειστηριασμών. Άνθρωποι χάνουν καθημερινά τα

σπίτια τους, αθόρυβα..., ηλεκτρονικά...

Ηδη ξεκίνησαν από τις 5 Σεπτεμβρίου μέσα στα συμβο-

λαιογραφία, με φυλασσόμενους τους συμβολαιογρά-

φους, από τους “κακούς” πολίτες που αντιδρούν!

Η εντολή από τας Βρυξέλλας είναι ότι οι πλειστηριασμοί

πρέπει να αυξηθούν ώστε κάθε χρόνο,  μέχρι το τέλος

2021 πλειστηριάζονται 20.000 ακίνητα. Μια ολόκληρη

πόλη δηλαδή!!!

Μ.Κ.Ο. και πρόσφυγες...
Η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε ΜΚΟ-εγκληματική οργάνωση η οποία

με κέντρο τη Λέσβο και υπό τον «ανθρωπιστικό» μανδύα

μετέφερε κατά εκατοντάδες παράνομους στη χώρα, με το

αζημίωτο βέβαια.

Όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνες η ΜΚΟ είχε μέλη

της  30 άτομα (6 Ελληνες και 24 αλλοδαποί), που δρούσαν

στη Λέσβο από το 2015, διακινώντας παράνομους μετανά-

στες  από τα Τουρκικά παράλια.

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ κυκλοφορούσε στο νησί με τζιπ με

πλαστές πινακίδες του Ελληνικού Στρατού (Ε.Σ.)!!!

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη υποδιεύθυνση ασφάλειας

του νησιού, με τις αρχές να φτάνουν στα ίχνη τους, μετά

την σύλληψη δυο μελών της ομάδας, που εντοπίστηκαν να

οδηγούν τον Φεβρουάριο του 2018, τζιπ που παρέπεμπε σε

στρατιωτικό όχημα, στο οποίο κάτω από τις κανονικές πι-

νακίδες εντοπίστηκαν πλαστές πινακίδες του ελληνικού

Στρατού. Το όχημα είχε χακί χρώμα, ενώ διέθετε και σύ-

στημα ενδοεπικοινωνίας.

Οργανωμένα πράματα, όχι ότι κι ότι. 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Έλληνας εφευρέτης Γιώργος Κερτσόπουλος είναι

ο μοναδικός προσκεκλημένος ως τιμώμενος ομι-

λητής στο “Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τον

Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά (2nd International

Conference on Magnetism and Magnetic Materials),

από την “Magnetic Materials 2018”, που θα διεξαχθεί

στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 24-26 Σεπτεμβρίου

2018, προκειμένου να παρουσιάσει την εφεύρεση του,

“Magnetic system of three interactions”, (“Μαγνητικό

σύστημα τριών αλληλεπιδράσεων”), η οποία αναβαθμί-

ζει και εμπλουτίζει τα θεμέλια του μαγνητισμού

(http://magneticmaterials.alliedacademies.com/). Πρόκει-

ται για μια καθαρά ελληνική εφεύρεση που ξεκίνησε

από την Ελλάδα για να την χρησιμοποιήσει όλος ο πλα-

νήτης.

Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση από τη διεθνή επιστη-

μονική κοινότητα στον Ελληνο-Καναδό εφευρέτη

Γιώργο Κερτσόπουλο, έρχεται μετά την εξίσου σημαν-

τική αναγνώριση που έλαβε η εφεύρεση από τους ανώ-

τερους ειδικούς επιστήμονες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ και

επίσης του CERN και μετά από τη διεθνή κατοχύρωση

της εφεύρεσης με πατέντες σε πολλές χώρες. 

Πρωτοεκδόθηκε ελληνική πατέντα με αρ. 1008053 και

μετέπειτα ακολούθησε η διεθνής πατέντα από το διε-

θνές γραφείο πατεντών WIPO-PCT με αρ.

WO/2013/136097 και τίτλο “Magnetic system of three in-

teractions”. Ακολούθησε η Ευρωπαϊκή πατέντα, καθώς

και οι πατέντες Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Κα-

ναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ιρλανδίας, Ηνωμέ-

νου Βασίλειου, κλπ.

Η τεχνολογία έχει κατοχυρωθεί ως βιομηχανικό αντικεί-

μενο, ως μέθοδος κατασκευής και ως διαδικασία λει-

τουργίας (process of operation).

Στο συνέδριο

Ο εφευρέτης Γιώργος Κερτσόπουλος θα παρουσιάσει

την εφεύρεση και τις εφαρμογές της σε όλους τους συ-

νέδρους, με πειράματα και θα απαντήσει σε ερωτήματα

των παρευρισκομένων. Η συνολική διάρκεια της παρου-

σίασης θα είναι 50 λεπτά. Ο τίτλος της ειδικής συνε-

δρίας του είναι: «Μαγνητικό σύστημα πολλαπλών

αλληλεπιδράσεων, 3+3 και 5+5 = 16 συνολικές αλληλε-

πιδράσεις αντί των 2 γνωστών αλληλεπιδράσεων από

0 απόσταση έως το άπειρο» και ακόμα περισσότερες...

Ποια είναι η πρωτοπορία της εφεύρεσης: 

Γνωρίζαμε ως σήμερα ότι η όμοια και η ανόμοια πολι-

κότητα ανάμεσα σε δύο μαγνήτες παραμένει ανεξάρ-

τητη από τη μεταξύ τους απόσταση.

Σύμφωνα με την καινοτομία: η όμοια και η ανόμοια πο-

λικότητα, ανάμεσα σε δύο μαγνητικές κατασκευές εξαρ-

τάται από τη μεταξύ τους απόσταση.

Η εφεύρεση εισάγει νέα επαναστατικά δεδομένα στη

μαγνητική τεχνολογία και εγκαινιάζει νέα εποχή στα μα-

γνητικά και ηλεκτρομαγνητικά προϊόντα. 

Εφαρμογές:

Η εφαρμογή, η ανάπτυξη και η πρακτική αξιοποίηση της

τεχνογνωσίας και της μεθόδου της εφεύρεσης βελτιώ-

νει τεχνικά και οικονομικά ένα ευρύ φάσμα των σημερι-

νών αλλά και των μελλοντικών τεχνολογικών

σχεδιασμών των προϊόντων που χρησιμοποιούν μαγνη-

τικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Ως ενδεικτικά παραδείγματα στις εφαρμογές που ενερ-

γοποιεί η τεχνογνωσία της εφεύρεσης έχει ο τομέας

της υγείας, η βιοϊατρική μηχανική και οι διαγνωστικές

συσκευές (τομογράφοι, εγκεφαλογράφοι, καρδιογρά-

φοι), η τεχνολογία ρομποτικών συστημάτων στα τε-

χνητά μέλη άνω και κάτω άκρων. Επίσης μπορεί να

εφαρμοστεί στα σιδηροδρομικά  οχήματα (τρένα), στα

μηχανικά συστήματα των αυτοκινήτων, στην κατασκευή

γεφυρών, ή ακόμα και σε εικαστικές προτάσεις δημιουρ-

γίας με αιωρήσεις μικρών ή μεγάλων γλυπτών.  

α) Στα τεχνητά μέλη (προσθετικά προϊόντα) ανθρώπι-

νου σώματος για κάτω και άνω άκρα. Η προσθετική

θήκη αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του τεχνητού

μέλους διότι έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα.

Πόνοι και φλεγμονές μπορούν ολοκληρωτικά να απο-

φευχθούν όταν η προσθετική θήκη του τεχνητού μέλους

δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα, ένεκα του

εφαρμοσμένου «μαγνητικού ελκτικού κλειδωμένου πε-

δίου από απόσταση» που επιτυγχάνει η εφεύρεση. 

Η προσθετική τεχνητών άνω και κάτω άκρων είναι μία

σημαντική εφαρμογή της ρομποτικής στην ιατρική. Επι-

πλέον, τα νέα πολύπλευρα μαγνητικά πεδία και πολικό-

τητες της εφεύρεσης εφαρμόζονται στο μηχανικό μέρος

ενός ρομποτικού συστήματος, δηλαδή στο σύνολο των

βραχιόνων του και ειδικότερα στους συνδέσμους και

στις αρθρώσεις προσδίδοντας ακρίβεια, ταχύτητα κι εμ-

βέλεια κίνησης. 

β) Στα σιδηροδρμομικά οχήματα (τρένα). Η σύνδεση κι-

νητήριου οχήματος με βαγόνι, όπως και η σύνδεση με-

ταξύ βαγονιών επιτυγχάνεται χωρίς μηχανική επαφή με

το «ηλεκτρομαγνητικό ελκτικό κλειδωμένο πεδίο από

απόσταση», προσφέροντας μέγιστη απόδοση και ασφά-

λεια ειδικά στην περίπτωση εκτροχιασμού του κινητή-

ριου οχήματος απασφαλίζοντας αυτό από τα ελκόμενα

βαγόνια, τα οποία θα φρενάρουν.

γ) Στα μηχανικά συστήματα των αυτοκινήτων. Οι συν-

δέσεις και οι επαφές στα μηχανικά συστήματα μπορούν

να αντικατασταθούν με μαγνητικές με τα «συνδυαστικά

μαγνητικά πεδία απώθησης κι έλξης».

δ) Στα εφέδρανα της γεφυροποιίας που παρεμβάλονται

μεταξύ της ανωδομής και της υποδομής.

ε) Στις εικαστικές τέχνες που σχετίζονται με τον πολι-

τισμό και το περιβάλλον. 

‘Ολα τα σχετικά έγγραφα για την εφεύρεση είναι αναρ-

τημένα στο δικτυακό τόπο: 
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20131

36097&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28kertsopou-

los%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1)

• Στο διαδίκτυο είναι δημοσιευμένες όλες οι πατέντες

από τη διεθνή που δίνεται στον παραπάνω σύνδεσμο

έως και κάθε εθνική πατέντα, πλήρεις με κείμενο και

σχέδια. 

Ποιος είναι ο Γιώργος Κερτσόπουλος:

Ο Γιώργος Κερτσόπουλος είναι καθηγητής μουσικής, κατασκευα-

στής σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών μον-

τέλων κιθάρας που αναβιώνουν την αισθητική

του οργάνου κατά την ιστορική του διαδρομή

κι εφευρέτης του «Μαθηματικού μοντέλου της

κιθάρας». Οι θεωρητικές του μελέτες, όπως

και η πρακτική αξιοποίησή τους στα όργανα

και στις χορδές που εφαρμόζονται σε αυτά,

έχουν καθιερωθεί ως «Kertsopoulos Aesthet-

ics».

Έχει διατελέσει καθηγητής των πανεπιστημίων State University of

New York (Plattsburg 1978-81) και Concordia (Montreal 1976-81),

έχει δώσει ρεσιτάλ σε Ευρώπη, Αμερική και Καναδά κι έχει συμ-

πράξει ως σολίστ με τη New York Chamber Orchestra (USA 1978)

και με την «Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής» της ΕΡΤ (2000-02). 

Οι εφευρέσεις και ανακαλύψεις του Γιώργου Κερτσόπουλου επε-

κτείνονται και στην ακουστική, τη βαρύτητα, τα μαθηματικά και τον

ηλεκτρομαγνητισμό. 

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
από τον Έλληνα εφευρέτη Γιώργο Κερτσόπουλο

“Magnetic system of three interactions”
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς,

Σας στέλνω τις πιο θερμές μου ευχές για τη νέα σχολική

χρονιά, ώστε να είναι ήρεμη, δημιουργική και εποικοδομη-

τική! Περιμένοντας το πρώτο κουδούνι την 11η Σεπτεμ-

βρίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τις εργασίες

συντήρησης, καθώς και τις επισκευές που πραγματοποιήθη-

καν τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και

συγκεκριμένα σε διάστημα ενάμιση μήνα!

Σίγουρα το πιο ευχάριστο νέο, είναι η ανάδειξη προσωρι-

νού Αναδόχου (Kοινοπραξία ελληνικής και ξένης Eταιρείας)

για την εργολαβία της κατασκευής του νέου Λυκείου Πόρτο

Ράφτη στη θέση DECK από τις ΚΤ.ΥΠ.! 

Ελπίζουμε, ότι αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα υπάρξει εγ-

κατάσταση του Εργολάβου, το Φθινόπωρο! Επίσης, έχουμε

ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών, Φιλόδημος

ΙΙ, που αφορά επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, κόστους 69.000€! 

Τα Υποέργα που το συναποτελούν, περιλαμβάνουν προμή-

θεια και τοποθέτηση Ανελκυστήρα Σκάλας με πλατφόρμα

για το Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, προμήθεια και τοποθέτηση

Αντικεραυνικής Προστασίας στα 1ο – 2ο Γυμνάσιο Μαρκο-

πούλου, προμήθεια και τοποθέτηση Παιδικής Χαράς στο 1ο

– 2ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου και παρεμβάσεις σε Σχο-

λικές Μονάδες, για την ασφάλεια των μαθητών!

Όσον αφορά τις καλοκαιρινές εργασίες στα Σχολεία, αρ-

χικό μας μέλημα ήταν επίσης και οι επιπλέον αίθουσες Δι-

δασκαλίας, που θα ήταν απαραίτητες για τη νέα σχολική

χρονιά. Για το σκοπό αυτό, τοποθετήθηκαν δύο (2) αίθου-

σες τύπου ISOBOX, με τις τσιμεντοβάσεις τους στο 2ο Λύ-

κειο Μαρκοπούλου, μπήκαν πίνακες μαρκαδόρου και

συνδέθηκαν ηλεκτρολογικά. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν

κάγκελα, ώστε να κλειστεί ο χώρος πίσω τους, αφήνοντας

μια πόρτα που να επιτρέπει τον καθαρισμό τους, από την

δεξιά πλευρά.

Η τρίτη (3η) επιπλέον Αίθουσα, δημιουργήθηκε στο Γυμνά-

σιο Μαρκοπούλου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. Επιστράφηκε μια αίθουσα διδασκαλίας, που

χρησιμοποιούσε το ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου στο Γυμνάσιο και

φυσικά καθαρίστηκε, βάφτηκε, μπήκε πίνακας μαρκαδόρου

και το μόνο που παραμένει σε αυτήν και είναι ιδιαίτερα χρή-

σιμο, είναι το  Κλιματιστικό του ΔΙΕΚ.

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα στα ταβάνια

του 1ου Δημοτικού και του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο

Ράφτη. Με εργολαβίες, έπεσαν όλα τα επικίνδυνα μέρη,

μπήκαν τα απαραίτητα υλικά, σοβαντίστηκαν και βάφτηκαν.

Επίσης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη απομονώ-

θηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που περνούσε μέσα

από τα ταβάνια και μπήκαν κανάλια περιμετρικά των αιθου-

σών.

Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα της υγρασίας

στα ταβάνια των εν λόγω σχολείων και με το διαγωνισμό

της Μόνωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου, θα «θεραπευτεί» το μό-

νιμο πρόβλημα και των δύο Σχολείων που τα ταλαιπωρεί τα

τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, βάφτηκε το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, το

εσωτερικό του 2ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου και ο όροφος

του 2ου Λυκείου, εσωτερικά το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο

Ράφτη και του 2ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη κι έγινε μια

μικρή συντήρηση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου

και το 3ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη.

Εννοείται, ότι σε όλες τις σχολικές μονάδες έγιναν εργα-

σίες ηλεκτρολογικές κι υδραυλικές, σε ότι έπρεπε να αντι-

κατασταθεί!

Αλλάχτηκαν επιπροσθέτως τα πόμολα στα σχολεία που

διαθέτουν αίθουσες ISOBOX, δηλαδή στο 4ο Δημοτικό Σχο-

λείο Μαρκοπούλου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη

και στο 2ο Λύκειο Μαρκοπούλου. Στο τελευταίο, προστέ-

θηκαν σιδερένια κάγκελα στη βεράντα του ισογείου. Ακόμα

σε όλα τα σχολεία έγινε καθαρισμός κήπων και περιποίηση

αύλειων χώρων και στις 8 Σεπτεμβρίου, προγραμματισμένη

μυοκτονία.

Επιπροσθέτως, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου

έχει ολοκληρωθεί από την άνοιξη, η Αίθουσα Πληροφορι-

κής και τώρα με εργολαβία διαθέτει και το 2ο Δημοτικό

Σχολείο Μαρκοπούλου, Αίθουσα Πληροφορικής, πλήρως

εξοπλισμένη και σύγχρονη. Για αυτές τις Αίθουσες είμαστε

ιδιαίτερα υπερήφανοι και για τα δύο σχολεία. Επιπλέον, αν-

τιμετωπίζεται το πρόβλημα της οσμής πετρελαίου στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο για το οποίο είχαν εκφραστεί διαμαρτυ-

ρίες από το μακρινό 1985, αλλά εκκρεμούσε σαν εργασία.

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με επιπλέον εργασίες που

έχουν γίνει για τα Σχολεία μας, αλλά οπωσδήποτε στο ση-

μείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μαρκοπού-

λου, κ. Σωτήρη Μεθενίτη για την τοποθέτησή μου σε μια

τόσο σημαντική θέση, τους συναδέλφους Αντιδημάρχους,

κ.κ. Φάνη Σταμπέλο και Βασίλη Μεθενίτη και τον πρόεδρο

της Κ.Δ.Ε.Μ., κ. Γιάννη Πολίτη για τη σημαντική τους βοή-

θεια και στήριξη, αυτόν τον ενάμιση μήνα, που συνεργα-

στήκαμε άψογα! Ακόμη τις δημοτικές υπαλλήλους Ελένη

Μεθενίτη, Βασιλική Χασιώτη και Αντωνία Μαμούρη για τη

βοήθεια, τις συμβουλές τους και τη στήριξή τους στο δύ-

σκολο αυτό έργο, όπως και θερμές ευχαριστίες σε όλα τα

συνεργεία, που ασχολήθηκαν με αυτές τις συντηρήσεις. Η

επιθυμία για αυτές τις ευχαριστίες, πηγάζει από την πίστη

στη δυναμική των ομάδων εργασίας, που σίγουρα μας πη-

γαίνουν πιο μακριά!

Σίγουρα η «Ιθάκη» είναι ακόμα πολύ μακριά για εμάς, γιατί

υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, αλλά πάντα είναι το «τα-

ξίδι που μετράει» και ελπίζω να είναι μια ξεχωριστή εμπει-

ρία ζωής από ένα διαφορετικό πόστο, που ασχολείται με

εκπαιδευτικά ζητήματα, όμως από μια εντελώς άλλη σκο-

πιά.

Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, Καλή Σχολική

Χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γο-

νείς, με υγεία και φώτιση στους μαθητές μας! Επιπροσθέ-

τως στους μαθητές, ευχή και προσδοκία, η ολόπλευρη

ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και η πορεία προς το

καλύτερο, όπως την έχουν πλάσει στα δικά τους όνειρα,

μέσα από την εκπαιδευτική πράξη.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας,

Ζωή Γιαννάκη

Περιμένοντας το πρώτο κουδούνι στο Μαρκόπουλο
Ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευές 

των σχολικών συγκροτημάτων από την Αντιδήμαρχο Ζωή Γιαννάκη
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Εγκαίνια του 1ου Περιφερειακού

Ιατρείου στο Περιγιάλι Λαυρεωτι-

κής πραγματοποιήθηκαν, την Τε-

τάρτη 5/9, παρουσία του

Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη

Λουκά, του Συντονιστή Διευθυντή

Κ.Υ. Λαυρίου Νίκου Βλαχογιάννη

και της Υποδιοικήτριας της Α΄ΥΠΕ

Χρυσάνθης Κισκηρά. Την εκδή-

λωση τίμησαν με την παρουσία

τους τοπικοί φορείς, πολιτιστικοί

και εξωραϊστικοί σύλλογοι και

πλήθος πολιτών.

Το Περιφερειακό Ιατρείο, στεγά-

ζεται στο χώρο που παραχώρησε

ο Σύλλογος Περιγιαλίου, είναι μια

μόνιμη υγειονομική δομή που λει-

τουργεί πλέον σαν αποκεντρω-

μένη μονάδα του Κέντρου Υγείας

Λαυρίου. Στη δομή αυτή παρέχον-

ται πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρε-

σίες από ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό,  καθώς και όλες οι

υπόλοιπες υπηρεσίες που προ-

σφέρονται στην έδρα του Κέν-

τρου Υγείας (συνταγογραφία

χρόνιων πασχόντων, εμβολιασμοί

κ.ά.). 

Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε

Τρίτη με τηλεφωνικό ραντεβού

στο 2292020300.

Εγκαινιάστηκε Περιφερειακό

Ιατρείο στο Περιγιάλι

Σε νέα τροχιά υλοποίησης μπαίνει το σημαντικό έργο κα-

τασκευής του δικτύου αποχέτευσης  ακαθάρτων στους  οι-

κισμούς του Δήμου Διονύσου - Άγιο Στέφανο, Διόνυσο,

Κρυονέρι, Σταμάτα και Ροδόπολη, έπειτα  από την  υποκα-

τάσταση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από τη νέα ανάδοχο

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

Συγκεκριμένα,  η νέα ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε την εγ-

γυητική  επιστολή ύψους 4.455.910 € στην Τεχνική Υπηρε-

σία του Δήμου Διονύσου  με την οποία ολοκληρώθηκε η

διαδικασία υποκατάστασης και εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένεται η επανεκκίνηση των έργων κατασκευής. 

O Δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης δήλωσε σχε-

τικά: «Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες πετύχαμε να εξα-

σφαλίσουμε τη συνέχιση του έργου κατασκευής της

αποχέτευσης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποκατάστα-

σης, έπειτα από την αποχώρηση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ, με

νέα ανάδοχο εταιρεία, την ΑΚΤΩΡ. Πρόκειται για μία από τις

μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας και

έχουμε την πεποίθηση ότι οι ρυθμοί αποπεράτωσης θα εντα-

τικοποιηθούν ώστε  το τεράστιο έργο υποδομής και όνειρο για

τους κατοίκους του δήμου μας να ολοκληρωθεί σύντομα».

Επανεκκίνηση του έργου της αποχέτευσης με νέο ανάδοχο
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Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί με το Σύλλογο Ελ-

λήνων Ολυμπιονικών και το Σύλλογο Εθελοντών Αι-

μοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Νομού

Αιτωλοακαρνανίας, διοργανώνουν από τις 11 εώς τις

16 Σεπτεμβρίου 2018 ποδηλατοδρομία που θα συμ-

περιλάβει περισσότερες από 40 πόλεις σε όλη την

ηπειρώτικη Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η ποδηλατοδρομία θα ξεκινήσει από

την Αλεξανδρούπολη την Τρίτη 11/9 στις 8πμ και

αφού διανύσει περίπου 1.200 χιλιόμετρα, θα καταλή-

ξει στην Αθήνα στις 16/9, στην πλατεία Συντάγμα-

τος, στις 7μμ, όπου θα διοργανωθεί τελετή λήξης. 

Την ίδια ημέρα το ΕΚΕΑ διοργανώνει μεγάλη ολοή-

μερη αιμοδοσία (9πμ-8μμ) στην αίθουσα του ΜΕΤΡΟ

Συντάγματος. 

Με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα

διοργανωθούν «εκδηλώσεις υποδοχής» στις πόλεις

από τις οποίες θα διέρχεται η ποδηλατοδρομία, όπου

οι ποδηλάτες θα κάνουν στάση και θα δένουν στα

μπράτσα των παρισταμένων μία κόκκινη κορδέλα, στο

πλαίσιο εκδήλωσης που έχει τίτλο “Κόκκινη κλωστή με

τη ζωή δεμένη”.  

Ταυτόχρονα οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας στις κατά τό-

πους πόλεις πρόκειται να  διοργανώσουν αιμοδοσίες

στις πρωτεύουσες των νομών από όπου θα περάσει

η ποδηλατοδρομία.

Το ΕΚΕΑ ως αρμόδιος φορέας για την αυτάρκεια της

χώρας σε αίμα, προχωρά σε δράσεις ευαισθητοποί-

ησης με στόχο την προσέλκυση νέων εθελοντών αι-

μοδοτών, προτρέποντάς τους να γίνουν συστηματικοί

αιμοδότες, καθώς μόνο η ύπαρξη ικανού αριθμού συ-

νειδητοποιημένων τακτικών αιμοδοτών μπορεί να

εξασφαλίσει επάρκεια αίματος τόσο σε κανονικές

όσο και σε έκτακτες συνθήκες.

Στόχος είναι στο πλαίσιο αυτής της δράσης να  ενερ-

γοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες, για την ευρύτερη

ανταπόκρισή τους στη μεγάλη προσπάθεια του

Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΕΑ, για την προσέλ-

κυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και την αύξηση των

αποθεμάτων αίματος της χώρας μας.   

Αναχώρηση 11/09/2018

Αλεξανδρούπολη-Δράμα (215 km)

16/09/2018

Λαμία – Αθήνα (205km)

Λαμία : Εκκίνηση 07:00

Λειβαδιά : Άφιξη 12:00

Θήβα : Άφιξη 15:00

Ελευσίνα : Άφιξη 16:30

Αθήνα (Σύνταγμα): τερματισμός 19:00 

Πανελλήνια Ποδηλατοδρομία για την Εθελοντική Αιμοδοσία

“Κόκκινη κλωστή με τη ζωή δεμένη”
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«Όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος στη Δύση θεωρούμε
την Ελλάδα Μητέρα μας».
«Η Επιστήμη γεννήθηκε στην Ελληνική Ιωνία τον 7ο και
6ο αιώνα π.Χ.».

(Ροζέ Γκαρωντύ, 1913-2012, Γάλλος Φιλόσοφος)

Η ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΟ: Ασφαλώς και το Υπουργείο Αφελληνισμένης Παι-

δείας δεν θα συμφωνούσε καθόλου με τις ρήσεις του Γάλ-

λου Φιλοσόφου, γι’ αυτό και εξοβέλισε τη διδασκαλία των

Λατινικών από την Γ’ Λυκείου, καταργώντας τα ως μάθημα

της ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών

και αντικαθιστώντας τα με το μάθημα της Κοινωνιολογίας

για τη σχολική χρονιά 2019-2020. 

Επίσης κατάργησε τη Μετάφραση του Διδαγμένου κει-

μένου από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, κατόπιν

εισηγήσεων του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής), αντικαθιστώντας την με ερμηνευτικές ερωτήσεις

που αφορούν το γνωστό/διδαγμένο και Μείωσε τη μετά-

φραση του Άγνωστου/αδίδακτου κατά το 1/3, ήτοι οι μα-

θητές θα μεταφράζουν πλέον αντί για 12 σειρές μόνο 3

έως 4 (ή 4-6 στίχους). Οι μαθητές δηλαδή που τον Σε-

πτέμβριο του 2018 θα πάνε στην Γ’ Λυκείου και θα δώ-

σουν Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο του 2019 δεν

θα εξεταστούν στη μετάφραση του διδαγμένου κειμένου,

αλλά θα κληθούν να το συγκρίνουν με σύγχρονο κείμενο

της Νέας Ελληνικής. 

Οι παραπάνω αλλαγές αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει το

Υπουργείο, στο να αποδυναμώσουν την στείρα/τυφλή

αποστήθιση των μαθητών από το βιβλίο. Λες και στα υπό-

λοιπα μαθήματα οξύνεται η κριτική τους σκέψη!!!

Απώτερος στόχος είναι να πληγούν οι ρίζες και τα ιδεώδη

του Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού. Αντί το Υπουργείο να πε-

τύχει την αναδιάρθρωση του Λυκείου, πέτυχε την καταβα-

ράθρωσή του πλήττοντας βάναυσα το Αδιάβλητο την

Αξιοπιστία και την Αντιπροσωπευτικότητα των εξετάσεων.

Αυτό που επιχειρείται να προβληθεί ως καινοτόμο σχέδιο

είναι στην ουσία κενοτόμο (κενόδοξο), ανακόπτει την πο-

ρεία προόδου στην οποία δήθεν στοχεύει. Με Υπουργική

Απόφαση οι ανάγκες της Επικοινωνίας (επικείμενες εκλο-

γές) τίθενται πάνω από τις Πραγματικές Ανάγκες της Κοι-

νωνίας (ανθρωπιστική/ανθρωποκεντρική παιδεία). Η Γ’

Λυκείου μεταβάλλεται σε προπαρασκευαστική τάξη για την

ανώτατη εκπαίδευση (προθάλαμος των ΑΕΙ) επιβάλλονται

η εντατική, ενδοσχολική φροντιστηριοποίηση και η πρόωρη

εξειδίκευση και αποβάλλονται η αυτονομία και η πολυμορ-

φία της μόρφωσης.

Όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η ευρωπαϊκή ιδέα που

στηρίχθηκε στους τρεις βασικούς πυλώνες - αξίες από

ιδρύσεώς του, ήτοι στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ (Hellenismus)

στην ΡΩΜΑΪΚΟΤΗΤΑ (Romanitas)  και στον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-

ΣΜΟ (Christianitas) κινδυνεύει να καταρρεύσει ως χάρτι-

νος πύργος και να μην ολοκληρωθεί η επιδιωκόμενη και

η διατυμπανιζόμενη ευρωπαϊκή πολιτισμική ενοποίηση

και ταυτότητα, και μάλιστα εν όψει των επικείμενων ευ-

ρωεκλογών τον Μάιο του 2019. Κατά τον Πανεπιστημιακό

Καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας Εμμ. Μικρογιαννάκη

συμπεριλαμβάνεται στους πυλώνες και ένας τέταρτος,

αυτός του Βόρειου Στοιχείου ήτοι των Σκανδιναβικών ή

των Νορδικών χωρών της ΒΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (Borealitas) ή

της ΣΚΑΝΔΙΑΝΟΤΗΤΑΣ (Scandianitas).

«Μας ενδιαφέρει λιγότερο το τι είμαστε από το τι πι-
στεύουν οι άλλοι για μας»
(Παναγιώτης Κονδύλης, 1943-1998, Φιλόσοφος, από το βιβλίο “Στο-

χασμοί και Αποφθέγματα”, κεφ. “συμπληρωματικά περί οπτικής”). 

ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ ή ΑΣΠΙΣΤΑΙ;
(Ασπιδοφόροι, Ασπιδιώτες, Ασπιστήρες)

«ἀμφί δέ μιν κρατεραί στίχες ἀσπιστάων λαῶν».
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Δ’, 90-91)

(= γύρω του δυνατές φάλαγγες από οπλίτες ασπιδοφόρους).

«Ἐρωτήσαντος δέ τίνος διά τί τούς μέν τάς ἀσπίδας
παρ᾽αὐτοῖς ἀποβαλόντας ἀτιμοῦσι, τούς δέ τά κράνη
καί τούς θώρακας οὐκέτι, “ὅτι” ἔφη ταῦτα μέν ἑαυτῶν
χάριν περιτίθενται· τήν δ᾽ἀσπίδα τῆς κοινῆς τά-
ξεως ἕνεκα».

(Πλούταρχος, 50-120, “Αποφθέγματα Λακωνικά”, 220α, 5-8)

(= Κι όταν κάποιος ρώτησε - τον Δημάρατο, Λάκωνα βασιλιά

- γιατί αυτούς που πετάνε/χάνουν τις ασπίδες τους τους πε-

ριφρονούν/εξευτελίζουν, ενώ αυτούς που χάνουν τις περι-

κεφαλαίες και τους θώρακές τους  τους αψηφούν, εκείνος

απάντησε ότι «αυτά τα φορούν χάριν του εαυτού τους», ενώ

την ασπίδα την κρατούν χάριν της κοινής παράταξης).

Πυκνώστε τις τάξεις και μην τις αραιώνετε!

Όλοι μας πετάξαμε τις ασπίδες (α στερητικό + σπω,

σπίζω = εκτείνω και μηκύνω, εξ’ ου και το αγγλικό space

(-διάστημα) ο μέλλων σπίσ-ω με αποβολή του ω, σπις =

το μακρόν. Η ασπίς έγκειται σε σχήμα που δεν προεκτεί-

νεται αλλά είναι κυκλωμένο σε περιφέρεια). Φορέσαμε

τα κράνη και τους θώρακές μας και κανείς δεν συλλογί-

ζεται ότι, αν παραταχθούμε ενωμένοι όλοι μαζί σε οπλι-

τική φάλαγγα και πολεμήσουμε τον κοινό εχθρό,

μπορούμε να νικήσουμε. Ενωμένοι μπορούμε να πετύ-

χουμε τους κοινούς μας στόχους.

«Πᾶν γάρ τό τιµώµενον αὔξεται, ἐλαττοῦται δέ τό
ἀτιµαζόµενον· καί τοῦτό ἐστι τό διαφανέστατον
σηµεῖον ἀρχῆς εὖ διοικουµένης. Προτρέπει τε γάρ
τούς ἀρχοµένους ἐπί τά καλά ἐπιτηδεύµατα καί
τήν ἐπιβάλλουσαν ἑκάστοις ἀξίαν διανέµει καί
πληροῖ τάς πόλεις τῶν ἀρίστων ἐπιτηδευµάτων».

(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο Δ´, κεφ. 5, 62, 2).

(= Γιατί όποιος τυγχάνει τιμής/εκτίμησης εξελίσσεται και

γίνεται δημιουργικότερος, ενώ όποιος στερείται  τιμής,

εκφυλίζεται και μαραζώνει· κι αυτό είναι το διακριτικό

γνώρισμα της καλής και συνετής  άσκησης της πολιτικής

εξουσίας. Γιατί παροτρύνει τους κυβερνωμένους στα

καλά έργα και αναγνωρίζει στον καθένα την αξία του και

τον τιμά ανάλογα και έτσι εφοδιάζει τις πόλεις με άριστες

δραστηριότητες/ενασχολήσεις).

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα ανήκει στον Ιάμβλιχο,

Σύρο Νεοπλατωνικό Φιλόσοφο από την Χαλκίδα της Κοί-

λης, Βόρειας Συρίας (σημ. Qinnesrin), 245-325.

«Εὐποιήσεις σύ τά μέγιστα τήν πόλιν, εἰ μή τούς ὀρό-
φους ὑψώσεις, ἀλλά τάς ψυχάς αὐξήσεις. Ἄμεινον γάρ
ἐν μικροῖς οἰκήμασι μεγάλας οἰκεῖν ψυχάς ἤ ἐν μεγά-
λαις οἰκίαις ταπεινά φωλεύειν ἀνδράποδα».
(Επίκτητος, 50-135/138, Στωικός Φιλόσοφος από την Ιεράπολη της

Φρυγίας, “ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ”, Sententia 60, 2).

(= Θα ευεργετήσεις τα μέγιστα την πόλη, αν δε σηκώσεις

ψηλά τους ορόφους, αλλά αναπτύξεις και εξυψώσεις τις

ψυχές των πολιτών σου. Γιατί είναι καλύτερα σε μικρά οι-

κήματα να κατοικούν μεγάλες/γενναίες ψυχές, παρά σε

μεγάλες επαύλεις να φωλιάζουν ποταπά/μικρόψυχα και

αναξιοπρεπή ανδράποδα).

Σαν να μην πέρασε μια μέρα...
Ο Ιάμβλιχος ο Χαλκιδεύς, μαθητής του Πορφυρίου (2ος

μ.Χ.), 245-325, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους

και διαμορφωτές της Νεοπλατωνικής Φιλοσοφίας στο βι-

βλίο του “Περί των Αιγυπτιακών Μυστηρίων” τόμος Β’,

διά στόματος Αιγυπτίου Αρχιερέως μάς περιγράφει/ανα-

λύει τον χαρακτήρα των Ελλήνων, τον συγκρίνει με

αυτόν των ξένων και εντοπίζει τα αίτια της κακοδαιμο-

νίας, της κακομοιριάς μας και της ηθικοκοινωνικό - οικο-

νομικής πολιτικής μας κατάπτωσης.

«Φύσει γάρ Ἕλληνες εἰσί Νεωτεροποιοί καί ᾄττοντες
φέρονται πανταχῇ, οὐδέν ἔχοντες ἕρμα ἐν ἑαυτοῖς·
οὐδ᾽ὅπερ ἄν δέξωνται παρά τινων διαφυλάττοντες,
ἀλλά καί τοῦτο ὀξέως ἀφιέντες, πάντα κατά τήν
ἄστατον εὑρεσιλογίαν µεταπλάττουσιν· βάρβα-
ροι δέ, µόνιµοι τοῖς ἤθεσιν ὄντες, καί τοῖς λόγοις
βεβαίως τοῖς αὐτοῖς ἐµµένουσιν· διόπερ αὐτοί
τέ εἰσι προσφιλεῖς τοῖς θεοῖς καί τούς λόγους
αὐτοῖς προσφέρουσι κεχαρισµένους· διαµείβειν
τε αὐτούς κατ᾽οὐδένα τρόπον οὐδενί ἀνθρώπῳ
θεµιτόν ἐστιν».

(Ιάμβλιχος ο Χαλκιδεύς, 245-325, “Περί µυστηρίων” κεφ. 7, 5, 48).

(= Γιατί, ισχυρίζεται, οι Έλληνες είναι από τη φύση τους

Νεωτεριστές και παρασύρονται παντού, χωρίς να έχουν

σταθερότητα οι ίδιοι, χωρίς να διαφυλάσσουν αυτά που

λαμβάνουν/κληρονομούν, καθώς γρήγορα τα εγκαταλεί-

πουν, παραλλάσσοντας κάθε πράγμα μέσω μιας αστα-

θούς επιθυμίας να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο.

Αντίθετα οι βάρβαροι είναι σταθεροί στα ήθη τους και συ-

νεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ίδια λόγια. Έτσι είναι αγα-

πητοί στους θεούς και προσφέρουν λόγια που είναι

αρεστά προς αυτούς· και που δεν νομιμοποιείται να αλ-

λάζει κανείς με κανένα τρόπο).

ΣΧΟΛΙΟ: Τίποτε δεν έχει αλλάξει εδώ και τόσους αιώνες.

Ο Νεωτερισμός, η Αστάθεια, ο Εκσυγχρονισμός, ο Μον-

τερνισμός, η δήθεν πρόοδος που ασπάσθηκαν στο πα-

ρελθόν ηγέτες του Ελληνισμού και συνεχίζουν να

ασπάζονται Λαϊκιστές, Δημαγωγοί Ηγετίσκοι της σημε-

ρινής Ελλάδας είναι το σαράκι που μας τρώει σαν φυλή

και έθνος μαζί με την Διχόνοια.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

* Εὐστάθεια = σταθερότητα, σταθεροποίηση, στερεότητα, βεβαι-

ότητα, εδραίωση, στάθμιση, εξισορρόπηση, το ισοζύγιασμα, η σο-

βαρότητα, το αδιατάρακτον, η πραότητα, η ησυχία, η ηρεμία, η

ψυχική γαλήνη, η αυτοκυριαρχία, η αυτοσυγκράτηση.

* Ἀστασία = αστάθεια, έλλειψη σταθερότητας ή ισορροπίας, ανα-

στάτωση, ρευστότητα, ταραχή, ασάφεια, αοριστία, το αστάθμητον,

η ακαταστασία, η ακοσμία, η απρέπεια, η αυθάδεια, η υπερβασία,

η αλαζονεία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εὐσταθείας* 

ἄρχεσθαι
&

Ἀστασίας* παύεσθαι
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Επιστολή ελάβαμε από τον ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Α., Χρήστο Τσιγαρίδα*

με θέμα: «Λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθμού στον Κουβαρά στις 20 Σεπτεμβρίου
2018»

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που έγινε από το Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Σοφρώνη στις 3

Σεπτεμβρίου (με το πέρας θεατρικής παράστασης στο σχολείο του Κουβαρά, θα ήθελα να

σας ενημερώσω τα εξής:

Στις 9 Αυγούστου 2018 και μετά από προσωπική έρευνα που έγινε με την βοήθεια και αρ-

κετών συνδημοτών μας, ενημερωθήκαμε για ένα αρκετά σοβαρό θέμα το οποίο μπορεί να

δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέλη του συλλόγου φίλων Σιδηροδρόμου έχουν

κατασκευάσει ένα μηχανοκίνητο όχημα το οποίο κινείται στις παλαιές σιδηροδρομικές

ράγες από το Μαρκόπουλο στην Κερατέα. Με χρήση των παλαιών σιδηροδρομικών γραμ-

μών η οποία είναι καθ’ όλα παράνομη και μπορεί να δημιουργήσει τραυματισμούς, φωτιές

(τώρα το καλοκαίρι) καθώς επίσης και σοβαρότερα προβλήματα στην ευρύτερη γεωγρα-

φική περιοχή. Η περιοχή είναι γεμάτη από εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, άγνωστης προ-

έλευσης, χόρτα και θάμνους τα οποία με μια σπίθα μπορεί να δημιουργήσουν ανείπωτες

καταστροφές (βλέπε περίπτωση πυρακαγιάς στο Μάτι).

Πιο συγκεκριμένα η περιοχή είναι στην Πέτα Κουβαρά. Ανήκει στο Δήμο Σαρωνικού. Ο

δρόμος που περνά μπροστά από το νέο βρεφονηπιακό σταθμό είναι κλειστός, δεν περνά

κανένα όχημα σε περίπτωση πυρκαγιάς, από χόρτα, σκουπίδια και μέχρι ένα σημείο αρκετά

κοντά, περνούν οι παλιές ράγες του τρένου που τονίζω, χρησιμοποιούν παράνομα τα συγ-

κεκριμένα άτομα. Εκ των υστέρων ενημερώθηκα ότι ο Δήμος και η τοπική κοινότητα Κου-

βαρά και έχουν ενημερωθεί πολλές φορές από πολίτες, δυστυχώς χωρίς καμία

ανταπόκριση.

Την ίδια ημέρα έστειλα στο Δήμαρχο επιστολή και φωτογραφικό υλικό στο οποίο ουσια-

στικά εμφανίζονται ξεκάθαρα όλα όσα περιγράφω, ζητώντας το ελάχιστο και το αυτο-

νόητο, δηλαδή την διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου καθώς και του ρέματος μιας

που τα χόρτα, τα σκουπίδια και τα μπάζα έχουν κλείσει τα πάντα και υπάρχει σοβαρό πρό-

βλημα...

Δυστυχώς ένα μήνα μετά, όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά υπάρχει και η ανακοίνωση

της επίσημης έναρξης του βρεφονηπιακού σταθμού το οποίο συνορεύει με τον ...κίνδυνο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την θετική σας διάθεση και την άμεση δημοσιοποίηση

αυτού του πολύ σημαντικού και κρίσιμου θέματος.

* Ο Χρήστος Τσιγαρίδας είναι ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Α.  και υποψήφιος

δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού 

Κλειστή οδός στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Κουβαρά

Από τον Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης

(ΚΙ.ΠΟ.Β.) Χρήστο Διονυσόπουλο, Φιλόλογο-Ιστορικό-Αρ-

χαιολόγο, κάτοικο Βουλιαγμένης και ενεργό πολίτη, ελά-

βαμε την παρακάτω επιστολή που απευθύνει στον Υπουργό

Πολιτισμού και τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών αρ-

χαιοτήτων και κοινοποιεί στο Γραφείο Δημάρχου του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και στο Γραφείο Προ-

έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: ΠΟΙΟΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΘΕΑΤΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΙΣ;

Στον χώρο που τελούνταν στην αρχαιότητα τα «Ζωστήρια»,

ετήσια εορτή αφιερωμένη στον Απόλλωνα, έχει στηθεί σε

απόσταση ελάχιστων μέτρων από τον ναό του θεού ένα γή-

πεδο τένις, που με τη θορυβώδη και αντιαισθητική παρου-

σία του, βεβηλώνει την καλαίσθητη εικόνα της προγονικής

μας κληρονομιάς.

Για τη σπουδαιότητα της εορτής των Ζωστηρίων, ετήσιων

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων μουσικής και χορού, αξίζει να

σημειωθεί ότι είχε πάρει μέρος σε αυτήν, κάποια χρονιά, σε

νεαρή ηλικία, ως χορευτής και λαμπαδηδρόμος, και ο τρα-

γικός μας ποιητής Ευριπίδης.

Το 1993, όταν αρχίσαμε τον αγώνα για την προστασία του

ναού και της παρακείμενης ιεράς οικίας (που απειλούνταν

από φυσικές αλλά και ανθρώπινες επεμβάσεις) ο οποίος τε-

λικά στέφθηκε από επιτυχία με τη συνδρομή της Ελληνικής

Δικαιοσύνης και με την κατανόηση που έδειξε τότε το

Υπουργείο Πολιτισμού, είχαμε επιπλέον ζητήσει, μεταξύ

άλλων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να ενεργήσουν για την

αναβίωση της τέλεσης των αρχαίων «Ζωστηρίων» στον

συγκεκριμένο χώρο, αίτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει

τύχει αποδοχής. Αντίθετα ευνοήθηκε η εγκατάσταση του

τένις, αλλά και μιας άλλης πρόσφατης αυθαίρετης κατα-

σκευής που καταγγέλθηκε στην ΥΔΟΜ του Δήμου Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης από ιδιώτη, τον Μάιο του 2018, και

εν συνεχεία αποξηλώθηκε.

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ:

-Ποιος ενέκρινε την εκατέρωθεν του ναού εγκατάσταση

των δύο παραπάνω ανοσιουργημάτων και ποιος ενέχεται

για την πλημμελή επίβλεψη και προστασία του αρχαιολο-

γικού χώρου;

ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ:

-Την άμεση αποξήλωση και απομάκρυνση από τον ιερό

χώρο του ναού των παραπάνω εγκαταστάσεων τένις και

τον καταλογισμό ευθυνών στους υπευθύνους.

-Τη θέσπιση αναβίωσης των Ζωστηρίων και την εξασφάλιση

επαρκούς χώρου στην περιοχή του ναού για την τέλεση

των αφιερωμένων στον Απόλλωνα καλλιτεχνικών εκδηλώ-

σεων.

- Την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του ναού.

-Την αποκατάσταση και ανάδειξη της παρακείμενης οικίας

του ιερέα του Απόλλωνα και της αρχαίας δεξαμενής που

έχει καταχωθεί πλησίον της εισόδου των λουτρικών εγκα-

ταστάσεων του «Αστέρα», την ένταξή τους σε ενιαίο

ασφαλή ιδιαίτερο χώρο μαζί με τον ναό όπου ανήκουν,

καθώς και την ολοκλήρωση της ανάδειξης του προϊστορι-

κού οικισμού που βρίσκεται κοντά στις καμπάνες του

«Αστέρα», αιτήματα στα οποία από εικοσαετίας μας είχε

υποσχεθεί ότι θα ανταποκριθεί το ΥΠΠΟ.

Ο Πρόεδρος της ΚΙ.ΠΟ.Β.

Χρ. Διονυσόπουλος

Φιλόλογος-Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Εμπειρογνώμων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλ/νης 

σε θέματα αρχαιοτήτων και τοπικής ιστορίας   

cdionysopoulos@gmail.com 

Τηλ.: 2108962760, Fax: 6945857938

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: ΠΟΙΟΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΘΕΑΤΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΙΣ;
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Άγνωστοι αποψίλωσαν ολόκληρο

χωράφι (ενός στρέματος) με δεν-

δρύλια βιομηχανικής κάναβης, το

περασμένο Σάββατο 1η Σεπτεμ-

βρίου.

Αφαίρεσαν 700 δενδρύλια ύψους

2 - 2,5 μέτρων και τα φόρτωσαν

σε φορτηγά αυτοκίνητα.

Τα δενδρύλια καλλιεργούσε νό-

μιμα ο ιδιώτης βάσει του νέου

νόμου και σύντομα θα του απέδι-

δαν καρπούς.

Ο ιδιοκτήτης, γεωπόνος ο ίδιος,

ανησυχεί ιδιαίτερα για το υπό-

λοιπο τμήμα του κτήματος, επτά

περίπου στρεμμάτων, που επίσης

έχει δενδρύλια, μήπως επαναλη-

φθεί η κλοπή και καταστραφεί οι-

κονομικά, αφού έχει επενδύσει

πάνω σ’ αυτή την καλλιέργεια.

Είναι πλέον γνωστή η Κοινή

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 929,

6 Απριλίου 2016), με την οποία

νομιμοποιείται και επίσημα πλέον

η καλλιέργεια της βιομηχανικής ή

κλωστικής κάνναβης (Cannabis

sativa L).

Σημειώνουμε ότι το φυτό αυτό

αποτελεί μια πολύ καλή εναλλα-

κτική λύση για το γεωργό, δίνον-

τας απάντηση στο «τι να

καλλιεργήσω», πάντα στο πλαίσιο

μιας καλά σχεδιασμένης αμειψι-

σποράς. Μερικά μόνο από τα πλε-

ονεκτήματα είναι οι πολλές

χρήσεις των προϊόντων της βιο-

μηχανικής κάνναβης (χρησιμοποι-

ούνται κυρίως οι ίνες και η

εντεριώνη των στελεχών της).

Νόμιμη η 
καταβολή ΦΠΑ 

την τελευταία
εργάσιμη 

ανεξαρτήτως
ημερομηνίας

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ΦΠΑ στην

τράπεζα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της

περιόδου, ασχέτως της ημερομηνίας εκτέλεσης

εντολής της τράπεζας

Με μια πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ. δέχθηκε

την προσφυγή εταιρίας, ακύρωσε το επιβληθέν πρό-

στιμο και έκρινε ότι, δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί

τόκος εκπροθέσμου για ποσό Φ.Π.Α. το οποίο εξο-

φλήθηκε μεν εμπρόθεσμα την τελευταία εργάσιμη

ημέρα μέσω τραπέζης (web banking), όμως η τελευ-

ταία μετέφερε το ποσό αυτό στο Δημόσιο την επό-

μενη εργάσιμη ημέρα (δηλαδή μετά την καταληκτική

ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής).
Πηγή: Taxheaven

σημείωση: Το τονίζουμε, διότι απ’ τη μιά μας υπο-

χρεώνουν να πληρώνουμε στην Τράπεζα και απ’

την άλλη αν καταθέσεις τον ΦΠΑ ημέρα Παρα-

σκευή, μέσα στα πλαίσια της ημερομηνίας, σου

βάζουν πρόστιμο, γιατί η Τράπεζα το παρουσιάζει

την Τρίτη!!! Έλεος πιά...

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση

Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος

2018-19 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

(ΦΕΚ 3123/31-7-2018).

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Μ.Σ.) στην Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και

Επιχειρήσεων, με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Μάνατζμεντ  ή Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επι-

χειρήσεων, και Οικονομική διαχείριση αυτών.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία

(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρο-

νικά το διάστημα 21.08.2018-28.09.2018.

http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/pub-

lished/pms_application_new.php

Πληροφορίες, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–14:00, τηλέφ:

27310-89670, http://pmssm.uop.gr/ email: akourtes@uop.gr.

Ολοκληρώνεται το 

πρόγραμμα Στήριξης 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Πρόγραμμα Στήριξης Νεανικής

Επιχειρηματικότητας που υλοποιείται από το Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). 

Έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οχτώ επιχειρηματικά ερ-

γαστήρια με διάφορη θεματολογία. Τα εργαστήρια αναμέ-

νεται να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2018. 

Στη συνέχεια, το Πρόγραμμα θα κλείσει με τελετή παρου-

σίασης των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών προτάσεων

των υποψηφίων και την ανάδειξη των τριών καλύτερων.

Οι νικητές θα λάβουν χρηματικά έπαθλα, (3.000 €,

2.000 € και 1.000 €) από τους χορηγούς του προγράμ-

ματος.

Eνεργειακές παρεμβάσεις

στα σχολεία του Δήμου 3Β 

Στις 8 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων

των εταίρων του έργου: «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια
Αττική - Project Development in South Attica (PRODESA)»,

το οποίο έχει ως στόχο την πραγματοποίηση παρεμβά-

σεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδο-

τικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύ-

σεων.  

Στις 27 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Με-

τσόβιο Πολυτεχνείο η μελέτη των βέλτιστων παρεμβά-

σεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας σε Σχολεία και Δημοτικά Κτήρια του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίες θα υλο-

ποιηθούν, κατόπιν προκήρυξης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στους

εταίρους του έργου στις 4 και 16 Ιουλίου 2018 στο Δη-

μαρχείο  του Δήμου.

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 5/09/2018
Αρ. πρωτ.: 812
ΑΔΑ: 9ΔΘΨΟΚΟΚ-Χ4Θ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 109/2018 απόφαση του
Δ.Σ. και σύμφωνα με την με αρ.
Πρωτ. οικ. πρωτ. οικ.: 10698/10-4-
2018 (ΑΔΑ: ΩΩ26465ΧΘ7-ΙΡΠ)
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 107
ν.4483/2017, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει καλλιτεχνικό προσω-
πικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με
ωριαία αποζημίωση και χρονική
διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες, συ-
νολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για
την κάλυψη εποχιακών ή παροδι-
κών αναγκών (με αντίτιμο) των πο-
λιτιστικών προγραμμάτων της

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου & Αριστείδου, Τηλ. επι-
κοινωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Δευτέρα 10-9-2018 έως και την Τε-
τάρτη 19-9-2018 (εντός δέκα (10)
ημερολογιακών  ημερών από την
τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπο-
ρείτε να ανατρέξετε στην ιστοσε-
λίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 5/9/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 807
AΔΑ: Ω12ΔΟΚΟΚ-Γ6Δ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυ-
σικής Αγωγής  για την κάλυψη επο-
χιακών ή παροδικών αναγκών των
Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.με σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 108/2018 απόφαση του
Δ.Σ. και σύμφωνα με την
υπ.αρ.πρωτ. 10698/10-4-2018
(ΑΔΑ: ΩΩ26465ΧΘ7-ΙΡΠ) Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών  που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 107 ν.4483/2017, ανα-
κοινώνει ότι θα προσλάβει Καθηγη-
τές Φυσικής Αγωγήςμε σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζη-
μίωση και χρονική διάρκεια μέχρι
οκτώ (8) μήνες, συνολικά είκοσιο-
κτώ  (28) άτομα για την κάλυψη
εποχιακών ή παροδικών αναγκών

(με αντίτιμο) των Αθλητικών προ-
γραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επι-
κοινωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Δευτέρα 10-9-2018 έως και την  Τε-
τάρτη 19-9-2018 (εντός δέκα (10)
ημερολογιακών  ημερών από την
τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπο-
ρείτε να ανατρέξετε στην ιστοσε-
λίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

“Πέταξαν”  δενδρύλια κάναβης στο Κορωπί
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Η …«Οδύσσεια» του

Χρέους συνεχίζεται!

Υπάρχει διέξοδος;

«Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοι-

νωνικής ερήμωσης, επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα

ανακτά το δικαίωμα να ορίζει τις τύχες και το μέλλον

της», ήταν μερικά σημεία του διαγγέλματος του πρω-

θυπουργού Α.Τσίπρα, από την Ιθάκη, με αφορμή την

τυπική έξοδο της χώρας από το Γ’ Μνημόνιο. Αυτό

που ωστόσο απέφυγε επιμελώς να σημειώσει είναι:

Πρώτον, η «τυπική» έξοδος από τα Μνημόνια δεν ση-

μαίνει κατάργηση του θεσμικού καθεστώτος των

Μνημονίων (δεκάδες νόμοι και ρυθμίσεις), ούτε εγ-

κατάλειψη της νεοφιλελεύθερη πολιτικής (φορο-λε-

ηλασία λαϊκών εισοδημάτων, ξεπούλημα δημόσιας

περιουσίας, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κατοικιών

κά), ούτε επίσης της «υπερεθνικής επιτροπείας» σε

βάθος χρόνου. 

Δεύτερον, δεν έκανε καμιά αναφορά στις ευθύνες

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με προφανή στόχο

τον …«εξαγνισμό» από τα «ανομήματά» της.! Δηλ.

την εφαρμογή του Γ’ Μνημονίου και ψήφιση ενός

ακόμα «άτυπου» Μνημονίου για τη «μεταμνημονιακή

περίοδο» 2019-22.

Λιτότητα και Επιτροπεία …παρούσες.!!
Δυστυχώς η χώρα δεν βγαίνει στο «ξέφωτο», ούτε οι

τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού εξασφάλισαν

έξοδο από τη «θηλιά» …του Χρέους, της Λιτότητας

και της Επιτροπείας. Η …«Οδύσσεια» συνεχίζεται.!! 

Το δημόσιο χρέος ανέβηκε στο 186% του ΑΕΠ (ή 344
δις) σε σχέση με 127% (ή 298 δις) πριν την είσοδο
στα Μνημόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο διάστημα
2009-2017, η Ελλάδα πλήρωσε συνολικά, για τοκο-
χρεολύσια δημόσιου χρέους, 336,2 δις €.!!! 

Οι δεσμεύσεις για νέες περικοπές συντάξεων και

αφορολόγητου τα επόμενα χρόνια και η συνέχιση ξε-

πουλήματος ΔΕΚΟ για την επίτευξη εξουθενωτικών

«πρωτογενών πλεονασμάτων» χάριν των πιστωτών

(3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο), δίνουν τις πραγματικές

συνθήκες που η χώρα καλείται να κινηθεί τα επόμενα

χρόνια. 

Το πιο αρνητικό ίσως απ’ όλα, είναι η διατήρηση του

πολυδαίδαλου πλέγματος «Επιτροπείας», που δια-

ψεύδει τις δηλώσεις του κ.Τσίπρα. Η ανάκτηση της
εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, παραμένει ζητού-
μενο.! Ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη ’18,

κλιμάκιο της «τρόϊκας» θα έλθει στην Αθήνα για

έλεγχο της υλοποίησης των «μεταμνημονιακών δε-

σμεύσεων» και πρώτα απ’ όλα τους στόχους και με-

γέθη του νέου προϋπολογισμού 2019. Είναι

χαρακτηριστικό ότι όλοι οι εκπρόσωποι της κυρίαρ-

χης ελίτ Βρυξελλών και Βερολίνου (Α.Μερκελ, Π.Μο-

σκοβισί, Μ.Ντράγκι, Β.Ντομπρόβσκι, Ολ.Σολτς, κά),

με «μια φωνή» επαναλαμβάνουν την «τήρηση των δε-

σμεύσεων» και κυρίως την εξασφάλιση πρωτογενών

πλεονασμάτων χάριν των πιστωτών. Θα τους αγνοή-

σει ο κ.Τσίπρας ή θα διαπραγματευθεί και πάλι

.«σκληρά» όπως έκανε μέχρι σήμερα; 

Οι υποκριτικές δηλώσεις των κορυφαίων κυβερνητι-

κών στελεχών για «έξοδο από τα μνημόνια και την

επιτροπεία», η «φιλολογία» για «κοινωνικό μέρισμα»

και αύξηση κατώτατου μισθού και άλλες εξαγγελίες

που σχεδιάζει στην ομιλία του ο κ.Τσίπρας στη ΔΕΘ,

μπορεί προσωρινά να δημιουργούν προσδοκίες σε

ορισμένα κοινωνικά στρώματα, δεν αναιρούν όμως

τις «συντεταγμένες» της οικονομικής πολιτικής. Αβά-

σιμες και «κούφιες» είναι παράλληλα και οι αντιπολι-

τευτικές «κορώνες» της ΝΔ και των δυνάμεων του

«μνημονιακού τόξου» που έχουν στο DNA τους την

«πάση θυσία» παραμονή στη «φυλακή» της ευρωζώ-

νης. Παραπλανητικές είναι επίσης οι προσπάθειες να

εμφανιστεί ο τελευταίος ανασχηματισμός, με γνωστά

μνημονιακά πρόσωπα, ως διεύρυνση της πολιτικής

επιρροής της κυβέρνησης, καθώς η επαναφορά στην

ζωή, χρεοκοπημένων ψευτοδιλημμάτων (όπως

«δεξιά-προοδευτικές δυνάμεις» σε απόσπαση από το

χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής), με προφανή

στόχο να κρατηθούν οι σημερινοί κυβερνώντες στην

εξουσία. 

Η αληθινή έξοδος από τα Μνημόνια

Η εφαρμογή φιλολαϊκής πολιτικής εξόδου από την

κρίση, παραγωγικής ανόρθωσης, δραστικής μείωσης

της ανεργίας, ουσιαστικής βελτίωσης της ζωής των

μισθωτών, συνταξιούχων, λαϊκών στρωμάτων και νε-

ολαίας, προϋποθέτει ανατροπή της Λιτότητας και της

Επιτροπείας και βαθιά διαγραφή του Χρέους. Είναι η

μόνη επιλογή που ανοίγει ελπιδοφόρους ορίζοντες

και αργά ή γρήγορα ο ελληνικός λαός θα την επιβάλ-

λει. Αυτήν τη λύση παλεύουν όλες οι κοινωνικές δυ-

νάμεις που έχουν ζωτικά συμφέροντα από την

προώθησή της και αναπτύσουν αγωνιστικές αντιστά-

σεις.  

Γιάννης Τόλιος, διδάκτωρ Οικονομικών

Αναγκαίος ο προαθλητικός

έλεγχος
Ερώτηση της  Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Στο σημαντικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα των απαραίτητων

ιατρικών εξετάσεων που αφορούν όσους συμμετέχουν σε αθλη-

τικές δραστηριότητες αναφέρονται με ερώτησή τους προς την

υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού οι βουλευτές του ΚΚΕ

Γιάννης Γκιόκας, Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος,

Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης

Συντυχάκης.

Σημειώνεται πως όπως έχει αποδειχθεί, στο θέμα του προαθλη-

τικού ελέγχου η μέχρι σήμερα απουσία ενός οργανωμένου

πλαισίου από πλευράς κράτους επιφέρει αρκετά προβλήματα,

που έχουν να κάνουν με τον πλημμελή έλεγχο αλλά και το κό-

στος, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αθλούμενοι

και οι οικογένειές τους πληρώνουν μόνοι τους τις εξετάσεις.

Στην Ερώτηση αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Ο προαγωνιστικός έλεγχος, ο εντοπισμός των ομάδων υψη-

λού κινδύνου αλλά και η δημιουργία δομών διάσωσης και πρώ-

των βοηθειών στους αγωνιστικούς - αθλητικούς χώρους είναι

ένα χρόνιο πρόβλημα, που μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί.

Η θέσπιση της κάρτας υγείας του αθλητή, ενώ είναι απαραίτητη,

από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. 

Και ερωτά:  τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να λυθεί κεν-

τρικά το θέμα των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, με κρατική

ευθύνη και χρηματοδότηση, μέσω των δομών του κράτους,

χωρίς να επιβαρυνθεί η λαϊκή οικογένεια.

Με γενικολογίες και αοριστολο-

γίες απαντά η αρμόδια Επίτρο-

πος για την απασχόληση σε

ερώτηση του ευρωβουλευτή

Κώστα Χρυσόγονου,

για τα αυξημένα ποσο-

στά ανεργίας στην Ελ-

λάδα και γενικά τη

Νότια Ευρώπη και την

αντιμετώπιση της ανερ-

γίας, ιδίως των νέων,

στην Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα

με στοιχεία της Eurostat τα πο-

σοστά ανεργίας στη Γαλλία

(9,2%), την Ιταλία (11,2%), την

Ισπανία (15,9%) και ιδίως στην

Ελλάδα (20,8%) κυμαίνονται σε

μη ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ η

ανεργία των νέων (κάτω των 25

ετών), προσεγγίζει Ελλάδα το

45.4%, στην Ισπανία το 34.4%

και την Ιταλία το 33.1%, η αρμό-

δια Επίτροπος φαίνεται ότι πα-

ραβλέπει την πραγματικότητα

στον ευρωπαϊκό Νότο, αν και

αναγνωρίζει τις μεγά-

λες διαφορές στα επί-

πεδα ανεργίας που

υφίστανται σε εθνικό

επίπεδο.  Στο πλαίσιο

αυτό, επισημαίνει ότι η

σημερινή οικονομική

ανάπτυξη έχει δημι-

ουργήσει περισσότε-

ρες θέσεις εργασίας από

οποιαδήποτε προηγούμενη ανά-

καμψη. Τονίζει μάλιστα ότι η

ανεργία στην ΕΕ έχει πλέον

επανέλθει στα προ της κρίσης

επίπεδα, καθώς έχουν δημιουρ-

γηθεί 10,5 εκατ. θέσεις εργα-

σίας σε σύγκριση με το τρίτο

τρίμηνο του 2014.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των

νέων η Επίτροπος θεωρεί ότι με

τα προγράμματα «Εγγυήσεις για

τη νεολαία» τα κράτη μέλη εν-

θαρρύνονται να προσφέρουν

ποιοτικές ευκαιρίες στους νέους

που υποστηρίζονται από την

πρωτοβουλία για την απασχό-

ληση των νέων και το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σημειώνει μάλιστα ότι από το

2014, επωφελήθηκαν από τις

«Εγγυήσεις για τη νεολαία» 3,5

εκατομμύρια νέοι κατά μέσο όρο

ετησίως.     

σημείωση: Δηλαδή κατά την επί-

τροπό, το να δουλεύεις τρεις και

τέσσερις ώρες και μάλιστα όχι

κάθε ημέρα, είναι πρόοδος!

Αυτή την απασχόληση θέλουν

και γι’ αυτό άλλαξαν και το

όνομα στο υπουργείο από

Υπουργείο Εργασίας σε Υπουρ-

γείο απασχόλησης.

Με κοινωνικά “συσίτια” η εργασία στους νέους
Απάντηση της Ε.Ε. σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- 
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 3/09/2018
Αριθ. Πρωτ: 27920

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ για παροχή υπηρεσιών
φύλαξης και φρούρησης των δημο-
τικών κτιρίων και εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με ο άρθρο 21 παρ. 11
του Ν.3731/2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,

για , για το σύνολο των υπηρεσιών
όπως αυτά προσδιορίζονται με την
αριθμ. 1/2018 μελέτη της Δημοτικής
Αστυνομίας. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ανέρχεται στα
€406.000,00 συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος συντελεστή
ΦΠΑ 24%.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 06/09/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 9/10/2018 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Η εγ-
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
και ανέρχεται στο ποσό των έξι χι-

λιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών
(6.548,39€) για το σύνολο των υπη-
ρεσιών. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι
7/5/2019 άλλως η προσφορά απορ-
ρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπο-
ρεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr,τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- 
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 03/09/2018
Αριθ. Πρωτ:  27897

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την
προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση
των δικαιούχων  του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Διονύ-
σου και των νηπίων των παιδικών
σταθμών του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης α) την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά για τα είδη που
διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή
στο εμπόριο και β) το ποσοστό έκ-
πτωσης επί του τιμολογίου για τα
είδη που διαμορφώνονται με μέση
ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,  για

το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο
των ειδών κάθε ενότητας, ή για το
σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης
ομάδας κάθε ενότητας όπως αυτά
προσδιορίζονται  με την αριθμ. 2/2018
μελέτη του Τμήματος Προμηθειών. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχε-
ται στα 297.731,76€ συμπεριλαμβα-
νομένου του αναλογούντος
συντελεστή ΦΠΑ. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 04/09/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 8/10/2018 και ώρα
15:00 μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα 180 ημε-
ρών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.  Για
την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ίση με ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της παρούσας,
χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού πέντε

χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο
ευρώ ογδόντα επτά λεπτών
(5.172,87€) για το σύνολο των ενο-
τήτων Α & Β. Καθώς το αντικείμενο
είναι διαιρετό το ύψος της εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής μπορεί να
διαμορφωθεί διαφορετικά ανάλογα
με τους πιθανούς συνδυασμούς ενο-
τήτων και ομάδων. Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 2.3.5 της διακήρυξης,
ήτοι μέχρι 6/5/2019 άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προ-
σφοράς, να ζητά από τον προσφέ-
ροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email: milonas@dionysos.gr, τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673,  Βούλα
Βάρη 03 / 09 /2018
Αρ. Πρωτ.:   -30933- 
ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π Ε Ρ Ι Φ Ε -
ΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ.Α.Ε  9722.05.013
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 
CPV: 45233251-3, 45214200-2
Α.Μ.: 122/ 2017
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ)  60-7311.001
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.:
300.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥ-
ΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλε-
κτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥ-
ΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ-
ΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προϋπολογι-
σμού 300.000,00 ευρώ (συμπερι-
λαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) με Α/Α
Συστήματος: 75559
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV:
45233251-3, 45214200-2, Κωδικός
NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέ-
ρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής : http://www.vvv.gov.gr
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγω-
νισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, με ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την 28/09/2018 ,

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης
της υποβολής των προσφορών 10:00
π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
05/10/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και
ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επι-
τροπή διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών:
Το σύστημα υποβολής της προσφο-
ράς είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπο-
λογισμού της μελέτης σε έντυπο
της υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 95, παράγραφος 2α του
Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανά-
θεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς ήτοι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού 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
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν 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
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των (Τεσ-
σάρων χιλιάδων οκτακοσίων
τριάντα οκτώ ευρώ & εβδομήντα
λεπτών (4.838,70 ευρώ) και θα
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και θα έχει
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία δημο-
πράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και
άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.
4412/2016), δηλαδή πρέπει να
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την
28-07-2019.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του
έργου θα βαρύνει τον ΚΑ:  60-
7311.001 του Δήμου το οποίο χρη-
ματοδοτείται απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ.Α.Ε 9722.05.013
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι Δώδεκα μήνες  (12 ) μήνες. 
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
11. Η Διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Δια-
κήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για
την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα
πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με
την υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 από-
φαση της Αρχής.
Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν
από την Οικονομική Επιτροπή με
την υπ. αριθμ. απόφ. 369/2018 και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ: 61Μ0ΩΨΖ-ΔΕ2
12. Για την παρούσα διαδικασία έχει
εκδοθεί η 423/2018 απόφαση Δη-
μάρχου με αρ.πρωτ. 30375/29-8-
2018 (ΑΔΑ:ΨΦΗΔΩΨΖ-ΚΑΤ) για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για το οικονο-
μικό έτος 2018 και η ΑΑΥ:Α-894
Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων
με αρ. πρωτ. 30432/30-08-2018
(ΑΔΑ: 608ΓΩΨΖ-0ΦΒ)

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

Η Διεθνής  

πασαρέλα των 

επαγγελματιών 

ψευταράδων

Τα τελευταία χρόνια αρχές Σεπτεμβρίου

παρακολουθούμε μια καλοστημένη πολιτι-

κοθεατρική παράσταση η οποία συντελείται

στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-

νίκης.

Μιας έκθεσης η οποία δεν έχει όμοια της

παγκοσμίως αφού πέρα από τα εκθέματα

των συμμετεχόντων αποτελεί παλκοσένικο

πολιτικών ψευταράδων οι οποίοι κάθε

χρόνο με πύρινους λόγους μας πωλούν τα

παραμύθια της Χαλιμάς.

Το αστείο αλλά και τραγικό συνάμα είναι

αυτό που συμβαίνει στις λεγόμενες συνεν-

τεύξεις τύπου όπου οι διαπλεκόμενοι δημο-

σιογράφοι παίρνουν σε σημειώματα τις

"ανώδυνες" ερωτήσεις που θα υποβάλλουν

στον ομιλητή.

Ερωτήσεις που τις περισσότερες φορές οι

προμελετημένες και καλογραμμένες απαν-

τήσεις βοηθούν στον αποπροσανατολισμό

της κοινωνίας από την οδυνηρή βιωματική

της πραγματικότητα.

Πιστεύω ότι όλο αυτό το σκηνικό υποβαθ-

μίζει την ουσία και την αξία της συγκεκρι-

μένης έκθεσης, αφού τα εκθέματα και οι

νέες τεχνολογίες υποσκελίζονται από τις

εσκεμμένες πολιτικές αντιπαραθέσεις οι

οποίες τις περισσότερες φορές ξεπερνούν

ακόμα και τα όρια της ευπρέπειας προκει-

μένου να καλύψουν την ανεπάρκεια των

λόγων, αλλά κυρίως των έργων του πολιτι-

κού μας προσωπικού.

Φίλες/οι δυστυχώς ζούμε στην εποχή της

εικονικής επικοινωνιακής πραγματικότητας

όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, το ανήθικο

ηθικό, ο μεγαλοκλέφτης επώνυμος επιχει-

ρηματίας και ο αρχιψεύτης σοβαρός Πολι-

τικός ακόμα και … Πρωθυπουργός!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: johnpreve@gmail.com

“ΝΕΑ Κακοκαιρία!”

Αρκετά πια με τα ψέμματα και τις απάτες για δήθεν “επιστροφή στην κανονικό-
τητα” και “τέλος των μνημονίων”. Αρκετά πια, το δούλεμα πάει σύννεοφο. Συνεχώς

επαναλαμβάνουν τα κυβερνητικά στελέχη τις “μπαρούφες” γύρω από το “τέλος

των μνημονίων”. Βεβαίως οι εργαζόμενοι, ο Λαός, γνωρίζουν, ζουν κάθε μέρα τη

“Νέα Εποχή”, η οποία στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακόμα χειρότερη

βαρυχειμωνιά καθώς στηρίζεται στον πλήρη εξευτελισμό των δικαιωμάτων τους. 

Στόχος των ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ τα τελευταία δέκα χρόνια, η άνοδος των κερ-

δών του Μ. κεφαλαίου. Γνωστά πράγματα στους εργαζόμενους, οι οποίοι ζουν την

εκμετάλλευση και βλέπουν ότι δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να ικανοποιήσουν

στοιχειώδεις ανάγκες τους κυρίως σε παιδεία και υγεία, τη στιγμή κατά την οποία

ο πλούτος συνεχώς αυξάνεται από τη δουλειά τους.

Δεκαετίες εφαρμόζεται η ίδια πολιτική από όλες τις κυβερνήσεις. Συνεπώς νέα

εποχή για το Λαό μπορεί να υπάρξει μόνο με κατάργηση αμέσως όλων των μνη-

μονίων και των εφαρμοστικών νόμων με επιστροφή όλων των απωλειών που είχαν

στα χρόνια της κρίσης ώστε να μπορούν να ζουν σύμφωνα με αυτά που επτρέπει

η εξέλιξη της επιστήμης και της παραγωγής.

Βασικός στόχος λοιπόν οι εργαζόμενοι επιτέλους να πάρουν τα πράγματα στα

χέρια τους με την άνοδο του ταξικού αγώνα, σύγκρουση με την κυβέρνηση και το

κεφάλαιο αν θέλουν να κερδίσουν τη ζωή τους.

Νίκος Γεωργόπουλος
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στα πεταχτά

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Άκυρος ο Ειδικός φόρος 

κατανάλωσης κρασιού 

από το ΣτΕ

Την ακύρωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

στο κρασί γνωστοποίησε το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας, με την απόφαση 1734 της 3-9-2018, σύμφωνα

με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού

Οίνου.

Κι άλλο φόρο στο φόρο!

Ειδικός φόρος (εργοδοτική εισφορά) 20 ευρώ το κε-

φάλι κατ’ έτος, για κάθε εργαζόμενο που διαθέτουν

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τον «Ειδικό Λογαριασμό

Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)».

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό

προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών

υπέρ του Ο.Ε.Ε. από τον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.),

ο οποίος τελευταίος υποχρεούται να αποδίδει άμεσα

την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά

στον   προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση

των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Πόσο ακόμη θα ξεζουμίζεται ο εργοδότης, που προ-

σπαθεί να σταθεί στα πόδια του!

“Τα έκαιγα από μα...”

Αυτό είπε 24χρονος που συνελήφθη αφού είχε βάλει

φωτιά σε οκτώ κάδους απορριμάτωνκαι σε αυτοκί-

νητο, τρεις τη νύχτα στην περιοχή του Βόλου.

Οι αστυνομικοί τον παρακολούθησαν και τον συνέλα-

βαν επ’ αυτοφόρω στον όγδοο κάδο!

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς

έβαζε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων με αναπτήρα.

Αφού έβαζε φωτιά σε χαρτιά στη συνέχεια τα έριχνε

στους κάδους και έκλεινε τα καπάκια, ώστε να κερδί-

ζει χρόνο και να προχωράει σε νέους εμπρησμούς.

«Έκανα μα...» ήταν η απάντησή του στο δικαστήριο

όταν ερωτήθηκε γιατί προέβη σ’ αυτές τις πράξεις

όταν οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο

Βόλου, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο

ετών και έξι μηνών με τριετή αναστολή.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά Κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Πα-

ρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19442, Τ.Θ. 4935.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  Δεν χρειάζε-

ται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 

Τηλ. 2169001034.

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 στο ΚΟΡΩΠΙ μονοκατοικία, 100τ.μ.

αποτελούμενη από τρεις κρεβατοκάμαρες, σαλόνι,

τραπεζαρία, καθιστικό, δύο λουτρά, και όλα τα ηλε-

κτρικά είδη, 200 μέτρα από την κεντρική πλατεία. Πλη-

ροφορίες στο 6944829517

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

τα 35 είναι ισόγειο και τα άλλα 35 πατάρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην ΑΡΤΕΜΙΔΑ 70τ.μ.

μεγάλη πρόσοψη 10 μ. με τζαμαρίες. Καινούργιο για

οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Πληροφορίες

6944656813

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα βοηθό στο

σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέρευση. Πρωινό

ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

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

είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι λαμβά-

νετε την εφημερίδα για ενημέρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπικού σας αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακα-

λούμε να μας το γνωστοποιήσετε, με τηλέφωνο (210

6030655), επιστολή, mail press@ebdomi.com, φαξ (210

9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε, θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε κατά καιρούς την εφημερίδα.

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε

εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20 έως 35 ετών.

Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας

- Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifoni-

tonamea@gmail.com  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ

ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για

την υποβολή των προσφορών στον εν θέματι Διαγωνισμό.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

19/09/2018 και ώρα 12:00 

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

19/09/2018 και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
Δροσιά,    5 /9  /2018 
Αριθ. Πρωτ  -28274 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Διονύσου στην 13η Τακτική Συνε-
δρίασή του  2/7/ 2018 έλαβε κατά
πλειοψηφία την 387 απόφαση, σύμ-
φωνα με την οποία εγκρίθηκε η με
αριθμό 13/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ
για την κύρωση της   Παρόδου Με-
γάλου Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε
Ανοιξης ως κοινόχρηστης οδού
βάσει των διατάξεων  του άρθρο 35
του ν. 3937/2011.  
Σύμφωνα με την παρ. 1γ. “Κύρωση
δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικι-
σμών στερούμενων  εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου” του ανωτέρω
άρθρου το σχετικό  τοπογραφικό

διάγραμμα, όπου απεικονίζεται η
Πάροδος Μεγάλου Αλεξάνδρου 21,
θα αναρτηθεί, στο κεντρικό  Δημαρ-
χείο του Δήμου, στο Δημοτικό  Κα-
τάστημα της Δ.Ε Ανοιξης και στην
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr) για χρονικό διά-
στημα 20 ημερών από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσας
στον τοπικό τύπο. 
Κατά το ανωτέρω χρονικό  διά-
στημα  στις εργάσιμες ημέρες και
ώρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν γνώση του τοπογραφι-
κού διαγράμματος και να υποβά-
λουν  στοιχεία στο πρωτόκολλο της
Δ/νσης Πολεοδομίας(Γρ. Λαμπράκη
19) για διόρθωση τυχόν  σφαλμά-
των ή ελλείψεων αυτού.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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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  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το 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: 1535

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

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θεραπευ-

τικό πρόγραμμα έχει δημιουργη-

θεί,  με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που

αφορά τη νοσηλεία των διπολικών

ασθενών στην Ελλάδα.

Παρ’ όλο που οι προσπάθειες είναι

η αποφυγή της νοσηλείας και των

υποτροπών των διπολικών ασθε-

νών, έχουν προκύψει αρκετές

φορές ανάγκες για βοήθεια ασθε-

νών σε καταστάσεις που χρειάζον-

ταν άμεση νοσηλεία.

Έχουμε επίσης βοηθήσει πολλούς

νοσηλευόμενους διπολικούς

ασθενείς να βγουν νωρίτερα από

το νοσοκομείο, αλλά και να αναρ-

ρώσουν πολύ καλύτερα και γρηγο-

ρότερα από το συνηθισμένο.

Η εμπειρία και εξειδίκευσή μας

στα θέματα όλων των φάσεων της

διπολικής διαταραχής και τα

άσχημα βιώματα που έχουμε

ακούσει σχετικά με την εμπειρία

της νοσηλείας – ειδικά στη χώρα

μας – μας ώθησαν να φτιάξουμε

ένα αρκετά ιδιαίτερο και εξειδικευ-

μένο πρόγραμμα νοσηλείας για δι-

πολικούς ασθενείς.

Τα αποτελέσματα προς το παρόν

είναι ιδιαίτερα θετικά. Πάντα έχον-

τας τη σωστή συνεργασία της οικο-

γένειας του ασθενή, αλλά και τη

συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών

που εμπιστευόμαστε, έχουμε κατα-

φέρει να κάνουμε την ψυχιατρική

νοσηλεία όσο το λιγότερο δυνατό

γίνεται τραυματική και να ενισχύ-

σουμε την θεραπευτική της αξία.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι

ασθενείς μας συνεχίζουν να

έχουν υποστήριξη και μετά τη νο-

σηλεία τους. Χάρις στο πρό-

γραμμα της Δημιουργίας έχουν

ένα χώρο καλύτερης ανάρρωσης

και εντάσσονται με σωστό και στα-

θερό τρόπο στο κανονικό τους πε-

ριβάλλον.

Η σωστή και εξειδικευμένη διαχεί-

ριση του θεραπευτικού μας μοντέ-

λου νοσηλείας των διπολικών μας

ασθενών σταματάει τις συνεχόμε-

νες υποτροπές και νοσηλείες.

Προσέχει ιδιαίτερα και την σχέση

του ασθενή με την οικογένειά του.

Ελπίζουμε ποτέ κανείς να μη χρει-

αστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμά

μας, αλλά σε περίπτωση που τα

πράγματα έχουν φτάσει σε βαθμό

που η ζωή του ασθενή βρίσκεται

σε κίνδυνο και η διαχείριση της δι-

πολικής διαταραχής δεν είναι εύ-

κολη σε εξωτερικό πλαίσιο, τότε

το πρόγραμμά μας είναι σε θέση

να προσφέρει πολλά.

Με εκτίμηση
Δρ. Ιωάννης Μάλλιαρης, BSc., PhD.

www.drmalliaris.com

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Νοσηλείας 

Διπολικών Ασθενών
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. . . γ ια την υγειά μας

Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο (κυρίως

παραγωγικής ηλικίας αλλά και πολλά τρίτης ηλικίας) μέ-

νουν ανάπηρα από κακώσεις του νωτιαίου μυελού! 

Η πλειοψηφία των ατόμων αυτών τραυματίζεται σε τροχαία

δυστυχήματα και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στην Ευ-

ρώπη κάθε χρόνο έχουμε (20-60) νέα κρούσματα με κακώ-

σεις νωτιαίου μυελού ανά 1.000.000 κατοίκους!

«Οι πρώτες ώρες μετά τον τραυματισμό είναι και οι πιο ση-
μαντικές» αναφέρει ο διαπρεπής στρατιωτικός ιατρός, νευ-

ροχειρουργός στο 401 ΓΣΝΑ  Παναγιώτης Κυριακόγγονας,

και εξηγεί «Ακόμα και σε υποψία τραυματισμού της σπον-
δυλικής στήλης (για παράδειγμα μετά από ένα τροχαίο) συ-
στήνεται η ακινητοποίηση του τραυματία κατά την
μεταφορά του στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια η σωστή κλι-
νική εξέταση και ο ολοκληρωμένος απεικονιστικός έλεγχος
είναι κρίσιμα βήματα στον εντοπισμό των κακώσεων. Πολ-

λές από τις κακώσεις του νωτιαίου μυελού,  χρειάζονται

άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης, τονίζει ο νευηροχει-

ρουργός και συνεχίζει:

Ο σκοπός του χειρουργείου είναι διπλός: από τη μία απο-

συμπιεση του νωτιαίου μυελού (για παράδειγμα αφαίρεση

τεμαχίων οστού από τους σπασμένους σπονδύλους που

προκαλούν πιεστικά φαινόμενα) και από την άλλη σταθε-

ροποίηση μιας ασταθούς, λόγω των καταγμάτων, σπονδυ-

λικής στήλης, με σκοπό την γρηγορότερη κινητοποίηση του

ασθενούς. Όταν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και μά-

λιστα στην περίπτωση που η κάκωση του νωτιαίου μυελού

δεν είναι πλήρης (υπάρχει δηλαδή αισθητικότητα ή/και κά-

ποια κινητικότητα κάτω από το επίπεδο της βλάβης) τότε ή

χειρουργική αντιμετώπιση τις πρώτες ώρες μετά την κά-

κωση είναι απαραίτητη. 

Σήμερα οι επεμβάσεις αυτές, χάρη στην εξέλιξη της τεχνο-

λογίας γίνονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα (λόγω

της ύπαρξης πρωτοκόλλων και λόγω της καλύτερης απει-

κόνισης των βλαβών). Η ύπαρξη επίσης τεχνικών μέσων,

όπως το μικροσκόπιο, αλλά και νέων υλικών όσον αφορά

την ανάταξη και στήριξη της σπονδυλικής στήλης, έχουν

διευρύνει τα είδη των επεμβάσεων που έχει στη διάθεσή

του ο χειρουργός. Έτσι, όταν απαιτείται χειρουργική πα-

ρέμβαση, αυτή γίνεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα

και πετυχαίνεται πληρέστερη αποσυμπίεση του νωτιαίου

μυελού και σωστότερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της

νευρολογικής εικόνας του ασθενούς, τη γρηγορότερη κι-

νητοποίησή του, αλλά και σε δεύτερο χρόνο μειώνεται η

παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης λόγω των κακώ-

σεων, με σαφή βελτίωση τόσο της κινητικότητας όσο και

του πόνου του ασθενούς. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι μετά από την χειρουργική αντι-

μετώπιση απαραίτητη είναι η ύπαρξη εντατικού προγράμ-

ματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 

Το πρώτο γραπτό κείμενο που αναφέρεται σε κακώσεις του

νωτιαίου μυελού εμφανίζεται στην αρχαία Αίγυπτο περί το

2500 π.Χ. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται 10-

83 νέα κρούσματα ανά 1.000.000 κατοίκους. Η διαφορά

αυτή στα ποσοστά εξηγείται λόγω της ελλειπούς καταγρα-

φής που υπάρχει σε πολλές χώρες και λόγω των διαφορε-

τικών τρόπων υπολογισμού. Οι άνθρωποι που ζουν με

κακώσεις του νωτιαίου μυελού είναι περίπου, όσον αφορά

στην Ευρώπη, 300 ανά 1.000.000 κατοίκους. 

Οι άντρες υπερέχουν και σε ορισμένες μελέτες φτάνουν

τους 4 στους 5. Η μέση ηλικία είναι τα 40 έτη, αλλά δυστυ-

χώς οι περισσότερες από τις κακώσεις λόγω τροχαίων ατυ-

χημάτων αφορούν νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Τα συνηθέστερα αίτια τραυματισμού του νωτιαίου μυελού

είναι τα τροχαία ατυχήματα και οι πτώσεις από ύψος (ιδίως

στα πιο ηλικιωμένα άτομα). 

Πολλές φορές συνυπάρχουν και άλλες σημαντικές κακώ-

σεις (στο κεφάλι, το θώρακα, την κοιλιά κ.λ.π.). Το κόστος

για την παγκόσμια οικονομία από τη μη έγκαιρη αντιμετώ-

πιση των κακώσεων του νωτιαίου μυελού κυρίως σε νέους

ανθρώπους είναι τεράστιο καθώς χάνονται εργατικά χέρια,

ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία με

την αύξηση των αναπήρων.  

Το βάρος των τελευταίων ερευνητικών προσπαθειών εστιάζε-

ται στην νευροανάπλαση, στη δημιουργία και χρήση ειδικών

ρομποτικών βοηθημάτων για τη βελτίωση της κινητικότητας,

αλλά και στη νευροπροστασία (στην τροποποίηση δηλαδή των

διαδικασιών που συμβαίνουν στα πρώτα λεπτά μέχρι τις πρώ-

τες εβδομάδες μετά την κάκωση).

Κακώσεις νωτιαίου μυελού

TETΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ

Η ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ είναι το 2ο σημαντικότερο ιατρικό πρόβλημα

παγκοσμίως, μετά την τεριδόνα και πρώτη αιτία αναπηρίας

σε άτομα κάτω των 50 ετών, λόγω απώλειας ποιοτικού χρό-

νου και πόνου.  Η παγκόσμια έρευνα, παρά την περιορι-

σμένη χρηματοδότηση, αποκαλύπτει νέες θεραπείες με

μεθόδους σχεδόν διαστημικές. Βιολογικοί παράγοντες

απόλυτα συνδεδεμένοι με τη παθοφυσιλογία της ημικρα-

νιας και συσκευές νευ-ερεθισμού προστίθενται στα κλασικά

φάρμακα για την καταπολέμηση της ημικρανίας και των

άλλων Κεφαλαλγιών, όπως είναι η αθροιστική Κεφαλαλγία.

Στη χώρα μας, πραγματοποιούνται εκτενείς κλινικές μελέ-

τες που στοχεύουν στην επιστημονική τεκμηρίωση αυτών

των θεραπειών, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν πλήρως

τη θεραπευτική κατάσταση που επικρατεί τώρα. 

Στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Δράσης για την

Κεφαλαλγία, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Ελληνική

Εταιρεία Κεφαλαλγίας οργανώνει στις 12 Σεπτεμβρίου εκ-

στρατεία ενημέρωσης του κοινού για τα προβλήματα της

Κεφαλαλγίας και της Ημικρανίας με κύριο στόχο την ορθή

διάγνωση, αντιμετώπιση, προφύλαξη και αποφυγή κατά-

χρησης  φαρμακευτικών ουσιών και αυτοθεραπείας.

Οι Βασικές Δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακό-

λουθες:

1)  Εκδήλωση στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής – 12 Σε-

πτεμβρίου 2018, 6.00 μμ  με ομιλίες από ειδικούς και ασθε-

νείς.  

2) Ενημερωτικό σπότ στην τηλεόραση με θέμα την Κεφα-

λαλγία που θα παίζεται καθόλη την διάρκεια του Σεπτεμ-

βρίου.

3) Ομιλίες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον Πρόεδρο

της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την ενημέρωση

του κοινού.

Η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας υποστηρίζει την άποψη

ότι η καλύτερη θεραπεία μιας νοσολογικής κατάστασης

είναι η πρόληψη που επιτυγχάνεται μέσα από την ενημέ-

ρωση του πληθυσμού και για το λόγο αυτό τολμά αυτή την

εκστρατεία.

Όσοι υποφέρουν από συχνές Κεφαλαλγίες πρέπει να

έχουν ιατρική παρακολούθηση και πρόσβαση στις νέες εξει-

δικευμένες θεραπείες, γιατί δεν μπορούν από μόνοι τους

να διαχειριστούν αυτό το ιατρικό πρόβλημα. Συχνά τα ίδια

τα αναλγητικά επιδεινώνουν τους πονοκεφάλους όταν χρη-

σιμοποιούνται αλόγιστα και δεν αρκούν οι φιλικές συμβου-

λές και οι παραδοσιακοί τρόποι για να αντιμετωπίσει κανείς

τον πονοκέφαλό του. Ούτε το ξεμάτιασμα. Ειδικά Κέντρα

Κεφαλαλγίας υπάρχουν σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία

στελεχωμένα με ειδικούς γιατρούς (αναφέρονται στην

ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Κεφαλαλγίας

http://www.kefalalgia.gr/index.php/el), που καθοδηγούν με

επιστημονικότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τους

Κεφαλαλγικούς ασθενείς. 

ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΖΩΕΣ, ΑΛΛΑ ΗΜΕ-

ΡΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΠΙΣΩ. ΤΟ ΟΦΕΙ-

ΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ. 

Για την Ελληνική Εταιρία Κεφαλαλγίας 

Ο Πρόεδρος, Δ.Δ. Μητσικώστας,

Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ
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Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος

Βάρης - Βάρκιζας 

O ΑΚΟΒΒ ξεκίνησε τις εγγραφές και λειτουργεί σχολές για

παιδιά όλων των ηλικιών (από 3 ετών και άνω) σε ανοιχτό

και κλειστό κολυμβητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών, δι-

δάσκοντας τις τεχνικές και το άθλημα της κλασσικής κο-

λύμβησης στα παιδιά του Δήμου 3B, αλλά και της

ευρύτερης περιοχής (Βάρκιζα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Βούλα,

Κορωπί, Αγία Μαρίνα, Λαγονήσι, Ανάβυσσος, Μαρκόπουλο,

Κερατέα). Τα παιδιά αυτά αποτελούν το φυτώριο για τις με-

τέπειτα αγωνιστικές κατηγορίες. 

Παράλληλα, λειτουργεί και τμήμα προετοιμασίας στο αγώ-

νισμα της κλασσικής κολύμβησης για τις εισαγωγικές εξε-

τάσεις στα ΤΕΦΑΑ και στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές,

τμήμα ΑΜΕΑ, ενηλίκων και masters.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται από Μάιο έως Σεπτέμ-

βριο στο Ανοιχτό κολυμβητήριο του κολεγίου St.Lawrence

και από Οκτώβριο  έως Απρίλιο στο Κλειστό κολυμβητήριο

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 

Οι εγγραφές  γίνονται και online στο ανανεωμένο site του

συλλόγου  www.akobb.gr αλλά και στα τηλέφωνα

6944475754, 6937102008  και email info@akobb.gr.

Η ΘΕΤΙΣ απέκτησε την Τέιλορ

Η προετοιμασία των Γυναικών της Θέτις Βούλας συνεχίζε-

ται με την παρουσία πλέον και της Αμερικανίδας αθλήτριας

Τέϊλορ Μίλτον, η οποία αποκτήθηκε από τον σύλλογο,

έφτασε στην Ελλάδα την Δευτέρα (3/9) και μπήκε πλέον

σε ρυθμό προπονήσεων.

Ο Γιάννης Νικολάκης με τον συνεργάτη του Σωτήρη Αντω-

νίου και τον Υπεύθυνο Φυσικής κατάστασης του συλλόγου

Χρήστο Βαρατάση ανεβάζουν καθημερινά τον ρυθμό στις

προπονήσεις, ενώ σε περίπου δύο εβδομάδες θα μπουν και

τα πρώτα φιλικά στον χάρτη της προετοιμασίας.

Στις εγκαταστάσεις του  Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης, λειτουργούν σχο-

λές εκμάθησης κολύμβησης,

υδατοσφαίρισης, συγχρονισμένης κο-

λύμβησης, τεχνικής κολύμβησης, θα-

λασσίου σκι και wakeboard,

ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας. 

Παιδιά από 3 ετών και άνω έχουν την

δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους

βήματα στο ναυταθλιτισμό και να μυη-

θούν στις καλές συνήθειες της αθλη-

τικής ζωής.  

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια,  η εκ-

μάθηση της κολύμβησης με προσθήκη

και της τεχνικής κολύμβησης φέτος,

πραγματοποιείται και σε κλειστό κολυμ-

βητήριο, αυτό της Σχολής Ευελπίδων,

πάντα υπό την επίβλεψη του εξειδικευ-

μένου προπονητικού team του ΝΟΒ.

Η χειμερινή περίοδος ξεκίνησε. 

Πληροφορίες, και εγγραφές στο

www.nov.gr, στο facebook.com/novou-

liagmenis ή καλέστε στα 210 8962416

και 210 8962142 εσωτερικό 110, Δευ-

τέρα – Παρασκευή 09:00 – 20:00 και

Σάββατο - Κυριακή 09:00 – 17:00 και

στείλτε email στο sxoles@nov.gr. 

Τέϊλορ Μίλτον
Η Τέϊλορ Μίλτον είναι 26 ετών, αγωνίζεται στη θέση του

διαγωνίου και έχει ύψος 1.82.  Από το 2011 έως και το 2014

αγωνίστηκε με την ομάδα του Κολεγίου της το Σάντα

Κλάρα, ενώ την πρώτη της επαγγελματική έξοδο την έκανε

την σεζόν 2015-2016 στην Ευρώπη και την Γερμανία με την

φανέλα του Αμβούργου. Τις σεζόν 2016-2018 αγωνίστηκε

στις Φιλιππίνες με την ομάδα Cocolife-United VC.

Αθλητικές Σχολές στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σε μια εβδομάδα ανοίγει η νέα αθλητική σαιζόν.

Τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά και μαθαίνουν την

τέχνη της θάλασσας!

Σας περιμένουμε για  να γνωρίσουμε στα παιδιά σας και

νεαρούς μας φίλους το άθλημα της Ιστιοπλοΐας καθώς και

του Windsurfing.

Ηλικίες 6+ και 8+ αντίστοιχα. Aπαραίτητη προϋπόθεση

είναι η κολυμβητική ικανότητα των παιδιών!!! 

Από τις 08  Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές.

Για πληροφορίες στην Γραμματεία του Ν.Ο.Κ.Β.  καθημε-

ρινά  & ώρες 10.00-16.00. 

Παιδικές Ποδοσφαιρικές ομάδες

στον Αθλητικό Ομιλο Κορωπίου

Ο Αθλητικός Ομιλος Κορωπίου δημιουργεί από φέτος μία

νέα και ολοκληρωμένη αθλητική εκπαίδευση νεαρών ποδο-

σφαιριστών που θα ανδρωθούν ποδοσφαιρικά μέσα από μια

εκπαιδευτική και αγωνιστική διαδικασία πλήρως εναρμονι-

σμένη με τις αρχές του ψυχαγωγικού αθλητισμού, του “ευ

αγωνίζεσθε”, της ευγενούς άμιλλας και του υγιούς συνα-

γωνισμού, ιδανικά και αξίες που ανέκαθεν χαρακτήριζαν τη

μακρόχρονη ιστορία του Α.Ο. Κορωπίου.

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 

6986609742 Αντώνης Οικονόμου

―――――

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι Ακαδημίες του Α.Ο. Κορωπίου προσκαλούν

την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 7μ.μ.

στο Δημαρχείο Κορωπίου, σε ομιλία με θέμα:

“Ανάπτυξη Ακαδημιών έτους 2018-2019”
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...στο κύλισμα της μπάλας

FIFA - UEFA - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Νέα «προϊόντα» και ανταγωνισμοί,

στη μάχη για μεγαλύτερα κέρδη

Οπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος πλήθος ευρωπαϊκών

ομάδων τέθηκαν αντιμέτωπες στην προκριματική φάση του

Champions League και του Europa League, διεκδικώντας

την παρουσία τους στους ομίλους των δύο πανευρωπαϊκών

διασυλλογικών διοργανώσεων. Η μακροσκελής διαδικασία

ολοκληρώθηκε την περασμένη βδομάδα, οι όμιλοι καταρτί-

στηκαν και η αγωνιστική δράση είναι έτοιμη να ξεκινήσει

και επίσημα αυτόν το μήνα. Φέτος όμως υπήρξε μια βασική

διαφορά σε σχέση με το παρελθόν: Οι ομάδες που πέρασαν

στη φάση των ομίλων μέσω των προκριματικών ήταν λιγό-

τερες από ποτέ.

Ειδικά στο Champions League της νέας σεζόν, όπου 26 από

τις 32 ομάδες ήταν γνωστές εκ των προτέρων και στα προ-

κριματικά έγιναν αντικείμενο διεκδίκησης μόλις 6 «εισιτή-

ρια». Περισσότερες ομάδες πέρασαν μέσω προκριματικών

στους ομίλους του Europa League, και εκεί όμως βρίσκον-

ταν ήδη από το τέλος της περασμένης σεζόν οι 17 από τις

48 ομάδες.

Είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών που εφαρμόζει από

φέτος η UEFA, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα των

ισχυρότερων ευρωπαϊκών συλλόγων - ποδοσφαιρικών εται-

ρειών για μεγαλύτερο ρόλο και μερίδιο στην «πίτα» των

κερδών, χωρίς πάντως αυτό να αναιρεί ότι και οι λιγότερο

ισχυροί οικονομικά ανταγωνιστές τους θα συμμετέχουν με

το αζημίωτο.

Στο παζάρι με την UEFA, οι μεγάλες ποδοσφαιρικές εται-

ρείες απείλησαν μέχρι και με αποχώρηση από τις τάξεις της

και σύσταση ξεχωριστών διοργανώσεων - στα πρότυπα της

Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Με κριτήριο το χρυσοφόρο πρω-

τάθλημα των ευρωπαϊκών συλλόγων, η Συνομοσπονδία κα-

τάφερε να αποφύγει το ρήγμα με την ...αναμενόμενη λύση:

Προσφέροντας περισσότερα στους ισχυρούς ομίλους -

εταιρείες.

Νέα κερδοφόρα «φρούτα»
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, που αφορά επίσης επιχειρημα-

τικούς σχεδιασμούς στο χώρο του ποδοσφαίρου, λίγο πριν

την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας η FIFA ανακοίνωσε

τα σχέδιά της για το νέο της εγχείρημα: Την αναβάθμιση

του περίφημου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2000 και από το 2005 διεξάγεται

κάθε χρόνο. Υπό τη σημερινή μορφή της, συμμετέχουν

επτά ομάδες: Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης, Νότιας Αμερι-

κής, Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής, Ασίας, Αφρικής και

Ωκεανίας της αμέσως προηγούμενης σεζόν, καθώς και η

πρωταθλήτρια της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας. Για πε-

ρίπου δυο βδομάδες αναμετρώνται σε νοκ άουτ αγώνες

προκειμένου να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια σε

επίπεδο συλλόγων.

Μετά την κατάργηση του τελικού του Διηπειρωτικού Κυπέλλου

(ανάμεσα στις πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερι-

κής), το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων απέκτησε ακόμα με-

γαλύτερη αγωνιστική - και κυρίως εμπορική - βαρύτητα. Η

εξέλιξη δεν πέρασε απαρατήρητη από τη FIFA, που πλέον σχε-

διάζει την αναβάθμιση της διοργάνωσης σε Μουντιάλ Συλλό-

γων, η μορφή του οποίου βασίζεται στο UEFA Champions

League και στο ...κανονικό Μουντιάλ.

Με βάση τα όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, η ανα-

μορφωμένη διοργάνωση θα περιλαμβάνει 24 ομάδες. Η Ευ-

ρώπη θα εκπροσωπείται με 12 ομάδες, η Νότια Αμερική με

τουλάχιστον 4, έως και 5 (η 5η θα παίζει μπαράζ με την εκπρό-

σωπο της Ωκεανίας), ενώ Ασία, Αφρική και Κεντρική - Βόρεια

Αμερική θα έχουν από 2 εκπροσώπους. Η 24η ομάδα θα προ-

έρχεται από την εκάστοτε διοργανώτρια χώρα.

Οι 12 ευρωπαϊκές ομάδες θα προκύπτουν ως εξής: Οι τέσ-

σερις τελευταίες νικήτριες του Champions League, οι τέσ-

σερις τελευταίες φιναλίστ και άλλες τέσσερις με τον

καλύτερο συντελεστή. Οσον αφορά τη δομή της νέας διορ-

γάνωσης, θα δημιουργηθούν οκτώ όμιλοι των τριών ομά-

δων, με τον πρώτο κάθε ομίλου να περνάει στα

προημιτελικά. Από εκεί κι έπειτα, θα υπάρχουν αγώνες νοκ

άουτ μέχρι τον τελικό. Η διοργάνωση θα διεξάγεται κάθε

τέσσερα χρόνια, με πιθανή έναρξη το 2021. Πρώτη διοργα-

νώτρια χώρα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες

να γίνει η Κίνα.

Το δέλεαρ που προσφέρει η FIFA στις ποδοσφαιρικές εται-

ρείες ώστε να προσθέσουν μία ακόμα διοργάνωση στο

βαρύ πρόγραμμα των παικτών τους είναι βέβαια το χρήμα,

τόσο για τις ίδιες όσο και για τους χορηγούς τους. Το Παγ-

κόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μάλιστα δεν είναι η μοναδική

διοργάνωση που μελετά η FIFA, καθώς στα σχέδιά της είναι

η σύσταση «καινοτόμων διοργανώσεων» με σκοπό την αύ-

ξηση των κερδών μέσω της δημιουργίας «νέων ευρωπαϊ-

κών προϊόντων».

Αντιδράσεις πολλών ειδών
Φυσικά, τα όσα εξήγγειλε η FIFA προκάλεσαν αντιδράσεις,

στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για τα κέρδη από τις ποδο-

σφαιρικές διοργανώσεις. Το «χορό» άνοιξε η μεγαλύτερη

ανταγωνίστρια της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, η UEFA,

η οποία ανησυχεί ότι τα νέα «προϊόντα» της πρώτης θα λει-

τουργήσουν σε βάρος των δικών της, με συνέπεια την απώ-

λεια εσόδων.

Ωστόσο και παρά τις αντιδράσεις, τα παχυλά συμβόλαια με

τα οποία οι παραπάνω είναι δεμένοι με ομάδες και χορη-

γούς επιβάλλουν την παρουσία τους σε όλες τις διοργανώ-

σεις, ανεξαρτήτως προβλημάτων κόπωσης, τραυματισμών,

ψυχολογικής πίεσης κ.λπ., 

ΠΟΛΟ

Εμαθε τους αντιπάλους του ο Ολυμπιακός

Τους αντιπάλους του στον όμιλο της προκριματικής φάσης

στο Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών, απ' όπου θα κριθεί η πρό-

κριση στην τελική φάση, έμαθε ο πρωταθλητής Ευρώπης

Ολυμπιακός. Ξεχωρίζει η παρουσία των ισχυρών Γιουγκ και

Σόλνοκ, ενώ τον όμιλο συμπληρώνουν η Σπαντάου, η Μλάν-

τοστ Ζάγκρεμπ, το Ανόβερο και δύο ομάδες που θα προκύ-

ψουν από τα προκριματικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διεκδικούμενες θέσεις πρόκρισης

από τον όμιλο του Ολυμπιακού είναι τρεις και όχι τέσσερις

όπως προβλέπει το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης,

καθώς προκρίνεται αυτόματα η Σπαντάου ως διοργανώτρια

του Φάιναλ 8 για το 2019. 

Στον άλλο όμιλο συμμετέχουν οι Προ Ρέκο, Μπαρτσελο-

νέτα, Εγκερ, Ντιναμό Μόσχας, Στεάουα Βουκουρεστίου,

Ερυθρός Αστέρας και δύο ομάδες από τα προκριματικά.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Κολοβέτσιος αντί Μπακάκη
Σε μία αλλαγή προχώρησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μί-

καελ Σκίμπε σε σχέση με την αρχική 23άδα των παικτών

που είχε καλέσει ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής αν-

δρών για το νεοσύστατο Nations League της UEFA το τε-

τραήμερο 8 - 11 Σεπτέμβρη. Ο Δημήτης Κολοβέτσιος του

Παναθηναϊκού ήταν αυτός που κλήθηκε από τον Σκίμπε να

πάρει τη θέση του Μιχάλη Μπακάκη της ΑΕΚ. Ο τελευταίος

τραυματίστηκε στον πρόσφατο αγώνα της «Ενωσης» με

τον Αστέρα Τρίπολης (κάκωση στον τετρακέφαλο) και δεν

μπορούσε να δώσει το «παρών» στην αποστολή της Εθνι-

κής, καθώς άρχισε θεραπεία.

NATIONS LEAGUE

Στο Ταλίν η πρεμιέρα της Εθνικής

Στο καλό ξεκίνημα στο Nations League στοχεύει η Εθνική

ομάδα ποδοσφαίρου σήμερα Σάββατο στο Ταλίν με αντί-

παλο την Εσθονία (21.45 - Epsilon TV/Cosmote Sports 1). Η

νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA αποσκοπεί στην αντι-

κατάσταση των διεθνών φιλικών αγώνων με ένα προϊόν με

περισσότερο ανταγωνισμό, άρα και μεγαλύτερη εμπορική

αξία.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον 2ο όμιλο της 3ης κατηγορίας

(League C), όπου εκτός από την Εσθονία θα έχει επίσης ως

αντιπάλους τη Φινλανδία και την Ουγγαρία. Στόχος της

Εθνικής είναι η πρωτιά στον όμιλο, που οδηγεί σε άνοδο

στην αμέσως υψηλότερη κατηγορία (Β) αλλά και σε συμμε-

τοχή στα πλέι οφ της διοργάνωσης, μέσω των οποίων θα

δοθούν τέσσερις θέσεις πρόκρισης στο Euro 2020.

Στον αυριανό αγώνα η Εθνική καλείται να αποδείξει το

ρόλο του φαβορί και να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώ-

σεις της. Σύμμαχος της Ελλάδας θεωρείται και η πολύ καλή

παράδοσή της στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις με την Εσθο-

νία (2 νίκες - 2 ισοπαλίες), την ώρα που η ομάδα δείχνει να

βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

«Παγκόσμια» η Κορακάκη

Μία ακόμη σπουδαία διεθνή επιτυχία για την ελληνική

σκοποβολή σημείωσε η Αννα Κορακάκη, στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Τσανγκγουόν

της Νότιας Κορέας. Η διπλή Ολυμπιονίκης του Ρίο το

2016 (1 χρυσό - 1 χάλκινο) κατέκτησε το χρυσό μετάλ-

λιο στο αεροβόλο πιστόλι από 10 μ., εξασφαλίζοντας

παράλληλα, από τώρα, και την πρόκρισή της στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του

Τόκιο το 2020. Μάλιστα η

Αννα Κορακάκη έγινε η

πρώτη Ελληνίδα που στέ-

φεται παγκόσμια πρωτα-

θλήτρια στο αγώνισμα

της σκοποβολής.

Σε έναν συναρπαστικό τε-

λικό κόντρα στη μεγάλη

αντίπαλό της, Ζοράνα

Αρούνοβιτς, η Ελληνίδα

σκοποβόλος πήρε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας

241,1 βαθμούς, έναντι 239,8 της Αρούνοβιτς. Το χάλ-

κινο μετάλλιο πήρε η Νοτοκορεάτισσα Μπόμπι Κιμ με

218,8.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της Σκοπευτικής Ομοσπον-

δίας Ελλάδας, η 22χρονη αθλήτρια εξέφρασε την ικα-

νοποίησή της για την επιτυχία, στην πρώτη ουσιαστικά

συμμετοχή της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αφού 4

χρόνια πριν συμμετείχε ως νεάνιδα. Στάθηκε επίσης

στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς του 2020, η οποία

της δίνει το χρόνο ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα,

όπως επισήμανε.

Επόμενος στόχος για την Αννα Κορακάκη είναι η διά-




