
21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται πιο εύκολα να
γίνουν υποτελείς με κίνητρο κάποια ιδέα, παρά με
τη βία»

Robert Cooper1

Ας βάλουμε καλά στο μυαλό μας το παραπάνω

σοφό απόφθεγμα του Ρόμπερτ Κούπερ, του ανθρώ-

που που χαράζει, εκφράζει και

εφαρμόζει στην πράξη την πολιτική

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια

σε αρμονική σύζευξη με το ΝΑΤΟ

και τις ΗΠΑ. Θα μας χρειαστεί για

την ανάγνωση του άρθρου αυτού,

αλλά κυρίως, για τις σκέψεις μας και

τη θέση μας, πάνω στην Ε.Ε.!

Πολλοί φίλοι αναγνώστες μού έδω-

σαν τη χαρά να με κρίνουν λόγω της

καλοκαιρινής μερικής απουσίας μου και των δύο τε-

λευταίων άρθρων μου.

Θεώρησαν ότι έγινα «περισσότερο στοχαστικός και
λιγότερο πολιτικά μαχητικός», όπως με είχαν συνη-

θίσει. Με τιμά ο χαρακτηρισμός, γιατί ο στοχασμός,

η περίσκεψη πρέπει να είναι βασική ιδιότητα του μα-

χητικού πολιτικού, και όχι οι διαξιφισμοί των τηλεο-

πτικών παραθύρων!

Η έξοδος από τα μνημόνια

Και η έξωση από τα σπίτια μας

Έπρεπε λοιπόν να γράψω και να κρίνω «μαχητικά»

την επικαιρότητα της «εξόδου μας από τα μνημό-

νια» - με αυστηρά βεβαίως επιτήρηση – και τις εξαγ-

γελίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις

λυσσαλέες αντιπαραθέσεις της Ν.Δ., του Κυρ. Μη-

τσοτάκη, της Φώφης Γεννηματά, του Θεοδωράκη

του ΠΟΤΑΜΙΟΥ που πισωγύρισε και τα παρόμοια.

Προς τί; Τι θα προσέφερε και τι θα προσέθετε;

Μήπως για να σιγοντάρω τον Μητσοτάκη που βιά-

ζεται να γίνει πρωθυπουργός     Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ιδέα της Ε.Ε. 
η υποτέλεια

Έξοδος από τα μνημόνια

Έξωση απ’ τα σπίτια μας

Όσα είδα και

δεν είδα

στο Ασκληπιείο

Νοσοκομείο
Σελίδα 11

Με ποδήλατο

στους 

παραλιακούς

δήμους της

Αθήνας!
Σελίδα 22

Προώθηση πολεοδομικών
μελετών από Περιφέρεια
για Ανθούσα και Κερατέα

«Ἡ ταπεινή ψυχή τοῖς μέν

εὐημερήμασιν ἐχαυνώθη,

ταῖς δέ συμφοραῖς
καθῃρέθη».

κοίτα σελίδα 14

Σελίδα 6

Σελίδες 7, 9

H ιδέα της Ευρώπης των λαών, καταλήγει στην Ευρώπη των ολίγων και εκλεκτών. 
Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, θυμήθηκαν οι Ευρω-

παίοι ότι στην Ε.Έ. δεν υπάρχει δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία. Θυμήθηκαν ότι προτεραι-

ότητα στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη είναι τα συμφέροντα των τραπεζών και των

πολυεθνικών... Aυτή την Ευρώπη φτιάχνουν και τα αποτελέσματα έρχονται οδυνηρά...
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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

μιας χώρας υπό «αυστηρή επιτήρηση;»

Και τι στ’ αλήθεια έχει σημαντικότερη αξία για το λαό;

Αυτή η «έξοδος από τα μνημόνια», της επιτήρησης

και των συμφωνημένων περιορισμών «με το πιστόλι
στον κρόταφο», για σαράντα τόσα χρόνια ακόμη, ή η

βίαιη «έξοδος» από τα σπίτια τους Ελλήνων, υποχρε-

ωμένων να επιδεικνύουν τα υπό εκπλειστηρίαση σπί-

τια τους, σε κάθε ενδιαφερόμενο Fanτασμα. Oι

προγραμματισμένοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για

φέτος είναι 10.000 και από το 2019 θα ανέλθουν

στους 40.000 ετησίως2!

Ειλικρινά αισθάνομαι μιαν αποστροφή, αν όχι απέχ-

θεια για τις υποκριτικές κομματικές «κοκορομαχίες»,

ενώ βρίσκονται επί του αυτού στρατοπέδου. Της προ-

σκολλήσεως στην «ιδέα»(!) της Ενωμένης (Γερμανι-

κής) Ευρώπης, της διάλυσης των Εθνών1 και της

τεχνητής ομογενοποίησης των λαών. Δεν πρέπει να

ξεχνάμε ότι το 3ο Μνημόνιο που το υπέγραψαν και

εφήρμοσαν οι Τσίπρας – Καμένος, έγινε με την από-

λυση συμφωνία και πίεση της Ν.Δ., του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και

του ΠΟΤΑΜΙΟΥ υπό τον συντονισμό του Προέδρου

της Δημοκρατίας (Π.τ.Δ) και ψηφίστηκε από 222 βου-

λευτές τους στις 14 Αυγούστου 2015.

Εμπαίζουν τους ψηφοφόρους και τους «παίζουν»

όπως το μπαλάκι του τένις ή του πινγκ-πονγκ. Και οι

ψηφοφόροι αυτοί πολίτες δέχονται με τη διάψευση

των προσδοκιών τους και την εξαπάτησή τους να με-

ταπηδούν, μ’ ένα χτύπημα της ρακέτας, από το ένα

κόμμα στο άλλο αγανακτισμένοι και ξεγελασμένοι

και μετά, ξανά-μανά, απολακτισμένοι από το δεύ-

τερο, ξανά στο πρώτο ή στην μετάλλαξή του ξεχνών-

τας γιατί είχαν φύγει πριν τέσσερα χρόνια από κει,

λες και τώρα αναβαπτίσθηκε!

Ποία η αλλαγή, αλλά και ποία η εξουσία που διεκδι-

κούν οι «δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, αφού δέχθηκαν

να γίνουν υποτελείς, χάριν της υψηλότατης «ιδέας»

της Ενωμένης Ευρώπης.

Ποία εξουσία έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός;

Μπορεί ν’ αλλάξει τον ΦΠΑ; ΟΧΙ!

Επομένως, Πρωθυπουργοί είναι αυτοί ή περιφερειάρχες;

Η Κυβέρνηση, την περασμένη Τετάρτη 12/9/18 «υπέ-
βαλε και επίσημα το αίτημα να μη μειώσει τις συντά-
ξεις το 2019», σύμφωνα με τη μνημονιακή της

δέσμευση, όπως είπαν οι δημοσιογράφοι της κρατι-

κής τηλεόρασης στην εκπομπή “2η ματιά”: ...Υπέβαλε
το αίτημα η Κυβέρνηση! Πού το «υπέβαλε;» Στην

υπέρτατη εξουσία των «(θ)εσμών», των δανειστών,

των κατακτητών με την πανηγυρική βούληση της πο-

λιτικής μας ηγεσίας και μερίδας των «ντοπαρισμέ-

νων» ή φοβισμένων «πολιτών».

Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε τί είναι ανεξάρτητο

κράτος και τί πρωθυπουργός;

Ενώ οι Ούγγροι την ίδια ημέρα του «αιτήματός» μας,

τιμωρούνταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ακρο-

δεξιοί, «ξενοφοβικοί», γιατί «τόλμησαν» ν’ αντιδρά-

σουν στις πολιτικές επιλογές της υπερεθνικής

γερμανικής Ευρώπης των τοποτηρητών της παγκο-

σμιοποίησης του ασύδοτου κεφαλαίου!...

Μήπως αναμένετε ή δέχεστε να μπούμε στη διαδικα-

σία της κομματικής διαμάχης, λες και ευρισκόμαστε

σε κανονικό καθεστώς, κανονικής και ανεξάρτητης

πολιτικής οντότητας;

Πιστεύει κάποιος εχέφρων, υπεύθυνος και υποψια-

σμένος πολίτης ότι οι δημοκρατικοί κανόνες λειτουρ-

γούν κανονικά, σ’ αυτή τη χώρα; Ή μήπως επειδή

έχουμε την «ελευθερία» να γράφουμε ό,τι θέλουμε

στο Facebook και αλλού, αυτό σημαίνει «δημοκρα-

τία»;

Είμαστε κατ’ ουσίαν, χειρότερα από ότι στη Ναπολε-

όντεια αυτοκρατορία και τον ύστερο μεσαίωνα του

Μακιαβέλλι!

Να θυμίσω ότι ο Ν. Μακιαβέλλι (1469-1527) έγραφε

συμβουλεύοντας τον Ηγεμόνα του και κάθε ΗΓΕ-

ΜΟΝΑ:

Ένας Ηγεμόνας – ένας Ηγέτης στο προκείμενο –

πρέπει να είναι φειδωλός στις δαπάνες «χωρίς να
επιβαρύνει με φορολογίες το λαό του [...] να μη λη-
στεύει τους υπηκόους του3».
Ενώ ο Ναπολέων σχολιάζοντας τον Μακιαβέλλι αν-

τιμετωπίζει επικριτικά τις παραινέσεις του («τί στενο-
κεφαλιά» κ.λπ.), και σε άλλο σημείο, εκεί που ο

Μακιαβέλλι λέει πως ο Ηγεμόνας κάτω από ορισμέ-

νες συνθήκες «καταπιέζει το λαό και επιβάλλει βαριά
φορολογία [...] πράγμα που τον κάνει μισητό στους
υπηκόους του...», ο Ναπολέων παρατηρεί πως «ανα-
γνωρίζω εδώ λίγο τον εαυτό μου. Όμως θα ξαναβρώ
την υπόληψή μου μέσα από λαμπρά ανδραγαθή-
ματα»3. Αυτά παθαίνουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε. 

Επιμένω ιδιαίτερα στο Ναπολέοντα, γιατί είναι πλη-

σιέστερα στην εποχή μας και στη νοοτροπία των

«ηγεμόνων» μας.

Τον δε Τσίπρα και Καμένο, έπαψα προ καιρού να τους

κρίνω αυστηρά, όχι βεβαίως γιατί συμφωνώ με τις

επιλογές τους· διαφωνώ κάθετα. Αποφεύγω να τους

κρίνω, γιατί με κουράζει συναισθηματικά, αλλά και

επειδή κατά γνώση και κρίση, όταν επιλέγεις το ρόλο

του ραγιά και του «καλού παιδιού», πρέπει να το πας

με συνέπεια, μέχρι τέλους, για λόγους τακτικής, ή να

τ’ ανατρέψεις τελείως όταν και αν σε φτάσουν στο

Αμήν. Δύσκολο και απεχθές το ένα, δύσκολο και τ’

άλλο. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για σκληρή αντιμε-

τώπιση ήταν το 2010, αλλά βέβαια δεν το περίμενα

απ’ τον Γιωργάκη Παπανδρέου, ούτε βέβαια από τη

Ν.Δ. του Σαμαρά που το ‘παιξε αρχικά «αντιστασια-

κός» για αντιπολιτευτικούς λόγους, κρατώντας την

«πισινή», του «σεβασμού» τού μνημονίου, «λόγω της

συνέχειας του κράτους!»

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία ήταν το 2015 με τον Τσί-

πρα και τον Καμένο κι ακόμα με το δημοψήφισμα του

Ιουλίου, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκαν ολίγιστοι και

ανάξιοι των περιστάσεων.

Η επόμενη ευκαιρία είναι το Μάη του 2019, στις ευ-

ρωεκλογές. Εκεί το βάρος πέφτει αποκλειστικά στις

πλάτες και κυρίως στο μυαλό και την υπερηφάνεια

του Λαού, για τούτο και θα διατυπώσουμε εκ νέου

εκτενέστερα τις απόψεις μας, στο άμεσο μέλλον.

――――――――
1. Robert Cooper (Διαπρεπής Αγγλος διπλωμάτης. Γενικός Διευ-

θυντής του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής Πολιτικής

και Πολιτικοστρατιωτικών Υποθέσεων): «Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ

ΕΘΝΩΝ», σελ. 50, εκδ. Κέδρος, 2005.

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 23.6.2018, «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» 13.6.2018.

3. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» με σχόλια του Ναπολέοντα Βο-

ναπάρτη, Εκδόσεις «Σκαραβαίος» κεφ. 16, σελ. 255 κ.ε.

Ο Μίνως Καλοκαιρινός και η αρχαία
Κνωσός Γιάννη Κορναράκη Σελ. 8

Οι πύλες του Άδη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Alibaba και ρομποτοεργαζόμενοι
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ετοιμο το 1ο Δημοτικό Βάρης υπο-
δέχθηκε τους μαθητές Σελ. 12

Κινδυνεύουν οι αρχαιότητες της
Βουλιαγμένης Σελ. 13

Ευδαίμων άνθρωπος ο σκεπτόμενος
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Το Κορωπί τιμά και βραβεύει τους
επιτυχόντες φοιτητές Σελ. 15

Πρόταση για τα Open Malls στην
Παλλήνη Νεκτάριου Καλαντζή Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Ιδέα της Ε.Ε. 

η υποτέλεια



και παιδικά 
τμήματα
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Σεμινάρια Βυζαντινής

αγιογραφίας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία", (Μικράς

Ασία 3),  από 15 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει τον κύκλο σε-

μιναρίων βυζαντινής αγιογραφίας για αρχάριους. 

Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει σχέδιο και ζωγραφική

εικόνας με φυσικά χρώματα  σε χαρτί και σε ξύλο.

Πληροφορίες :  6937353455 & 6998958059

Εκδρομή στο Σμόκοβο
Το διήμερο 22 - 23 Σεπτεμβρίου 2018, ο  Πολιτιστικός

Σύλλογος Βούλας Υπατία οργανώνει διήμερη εκδρομή

στα Λουτρά Σμοκόβου και την Ρεντίνα, του νόμου

Καρδίτσης. Στην Ρεντίνα θα επισκεφθουν το Μουσείο

Εθνικής Αντίστασης Αγράφων, το Εκκλησιαστικό Μου-

σείο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Εποχής και την

Ιστορική Μονή της Ρεντίνας. Θα ζήσουν στιγμές χα-

λάρωσης και αναζωογόνησης στα θερμά νερά των

λουτρών.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες έως την Τετάρτη

19/9/2018 στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.

σημείωση: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμ-

πληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσώπων.

"ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ”

Παρουσίαση του βιβλίου “Ωρα Μηδέν” της Αιμιλίας

Πλατή θα γίνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018,

στις 11 π.μ., στην Πνευματική Εστία Δήμου Βούλας,

οδός Ζεφύρου 2.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων θα διατε-

θούν στο σχολείο των φυλακών Αυλώνα

Εκδηλώσεις με την “Υπατία”

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ  

15/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30 με το ΣΥΛ-

ΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕ-

ΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ   «Η

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟ-

ΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  (ΓΑΡΓΗΤ-

ΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟY-

ΛΟΥ & BOGAZ MUSIQUE

16/09, ΚΥΡΙΑΚΗ, 21.00:  

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΓΕΡΑΚΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

TOY ΔΗΜΟΥ, που χορηγείται 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 ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
18.30 - Εγκαίνια έκθεσης «ΚΤΗΜΑ

ΚΑΜΠΑ». Διάρκεια έκθεσης: από 17/9

έως 30/09. Καθημερινές: 18:00-21:00

Σάββατο&Κυριακή : 10:00-14:00 &

18:00-21:00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ

(Κ.Ε.Ε.Τ)

23/09, ΚΥΡΙΑΚΗ - 20.00:  

«Ο ΛΟΡΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΠΙΚΟ
ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΛΕΚΑΚΙ»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ ΤΟ ΣΥ-

ΝΟΛΟ SOMOS QUATRO.

Συμμετέχουν: Μαριέττα Δελώτη (σο-
πράνο), Θανάσης Κατερινάκης (κλα-
ρινέτο), Αστέριος Πούφτης
(βιολοντσέλο), Θάλεια Αθανίτη
(πιάνο) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ

Πλούσιος πολιτιστικά ο Σεπτέμβρης στην ΠαλλήνηΘεσμοφοριάζουσες
του Αριστοφάνη

Την επόμενη εβδομάδα είναι οι τελευταίες παραστά-

σεις για τις Θεσμοφοριάζουσες, σε σκηνοθεσία Βαγ-

γέλη Θεοδωρόπουλου.

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. 
Την επόμενη εβδομάδα είναι οι τελευταίες παραστά-

σεις. Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου η αριστοφανική κω-

μωδία θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Πέτρας, στην

Πετρούπολη και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει

η τελευταία παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

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

- ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - Ε.Φ. Γιορτή 

Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης

Γιορτή Περιβαλλοντικής Ευαισθη-

τοποίησης θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις

11:00 π.μ. στην παραλία της Σα-

ρωνίδας, με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Καθαρισμού

Περιβάλλοντος World Cleanup

Day. 

Μουσικοχορευτικό ταξίδι 

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Μια εξαιρετική βραδιά γεμάτη μουσική, παραδοσιακούς δημοτικούς και λαϊ-

κούς χορούς θα απολαύσουν όσοι παρευρεθούν την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου

2018, στις 20.30, στο Δημοτικό Θέατρο Σάρας του Δήμου Μαρκοπούλου. Θα

είναι ένα καλωσόρισμα στο Φθινόπωρο, στη νέα εποχή, στον τρύγο, με γνώ-

ριμους, ελληνικούς ήχους από το ένα άκρο ως το άλλο της πατρίδας μας.

Συνδιοργάνωση του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων με

τον Δήμο Μαρκοπούλου και το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα Πέτρου Ζήση. 

Εξήντα χορευτές του Ίδρυματος Ζήση με παραδοσιακές φορεσιές θα μαςμε-

ταφέρουν με το χορό τους στην Μακεδονία, στις Κυκλάδες, στη Θράκη και

στην Πόλη.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας & φαρμάκων,
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου του Δήμου.

Alexis & Yanis 
στον Κολωνό 

Από τις 14 Σεπτεμβρίου στο θέατρο το ΟΙΚΟΠΕΔΟ .

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσιπρας και ο πρώην υπουρ-

γός οικονομικών του Γιάνης Βαρουφακης, παρουσιά-

ζουν πως έζησαν και αγωνιστήκαν μαζί, εκείνο το

καλοκαίρι του 2015, απέναντι στις πιέσεις των δανει-

στών και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

O Γιάνης αποκαλύπτει στον Αλέξη τα πάντα! 

Tα σχέδια του για την Ευρώπη και τις  ηχογραφήσεις

στο Εurogroup. Του εξομολογείται όλη την αλήθεια για

το θερμό επεισόδιο με τον Γερμανό Υπουργό Οικονο-

μικών στη Ρήγα της Λετονίας όταν εκείνος -ο Βόλφγ-

κανγκ Σόιμπλε, σηκώθηκε όρθιος!

Μία Πολίτικη Σάτιρα για Δυο Πολίτικους Άντρες που

Ονειρεύτηκαν να Αλλάξουν την Ευρώπη.

ΘΕΑΤΡΟ το ΟΙΚΟΠΕΔΟ  Πρεβέζης 44 Κολωνός.

Είσοδος ελεύθερη 

Κάθε Παρασκευή -Σάββατο - Κυριακή Ώρα 20:00

Τηλ. Επικοινωνίας 6993226655
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14-15-16 Σεπτεμβρίου 2018

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό

Ελληνισμό με τίτλο «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας»
διοργανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), στις 14, 15 & 16 Σεπτεμβρίου. 

Οι εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία

Ιμίων (κεντρική πλατεία Βούλας) έναντι του Ι.Ν. Αγ.

Ιωάννη.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη συναυλία του

Σταύρου Ξαρχάκου «Μάνα μου, Ελλάς», 15 Σεπτεμ-

βρίου, ώρα 9 μ.μ.

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

μνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Μικρασιατικής

καταστροφής στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Βούλας,

χωροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη

Γλυφάδας κ. Παύλου και θα ακολουθήσει κατάθεση

στεφάνου στο μνημείο της Ιωνίας.

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας με

τίτλο: «Σμύρνη, Πολύπαθη Πόλη - Το Χρονικό της Κα-
ταστροφής», σε επιμέλεια  Στ. Χατζηστεφάνου.

Ποδηλατώντας και τραγουδώντας...

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, ποδηλατώντας από το

Πα. Φάληρο καταλήγουμε μέσα στη Β’ Πλαζ Βού-

λας, όπου θα γίνει η μεγάλη συναυλία με τον

Κώστα Μακεδόνα.

Σχετικά με την ποδηλατοδρομία στις σελ. 10 & 22.

Εγκαίνια παιδικής χαράς στο ΠΙΚΠΑ

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί, ο

Ομιλος για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, καλεί

στα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης παιδικής

χαράς μέσα στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ

(ΠΑΑΠΑ) Λεωφ. Καραμανλή 2 Βούλα.

Η Παιδική χαρά υλοποιήθηκε με μεγάλο δωρητή το

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και δωρεά από τον Όμιλο

για την UNESCO Ν. προαστίων.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδη-

λώσεων είναι στις 8:30 μ.μ. και η

είσοδος είναι ελεύθερη για

όλους. 

Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος συγκεν-

τρώνει τρόφιμα και φάρμακα για

τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

15 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με την 
Κατερίνα Στανίση

Η αξεπέραστη και διαχρονική Κα-

τερίνα Στανίση, μία από τις αυθεν-

τικότερες λαϊκές τραγουδίστριες

της Ελλάδας, θα ερμηνεύσει αγα-

πημένα τραγούδια.

που έχουν τραγουδηθεί από

όλους.

16 | 09 - 3η Μαρίνα

«Άγρια Δύση»
Κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη, σε

σκηνοθεσία Μπέσυ Μάλφα. Πρω-

ταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδα-

ρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Πηνελόπη

Πλάκα, Τάσος Κονταράτος. Μια

δυναμική μάνα με τα δίδυμα παι-

διά της, ένας ανεκπλήρωτος

καουμπόικος έρωτας, ένα τρελό

κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο

διαμάντι που βγάζει στη φόρα

κρυμμένα μυστικά, ανατροπές, ίν-

τριγκες, γέλιο και πολλή μεγάλη

τρυφερότητα συνθέτουν το σκη-

νικό αυτής του μοναδικού έργου.

17 | 09 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με τη Σοφία
Κουτσούρη
Μια μουσική βραδιά με δύο όψεις.

Οι ήχοι της λυρικής μουσικής θα

συναντηθούν σε μια ανθολογία με

γνωστές ελληνικές και ξένες

ρετρό μελωδίες. Μερικές από τις

πιο γνώριμες άριες όπερας με συ-

νοδεία πιάνου και ένα πενταμελές

μουσικό σχήμα για ένα νοσταλ-

γικά μελωδικό πρόγραμμα. 

Τραγουδά η σοπράνο Σοφία Κου-

τσούρη.

18 | 09 - 3η Μαρίνα

«Τα αστέρια του χθες»
Μουσικοθεατρική παράσταση με

τους Γιάννη Τσιτουρίδη και Τίσσα

Βασιλάκη. Ένα μουσικοθεατρικό

ταξίδι στη χρυσή εποχή του ελλη-

νικού κινηματογράφου, μέσα από

τις μιμήσεις των μεγάλων Ελλή-

νων ηθοποιών και τραγουδιστών,

που έχουν αφήσει το στίγμα τους

μέχρι και στις μέρες μας.

20 | 09 - 3η Μαρίνα

Μεγάλη συναυλία με
τον Δημήτρη Μπάση

Με το ίδιο πάθος και με την αυθεν-

τικότητα που τον διακρίνει, ο Δημή-

τρης Μπάσης στήνει ένα μοναδικό

πρόγραμμα, τόσο με τραγούδια από

την 20χρονη πορεία του, όσο και με

τραγούδια μεγάλων Ελλήνων δημι-

ουργών. Τραγούδια σύγχρονα και

κλασσικά, ερμηνευμένα με το ιδιαί-

τερο ηχόχρωμα της φωνής του, θα

ταξιδέψουν και θα ψυχαγωγήσουν

το κοινό.

21 | 09 - 3η Μαρίνα

«Μικρά Αγγλία»
(2013) Δραματική του Παντελή

Βούλγαρη με τους: Ανδρέα Κων-

σταντίνου, Πηνελόπη Τσιλίκα,

Σοφία Κόκκαλη, Αννέζα Παπαδο-

πούλου, Μάξιμο Μουμούρη. Βρα-

βεία Ελληνικής Ακαδημίας

Κινηματογράφου Καλύτερης Ται-

νίας, Φωτογραφίας, Ήχου, Σκηνο-

γραφίας, Ενδυματολογίας και

Μακιγιάζ.

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 

To Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας συνεχίζεται όλο το Σεπτέμβρη με

πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Συναυλίες, μοναδικές κινηματογρα-

φικές προβολές και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, στην 3η Μα-

ρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.

Συναυλία με τον Mάνο Πυροβολάκη και το συγκρό-

τημα του, διοργανώνει ο ΟΑΠΠ του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης την Παρασκευή 21 Σεπτεμ-

βρίου στις 20.30 στην παραλία της Βάρκιζας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

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

Υπόγειοι κάδοι 

απορριμμάτων 

στο Κορωπί

Σύστημα υπόγειων κάδων απορριμμάτων τοποθετεί ο

Δήμος Κρωπίας σε κεντρικά σημεία της πόλης. Συγ-

κεκριμένα είναι στην οδό Β.Παππά, στην πλ.Αγάμων,

στην οδό Αριστείδου Γκίκα και Λεωφ. Β.Κωνσταντί-

νου (περιοχή Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου), στην πλ.

Οικονόμου, σε σημείο της οδού Ολυμπιονίκη  «Γ.Σ

Παπασιδέρη» και Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου. Οι κάδοι

είναι βυθιζόμενοι και έχουν μία πιο νοικοκυρεμένη

εμφάνιση, η οποία γίνεται στο πλαίσιο των παρεμβά-

σεων που κάνει ο δήμος με αναπλάσεις του κέντρου

στο πλαίσιο εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης

που προωθεί. Στην κυκλοφοριακή μελέτη προβλέπε-

ται η  μονοδρόμηση τμήματος της κεντρικής λεωφό-

ρου Βασ. Κων/νου και η κίνηση θα παροχετεύεται επί

της οδού Αναπαύσεωςν με τα παράλληλα συνοδευ-

τικά έργα.

Εγκρίθηκαν με απόφαση  του Περιφερειακού Συμβου-

λίου Αττικής στη συνεδρίαση (13/9), τρία έργα με ει-

σηγητή των Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

Πέτρο Φιλίππου.                                                        

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Παλλήνης για το έργο «Κτηματογράφηση –

Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Π.Ε εκτός σχεδίου

περιοχών Κοινότητας Ανθούσας με συνολικό προ-

ϋπολογισμό 1.252.121,00€ (με ΦΠΑ). 

Σκοπός της παρούσης προγραμματικής  σύμβασης

είναι η ολοκλήρωση της εκπόνησης των υπολειπόμε-

νων μελετών για την πολεοδόμηση και ένταξη στο

σχέδιο πόλης της οικιστικής περιοχής της Ανθούσας. 

Επιπλέον εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση του έργου

«Κτηματογράφηση – πολεοδομική μελέτη – πράξη

εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Πανόραμα – Αγ.

Μαρίνα – Τουρκολίμανο του Δήμου Κερατέας» του

Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού προϋπολογισμού

747.429,37€ (με ΦΠΑ). Σκοπός είναι να ολοκληρωθεί

η εκτίμηση του αριθμού των ιδιοκτητών, των ιδιοκτη-

σιών και του μήκους του οδικού δικτύου.

Τέλος εγκρίθηκε η τροποποίηση – παράταση της προ-

γραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ατ-

τικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Αποκα-

τάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ Κουβαρά

Δήμου Σαρωνικού»

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση της κυκλο-

φορίας των οχημάτων καθώς και άρση της επικινδυ-

νότητας του συγκεκριμένου τμήματος της οδού.

σ.σ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μήπως πρέπει να τρέ-

ξετε και για τη μελέτη που βρίσκεται στα μισά του

δρόμου, εδώ και κάτι χρόνια για να ολοκληρωθεί η

περιοχή στο Κίτσι, που χτίστηκε ένα πανέμορφο σχο-

λικό συγκρότημα και γύρω του το “κοσμούν” τα πα-

ράνομα ερειπωμένα κτίρια που κλείνουν τις εξόδους

των οδών με κίνδυνο να γίνει σοβαρότατο ατύχημα;;;

Προώθηση πολεοδομικών μελετών από το

Περιφερειακό Συμβούλιο

Kαι ΣαββατοΚύριακα 

θα λειτουργεί το 

Κέντρο Υγείας Κορωπίου

Όμως μας ενημέρωσε ο Δήμος Κρωπίας στο Κέν-

τρο Υγείας Κορωπίου (Λεωφ. Β Κωνσταντίνου 7)

θα λειτουργήσουν προσεχώς, Σάββατα και Κυρια-

κές, τμήματα Ακτινολογίας, Μικροβιολογίας και

Παιδιατρικής. 

Επίσης, θα λειτουργήσουν και τις απογευματινές

ώρες πολλά ιατρικά τμήματα του Κ.Υ Κορωπίου

που είχαν μόνο πρωινό ωράριο. 

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από το

Κέντρο Υγείας Κορωπίου για τον χρόνο έναρξης

των ιατρείων-εργαστηρίων και τα νέα ωράρια λει-

τουργίας.

Είναι σημαντική είδηση για την περιοχή γιατί το

Κέντρο Υγείας του Κορωπίου δέχεται μεγάλο

όγκο επισκεπτών που θα βρουν ανακούφιση.
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Στιγμιότυπα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

για την κατάσταση και το μέλλον της Eυρωπαϊκής Ένωσης

Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ΚΚΕ

«Δεν υπάρχει πιο κυνική κοροϊδία από τους πανηγυρι-
σμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ότι τα μνημόνια
στην Ελλάδα τελείωσαν.
Κανένας μνημονιακός νόμος δεν καταργείται. Κάποια
ελάχιστα ψίχουλα στην ακραία φτώχεια απλά δικαιολο-
γούν νέα προνόμια στο κεφάλαιο.   
Η εποπτεία εντατικοποιείται για να διαβεβαιώνει αγορές
και επενδυτές ότι η θυσία του λαού «καλά κρατεί», μπο-
ρούν να επενδύσουν κερδοφόρα. 
Νέα σφαγή των συντάξεων, νέα φοροληστεία με μείωση
του αφορολόγητου,  ματωμένα πλεονάσματα για δεκαε-
τίες μπροστά. Και βέβαια μόνιμοι  δημοσιονομικοί κανό-
νες και εποπτεία της Ένωσης.
Κανονισμοί  που αποπνέουν βαρβαρότητα, κανιβαλισμό,
όπως για παράδειγμα με την έκθεση που θα ψηφίσετε
αύριο και θεωρεί την αναπηρία ή ασθένεια του εργαζό-
μενου ανεπίτρεπτο κόστος για την επιχείρηση και επι-
τάσσει δουλειά - ακόμα και για ανάπηρους - μέχρι τελικής
πτώσης. 

[...] Τα γενικευμένα μόνιμα μνημόνια Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κυβερνήσεων ήρθαν για να μείνουν αν
δεν τα ξηλώσουν οι λαοί με τη πάλη τους, αν δεν
καταργήσουν τους βασικούς υπαίτιους γι’ αυτά».

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018,

κατά τις εργασίες της Ολο-

μέλειας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, ο πρωθυπουρ-

γός Αλ. Τσίπρας παρου-

σίασε τις προτάσεις του για

το μέλλον της Ευρώπης και

της ΕΕ.

Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε την Ευρύτερη

συμμαχία κατά της σκληράς δεξιάς. 

«Η Ευρώπη σήμερα, δυστυχώς,
κάτω από την πίεση της προσφυγι-
κής και μεταναστευτικής κρίσης και
από την πίεση λαϊκιστικών δυνά-
μεων, παίρνει μια στροφή δεξιά και
αντιευρωπαϊκή. Όχι απλά δεξιά.
Ακραία δεξιά και αντιευρωπαϊκή.
Και διαμορφώνονται αδρά-αδρά,
δύο στρατόπεδα. Το ένα είναι το
στρατόπεδο που αμφισβητεί βασι-
κές αξίες του ευρωπαϊκού ιδεώ-

δους, της αλληλεγγύης, της συνερ-
γασίας, της δημοκρατίας και της πο-
λυπολιτισμικότητας. Και από την
άλλη πλευρά, βεβαίως, ένα στρατό-
πεδο δυνάμεων με διαφορετική ιδε-

ολογική αφετηρία που υπερασπίζεται
αυτές τις αξίες. Και άρα, αυτό μας
οδηγεί στην σκέψη, ότι θα πρέπει το
επόμενο διάστημα στην Ευρώπη να
εντείνουμε τις διεργασίες για την συ-
νεργασία. Την ευρύτερη δυνατή συ-
νεργασία των προοδευτικών
δυνάμεων για να δημιουργήσουμε

ένα ανάχωμα σε αυτό το ρεύμα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την ευρωπαϊκή
Αριστερά, την παραδοσιακή Αρι-
στερά, την ριζοσπαστική Αριστερά
που υπερασπίζεται αυτές τις αξίες.
Και το τελευταίο διάστημα έχει
έρθει σε συνεργασία στην Ευρώπη
και με δυνάμεις που έχουμε διαφο-
ρές όσον αφορά, αν θέλετε, την οι-
κονομική πολιτική ή ζητήματα που
έχουν να κάνουν με το πόσο πιο βα-
θιές πρέπει να είναι οι τομές και οι
μεταρρυθμίσεις στήριξης της κοινω-
νικής πλειοψηφίας. 

Αλλά, είμαστε αναγκασμένοι αυτές
τις συνεργασίες να τις εμβαθύνουμε
το επόμενο διάστημα ακριβώς διότι,
ναι.  Η απάντησή μου είναι ότι με
ανησυχεί αυτή η εξέλιξη. Μας ανη-
συχεί αυτή η εξέλιξη».

Μανώλης Κεφαλογιάννης, N.Δ.

Κύριε Τσίπρα, θέλω να σας υποβάλω δύο ερωτήματα. Ο μεγαλύτερος

εχθρός της ΕΕ σήμερα είναι ο Λαϊκισμός. Υπάρχει δεξιός λαϊκισμός

στη Γαλλία και στη Γερμανία. Κεντρώος λαϊκισμός στην Ιταλία. Φιλε-

λεύθερος λαϊκισμός στη Βρετανία. Τί απαντάτε σε όσους σας κατηγο-

ρούν ότι είστε ο πιο αυθεντικός εκφραστής του αριστερόστροφου

λαϊκισμού στη Ευρώπη, μαζί με τους PODEMOS στην Ισπανία;

Ελευθέριος Συναδινός, Στρατηγός, ανεξάρτητος

«Η παρουσία του κ. Τσίπρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει
το κακό, διχαστικό, προδοτικό και αυτοκαταστροφικό μέλλον της Ευρώ-
πης. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος για να υφαρπάξει την εξουσία,
έβριζε και κατηγορούσε όλους όσους σήμερα τον επαινούν για τη διά-
λυση της Ελλάδας. Από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την
Αμερική».

... Κύριε Τσίπρα, υπογράψατε συμφωνίες καταστροφικές για την πατρίδα
μου υποκύπτοντας σε απειλές και συμφέροντα, λειτουργώντας με κυνι-
σμό και ιδιοτέλεια. Αποδομήσατε ένα λαμπρό έθνος. Παραδώσατε
όνομα, ιστορία και πολιτισμό, αυτό των Μακεδόνων, και καταπνίξατε την

ειρηνική αντίδραση  του Ελληνικού λαού με χημικά και ξυλοδαρμούς.

M
ία κοινή προσπάθεια αρκετών Ευρωβουλευ-

τών, που προέρχονται από τρεις πολιτικές

ομάδες (Ευρωομάδα της Ενωμένης Αριστε-

ράς, Σοσιαλιστές και Πράσινοι), «Η Προοδευτική

Συμμαχία (Progressive Caucus)» αποφάσισαν να συ-

ναντηθούν για να αναζητηθούν κοινές λύσεις για μία

άλλη Ευρώπη, πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική, με ανά-

πτυξη και δικαιώματα για όλους και όλες. 

Έχει έντονη παρουσία στον διάλογο που αναπτύσ-

σεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

καθώς συσπειρώνει ευρωβουλευτές που αντιλαμβά-

νονται το αίτημα για προοδευτική αλλαγή των ευρω-

παϊκών συσχετισμών, ως βασική προϋπόθεση για

έξοδο από την οικονομική και πολιτική κρίση που αν-

τιμετωπίζει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Σκα Κέλερ “Πράσινοι”, Γερμανία

«Για μένα ένα από τα βασικά θέματα της ελληνικής
κρίσης ήταν ότι μία από τις βασικές υποσχέσεις της
ΕΕ δεν τηρήθηκε. Η υπόσχεση ότι θα φέρει η ΕΕ
ευημερία στους πολίτες. Αυτή η υπόσχεση δεν τη-
ρήθηκε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία
των νέων, που δεν είναι απλώς ένα οικονομικό πρό-
βλημα. Όταν έχουμε μία ολόκληρη γενιά χωρίς
προοπτική είναι πρόβλημα δημοκρατίας».

Nότης Μαριάς, 
ανεξάρτητος

Ο Nότης Μαριάς, για την πολιτική

ομάδα των Ευρωπαίων Μεταρ-

ρυθμιστών και Συντηρητικών

έθεσε το θέμα των γερμανικών

αποζημιώσεων, ζήτησε λογιστικό

έλεγχο του χρέους και καταφέρ-

θηκε κατά της συμφωνίας των

Πρεσπών για να  ζητήσει «ειδική

σχέση» της Ελλάδας μέσα στην

ΕΕ και την ευρωζώνη. «Υπάρχει
άλλος δρόμος» τόνισε.

Νίκος Χουντής, ΛΑ.Ε.

“Ο Τσίπρας σήμερα απέδειξε ότι θέλει να είναι
πρωταγωνιστής στην μετατροπή της χώρας σε
νεο-αποικία του νεοφιλελευθερισμού”.  
Το 2015 στις προγραμματικές δηλώσεις ο σημε-
ρινός  Έλληνας πρωθυπουργός, ο πρωθυπουρ-
γός της πρώτης αριστερής κυβέρνησης στην
Ελλάδα είχε δηλώσει ότι δεσμεύεται να αποκα-
ταστήσει την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία
στην Ελλάδα.
Τέσσερα χρόνια μετά, με τη σημερινή τοποθέ-
τησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδει-
κνύει τι έχει καταφέρει.
Έχει παραδώσει τον πλούτο της δημόσιας περι-

ουσίας της Ελλάδας στους δανειστές.
Έχει υπογράψει πρωτοφανή πρωτογενή πλεο-
νάσματα, που εκτός των άλλων δημιουργούν
πρόβλημα στην πραγματική ανάπτυξη της
χώρας.
[...]“Οι πολιτικές λιτότητας και οι μεταρρυθμίσεις
της Ε.Ε. αποτελούν θερμοκήπιο της ακροδεξιάς
και του φασισμού”.
»...Με τη χθεσινή συζήτηση για την Ελλάδα θυ-
μήθηκαν οι Ευρωπαίοι ότι στην Ε.Έ. δεν υπάρχει
δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία.
Θυμήθηκαν ότι προτεραιότητα στην Ευρώπη και
την Ευρωζώνη είναι τα συμφέροντα των τραπε-
ζών και των πολυεθνικών και όχι οι εργαζόμενοι
και η νεολαία.
Αυτή είναι η ΕΕ. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της.
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«Κανείς ο  ήλιος χωρίς σκιά»    γιάννης του μάνθου 

Όταν  ο  Άρθουρ Έβανς με ομιλία του στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης   ανακοίνωνε επίσημα ως  δική του την ανακάλυψη
του Ανακτόρου  του Μίνωα στην Κνωσό κέρδιζε και τον επί-
ζηλο για Άγγλο τίτλο του “Σερ”.
Στην πραγματικότητα βέβαια η  πρωτιά αυτής της ανακάλυψης
δεν ήταν δική του, αλλά ανήκε  στον Ηρακλειώτη  Μίνωα Κα-
λοκαιρινό.  Απλά ο Έβανς, πατώντας στα σκαψίματα  του Κα-
λοκαιρινού  προχώρησε στην αποκάλυψη ολόκληρου του
ανακτόρου. 
Και στη βιασύνη του για να προβάλλει ως δική του την ανακά-
λυψη, προέβη μάλιστα σε  απαράδεκτη τσιμεντοποίηση των
πάντων  ανοικοδομώντας  κατά το δοκούν τα όσα ευρήματα
με απότοκο σκοπό το επιστημονικό όφελος και τον  λαϊκό  εν-
τυπωσιασμό. Τέλος πάντων ο Εβανς όπως και να έχει το
πράγμα  με το επιστημονικό προφίλ τού  πανεπιστημιακού κα-
θηγητή στην Οξφόρδη, που κουβαλούσε, πέτυχε και  έδωσε
μια άλλη βαρύτητα, αξιοπιστία μάλλον θα έλεγα στην ανακά-
λυψη,  και διευκόλυνε την αποδοχή του γεγονότος παγκόσμια. 

Αφήνω όμως τα του  Έβανς στην άκρη και ξετυλίγω το νήμα
της ιστορίας σε αφήγηση από την αρχή.
Ο Μίνως Καλοκαιρινός γεννήθηκε το 1843 στο Ηράκλειο της
Κρήτης και πέθανε το 1907. Ήταν από μεγάλη σε πλούτο οι-
κογένεια. Πατέρας  του ο Ανδρέας, έμπορος και  πετυχημένος
επιχειρηματίας, σε γενιά  που κρατούσε από τα Κύθηρα. Μη-
τέρα του η Κριεζή  Σκεύω, από την Ύδρα. Και από το γάμο
τους τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους δε ο Λυσίμαχος πρωτό-
τοκος και ο Μίνως υστερότερος. Τελειώνει το γυμνάσιο στη
Σύρο, και πάει στη Νομική σχολή Αθηνών.  Πεθαίνει  ο πατέ-
ρας,  διακόπτει τις σπουδές του στη Νομική και επιστρέφει
στην Κρήτη. Από την πατρική επιχείρηση παίρνει το τομέα  του
“σάπωνος και του οίνου”. Εκείνη την εποχή “έλαιον και σάπων”
γνωρίζουν σε αποκλειστικότητα μεγάλη  εξαγωγική πέραση
στην Ευρώπη.  Στη μοιρασιά πέφτει δικό του και το οικογενει-
ακό  σπίτι. Είναι από σεισμό καταρημαγμένο, αλλά το ξανα-
στήνει εκ θεμελίων για εκθετήριο  και αποθηκευτήριο των
αρχαιολογικών του ευρημάτων.  Γιατί ο Καλοκαιρινός τυχαίνει
εκτός από έμπορος και εκκολαπτόμενος στη δικηγορική,  να
είναι και αυτοδίδακτος αρχαιολόγος.

Όνειρο της ζωής του ήταν ανέκαθεν, η ανακάλυψη τού ανα-
κτόρου του Μίνωα.  Ερέθισμα  που  τού είχε γεννηθεί από τον
καιρό  που για πρώτη φορά είχε διαβάσει Όμηρο και Στράβωνα.
Πάντως την  εποχή  που  ο Καλοκαιρινός βρήκε  τα θεμέλια
του ανακτόρου του Μίνωα, ήταν δεν ήταν 34 ετών και στο
Ηράκλειο κρατούσε τη θέση τού  υποπρόξενου της Ισπανίας
και τού διερμηνέα  στο Αγγλικό  προξενείο  όπου πρόξενος
ήταν ο αδελφός του Λυσίμαχος.
Το 1873 τον βρίσκομε πάλι στην Αθήνα, σε μια  προσπάθεια

να συνεχίσει τις σπουδές του στη Νομική τις οποίες  αναγκά-
ζεται εκ νέου  να διακόψει. Το 1887 επανέρχεται και  τελικά
μετά από πολλές περιπέτειες, σε τρίτη απόπειρα καταφέρνει
στα 58 του χρόνια να αποκτήσει το περιπόθητο  πτυχίο της Νο-
μικής και να παρουσιάσει στο πανεπιστήμιο  διδακτορική δια-

τριβή με  τίτλο «Νομοθεσία του βασιλέως της Κρήτης Μίνωος:
Περί ακοσμίας εν τω συντάγματι».
Έτσι  από  το 1903  αρχίζει  επίσημα να δικηγορεί  «παρ’ άπασι
τοις εν Κρήτη δικαστηρίοις». Το 1906 εκδίδει την επιθεώρηση
«Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς» στην οποία αφηγείται τις
περιπέτειες  των ανασκαφών  του και τις υποκλοπές που τού
έγιναν.  Ότι από νεαρός  είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την
αρχαιολογία,  και  πως τελικά είχε καταλήξει  ότι στο λόφο
Τσελεπί  - Κεφάλα, (ύψωμα του άρχοντα), λόφο τεχνητό
φτιαγμένο από ερείπια επανειλημμένων  παλαιοτέρων  οική-
σεων,  ήταν  θαμμένο   ανάκτορο  που ανήκε προφανώς στον
βασιλέα Μίνωα και ότι εκεί  έπρεπε να ήταν  και η θέση της
αρχαίας Κνωσού, που ανέφερε ο Όμηρος.
Σε αυτό το συμπέρασμα  τον είχε οδηγήσει προσέτι  η πληρο-
φορία ότι οι χωρικοί σκάβοντας  στον παραπάνω λόφο,  συχνά
εύρισκαν αρχαία  σπασμένα κεραμικά και  χρυσά  αρχαία νο-
μίσματα.     
Με αυτά  στη σκέψη του το 1878 πληρώνει τον τοπικό Τούρκο
μπέη Ιμπραήμ Εφεντάκη,  και αγοράζει από τον λόφο Κεφάλα,
ένα μέρος του  χώρου που έχει επισημάνει για να ανασκάψει.
Πλην  κατά  το οθωμανικό  δίκαιο με την αγορά αυτή είχε απο-
κτήσει  δικαίωμα μοναχά στο τρίτο των ευρημάτων της ανα-
σκαφής.
Μαζί με  είκοσι εργάτες λοιπόν, με προσωπική του δαπάνη
σκάβει επί τρεις εβδομάδες και αποκαλύπτει μέσα από ηφαι-
στειογενή λάβα, θεμέλια αρχαία  μέχρι και  του προθαλάμου
της αίθουσας του θρόνου. Αλλά και αποθηκευτικούς χώρους
με πιθάρια και άλλα σχετικά, που τον κάνουν να συναγάγει ότι
βρήκε τα ερείπια του αρχαίου ανακτόρου. 
Θέλοντας να προστατεύσει  τα ευρήματά του,  ενημερώνει εγ-
γράφως την ελληνική κυβέρνηση, τονίζει δε ότι αυτά αν  δεν
προστατευθούν θα φυγαδευτούν από τους Τούρκους  κατα-
κτητές στην  Κωνσταντινούπολη, ενώ  συγχρόνως ενημερώνει
και πάλι εγγράφως τις  ευρωπαϊκές  Αρχαιολογικές Εταιρείες,
αποστέλλοντας  μάλιστα και δείγματα  των ευρημάτων του,
ζητώντας την αξιολόγησή τους. Ακόμη  στέλνει γραπτώς τα
πορίσματά του στον Αμερικανό πρόξενο του Ηρακλείου
William Stilman.
Το ελληνικό κράτος   σκέφτεται χαλαρά,  γραφειοκρατικά,  και
ολιγωρεί  και οι Τούρκοι  της Κρήτης ή γιατί ξυπνούν και αρχί-
ζουν  να υποπτεύονται κάποιο σε βάρος τους παιχνίδι ή για δι-
κούς τους  άγνωστους λόγους, διατάζουν να σταματήσουν οι
ανασκαφές και  να σκεπαστούν ευρήματα και  σκαψίματα. 
Το 1879 στην Κρήτη διορίζεται χριστιανός τοποτηρητής ο
Ιωάννης Φωτιάδης. Η  Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία με την
υποστήριξη  τού αδελφού του  Λυσίμαχου, που κατείχε όπως
ελέχθη, την  θέση του προξένου της Αγγλίας στο Ηράκλειο,
έρχεται  τώρα και ζητά την άδεια για την συνέχιση των ανα-
σκαφών. Αλλά ο Φωτιάδης το απορρίπτει  με το αιτιολογικό
της εξασφάλισης της προστασίας των  τυχόν ευρημάτων. 
Το 1866  στο Ηράκλειο φτάνει  ο Σλίμαν,  γνωστός από  τις
ανασκαφές του στην Τροία. Έρχεται σε επαφή με τον Καλο-
καιρινό. Ενημερώνεται για τα ευρήματά του, εντυπωσιάζεται
και επιχειρεί για τον εαυτό του τρεις φορές να πάρει άρση της
απαγόρευσης ανασκαφών, χωρίς κάποιο θετικό αποτέλεσμα. 
Εν τω μεταξύ και από το 1887 ο Καλοκαιρινός  έχει χάσει την
περιουσία του. Η ανασκαφή γι΄ αυτόν αποτελεί πλέον απραγ-
ματοποίητο όνειρο. 

Και σε όλα αυτά  η Κρήτη βρίσκεται σε τραγική αναστάτωση.
Οι Κρήτες επαναστάτες αφού διπλωματικά αποτυγχάνουν να
επιτύχουν την “ένωση” με την Ελλάδα, αναγκάζονται να δε-
χτούν την προτεινόμενη από τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις, λύση
της “αυτονομίας”. Ζητούν όμως Ευρωπαίο κυβερνήτη και κοι-
νής αποδοχής των ευρωπαϊκών δυνάμεων. ‘Ετσι οι δυνάμεις
οι ξένες επιβάλλουν  ως ύπατο αρμοστή τον πρίγκηπα Γεώργιο
(Ιουλ. 1898).
Σύμφωνα πάλι με την απόφαση της αυτονομίας φτάνει στο
Ηράκλειο απόσπασμα αγγλικού στρατού για να εγκαταστήσει
τις νέες αρχές.  Οι Τούρκοι  αντιδρούν, εξαγριώνονται  και αρ-
χίζουν   να προβαίνουν σε σφαγές. 
Από την “Ιστορία της Κρήτης” του Δετοράκη επιλεκτικά αντλώ
και  παίρνω στοιχεία: «…...  Οι Τούρκοι  έσφαξαν  εκατοντάδες
χριστιανούς αμάχους, σκότωσαν και 17  Άγγλους, αποκεφάλι-
σαν τον Πρόξενο της Αγγλίας Λυσίμαχο Καλοκαιρινό, πυρπό-
λησαν καταστήματα, γραφεία  και σπίτια.   Η Αγγλία αντέδρασε
δυναμικά. Κρέμασε 17 προύχοντες Τουρκοκρητικούς ως πρω-

ταιτίους. Άλλους απέλασε και άλλους φυλάκισε.  Στις 2 Νοεμ-
βρίου του 1898 και  ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης  εγκα-
τέλειπε την Κρήτη. Ένα μήνα αργότερα  την 9η  Δεκεμβρίου
του 1898 ο  πρίγκηπας Γεώργιος αποβιβαζόταν στη Σούδα σαν
Ύπατος Αρμοστής του νησιού».   
Στις ταραχές εκείνες χάθηκε και η κόρη του Λυσίμαχου, φο-
νεύθηκε και ο γιος του,  και  πυρπολήθηκε το πατρικό σπίτι,
που είχε πρόσφατα ξαναφτιάξει ο Μίνως Καλοκαιρινός, μαζί
με τα 365  αρχαιολογικά ευρήματα της συλλογής του που φυ-
λάσσονταν σ’ αυτό.  Ευτυχώς που κάποια από αυτά μαζί με
χάρτες που είχε εν τω μεταξύ προλάβει να δωρίσει στο Μου-
σείο της Κρήτης και στο Αρχαιολογικό της Ελλάδος περισώ-
θηκαν.
Το  1900  για δεύτερη φορά φτάνει στο Ηράκλειο ο ΄Εβανς.
Εχουν ήδη περάσει 22 χρόνια από την πρώτη ανακάλυψη  μέ-
ρους  των θεμελίων  του ανακτόρου από τον Μίνωα Καλοκαι-
ρινό. 
Ο Άρθουρ Έβανς  διαπρεπής καθηγητής στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης  το 1894 είχε επισκεφθεί για πρώτη  φορά  το Ηρά-
κλειο με σκοπό  να μελετήσει και αποκρυπτογραφήσει τις συλ-
λαβικές προαλφαβητικές  γραφές  από μινωικά   ιερόγλυφα
(-προφοινικικές- Γραμμική Α΄ κα Β΄ γραφή).
Ο Έβανς  τότε είχε ενημερωθεί από τον Καλοκαιρινό για τα
ευρήματά του και μάλιστα είχε προβεί και σε αγορά γης  στον
λόφο Κεφάλα για να ανασκάψει  ο ίδιος. Δεν τα κατάφερε
όμως να συνεχίσει γιατί δεν του δόθηκε η άδεια. 
Στις 23 Μαρτίου του 1900 λοιπόν  ο Εβανς έρχεται  για δεύ-
τερη φορά στο Ηράκλειο, αλλά  τώρα με συνοδεία επιστημό-
νων αρχαιολόγων.  Αγοράζει 24 στρέμματα από το λόφο  και
επειδή η  διοικητική κατάσταση στη Κρήτη έχει αλλάξει χέρια,
καταφέρνει να πάρει άδεια για ανασκαφή.  
Δουλεύει επί δύο χρόνια με  μεγάλο συνεργείο  που συχνά
φτάνει  τον αριθμό σε 200 εργάτες με  δαπάνες δικές του,
ίσως και με παροχές κάποιου χορηγού. 
Αποκαλύπτεται πρώτα η αίθουσα του θρόνου και μετά οι λοιποί
αιθουσαίοι χώροι με τις ονομαστές τοιχογραφίες  και ολό-
κληρο ή τουλάχιστον ολόκληρο το υποτιθέμενο ανάκτορο.
Προβαίνει σε αυθαίρετη εκτίμηση  των ευρημάτων όσον αφορά
τις χρονολογίες και  τα ονοματίζει με  δικά του συμπεράσματα
“Ανάκτορο του Μίνωα” και “Μινωικό πολιτισμό”.
Ανακοινώνει σε πανηγυρική ομιλία τα ευρήματά του στην Οξ-
φόρδη, και όπως ανέφερα βραβεύεται με   τον τίτλο του ‘’Σερ’’.
Αποσιωπά  όμως τελείως την προΰπαρξη της  αρχαιολογικής
ανακάλυψης και αποκάλυψης  του Καλοκαιρινού και γενικά την
όλη δουλειά του  και αυτός  δρέπει  ως πρώτος και  πρωτοπό-
ρος τη δόξα της αποκλειστικότητας της σύνδεσης  της αρχαίας
Κνωσού με το όνομά του.  

Βέβαια αργότερα  και μετά από χρόνια  και δεδομένων των
πολλαπλών διεθνών ενημερώσεων των ευρημάτων του που
είχε κάνει ο Καλοκαιρινός,  η αρχαιολογική κοινότητα αποκα-
τέστησε το όνομά του όσον αφορά την επιλογή τού λόφου Κε-
φαλά ως έδρας του  μινωικού πολιτισμού, την ταύτιση των εκεί
αρχαιοτήτων με το ανάκτορο της Κνωσού και την ανάδειξη
των ευρημάτων του σε διεθνές επίπεδο.  Και σε συμπέρασμα
ότι χωρίς την αρχαιολογική  δουλειά του Μίνωα Καλοκαιρινού
ακόμη μπορεί να ψάχναμε να βρούμε το ανάκτορο του Μίνωα
και την αρχαία Κνωσό.  Πλην  δόξα και φήμη είχε δη πετάξει
και καθίσει σε άλλη αγκαλιά. 
Βέβαια εκείνο που παραμένει ως ερώτημα είναι γιατί οι γνω-
στές ελληνικές εγκυκλοπαίδειες ούτε καν αναφέρουν το
όνομα του Μίνωα Καλοκαιρινού ως και το έργο του. Αλλά και
οι   “Ιστορίες” όπως του Παπαρρηγόπουλου παντελώς τον
αγνοεί, του Δετοράκη  η “Ιστορία της Κρήτης” ούτε τον έχει
ακούσει, η δε “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους” της Εκδοτικής
μόλις και τον αχνογραφεί σε μισή γραμμή και μόνο!  
Μόνο στην οικεία  ιστοσελίδα του διαδικτύου, η τόλμη των
συμμετεχόντων του χαρίζει μια εκτεταμένη βιβλιογραφία και
την πρέπουσα  αναγνώριση του έργου του.
Ο Έβανς όντως υπήρξε σημαντικός αλλά και η σκιά που τον
κατατρύχει εξ ισου και θα τον κατατρύχει. 
Και κλείνοντας θέλω να προσθέσω ότι στη θέση του χώρου
όπου το σπίτι το πατρικό του Καλοκαιρινού βρίσκεται τώρα το
Μουσείο του Ηρακλείου και ότι η Βρετανική αρχαιολογική
Εταιρεία εξακολουθεί να ανασκάπτει τον χώρο της αρχαίας
Κνωσού. 
Αυτά για σήμερα 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο Μίνως Καλοκαιρινός

και η αρχαία Κνωσός
στην παραγνώριση της ιστορίας
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Άνθρωποι από κάθε φυλή, φύλο, γένος, ηλικία και μόρ-

φωση, προβληματίζονταν από  το γεγονός του θανάτου

και από το τι υπάρχει  μετά απ’ αυτόν!!! 

Η αγωνία τους  έγινε αφορμή για να προσπαθήσουν  να

δώσουν σχετικές  απαντήσεις με διάφορους τρόπους,

βασισμένους  σε φιλοσοφίες, θεωρίες, ιδεοληψίες, θρη-

σκείες και όχι σπάνια και σε δεισιδαιμονίες και μαγείες,

που κάποιοι επιτήδειοι απατεώνες,  στόχευαν  στον αν-

θρώπινο πόνο ή στην ανασφάλεια των αφελών με σκοπό

τον παράνομο πλουτισμό τους!!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων ασπάζονταν διάφορες  αντι-

λήψεις, για την μετά θάνατο ζωή και είχαν εκφράσει

πολλές φιλοσοφικές απόψεις!

Στην αθανασία της ψυχής πίστευαν οι Ορφικοί, οι  Πυ-

θαγόρειοι και οι Πλατωνικοί, οι οποίοι  έζησαν  αιώνες

πριν από την εμφάνιση της  Χριστιανικής  θρησκείας,  η

οποία παραδέχεται με μεγάλη ομοιότητα την θεωρία

«περί ψυχής»,  με την απονομή δικαιοσύνης,  τιμωρίας

ή δικαίωσης, στη μετά θάνατον ζωή!!

Οι Έλληνες ονόμαζαν τον  κόσμο μετά τον θάνατο,

“Κάτω Κόσμο”  και κυβερνήτης του ήταν ο αδελφός του

Δία και του Ποσειδώνα,  ο Πλούτωνας, που είχε αρπάξει

την κόρη της Θεάς Δήμητρας (= Δη ή Γη +μήτηρ = η μη-

τέρα Γη) και την κρατούσε έξι μήνες κοντά του στον

“Κάτω Κόσμο” και  έξι μήνες την έστελνε στη μητέρα

της, την Δήμητρα,  στον κόσμο των ζωντανών. Έτσι

γιόρταζαν, μετά από εννέα ημέρες πένθους της Δήμη-

τρας, την Ανάσταση της κόρης της Περσεφόνης,  με την

λαμπρή γιορτή των Ελευσίνιων  μυστηρίων, ενώ παρό-

μοιες Αναστάσεις,  τελούνταν  και άλλες στην Ελλάδα,

όπως ήταν η Ανάσταση του Αδώνιδος  ή Άδωνη,  του Υά-

κινθου κ.ά.

Το όνομα του Πλούτωνα, ο οποίος ήταν και Θεός του

πλούτου, ήταν ταυτόσημο με το όνομα του  Άδη, τον

οποίο φύλαγε ένα τρικέφαλο τέρας που έμοιαζε με

σκύλο  και το έλεγαν Κέρβερο και δεν άφηνε κανέναν

από τον  Κάτω κόσμο  να ανέβει στον κόσμο των ζων-

τανών!!

Οι Έλληνες πρέσβευαν στην  απόλυτα ελεύθερη σκέψη

και έκφραση,  με δοξασίες πνευματικού περιεχομένου,

με ηθικές αξίες υψηλού επιπέδου!!

Πίστευαν ότι οι ψυχές των ενάρετων ανθρώπων θα πή-

γαιναν στα Ηλύσια Πεδία ή στα Νησιά των Μακάρων,

μετά θάνατον, ενώ στα σκοτεινά παλάτια του Άδη,  οδη-

γούνταν οι ψυχές όσων δεν είχαν αξιοποιήσει σωστά τα

προσόντα που τους είχαν χαρίσει οι Θεοί στην επίγεια

ζωή τους. Στο δε κατώτερο σημείο του Άδη, που το ονό-

μαζαν «Τάρταρα», κατέληγαν οι εγκληματίες, οι οποίοι

υποβάλλονταν σε μαρτύρια, που δεν είχαν τέλος,  όπως

το μαρτύριο του  Τάνταλου, του Σίσυφου, των θυγατέ-

ρων  του Δαναού κ.α.

Σε αντίθεση  με τις παραπάνω δοξασίες,  υπήρχε και η

επικούρεια θεωρία,  του Έλληνα φιλόσοφου Επίκουρου,

βασισμένη στην ατομική θεωρία του Δημόκριτου, ο

οποίος ερμήνευε την ψυχή και τον νου ως συμπτώματα

εκδηλώσεων της ύλης!!!

Όσοι πίστευαν στον Άδη, είχαν εντοπίσει και κάποια

μέρη της Γης, με περίεργες και ανεξήγητες  για εκείνους

ιδιότητες  και τα είχαν ονομάσει  «Πύλες  του Άδη» , οι

κυριότερες δε από αυτές ήταν:

1)  Στην Ιεράπολη της ελληνικής αποικίας της Φρυγίας,

υπήρχε μια σπηλιά που μέσα είχε μια οπή, η οποία

έβγαζε δηλητηριώδες αέριο και όποιος  πλησίαζε πέ-

θαινε!

Οι  Έλληνες της Φρυγίας πίστευαν ότι οι αναθυμιάσεις

που έβγαιναν από την οπή του σπηλαίου ήταν η ανάσα

του Κέρβερου που φύλαγε τον Άδη, αλλά σύγχρονες

επιστημονικές έρευνες  από Ιταλούς αρχαιολόγους,

απέδειξαν ότι το θανατηφόρο αέριο ήταν το διοξείδιο

του άνθρακα σε ποσοστό σχεδόν 91%, οπότε μπορούσε

να σκοτώσει  μέσα σε ένα λεπτό έναν άνθρωπο ή ένα

βόδι! 

2) Μια άλλη Πύλη του  Άδη βρισκόταν στις πηγές του

ποταμού Αχέροντα,  του οποίου η ονομασία προέρχεται

από την λέξη «άχος» που σημαίνει  την θλίψη που προ-

καλεί ο θάνατος!! Σ’ αυτό τον ποταμό ο ψυχοπομπός

Ερμής παρέδιδε τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα

για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη!!  Κάθε ψυχή

για να περάσει από την Πύλη του Άδη, έπρεπε να δώσει

έναν  οβολό για την μεταφορά! 

Ο Λουκιανός αναφέρει ότι μόνον ένας  άνθρωπος, ο Μέ-

νιππος μπόρεσε να περάσει την Πύλη χωρίς να πληρώ-

σει!!

Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, οι συγγενείς του νε-

κρού έβαζαν ένα κέρμα στο στόμα  ή στα μάτια του νε-

κρού, για να το πάρει ο βαρκάρης που θα μετέφερε την

ψυχή!!

Η παράδοση αναφέρει ότι στην τιτανομαχία οι Τιτάνες

έπιναν νερό από τον ποταμό Αχέροντα και τότε ο Δίας

οργίστηκε και έκανε το νερό του ποταμού πικρό και

μαύρο!!!  Από τον Αχέροντα κατέβηκε στον Άδη ο Οδυσ-

σέας για να συναντήσει τον μάντη Τειρεσία και να μάθει

για την επιστροφή του στην Ιθάκη. Και ο Όμηρος περι-

γράφει λεπτομερώς το σημείο συνάντησης του Αχέ-

ροντα με τα ποτάμια που συναντιέται, τον

Πυριφλεγέθωνα και τον Κωκυτό!  

Σήμερα ο ποταμός Αχέροντας είναι ποταμός της χαράς

και δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες, αφού η περιοχή

είναι ιδιαίτερα πανέμορφη και φιλοξενεί 699 είδη χλω-

ρίδας, ενώ  υπάρχουν  και 19 τύποι οικότοπων!!

3) Άλλη μια Πύλη του Άδη υπήρχε στο ακρωτήριο Ταί-

ναρο!! Εκεί  χωρίζεται ο Λακωνικός Κόλπος  από το

Μεσσηνιακό και υπάρχει ένα δίκτυο από σπηλιές, που η

παράδοση το απέδιδε στη Πύλη του Άδη, από την οποία

πέρναγαν οι ψυχές για να καταλήξουν στον Κάτω

κόσμο!! 

Ενας από τους άθλους του Ηρακλή ήταν να πάει στον

Άδη και να φέρει στον Επάνω Κόσμο τον Κέρβερο!! 

Ο Ηρακλής πήρε άδεια από τον Πλούτωνα,  τον εξου-

σιαστή του Κάτω κόσμου, ο οποίος του επέτρεψε να

πάει και να συλλάβει τον Κέρβερο, αρκεί να μη τον τραυ-

ματίσει και να μη χρησιμοποιήσει κάποιο όπλο. Πράγματι

ο Ηρακλής μόνο με την τεράστια δύναμη των χεριών του

πραγματοποίησε την εντολή του βασιλιά Ευρυσθέα!!!

Επίσης στο Κάτω Κόσμο πήγε ο Ορφέας από τις σπηλιές

του Ταίναρου, για να πάρει την αγαπημένη του Ευρυ-

δίκη, αλλά ο Πλούτωνας του έβαλε όρο, ότι δεν έπρεπε

να κοιτάξει καθόλου πίσω του πριν βγει από την σπηλιά,

αλλιώς θα την έχανε για πάντα!  Αλλά λίγο πριν την

έξοδο ο Ορφέας γύρισε να δει αν τον ακολουθεί η αγα-

πημένη του και έτσι την έχασε παντοτινά!!

Και σε άλλα μέρη του κόσμου οι άνθρωποι πιστεύουν ότι

υπάρχουν Πύλες  που οδηγούν τις ψυχές των πεθαμέ-

νων στον Κάτω Κόσμο, όπως στο Φενγκντού  της Κίνας,

που λένε ότι πριν 2000 χρόνια δυο αυτοκρατορικοί αξιω-

ματούχοι, εγκατέλειψαν την πόλη τους και πήγαν στο

Φενγκντού και πέρασαν στον Κάτω κόσμο!!!

Επίσης το ηφαίστειο Μασάγια στη Νικαράγουα της Κεν-

τρικής  Αμερικής θεωρείται από τους ντόπιους σαν Πύλη

της Κόλασης!

Άλλο ένα ηφαίστειο στο όρος Χέκλα στην Ισλανδία,

αναφέρεται  σαν Πύλη της Κόλασης, γιατί πιστεύουν οι

κάτοικοι,  ότι σ’ αυτό το ηφαίστειο συναντιούνται οι μά-

γισσες με τον διάβολο,  επιβεβαιώνοντας τις  δεισιδαι-

μονίες του Μεσαίωνα!! Είχε γυριστεί και μια Αμερικάνικη

ταινία με τον τίτλο «Οι 7 Πύλες της Κόλασης», σκηνο-

θεσίας του Μέρβιν Λερόι, με σενάριο εμπνευσμένο από

παραδόσεις και δοξασίες λαών, σχετικά με τη συνέχιση

της «μετά θάνατον ζωής»!!!      

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Oι πύλες του Αδη!

Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί!!!

Δεκαετία 1980: “Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι”
Δεκαετία 1990: “Ευχαριστούμε τους Αμερικάνους”
Δεκαετία 2010 (2018): Τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Εκ-

θεση Θεσσαλονίκης η Αμερική!

Ο κόσμος τό ‘χει τούμπανο...

Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι με-

ταβαίνει στα Σκόπια προκειμένου να συμπαρασταθεί

στο δημοψήφισμα του “μακεδονικού λαού”.

Και ημείς άδομεν...

Είναι αργά για ...δάκρυα Ε.Ε.

Όταν η Ευρωπαϊκή Ενωση διέλυε το κοινωνικό κρά-

τος τής κάθε χώρας μέλους, όταν κατέστρεφε τις οι-

κονομίες τους, όταν διέλυε την παιδεία και την υγεία

τους, τι φανταζόταν; Ότι θα συνεχίσουν οι λαοί να πι-

στεύουν σε μία Ευρώπη των λαών;;

Κούνια που τους κούναγε και τα αποτελέσματα είναι

περισσότερο από ορατά. Ο φασισμός καλπάζει στις

χώρες της Ε.Ε. με τις πολιτικές τους, αλλά μέχρι

τώρα τους βόλευε και έκαναν τα στραβά μάτια.

Τώρα άρχισαν να “τσιμπιούνται” και οι πρωτοκλασά-

τες χώρες και αρχίζουν μία άλλη τιμωρητική στις

χώρες μέλη. Μόνο που τώρα είναι αργά για δάκρυα...

Στέλλα. Το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξηλώνεται με

πολύ γρήγορους ρυθμούς...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Alibaba και 

ρομποτοεργαζόμενοι

Η Alibaba, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμ-

πορίου με έδρα την Κίνα, έχει αντικαταστήσει το 70%

των υπηρεσιών με ρομπότ, κάτι που έχει οδηγήσει

στην αύξηση της παραγωγικότητάς της κατά 300%,

όπως αναφέρει το Παγκοσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Εξήντα ρομπότ «τρέχουν» μια ολόκληρη αποθήκη

του Alibaba στην Κίνα. Όταν κάνετε μια παραγγελία

στην ιστοσελίδα, ένα από τα ρομπότ εντοπίζει αυτό

που θέλετε και το «τραβά» από ένα από τα 32.300

ράφια που υπάρχουν στο χώρο. Στη συνέχεια το πη-

γαίνει σε έναν υπάλληλο, ο οποίος το παίρνει και

αναλαμβάνει το πακετάρισμα και την αποστολή.

Τα ρομπότ δεν μπορούν να μεταφέρουν βάρος με-

γαλύτερο των 500 κιλών. Το κάθε ένα διαθέτει σύ-

στημα με λέιζερ, ώστε να αποφεύγονται οι

συγκρούσεις. Όταν η μπαταρία τους είναι προς το

τέλος της, πηγαίνουν μόνα τους για φόρτιση, στους

ειδικούς χώρους.  Προς το παρόν κάνουν το 70%

των εργασιών της εταιρείας!! 

Πηγή: tvxs.gr

Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Εκατόν εξήντα μαθήτριες από 33 χώρες

της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

θα γίνουν… η Αλίκη στη χώρα της τεχνη-

τής νοημοσύνης. Πρόκειται για την

πρώτη ιδιότυπη «κατασκήνωση» που

διοργάνωσε η Microsoft για πρώτη φορά

στην Ελλάδα από 27 μέχρι 30 Αυγού-

στου στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια επικοινωνίας

της Microsoft στην Ελλάδα, Κύπρο και

Μάλτα, Ευγενία Μπόζου «η ιδέα της Αλί-

κης, της πρωταγωνίστριας του γνωστού

παραμυθιού προέκυψε διότι είναι ένα κο-

ρίτσι τολμηρό, που δε σταματά να ονει-

ρεύεται, αναζητά συνεχώς νέες

εμπειρίες και διψά για γνώση. Έχει πε-

ριέργεια για τα πάντα, όρεξη για δημι-

ουργία και την πεποίθηση ότι όλα τα

πράγματα, μικρά και μεγάλα, μπορούν να

βελτιωθούν. Φέρνουμε λοιπόν αυτή την

ηρωίδα στο σήμερα για να μυηθούν στις

απίστευτες δυνατότητες που ανοίγει η

τεχνολογία».

Και συμπληρώνει: «πιστεύουμε ότι η τε-

χνητή νοημοσύνη είναι εκείνος ο δρόμος

που θα αλλάξει ριζικά και πολύ γρήγορα

τον τρόπο που δουλεύουμε, που αντι-

λαμβανόμαστε τον κόσμο, που ζούμε

στην καθημερινότητα μας. Έτσι λοιπόν

θέλουμε να προτρέψουμε τα νεαρά κο-

ρίτσια με “όπλο” την περιέργειά τους να

κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με

τον οποίο ο κόσμος της Τεχνητής Νοη-

μοσύνης αλλάζει τον κόσμο».

Οι μαθήτριες που συμμετείχαν θα έχουν

ευκαιρία να κάνουν μαθήματα ρομποτι-

κής, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά

εργαστήρια σε πρακτικό επίπεδο, ενώ

παράλληλα θα υπάρχουν ομιλίες και πα-

ρουσιάσεις σχετικά με την εξέλιξη νέων

τεχνολογιών και εφαρμογών.

«Στο τέλος της εκπαίδευσής τους θα

κληθούν να αναπτύξουν μια δική τους

λύση σε ένα τεχνολογικό πρόβλημα που

θα τους δοθεί. Στόχος της Microsoft να

εισάγει στον τομέα της εκπαίδευσης την

τεχνολογία και το κομμάτι της τεχνικής

νοημοσύνης. Θεωρούμε ότι η εκπαί-

δευση πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες

είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για

το μέλλον των παιδιών για αυτό και θέ-

λουμε με αυτήν την διοργάνωση να εμ-

πνεύσουμε και να παρακινήσουμε τις

μαθήτριες».

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Mi-

crosoft παρά το γεγονός ότι η τεχνολο-

γία καλπάζει και δημιουργεί εξαιρετικές

ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης,

μόνο το 42% των κοριτσιών που συμμε-

τείχαν θα επέλεγαν μελλοντικά να ακο-

λουθήσουν επαγγέλματα σε αυτήν την

κατεύθυνση.

Μάλιστα, το 60% των ερωτηθέντων θε-

ωρεί ότι άντρες και γυναίκες δεν αντιμε-

τωπίζονται ισάξια σε επαγγέλματα με

κεντρικό άξονα την επιστήμη και την τε-

χνολογία.

Συγκεκριμένα, η έρευνα που διεξήγαγε

η Microsoft το 2018 έδειξε ότι το ενδια-

φέρον των νεαρών κοριτσιών για την

συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι πιο έν-

τονο όταν έχουν κάποιο πρότυπο (το

26% των κοριτσιών χωρίς πρότυπο εμ-

φανίζουν ενδιαφέρον για επαγγέλματα

σχετικά με επιστήμες και τεχνολογία,

συγκριτικά με το 41% των κοριτσιών που

έχουν κάποιο μοντέλο-πρότυπο). Ακόμη,

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 51%

των κοριτσιών που έχουν κάποιο πρό-

τυπο, έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται

μελλοντική επαγγελματική πορεία προς

τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ε. Μπόζου

«με τη συμμετοχή εξαιρετικών ομιλητών

παγκόσμιας φήμης, αλλά και μέσα από

μία σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων και

σεμιναρίων, η Microsoft θα βοηθήσει τις

συμμετέχουσες να ανακαλύψουν τις δυ-

νατότητες που ανοίγει ο κόσμος της τε-

χνητής νοημοσύνης, προσφέροντάς

τους μία μοναδική εμπειρία και την ευ-

καιρία να κάνουν το όνειρό τους πραγ-

ματικότητα».
πηγή: http://techit.gr

H Αλίκη στη χώρα της τεχνητής νοημοσύνης
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Εξαιτίας ενός υψηλού πυρετού, που με ανάγκασε να

εισαχθώ στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας συ-

νέβη να βιώσω εκ του σύνεγγυς ορισμένα τεκταινόμενα

τα οποία, καθώς φαίνεται, για τους εκεί εργαζόμενους

είναι καθημερινή ρουτίνα.

Αυτά ακριβώς τα τεκταινόμενα είναι που με ώθησαν να

πάρω τη γραφίδα και να τα καταγράψω προκειμένου,

κοινοποιώντας τα, να τα μοιραστώ με τους συμπολίτες

μου – αναγνώστες της πολύχρονης, πολυβραβευμένης

εφημερίδας «Εβδόμη» - έτσι όπως ακριβώς μοιραζόμα-

στε νυχθημερόν το σκοτάδι και το φως του πλανήτη μας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο Παθολογικό

Τμήμα «Ειρήνη Α1» βρέθηκα προ παράξενων εκπλή-

ξεων!

Γνωρίζοντας (όπως όλοι οι κατοικούντες σ’ αυτό το

Αλωνάκι) την επικρατούσα οικονομική κατάσταση των

τελευταίων χρόνων, αλλά και όλες τις πρότερες αντικοι-

νωνικές τακτικές του Δημόσιου συστήματος Υγείας της

εκάστοτε Κυβέρνησης, περίμενα λίγο – πολύ, οσμή φορ-

μόλης στους διαδρόμους, τάση ναυτίας οσάκις ήταν

χρεία να γυρίσεις ένα χερούλι θύρας ή να κάνεις χρήση

κάποιου νιπτήρα, κλινοσκεπασμάτων κ.λπ. καθώς επίσης

να αντιμετωπίσω την απροθυμία (με ή χωρίς

αγένεια) της εκάστοτε νοσηλεύτριας προκειμέ-

νου ν’ ανταποκριθεί στο κάλεσμα ασθενούς...

Μαζί δε με όλ’ αυτά και τα παρόμοια «ων ούκ

έστι αριθμός» ανέμενα και το υποχρεωτικό φα-

κελάκι που, καταναγκαστικά, έπρεπε να δώσουν

ακόμη και οι πλέον κατά τσέπη στεγνοί, οι

οποίοι ήταν βέβαια υποχρεωμένοι να τηρήσουν

a priori και την νενομισμένη omerta.

Eν τούτοις οι συνθήκες στο Ασκληπιείο, αφε-

νός με διέψευσαν προς μεγάλη μου ανακού-

φιση, και αφετέρου μου επροξένησαν μιαν

ευχάριστη έκπληξη σαν αυτήν που δοκιμάζει

κανείς σαν βρεθεί εμπρός σ’ ανεμώνες και φρέ-

ζιες μες στην παγωνιά του καταχείμωνου...

Αυτού του καταχείμωνου της ανήλεης, ατελεύ-

τητης (ναι ατελεύτητης) και πολυσχιδούς... κρίσης που

εις πείσμα εκείνων που την προκαλούν, κάποιες ανθρώ-

πινες υπάρξεις ορθώνουν το ανάστημα προσφέροντας

με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους στον κόσμο, μετα-

τρέποντας τα κακώς σε καλώς έχοντα.

Διότι βέβαια οι νοσοκομειακές συνθήκες εκεί, δεν άλλα-

ξαν από το κατεστημένο (καθώς άλλωστε έπρεπε) αλλ’

από εκείνους τους εργαζόμενους που σκέπτονται και

πράττουν διεπόμενοι από την, επί καλώ, συλλογική συ-

νείδηση.

Και παρ’ ότι το κτήριο έχει κτιστεί με πενιχρά μέσα,

καθώς δείχνει, εν τούτοις όλα λειτουργούν σχεδόν

σωστά και συγκινητικά νοικοκυρεμένα εντός των ορίων

που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση για καθαριότητα και

τάξη παρ’ όλο που θα πρέπει όποιος τυχόν εισαχθεί, να

πάρει παραμάσχαλα μερικά ρολά από χαρτί υγείας, κα-

θότι, ως φαίνεται, το Υπουργείο Υγείας δεν χορηγεί κον-

δύλια για τέτοιες... πολυτέλειες.

Αντιπαρερχόμενη αυτό το κωμικοτραγικό γεγονός θ’

αναφερθώ στις ιατρικές επισκέψεις που εγίνονταν

ως επί το πλείστον, καθημερινά πρωί και απόγευμα με

ολόκληρο επιτελείο αρμοδίων, εφόσον παρόντος του δι-

ευθύνοντος ήσαν άλλοι δύο ακόμη θεράποντες, μαζί με

την ειδική γραμματέα και δύο νοσηλεύτριες. Όλοι δε τε-

λούσαν το έργο τους με τη δέουσα προσοχή και αφο-

σίωση εμμένοντας, συνήθως, στις εξονυχιστικές εξετά-

σεις γεγονός που κατέδειχνε πως εστόχευαν σε μια  τέ-

λεια διάγνωση και αγωγή κατά το δυνατόν.

Όσον αφορά δε στις αρνητικές διακρίσεις ουδέποτε έγι-

ναν παράπονα εφόσον όλοι οι νοσηλευόμενοι τυγχά-

ναμε της καλύτερης και της αυτής μεταχείρισης.

Το δε νοσηλευτικό προσωπικό (το οποίο ερχόταν,

ανελλιπώς, έξι φορές το εικοσιτετράωρο, εκτός φυ-

σικά από τις ανά πάσαν στιγμή ανταποκρίσεις στα έκτα-

κτα καλέσματα των ασθενών, οι οποίες γίνονταν και

πολύ πρόθυμα) πλήρως καταρτισμένο στο αντικείμενό

του κι εμφορούμενο από Ιώβειο υπομονή εις τέτοιο

βαθμό, που με έκανε να υποθέσω πως, προκειμένου να

σώσουν τους ασθενείς τους θα δοκίμαζαν ακόμη και το:

«Λάζαρε δεύρο έξω».

Τούτο δε, γράφω μετά λόγου γνώσης, διότι διαπίστωσα

επανειλημμένως, πως συμπεριφερόταν σ’ ορισμένη

ασθενή, η οποία βρισκόταν σε ημικαταστολή και την

οποία οι ίδιοι οι συγγενείς της θεωρούσαν «τελει-

ωμένη», ενώ όλοι οι αρμόδιοι, πάση θυσία, πάσχιζαν να

κρατήσουν στη ζωή.

Γι’ αυτήν δε την περίπτωση κάνω μόνον μία μνεία, απλώς

προς αμυδρή σας ιδία γνώση, διαφορετικά θα χρειαζό-

ταν ιδιαίτερο αφιέρωμα για να κατανοηθούν οι άοκνες

προσπάθειες που καταβάλλονται εκεί.

Ωστόσο εκτός απ’ όλα τα θετικά προαναφερθέντα

έμελλε ν’ αποδειχθεί πως εκεί υπήρχε και εκείνη η

δύναμη της οποίας η έλλειψη αχρηστεύει τους πάντες

και τα πάντα.

Αυτής της δύναμης που γκρεμίζοντας τα τείχη της απο-

μόνωσης, της απελπισίας και του σκοταδισμού, γεφυρώ-

νει, ειρηνεύει και ζωοποιεί... άλλ’ ας δούμε τι συνέβη.

Μια ημέρα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση πως κάποια

αδελφή έλεγε σε ασθενή να μην την ευχαριστεί για τις

φροντίδες, όπου της παρείχε καθόσον όλοι εκεί συντε-

λούσαν στην διεκπεραίωση του έργου αυτού. Γνωρίζον-

τας όμως πως μια τέτοια στάση και ένας τέτοιος λόγος

είναι από αδύνατο μέχρι σπάνιο να υπάρξει κατέληξα ν’

αποφασίσω ότι μάλλον παράκουσα. Όμως από εκείνη τη

στιγμή άρχισα να παρατηρώ τη μεταξύ των νοσηλευ-

τριών συμπεριφορά οπότε αντιλήφθηκα πως ανεξαρτή-

τως καταγωγής, μόρφωσης, αντίληψης και εξωτερικών

χαρακτηριστικών είχαν κάτι το κοινό μεταξύ τους, το

οποίο τις συνέδεε ώστε να ‘χουν αλληλοσεβασμό και

αγαστή συνεργασία, οπότε όλα έβαιναν καλώς, σαν το

νερό στ’ αυλάκι, χωρίς την ύπαρξη των λογιών – λογιών

διαγκωνισμών που υπάρχουν μεταξύ συναδέλφων.

Αυτά δε τα συμβάντα διαβεβαιώθηκαν απολύτως (λόγω

περιστατικού το οποίο περιγράφεται κατωτέρω) αποδεί-

χνοντας ό,τι οι, επί των προσλήψεων προσωπικού, επι-

τετραμμένοι τελούν άψογα το καθήκον τους.

Και ερχόμαστε στο προκείμενο εξιστορώντας σας πως

ένα βράδυ ήλθε από άλλη πτέρυγα μια άγνωστη, σε μας

τους ασθενείς, νοσηλεύτρια προκειμένου να καλύψει κά-

ποιο κενό. Τότε μια παρακείμενή μου νοση-

λευόμενη συμπολίτισσα άρχισε να ευχαριστεί

τη νεοαφιχθείσα επαινώντας την για το παρών

της και τις φροντίδες που θα μας πρόσφερε.

Η νοσηλεύτρια όμως χωρίς περιστροφές, μη

δεχόμενη τα εύσημα προσωπικά, είπε ότι από

κοινού όλοι συμβάλλουν εις το έργον αυτό. και

όχι μόνο δικό της.

Αυτά είπε και ελάλησε η λυγερή Αρτινή Αικα-

τερίνη Τζαναρού, της οποίας η στάση και ο

ανεκτίμητος ευθύβολος λόγος προκαλεί Ανα-

στάσιμο σεισμό, σημαίνει, επιτέλους, τα σή-

μαντρα της αισιοδοξίας και βάζει βάλσαμο στα

κατάξερα φυλλοκάρδια μας, που έκαψε και

καίει η λαίλαπα της τρισκατάρατης διχόνοιας,

η οποία κατατρέχει του κόσμου τους Λαούς δι-

αιρώντας, αποδυναμώνοντας και εκμηδενίζον-

τάς τους για να φθάνουν στο κατάντημα να

δακυβερνώνται από τους άπληστους και μωρούς της

γης.

Όθεν, μάλιστα, στο «Ειρήνη Α1» οίδα ό,τι γίνεται μια

σταθερή προσπάθεια προκειμένου οι εργαζόμενοι να

διακατέχονται από το θαυματουργό πνεύμα της ΟΜΟ-

ΝΟΙΑΣ της ΚΑΛΗΣ και αυτό δίχως άλλο είναι ένα εξαί-

ρετο, πρόσπερο επίτευγμα!!!

Μετά παρέλευση κάποιων ημερών, απ’ όταν πήρα εξι-

τήριο, επισκέφθηκα τον ιδιωτικό ιατρό μου*, που

μόλις είχε επιστρέψει από τις θερινές διακοπές.

Αραδιάζοντάς του τα σχετικά με τη νοσηλεία μου έγ-

γραφα, άκουγα τον εαυτόν μου να λέει: «Γιατρέ μου να
ξέρετε με κοίταξαν, αλλά πως εργάζονται εκεί όλοι
τους! Είναι καθημερινά σε συνθήκες χειρότερες και
από πολεμικό μέτωπο!», ενώ ταυτόχρονα, για κάποια

δευτερόλεπτα, ο νους μου κατακλυζόταν από ηχοεικό-

νες με τα στιγμιότυπα του «Γολγοθά» που ζουν οι εργα-

ζόμενοι στο Ασκληπιείο νοσοκομείο και που διαπίστωσα

κατά την επταήμερη νοσηλεία μου... όταν σε μια στιγμή

άκουσα την απάντηση του ιατρού, που μου έλεγε:

«Ξέρω, ξέρω, αυτοί είναι ήρωες».

――――――

• Είναι ο κος Λεωνίδας Πιπιλίτσης, πνευμονολόγος.

Όσα είδα καί δέν είδα 

Κατά τη θερινή νοσηλεία μου

Στο Ασκληπιείο 

Νοσοκομείο 
της Ζαΐρας Διγενή - Μπέζα

ΕΙΡΗΝΗΣ
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Παρά τις αρχικές προβλέψεις ότι το έργο

στατικής ενίσχυσης του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βάρης θα ήταν έτοιμο περίπου 45

ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής

χρονιάς, το έργο ολοκληρώθηκε στις 10 Σε-

πτεμβρίου και δεν θα χρειαστούν προκατα-

σκευασμένες αίθουσες για να στεγαστούν

οι μαθητές όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί.

Το έργο αυτό κρίθηκε απαραίτητο αφού το

1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης είναι κτίριο κα-

τασκευασμένο το 1958 και δεν διέθετε

καμία αντισεισμική θωράκιση. 

Μετά από σχετική μελέτη, προκηρύχτηκε

διαγωνισμός με αρχικό προϋπολογισμό 400

000 € και υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση

με τον ανάδοχο τον Ιανουάριο του 2018,

ενώ οι εργασίες προγραμματίστηκαν να ξε-

κινήσουν στη λήξη της προηγούμενης σχο-

λικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του

καλοκαιριού ενισχύθηκε ο φέρων οργανι-

σμός του κτιρίου σύμφωνα με τους νέους

πολεοδομικούς κανονισμούς. Τοποθετήθη-

καν επίσης νέες υδραυλικές και ηλεκτρολο-

γικές εγκαταστάσεις, αντικαταστάθηκαν τα

κουφώματα με νέα ενεργειακά και έγινε βά-

ψιμο όλου του κτιρίου.

Όλοι μπήκαν σε μία σκυταλοδρομία προκει-

μένου να κερδίσουν το στοίχημα και να

είναι έτοιμο το σχολείο, ώστε να μη χρει-

αστεί να μπουν τα παιδιά σε προκατασκευα-

σμένες αίθουσες, και το πέτυχαν!

Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο αν σκεφθεί

κανείς ότι μεσολαβούν πολλές υπηρεσίες

και το κτίριο “γδύθηκε” στην κυριολεξία και

ξανάγινε καινούργιο.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρευρέθηκ

στον αγιασμό του σχολείου και στο χαιρε-

τισμό του ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν

στην ολοκλήρωση του έργου, για το «μικρό
θαύμα, που πραγματοποιήθηκε και την πα-
ράδοση του σχολείου 45 μέρες πριν την
προγραμματισμένη προθεσμία». 

σ.σ. Τελικά μπορούμε να κάνουμε θαύματα

ως λαός, αλλά προφανώς μας λείπει η “σκυ-

τάλη”.

Έτοιμο υποδέχθηκε τα παιδιά το 1ο Δημοτικό Βάρης

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ενημέρωση για τη

νόσο Alzheimer

στα ΚΑΠΗ του

Δήμου3Β

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε

συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών συνεχίζει τη δράση για τα

άτομα τρίτης ηλικίας, με σκοπό την ενη-

μέρωση των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου

για τη νόσο Alzheimer, καθώς και την

πρόληψη από την άνοια μέσω νοητικών

και γλωσσικών ασκήσεων. 

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή

μορφή άνοιας, αφού προσβάλει το 10%

των ατόμων άνω των 60 ετών και το 20%

των ατόμων άνω των 80 ετών.

Τη δράση υλοποιεί η Κατερίνα Φραγκο-

πούλου, υπ. Διδάκτωρ στον τομέα Γλωσ-

σολογίας του Τμ. Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. 

Πληροφορίες,  στην Κοιν. Υπηρ. του

Δήμου, στο τηλέφωνο 2132019914.
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Ο Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης (ΚΙ.ΠΟ.Β.)

Χρήστος Διονυσόπουλος, Φιλόλογος-Ιστορικός-Αρχαιολό-

γος, κάτοικο Βουλιαγμένης επανέρχεται και μας κοινοποιεί

επιστολή που απευθύνει στον Υπουργό Πολιτισμού και τη

Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων και κοινο-

ποιεί στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης και στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου, θέμα:

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ

ΛΟΦΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ

Επισημαίνει δε στην επιστολή του: 

«Περιουσία μας είναι. Ό,τι θέλουμε την κάνουμε», είχε πει

κάποτε ο πατήρ Αντώνιος, ως διαχειριστής της Εκκλησια-

στικής περιουσίας, όταν αγωνιζόμαστε να σώσουμε και τε-

λικά σώσαμε τον θερινό Κιν/φο “ΑΚΤΗ” της Βουλιαγμένης

από κατεδάφιση και μετατροπή του σε πολυκατοικία. Κα-

ταφέραμε τότε να κηρυχθεί “διατηρητέο ιστορικό μνημείο

με χρήση κινηματογράφου”.

Τώρα επιχειρεί να κλείσει συμφωνία με Ρώσους επενδυτές

για την “οικιστική αξιοποίηση ενός τμήματος του λόφου

της Φασκομηλιάς, πάνω από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης”.

Προφανώς πρόκειται για το Ο.Τ. 79, γιατί η υπόλοιπη

έκταση του λόφου έχει ενταχθεί, ύστερα από ενέργειές

μας, σε Ζώνη Απόλυτης Προστασίας, μαζί με τη Λίμνη, ως

ευρύτερος περιβάλλων αυτήν χώρος. Επειδή το Π.Δ. του

2003 άφηνε εκτός της Ζώνης Απόλυτης Προστασίας το

Ο.Τ. 79, ζητήσαμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να άρει την παράλειψή

με νέο Π.Δ. καταθέτοντας στην αρμόδια υπηρεσία χάρτες

του ΙΓΜΕ που αποδείκνυαν ότι η περιοχή αυτή είναι το

πλέον ευαίσθητο γεωλογικά τμήμα της Φασκομηλιάς και

ότι η ένταξή του στην προστατευμένη Ζώνη θεωρείται ανα-

γκαία, καθώς γειτνιάζει άμεσα σχεδόν με τη Λίμνη. Επειδή

η διαδικασία για την ένταξη καθυστερούσε παρά τις συνε-

χείς οχλήσεις μας, αποφασίσαμε να ζητήσουμε το 2013,

από τη Γραμματεία του ΥΠ.ΠΟ, να κηρυχθεί, εκτός των

άλλων περιοχών της Βουλιαγμένης, και ολόκληρος ο

λόφος της Φασκομηλιάς, συμπεριλαμβανομένου και του

Ο.Τ. 79, σε αρχαιολογικό χώρο Απόλυτης Προστασίας,

καθώς είχαμε την πληροφορία ότι είχε βρεθεί κάπου στον

λόφο μια αρχαία ελληνική επιγραφή. Όμως η εκπρόσωπος

της τότε Γραμματέως απήντησε ότι η επιγραφή αυτή ήταν

φερτή, δηλαδή δεν ανήκε στον χώρο της Φασκομηλιάς.

Καθώς όμως ερευνήσαμε αργότερα το θέμα, με την πολύ-

τιμη συνδρομή Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, είμαστε

σήμερα σε θέση να πούμε ότι η απάντηση που είχαμε δεχ-

θεί τότε δεν ήταν αληθής. Η επιγραφή υπάρχει στη Φασκο-

μηλιά σκαλισμένη σε βράχο και μάλιστα έχει κακοποιηθεί,

όπως μπορεί να δει κανείς στην προβαλλόμενη εικόνα,

αφού το μεγαλύτερο μέρος της έχει καλυφθεί από τσιμέντο

που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση μιας σύγχρονης

τοπογραφικής στήλης!!! 

Και είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν και άλλες επιγραφές

στην περιοχή, καθώς έχουν βρεθεί παρόμοιες αρχαίες επι-

γραφές χαραγμένες επίσης στους βράχους (graffiti), με

ονόματα προσώπων, τύπους πλοίων διαφόρων ειδών, πα-

ραστάσεις ιππέων, και δηλώνουν θέσεις που κατείχαν βο-

σκοί για τα κοπάδια τους, στον λόφο Μπαράκο της Βάρης

(βλ. NAUTICAL ARCHAEOLOGY, 46.2 (2017) σελ. 382 κ.ε.).

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί εκεί 2000 περίπου graffiti του

6ου και 5ου αι. π.Χ., ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την επι-

γραφική επιστήμη και την πολιτική ιστορία της περιόδου

αυτής, ενώ οι αρχαιολογική έρευνα συνεχίζεται.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΖΗΤΑΜΕ

-Να κηρυχθούν οι λόφοι Φασκομηλιάς της Βουλιαγμένης

και Μπαράκο της Βάρης σε αρχαιολογικούς χώρους Α. προ-

στασίας προκειμένου να σωθούν από τυχόν αιφνιδιαστικές

«οικιστικές αξιοποιήσεις» ή επικίνδυνες για τις αρχαιότητες

«αναπλάσεις» της γης.

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

Κινδυνεύουν με αφανισμό οι αρχαιότητες

των Λόφων Βουλιαγμένης και Βάρης

Η φωτογραφία είναι από το περιοδικό HOROS.
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«Συνέθηκε μέν γάρ καί ὁ Σενέκας σύγγραμμα, ἀποκολο-
κύντωσιν αὐτό ὥσπερ τινά ἀθανάτισιν ὀνομάσας
ἐκεῖνος δέ ἐν βραχυτάτῳ πολλά εἰπών ἀπομνημονεύε-
ται».
(Δίων Κάσσιος ο Κοκκηϊανός, 155-235, Ρωμαίος ιστορικός ελληνι-

κής καταγωγής, “Ρωμαϊκή Ιστορία”, βιβλίο 60, κεφ. 35, 3, 2)

Έγραψε 80 βιβλία σε διάστημα 22 ετών· πολλά σώζονται

μέχρι σήμερα ολόκληρα ή αποσπάσματά τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Σύγχρονη

Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα
Με την υποβάθμιση/κατάργηση της μετάφρασης των Αρ-

χαίων Ελληνικών Κειμένων επέρχεται η πλήρης αποκολο-

κύνθωση των μαθητών. Οι μαθητές υφίστανται λοβοτομή.

Καταδικάζονται, ερήμην τους, από το Υπουργείο Αφελλη-

νισμένης Παιδείας να παραμείνουν ανεγκέφαλοι, ήτοι να

στερούνται λογικής, κριτικής και πνευματικής διαύγειας,

που μόνο τα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα μπορούν να τους

εγγυηθούν και εξασφαλίσουν.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

«Τα Λατινικά δε διδάσκονται για να μάθει κανείς Λατι-
νικά, διδάσκονται για να συνηθίσουν τα παιδιά να μελε-
τούν».
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον Αντόνιο Γκράμσι Ιταλό

Μαρξιστή Φιλόσοφο, 1891-1937, ιδρυτή και ηγέτη του

Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας (21 Γενάρη 1921).

Ο άνθρωπος που υποστήριζε πως το να λες την Αλήθεια

είναι επαναστατικό. Αυτός που μισούσε αυτούς που δεν

συμμετέχουν, τους αδιάφορους, γιατί η αδιαφορία είναι

αβουλία, είναι παρασιτισμός, είναι δειλία, δεν είναι ζωή.

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ

«Οὐ χρή δέ κατά τούς παραινοῦντας ἀνθρώπινα φρο-
νεῖν ἄνθρωπον ὄντα οὐδέ θνητά τόν θνητόν,
ἀλλ᾽ἐφ᾽ὅσον ἐνδέχεται ἀθανατίζειν καί πάντα ποιεῖν
πρός τό ζῆν κατά τό κράτιστον τῶν ἐν αὑτῷ· εἰ γάρ καί
τῷ ὄγκῳ μικρόν ἐστι, δυνάμει καί τιμιότητι πολύ μάλλον
πάντων ὑπερέχει... Καί τῷ ἀνθρώπῳ δή ὁ κατά τόν
νοῦν βίος, εἴπερ τοῦτο µάλιστα ἄνθρωπος. Οὗτος
ἄρα καί εὐδαιμονέστατος».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1177b - 1178a)

(= Δεν πρέπει λοιπόν να ακούμε αυτούς που μας συμ-

βουλεύουν να σκεπτόμαστε, μόνο τα ανθρώπινα πράγ-

ματα και να απαρνούμαστε τα αθάνατα, υπό το πρόσχημα

ότι είμαστε θνητοί, αλλά οφείλουμε, κατά το μέτρο του

δυνατού, να καθιστάμεθα αθάνατοι και να καταβάλλουμε

κάθε προσπάθεια για να διάγουμε τον βίο μας σύμφωνα

με το πολυτιμότερο μέρος του εαυτού μας... (ΝΟΥΣ -

ΣΚΕΨΗ). Η ζωή του ανθρώπου λοιπόν είναι η ζωή του

σύμφωνα με το νου, δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι

κατ’ ουσίαν νους, άρα η τοιούτου είδους ζωή είναι και η

ευδαιμονεστάτη).

Ο ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΒΙΟΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΣΤΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΟ: Στο 10ο και τελευταίο βιβλίο των “Ηθικών Νικο-

μαχείων”, χωρισμένο σε 10 κεφάλαια ο Αριστοτέλης

πραγματεύεται την έννοια της Ηδονής μαζί με τα είδη,

τις σημασίες της και αν είναι κακόν ή αγαθόν. Ύστερα την

έννοια της Ευδαιμονίας που την θεωρεί τον πραγματικό

επιδιωκόμενο σκοπό (= τέλος) κάθε πολιτείας, η πραγμά-

τωση του οποίου εξαρτάται από την αρετή των πολιτών

(= ΠΑΙΔΕΙΑ). Επίσης εξετάζει την Αυτάρκεια του Πνευ-

ματικού Ανθρώπου, που αποδεικνύει την υπεροχή της

Πνευματικής ζωής έναντι της υλιστικής/καταναλωτικής.

«Ο Άνθρωπος θα έχει Ελευθερία μόνο στην κατανά-
λωση. Να καταναλώσει και να καταναλωθεί. Θα κινείται
αλλά δε θα συγκινείται».
(Σαράντος Ι. Καργάκος, 1937, Ιστορικός, Φιλόλογος & Δοκιμιογράφος)

Κλείνοντας ο Αριστοτέλης τα “Ηθικά Νικομάχειά” του

προαναγγέλλει το επόμενο θέμα του που είναι: «Έρευνα

για την θεωρία της Νομοθεσίας και Διδασκαλίας περί της

Πολιτικής Τέχνης», προφανώς υπονοώντας το έργο του

«ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ» σε 8 βιβλία, για να ολοκληρώσει την φι-

λοσοφική επισκόπηση των ανθρωπίνων πραγμάτων.

ΜΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 10ο ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ “ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ”

«Οἱ γάρ περί τῶν ἐν τοῖς πάθεσι καί ταῖς πράξεσι λόγοι
ἧττόν εἰσι πιστοί τῶν ἔργων». (1172α, 36-38)

(= Γιατί όπου κυριαρχούν τα συναισθήματα και οι δράσεις,

οι λόγοι πείθουν λιγότερο παρά τα έργα).

«Ἄνευ τε γάρ ἐνεργείας οὐ γίνεται ἡδονή, πᾶσαν τε
ἐνέργειαν τελειοῖ ἡ ἡδονή». (1175α, 24-25)

(= Γιατί χωρίς ενέργεια δεν υπάρχει ηδονή, και η ηδονή

καθιστά τέλεια/τελειοποιεί κάθε ενέργεια).

«Μᾶλλον γάρ ἕκαστα κρίνουσιν καί ἐξακριβοῦσιν
οἱ µεθ᾽ἡδονῆς ἐνεργοῦντες». (1175α, 37-38)

(= Γιατί όσοι ενεργούν με ηδονή διακρίνουν πολύ οξυδερ-

κέστερα τα πάντα και εκτελούν τα πάντα με μεγαλύτερη

ακρίβεια).

ΣΧΟΛΙΟ: Όποιος έχει έρωτα/μεράκι/πάθος με ό,τι ασχολεί-

ται, αποδίδει καλύτερα και απολαμβάνει τους καρπούς των

προσπαθειών του. Κατανοεί και εμπεδώνει καλύτερα ό,τι

αγαπάει/ερωτεύεται και το μεταδίδει αποτελεσματικότερα.

«Τέλος εὐδαιμονίαν τίθεμεν τῶν ἀνθρωπίνων».
(1176α, 38)

(= Θεωρούμε την ευδαιμονία πως είναι ο σκοπός των αν-

θρωπίνων ενεργειών).

«Ὁ δέ κατά νοῦν ἐνεργῶν καί τοῦτον θεραπεύων καί
διακείμενος ἄριστα καί θεοφιλέστατος ἔοικεν».

(1179α, 28-29)

(= και αυτός που ενεργεί σύμφωνα με τον νου και φρον-

τίζει αυτόν, όχι μόνο διάκειται όσο το δυνατόν καλύτερα,

αλλά είναι και πάρα πολύ αγαπητός/προσφιλής στους

θεούς).

«Διό τοῖς ἐφιεμένοις περί πολιτικῆς εἰδέναι προσδεῖν
ἔοικεν ἐμπειρίας». (1181α, 14-15)

(= Γι᾽αυτό όσοι επιθυμούν να γνωρίζουν επακριβώς την

πολιτική, οφείλουν να στηρίζονται στην εμπειρίαν).

«Ἐνδυμίωνος ὕπνον καθεύδεις»

Ας αποφύγουμε την «βαρετή/ανιαρή αθανασία» των θεών

και τον μακάριο και αιώνιο ύπνο του ωραιοτάτου νέου,

του Ενδυμίωνος, γιου του Ἀεθλίου (= αθλητικού αγώνα),

που ο Δίας του χάρισε, όταν η ετερόφωτη Σελήνη τον

ερωτεύθηκε σφόδρα επί του όρους Λάτμου της Καρίας,

ανατολικά της Μιλήτου. Αυτός απέκτησε μαζί της 50

κόρες, οι οποίες συμβολίζουν τους 50 σεληνιακούς μήνες

που παρεμβάλλονταν μεταξύ των Αρχαίων Ολυμπιάδων.

Είναι ο Πρώτος που καθιέρωσε τον αγώνα δρόμου (στά-

διον). Ο Επειός είναι ο πρώτος ανεπίσημος σταδιονίκης,

πολύ πριν από τον πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο στα-

διοδρόμο Ολυμπιονίκη Κόροιβο, τον Ηλείο. Στον αγώνα

δρόμου, ο Ενδυμίων, έβαλε έπαθλο τη βασιλεία του, με-

ταξύ των τριών γιων του. Νίκησε ο γιος του Επειός τα

άλλα του δυο αδέλφια, τον Αιτωλό, που έφυγε και ίδρυσε

την  Αιτωλία, και τον Παίονα που ίδρυσε την Παιονία,

(περιοχή μεταξύ Αξιού και Στρυμόνα).

Η παραπάνω φράση έμεινε παροιμιώδης και δηλώνει αυ-

τούς που κοιμούνται πολύ και βαθιά, (τον ύπνο του δι-

καίου), τους υπνηρούς, νυσταλέους, ναρκωμένους,

αποκοιμισμένους, αποχαυνωμένους, ή όπως τους αποκα-

λεί ο Αριστοφάνης, στους “Αχαρνείς” του, στίχ. 635,

“Χαυνοπολίτες».

«Ἡ ταπεινή ψυχή τοῖς μέν εὐημερήμασιν ἐχαυνώθη,
ταῖς δέ συμφοραῖς καθῃρέθη».
(= Αρσένιος, Παροιμιογράφος, “Αποφθέγματα”, εκατοντάς 8, 71b,

1 - ανήκει στον Επίκουρο, 341-270).

(= Ο ρηχός άνθρωπος στην ευημερία αποχαυνώνεται και

στη συμφορά καταρρακώνεται).

ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ή ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΘΩΜΕΝΟΣ

Με την Αποκολοκύνθωση ο άνθρωπος κονταίνει. Με την

προσήλωση στην Παιδεία, γίνεται ψηλότερος. Και όσο

γίνεται ψηλότερος τόσο κονταίνει ο αφέντης. Οι αφέν-

τες φαίνονται ψηλότεροι, όσο εμείς σκύβουμε το κεφάλι.

Η Αποκολοκύνθωση πασπαλισμένη με δόσεις κατατρομο-

κράτησης (σοκ και δέος) αποτελεί το πρώτο υλικό της Προ-

παγάνδας που κυριαρχεί στις Αστικο-Δημοκρατίες καθώς

αυτές σιγά σιγά και σταθερά τα τελευταία 44 χρόνια εκφυ-

λίζονται και διολισθαίνουν σε Αστικό - Τυραννίδες.

«Κείνος που στ’ αληθινά αγαπά το Λαό δε γίνεται ποτέ
αρχηγός του, γίνεται υπηρέτης του».
(Μενέλαος Λουντέμης, 1906-1977 “Αγέλαστη Άνοιξη”, Μυθιστό-

ρημα, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα”, 2000).

Οι Λατίνοι συνήθιζαν να λένε “Tolle, Lege” = πάρε/σή-

κωσε, διάβασε, (ενν. ένα βιβλίο της προκοπής) και επιχει-

ρήστε να το κάνετε πράξη. 
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ἀπαθανάτισις -εως: το να καταστήσω κάποιον αθάνατο, η απο-

θέωση, η θεοποίηση και ἀπαθανατισμός παράγεται από το

ρήμα και ἀπαθανατόω -ῶ και ἀπαθανατίζω = κλίνω προς την

αθανασία, προσπαθώ να ομοιάσω προς το θείον (θέωση),

ανάγω κάποιον στους θεούς, καθιστώ αθάνατον, τον αποθε-

ώνω. Καθίσταμαι αθάνατος, κερδίζω την αθανασία.

ἀποκολοκύνθωσις -εως: μεγάλη πνευματική κατάπτωση,

άνοια, αποβλάκωση, απηλιθίωση, απομώρανση, αποχαύνωση,

απονάρκωση, νωθρότητα σκέψης. Η εξομοίωση με κολοκύθι, η

μετατροπή του εγκεφαλικού φλοιού σε κενό κολοκύθι, η μα-

λάκυνση του εγκεφάλου, η κατάπτωση των διανοητικών ικα-

νοτήτων/δυνάμεων, παράλυση κρίσης και αντίληψης. Είδατε

πόσο παλιά είναι η σύγκριση του εγκεφάλου με το κολοκύθι;

“Ἀποκολοκύντωσις -εως” αντί ἀποκολοκύνθωσις: τίτ-

λος λατινικής σατιρικής συγγραφής από τον Λεύκιο Ανναίο Σε-

νέκα, τον νεώτερο (4-65), ο οποίος παρωδεί την αποθέωση του

αυτοκράτορα Τιβερίου Κλαυδίου. Κολόκυνθα ή κολοκυνθίς ατ-

τικώς κολοκύντη.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀπαθανατίσεως 

ἄρχεσθαι
&

Ἀποκολοκυνθώσεως
παύεσθαι
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Το Κορωπί τιμά 

και βραβεύει τους

επιτυχόντες 

στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση

Η καθιερωμένη, κάθε χρόνο, εκδήλωση αποφοίτησης

μαθητών Δημόσιας Εκπαίδευσης και βράβευσης των

επιτυχόντων μαθητών του Κορωπίου στην Τριτοβάθ-

μια Εκπαίδευση (2017-2018) διοργανώθηκε από τον

Δήμο Κρωπίας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων Σφήττεια 2018 την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου

2018, την οποία η σχολική κοινότητα  κατέκλυσε στο

ανοιχτό δημοτικό θέατρο της πλ. Δεξαμενής. 

Η εκδήλωση είχε τρία μέρη:

Α) την υπόσχεση μνήμης και χρέους των μαθητών (νέων

φοιτητών πλέον) του 3ου ΓΕΛ προς τον καθηγητή τους

Σεραφείμ Κωνσταντίνου που έφυγε πρόωρα και απροσ-

δόκητα τον Οκτώβριο του 2017 που εκφράστηκε με τον

λόγο που εκφώνησε η Ελευθερία Κυρίτση (φοιτήτρια

πλέον) εκ μέρους των συμμαθητών της τάξης της Γ΄Λυ-

κείου 2017-2018.

Β) την αισιοδοξία των επιτυχόντων, των γονέων των

καθηγητών τους και της Δημοτικής Αρχής Κρωπίας.

Στην τελετή βράβευσης προστέθηκε από φέτος ο ειδι-

κός έπαινος «ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με απόφαση

του συλλόγου διδασκόντων 3ου ΓΕΛ και απονεμήθηκε

στην Μαρία Κουρέτση (φοιτήτρια πλέον) από τον Διευ-

θυντή του 3ου ΓΕΛ, Αλέξανδρο Βεϊόγλου.

Γ) Τις βραβεύσεις του Διεθνούς Αερολιμένας «Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος» με την εκπρόσωπό του, Εύη Αναματε-

ρού -για άλλη μια χρονιά- με ένα σημαντικό χρηματικό

βραβείο στους αριστούχους μαθητές/τριες.

Συγκινητικός ο λόγος εις μνήμην 

του Σεραφείμ Κωνσταντίνου

Η φοιτήτρια πλέον μαθήτρια πριν ένα χρόνο στο 3ο ΓΕΛ

Ελευθερία Κυρίτση συγκίνησε με την ομιλία της για την

απώλεια του καθηγητή τους Σερ. Κωνσταντίνου, την

οποία είχε χειρόγραφη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«...η σημερινή ημέρα, αν και είναι πρόσημο χαράς για
μια σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, αποτελεί για
μας τους μαθητές του 3ου ΓΕΛ και ορόσημο μνήμης, για
έναν άνθρωπό μας που χάθηκε απροσδόκητα και με
πολύ τραγικό τρόπο από κοντά μας.
Αναφέρομαι στον αγαπημένο μας καθηγητή Σεραφείμ
Κωνσταντίνου, που στις 14 Οκτωβρίου 2017 έφυγε από
κοντά μας χωρίς να το περιμένει κανείς.  Τα χρόνια που
ήταν δάσκαλός μας ήταν χαρά και τιμή για μας. Η εκπαι-
δευτική του επάρκεια, η εντιμότητα, η καλοσύνη του, το
πάθος για τη δουλειά του, η έντονη επιθυμία του να μας
τα μάθει όλα, η συνέπεια έργων και λόγων του, ο αυ-
θορμητισμός του, η ειλικρίνειά του, το χιούμορ του μας
ενέπνεαν όλους».

Ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης στην ομιλία του ση-

μείωσε ότι, μπορεί να υπάρξει διέξοδος για όνειρα πραγ-
ματικής ζωής  και εργασίας στη χώρα μας τα επόμενα
έτη. Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε. 

Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι όσοι δεν πέτυχαν στις

εξετάσεις δεν σημαίνει αποτυχία, αλλά μια άλλη προ-

οπτική που μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη, ενώ παρό-

τρυνε όσους για κάποιους λόγους δεν ολοκλήρωσαν

-όλων των ηλικιών- την υποχρεωτική εκπαίδευση ή θέ-

λουν μια αλλαγή επαγγέλματος να προτιμήσουν την Δη-

μόσια Τεχνική Εκπαίδευση που στο Κορωπί λειτουργεί

το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ.

Οι βραβεύσεις με χρηματικά ποσά από τον Αερολι-

μένα αποδόθηκαν στους φοιτητές ως εξής:

1ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου:
Θεοδώρα Χ. Σουμάλα, χρηματικό βραβείο 1000€.

Τμήμα Ιατρικής Ιωαννίνων με 18.817 μόρια.  

Δημήτριος Σ. Ανδρέου, χρηματικό βραβείο 500€. 

Τμήμα  Φαρμακευτική Αθηνών με 18.326 μόρια.  

Μαρία Χ. Χριστοδούλου χρηματικό βραβείο 500€. 

Τμήμα Ψυχολογίας Αθηνών με 17.960 μόρια.  

3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου
Ευθαλία Ε. Νομικού χρηματικό βραβείο 1000€. 

Τμήμα Οδοντιατρικής Αθηνών με 18. 902 μόρια.  

Ιωάννα Ρ. Νούρια, χρηματικό βραβείο 1000€. 

Τμήμα Φαρμακευτικής Αθηνών με 18.336 μόρια.  

Ειρήνη Μαρία Α. Νικολακοπούλου, 500€. 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών με 17.915 μόρια.  

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛΚορωπίου
Νεκτάριος Α. Σταμόπουλος, 1000€. 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  με 17.990 μόρια.  

Πολυξένη Ν. Δανιήλ χρηματικό βραβείο 500€. Τμήμα Θε-

ατρικών Σπουδών Αθηνών με 14.065 μόρια.  

H εκπρόσωπος του Διεθνούς Αερολιμένα, Εύη Αναματερού

στον σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στις υψηλές επι-
δόσεις επιτυχίας και κατάκτησης θέσεων υψηλής βαθμολο-
γίας των μαθητών του Κορωπίου και σε αυτές τις
εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευ-

χαρίστησε τον Δήμο Κρωπίας για τη συνεχή αναβάθμιση

της εκδήλωσης,  αναφέρθηκε σε προσωπικές της εμπειρίες

από την αποφοίτησή της και την επιτυχία της σε Πανεπι-

στημιακό Ίδρυμα και παρέδωσε τις χρηματικές χορηγίες

στους αριστούχους πλέον φοιτητές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος

Παιανίας Σπύρος Στάμου (βράβευσε μαθητές με καταγωγή

από την Παιανία), ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κρωπίας, Νικόλαος Γιαννάκος,  ο  αντιδημάρχος Διοίκησης

και Οικονομικών, Ανδρέας Ντούνης, οι δημοτικοί σύμβουλοι

της πλειοψηφίας, ο π.πρόεδρος Δ.Σ, και δημοτικός σύμβου-

λος, Θεοφάνης Μιχαιρίνας, η Δήμητρα Μιχαιρίνα, πρό-

εδρος της Δ.Ε. Παιδείας και της Σχολικής Επιτροπής της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Αγγελική Λειβαδίτου

(γραμματέας του Δ.Σ Κρωπίας), η Ελένη Αδάμ, η Αγγελική

Μαρκαντώνη, ο Κώστας Κιούσης, ο Κωνσταντίνος Κων-

σταντάρας, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης,

Αθηνά Κιούση,  ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας,

Διονύσης Κερασιώτης διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί

και αντιπροσωπεία του Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός με επικεφαλής

την Αγγελική Γκίκα. Επίσης παρευρέθηκε ο τ. αντινομάρ-

χης Νίκος Πέππας.

Την οργάνωση και παρουσίαση της εκδήλωσης είχε εθε-

λοντικά, η Χριστίνα Παπαχρήστου, δημοτική υπάλληλος και

επικούρησε επίσης εθελοντικά η Σταματίνα Παπακωνσταν-

τίνου, δημοτική υπάλληλος.

Oι φωτογραφίες είναι από το studio Papamichali.

Η φοιτήτρια Θεοδώρα Χ. Σουμάλα (1ο ΓΕΛ),  ανάμεσα στο
δήμαρχο και την εκπρόσωπο του Αεροδρομίου.

Η φοιτήτρια Πολυξένη Ν. Δανιήλ (Εσπερινό ΕΠΑΛ) ανά-
μεσα στο δήμαρχο και την εκπρόσωπο του Αεροδρομίου.
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Γράφει ο  Νεκτάριος Καλαντζής*

Πριν από τρεις μήνες, προκηρύχτηκε η δράση «Ανοι-

κτά Κέντρα Εμπορίου» από την Ε.Ε. και το υπουργείο

Ανάπτυξης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, όπου η

υποβολή της προθεσμίας, λήσει σε λίγες ημέρες, από

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-

τητα και Καινοτομία» και έρχεται ως συνέχεια των

προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρό-

νια, εμπλέκοντας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέσω της δράσης αυτής, αναβαθμίζεται η λειτουργι-

κότητα και αισθητική της περιοχής και οργανώνεται

η οικονομική δραστηριότητα με χρήση έξυπνων

εφαρμογών.

Το πρόγραμμα στόχο έχει την αναβάθμιση της λει-

τουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβα-

σης, την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας

που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιο-

θέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι

50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρ-

χεται στο 100%. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλ-

λονται από σχήματα που θα αποτελούνται από Ο.Τ.Α.

β’ βαθμού (Δικαιούχοι) και τους τοπικούς Εμπορικούς

Συλλόγους ή τα οικεία Επιμελητήρια (Συνδικαιού-

χοι).Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμε-

νων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα

1.900.000 ευρώ , με μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογι-

σμό Δήμου έως 1.500.000 ευρώ και μέγιστο επιλέξιμο

προϋπολογισμό Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητη-

ρίου έως 400.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με την

υποβολή προτάσεων να έχει ως καταληκτική ημερο-

μηνία την 24η Σεπτεμβρίου 2018.

Το πρόγραμμα στοχεύει να αλλάξει την αρχιτεκτο-

νική όψη των κέντρων των πόλεων, με οφέλη για την

τοπική κοινωνία και οικονομία. Το «Οpen Mall» δεν θα

είναι μια σύνδεση κάποιων επιχειρήσεων που έτυχε

να συνυπάρχουν χωρικά, αλλά θα λειτουργεί ως «το-

πόσημο» για την πόλη.

Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον Γέρακα και την

Παλλήνη η απορρόφηση ενός τέτοιου προγράμματος,

που θα δώσει πνοή στα τοπικά καταστήματα, θα ενερ-

γοποιήσει ξανά τους παλΑιότερα, δραστήριους εμπο-

ρικούς συλλόγους και θα αναπλάσει τα ιστορικά

κέντρα, με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, χώρους

πρασίνου και περιπάτου, καθώς και με σύγχρονο φω-

τισμό και παρεμβάσεις που θα δώσουν επανεκκίνηση

στην τοπική αγορά.

Τόσο στο ιστορικό κέντρο του Γέρακα και πέριξ της

πλατείας με τον παλαιό σταθμό σιδηροδρόμου, ως

σύγχρονος χώρος πολιτισμού, την μετατροπή του γη-

πέδου μπάσκετ σε πράσινο και την ενοποίηση από

Εθν. Αντιστάσεως ως Μαραθώνος με πεζόδρομο και

ποδηλατόδρομο που θα τον συνδέει με αυτό του Γαρ-

γηττού, θα άλλαζε ριζικά το κέντρο του Γέρακα και

θα έδινε υψηλή αξία και εμπορικότητα, όπως και στην

Παλλήνη, με τη σύνδεση του εμπορικού δρόμου της

Λ. Μαραθώνος, με τις πλατείες Αγ.Τρύφωνος και Δη-

μαρχείου, με ποδηλατόδρομο, επιπλέον πεζοδρομή-

σεις, καθώς και ανάδειξη των ιστορικών-πολιτιστικών

μνημείων (βυζαντινό εκκλησάκι, περιστερώνες), με

σύγχρονους και οικολογικού χαρακτήρα φωτισμούς,

με απορρόφηση παράλληλα για αναπλάσεις από το

Πράσινο Ταμείο και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανά-

πτυξης.

Οι δήμοι σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλό-

γους σε κοινά σχήματα καλούνται να καταθέσουν

κοινή πρόταση που θα αφορά στη δημιουργία ανοι-

κτού κέντρου εμπορίου στο δήμο και σε περίπτωση

που ο εμπορικός σύλλογος δεν συμφωνεί, τότε ο

δήμος θα μπορεί να καταθέσει σχετική πρόταση από

κοινού με το επιμελητήριο της περιοχής.

Ο δήμος θα μπορεί να λάβει κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ

και ο εμπορικός σύλλογος ή το επιμελητήριο για το

δικό του κομμάτι παρεμβάσεων θα διαχειριστεί ένα

ποσό 2.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που θα συμμε-

τάσχει. Σημειώνεται ότι προϋποθέσεις συμμετοχής

έχουν τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις ακόμη κι αν δεν

είναι μέλη του συλλόγου, όπως επιχειρήσεις εστία-

σης, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι, ιατρεία, κέντρα αι-

σθητικής κ.λπ. Σε ό,τι αφορά στα πληθυσμιακά

κριτήρια, για την ηπειρωτική χώρα αφορά σε πόλεις

με κατοίκους από 5.000 και πάνω και για τη νησιωτική

χώρα πόλεις με 2.500 και πάνω. 

Δηλαδή το ποσό που θα διαχειριστεί ο εμπορικός

σύλλογος ή το επιμελητήριο ανέρχεται, το λιγότερο,

στα 100.000 ευρώ και το επιμελητήριο ή ο εμπορικός

σύλλογος είναι αυτοί που θα δεσμευτούν ότι θα προ-

χωρήσουν στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιο-

χής παρέμβασης με αλλαγή των προσόψεων, επί τη

βάσει μίας αρχιτεκτονικής μελέτης που θα έχει ανα-

θέσει ο δήμος και θα αφορά στην ταυτότητα που θα

έχει η περιοχή.

Η προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνι-

σμού από το Δήμο Παλλήνης θα άλλαζε την εικόνα

του Γέρακα και της Παλλήνης, με αισθητικές παρεμ-

βάσεις υψηλού επιπέδου, με μηδενικά κόστη για τον

πολίτη, ενώ οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες θα πρέ-

πει να υπογράψουν τι ακριβώς δεσμεύονται να τοπο-

θετήσουν ή να απομακρύνουν από την εξωτερική όψη

της επιχείρησής τους.

Ο δήμος με τον προϋπολογισμό του 1,5 εκατ. ευρώ

μπορεί να κάνει παρεμβάσεις για αναβάθμιση του δη-

μόσιου χώρου, όπως τις υποδομές, τη βελτίωση της

προσβασιμότητας, το μικροκλίμα, τη διαχείριση απορ-

ριμμάτων, με «έξυπνα συστημάτα» που θα επιφέρουν

μείωση λειτουργικού κόστους για τα έξοδα του

δήμου (οδοφωτισμός απορρίμματα κ.λπ.), έχοντας ως

παράδειγμα τον δήμο Τρικκαίων.

Αν οι εμπορικοί σύλλογοι ή τα επιμελητήρια και οι

δήμοι δεν προχωρήσουν σε ένα μνημόνιο συνεργα-

σίας, μία περιοχή θα χάσει περίπου 2 εκατ. ευρώ για

την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Ενώ, ο δήμος,

για μία πενταετία, θα είναι υπεύθυνος για την καλή

λειτουργία της δράσης, αλλιώς θα απεντάσσεται το

έργο και θα επιστρέφονται τα χρήματα κι αυτό γίνεται

για να υπάρχει συνευθύνη για τα έργα που θα γίνουν

και να μην εγκαταλειφθούν στην τύχη τους ή να μην

απαξιωθούν.

Τα ιστορικά κέντρα Γέρακα και Παλλήνης χρειάζονται

αναπλάσεις πλατειών, κατασκευές πεζοδρομίων, υπο-

γειοποιήσεις καλωδίων κοινής ωφέλειας, αναβάθμιση

υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων,

δημιουργία χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση συστη-

μάτων έξυπνου οδοφωτισμού, εγκατάσταση στεγά-

στρων, εργασίες ανάδειξης των ίδιων των

καταστημάτων, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα

ΑΜΕΑ, free WiFi για τους καταναλωτές-επισκέπτες,

φυτεύσεις πρασίνου και εγκατάσταση συστημάτων δια-

χείρισης της κυκλοφορίας, βελτίωση κινητικότητας,

βελτίωση μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης, δια-

χείρισης αστικών αποβλήτων, βελτίωση προσβασιμότη-

τας, που θα ανατρέψει ριζικά την εικόνα που έχουμε

σήμερα για αυτές τις γειτονιές και θα εκτινάξει την εμ-

πορική αξία των καταστημάτων και θα μπορούν να

διοργανώνονται ακόμη και Λευκές Νύχτες, με ανοιχτά

μαγαζιά 1-2 φορές το χρόνο όλο το βράδυ και παράλ-

ληλη σειρά πολιτιστικών δράσεων από το δήμο.

Για έναν  σύγχρονο Δήμο Παλλήνης, που θα στηρίζε-

ται στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με εγκα-

τάσταση Συστημάτων έξυπνης πόλης και

εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητι-

κότητας, με μοναδική ευκαιρία για το εμπορικό κέν-

τρο της πόλης του Γέρακα και της Παλλήνης, να

αποκτήσει μια νέα ταυτότητα και το «Οpen Mall» να

λειτουργήσει ως «τοπόσημο» για την πόλη.

Είναι σημαντική η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργα-

σίας και σχεδιασμού μεταξύ Δήμου Παλλήνης, κοινω-

νίας και επιχειρηματικότητας και μια μοναδική

ευκαιρία για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλη

μας, με ταυτόχρονη τόνωση του εμπορίου. 

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος,

Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος και Δη-

μοτικός Σύμβουλος Παλλήνης.

Η πρότασή μου για Ανοικτά Κέντρα

Εμπορίου «Open Malls» σε Γέρακα

και Παλλήνη, για μια έξυπνη πόλη

Εκμάθηση ξένων γλωσσών

δωρεάν από τον ΣΕΕ
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων  (ΣΕΕ) ανακοινώνει

ότι από τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 θα οργανώσει για τους/τις

φίλους/ες του νέα τμήματα δωρεάν εκμάθησης της ρωσι-

κής, της ιταλικής, της γαλλικής, της ισπανικής και της

γερμανικής γλώσσας.

Tα μαθήματα είναι για αρχαρίους, θα γίνονται ένα δίωρο

την εβδομάδα, στα γραφεία (Βουλής 44Α, 1ος όροφ., Πλ.

Συντάγματος) και θα διαρκέσουν μέχρι τέλος 1ου 2019.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, μπορούν να

αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@otenet.gr, για

να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις συμμετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12

Οκτωβρίου 2018 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

H Πρόεδρος του ΣΕΕ Δρ. Εύη Μπάτρα
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Kοινοποιήθηκαν, (oι με αριθμ. 49/2013 &

63/2013 Εγκύκλιοι και τα Γ.Ε.

Ε40/573/2014, Ε40/586/2015, Ε40/ 627/

2016 του τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 464/1156016/2017 του

Ε.Φ.Κ.Α.), οι διατάξεις του άρθρου 89,

περίπτωση Γ’ του Ν. 3996/2011, με τις

οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Ερ-

γατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), «Ειδικός Λογα-

ριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων

(Ε.Λ.Π.Κ.)», με οικονομική και λογιστική

αυτοτέλεια, με σκοπό την οργάνωση και

υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμ-

μάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμι-

σθων εργαζομένων και ανέργων σε

θερινές παιδικές κατασκηνώσεις. Με

την αριθμ. 23411/ 2131/30-12-2011 Υ.Α.,

καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης,

ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δι-

καιολόγησης των κονδυλίων του Λογα-

ριασμού αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του

Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε., κα-

θορίζεται για κάθε έτος, ο αριθμός των

δικαιούχων που εντάσσονται στα προ-

γράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους

σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋπο-

θέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαρια-

σμού ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική ει-

σφορά είκοσι (20) ευρώ ανά

εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα

από τους εργοδότες οι οποίοι καταβά-

λουν και εισφορές υπέρ του οργανι-

σμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό

λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοι-

πών εισπρακτέων εισφορών υπέρ του

Ο.Ε.Ε. από τον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. -

Ε.Τ.Α.Μ.), ο οποίος τελευταίος υποχρε-

ούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω

καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά

στον Ε.Λ.Π.Κ., προκειμένου να εξασφα-

λίζεται η υλοποίηση των κατασκηνωτι-

κών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας

εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20)

ευρώ ανά εργαζόμενο, εισπράττεται

από τον Ε.Φ.Κ.Α., ταυτόχρονα και πα-

ράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ

του Ο.Ε.Ε., και έχει εφαρμογή και στις

περιπτώσεις των νέων κατηγοριών

ασφαλισμένων, που σύμφωνα με τις

διατάξεις του Άρθρου 38 και 40 του

Ν.4387/2016, από 01/01/2017, εντάχθη-

καν ως μισθωτοί στην ασφάλιση του

Ε.Φ.Κ.Α..

Κατόπιν των ανωτέρω, στους υπόχρε-

ους εργοδότες γνωστοποιείται με μή-

νυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής

Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο απο-

δεικτικό παραλαβής ότι: «η εργοδοτική

εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με

σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού

δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδό-

τες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομο-

τεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού

Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώ-

σεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτό-

χρονα και παράλληλα με τις

ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής

περιόδου 8/2018».

Διευκρινίζεται ότι, για τους υπόχρεους

εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση

υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω ει-

σφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποι-

ηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο μέσω του

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ-

στήματος Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,

χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά

των εργοδοτών και σύμφωνα με τα

στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογι-

κής περιόδου 8/2018.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

πηγή:.e-forologia.gr

Και φέτος η Δημοτική Φιλαρμονική θα λειτουργή-

σει με συνέπεια και αγάπη για τη μουσική, προσφέ-

ροντας μια ευχάριστη και δημιουργική διέξοδο

στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών της περιοχής.

Τα μέλη της Φιλαρμονικής θα έχουν τη δυνατότητα

να διδαχθούν πνευστά και κρουστά όργανα της

αρεσκείας τους, όπως: σαξόφωνο, φλάουτο, κλα-

ρινέτο, τρομπέτα, βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι,

γαλλικό κόρνο, μπάσο τούμπα, ντραμς και άλλα

όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας. Εκτός από την εκ-

μάθηση οργάνων, τα παιδιά μαθαίνουν και θεωρία

της μουσικής, μελωδικές ασκήσεις, Dicteeκ.α.

Στόχος της Δημοτικής Φιλαρμονικής είναι η προ-

σφορά μουσικής παιδείας στα μέλη της, αλλά και

η καλλιέργεια του χαρακτήρα των παιδιών, η ανά-

πτυξη ομαδικής εργασίας, η καλλιέργεια της προ-

σπάθειας και της επιμονής για ένα καλύτερο

αποτέλεσμα και η γνωριμία με μουσικά ακούσματα

από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, το Δι-

οικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του

Δήμου και ο μαέστρος της Δημοτικής Φιλαρμονικής

καλούν όλα τα παιδιά άνω των δέκα (10) ετών από

όλες τις Δημοτικές Ενότητες, που επιθυμούν να γί-

νουν μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, να απευ-

θυνθούν για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944

154062 (Σπύρος Κόλλιας) ή στο 22990 48648 και

mail: filsaronikos@gmail.com.

Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 19:00 -

21:00 από τις 17/9/18 έως και τις 12/10/18.

Τα μαθήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική

είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν απαιτείται αγορά

οργάνων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β καλεί στην 15η/2018 Δημόσια

Τακτική Συνεδρίασή του, την 17η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και

ώρα 19:00, για συζήτηση  σε 26 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επι-

λέγουμε:

3. Έγκριση όρων για την σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους

995.000,00 € προς αγορά οικοπέδου στη Βάρκιζα.

4. Απ ευθείας αγορά απ τον Δήμο ρυμοτομούμενου τμήματος στην

συμβολή των οδών Γράμμου, Ίριδος, Παγκάλου και Διγενή, μεταξύ των

Ο.Τ. 2,4,182, 184 και 185 της Δ.Ε. Βούλας.

5. Απόφαση για την εφαρμογή στην περιοχή Πηγαδάκια Βούλας προ-

γράμματος Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμει-

κτων απορριμμάτων, με τη μέθοδο: «Κερδίζω Όσο Διαλέγω (ΚΑΔ)» &
«Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ)».

Έναρξη εγγραφών 

στη Φιλαρμονική του 

Δήμου Σαρωνικού

ΑΔΑ: ΩΝΨΞΩΛΝ-Ν01
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση: Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Πληροφορίες : Ε. Καμαργιάννης
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 24009
E-mail: ty@markopoulo.gr
Αρ. πρωτ.  12829
Μαρκόπουλο  14-9-2018
ΘΕΜΑ: «Περιληπτική διακήρυξη
για την προμήθεια ασφάλτου και
μπετόν»

Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως
εξής:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Διακήρυξης:    12828/14-9-2018
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρο-
νικός ανοικτός διαγωνισμός για
την προμήθεια ασφάλτου και μπε-
τόν, ενδεικτικού προϋπολογισμού
119932,80€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24%), η ημερομηνία
λήξης υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 09η Οκτωβρίου 2018 και

ώρα 11:00πμ Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2%
του συνολικού προϋπολογισμού
της υπ αριθμ 13/2018 μελέτης της
Τ.Υ. του Δήμου ή 2% για τα προ-
σφέροντα είδη χωρίς ΦΠΑ. Τεχνι-
κές προδιαγραφές υπάρχουν στην
υπ αριθμ 13/2018 μελέτη της Τ.Υ.
του Δήμου κριτήριο κατακύρωσης
είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης από την προσφορά
είναι για έξι (6) μήνες. Δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους
πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε
διάστημα δύο μηνών από την τμη-
ματική παραλαβή των ειδών από
την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες μέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr για το
διαγωνισμό με συστημικό αριθμό
62384.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΣ25ΩΛΝ-Κ3Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο  14-9-2018
Αρ. Πρωτ.  12844 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
28220,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας:
Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικά συμφερότερη προ-
σφορά  για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού
δαπάνης 28220,00€ πλέον ΦΠΑ
24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
6/2018 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-
σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν.4412/2016
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές

προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:30πμ
– 09:00 πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα ζητούμενα είδη της υπ αριθμ
6/2018 μελέτης προμήθειας. Εγ-
γυητική συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο είτε
από το αρμόδιο γραφείο του
Δήμου και να ζητήσουν περισσότε-
ρες πληροφορίες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00πμ –
14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 € ανά εργαζόμενο, 

για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία
Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των δημοσιεύει την παρακάτω προκή-
ρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για
τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με
προϋπολογισμό 159.500€ (πλέον
Φ.Π.Α.) και τίτλο «Προμήθεια ηλε-
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού ψυ-
χροστασίου» σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο τεύχος Διακήρυξης
του διαγωνισμού (2/2018).
Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνι-
σμού συντάχθηκε σύμφωνα με το
Μέρος Γ του Παραρτήματος V του
Προσαρτήματος  Α του ν.4412/2016
και σύμφωνα με τον Κανονισμό της
Βουλής των Ελλήνων Μέρος Β΄ (ΦΕΚ
51/Α/97), όπως ισχύει σήμερα.
1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυ-
πίας της Αναθέτουσας Αρχής. Βουλή
των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Βασιλίσ-
σης Σοφίας 11, 1ος όροφος, Τ.Κ 106
71, Αθήνα, Ελλάδα.
Υπεύθυνοι: Μ. Οικονόμου & Β. Τσομ-
πανίδης (τηλ +30 2103735317,
2103735120, Φαξ +30 2103735081).
email: energeiako_BtE@parliament.gr 
Γραμματεία: τηλ +30 210 3735317,
Φαξ +30 2103735081, email:
yeep@parliament.gr 
2. Επιλεγής τρόπος σύναψης σύμβασης.
α) Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 27 του
ν.4412/2016 και του Κανονισμού της
Βουλής όπως ισχύει.
β) Τύπος σύμβασης, για τη σύναψη
της οποίας γίνεται η πρόσκληση υπο-
βολής προσφορών: Σύμβαση προμή-
θειας με τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
ψυχροστασίου».
3. Τόπος εκτέλεσης, γενικά χαρακτη-
ριστικά του έργου.
α) Το έργο θα εκτελεστεί στο Μέγαρο
της Βουλής των Ελλήνων, Σύνταγμα,
του Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής,

Ελλάδα.
Κωδικός NUTS: GR30 EL 303.
β) Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου που
θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ένα
ψυκτικό συγκρότημα και έναν πύργο
ψύξης, με τις αντίστοιχες αντλίες, δί-
κτυο σωληνώσεων και τον απαραίτητο
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό) στο ψυ-
χροστάσιο του Μεγάρου της Βουλής
των Ελλήνων. Επίσης, περιλαμβάνον-
ται, η αποξήλωση τριών υφιστάμενων
πεπαλαιωμένων ψυκτών μαζί με τους
αντίστοιχους πύργους ψύξεως, τις
υφιστάμενες αντλίες και σωληνώσεις
του ψυχροστασίου και η απομάκρυνση
τους από το χώρο του κτηρίου. Κατά
τα λοιπά, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να
παρέχει το σύνολο των ανωτέρω υπη-
ρεσιών σύμφωνα με την Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης, η οποία
βρίσκεται στο Παράρτημα Ι – ΤΕΧΝΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της προκήρυξης
του παρόντος διαγωνισμού.
Κωδικός   CPV: 42500000-1,
42510000-4 και 51100000-3.
4. Διάρκεια σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε
90 ημέρες από την ημερομηνία υπο-
γραφής της.
5. Επικοινωνία
α) Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης
διατίθεται για ελεύθερη, πλήρη, άμεση
& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις:
(α) http://www.hellenicparliament.gr/En-
imerosi/Diakirykseis-kai-Proskliseis/Di-
akirykseis-Diagonismon/  και (β)
yeep.parliament.gr/el-gr/Προκηρύξεις .
Στην περίπτωση αυτή o παραλήπτης
αποστέλλει σχετική ενημέρωση με τα
στοιχεία του στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο (Email): energeiako_BtE@par-
liament.gr 
Η παραλαβή της Προκήρυξης μπορεί να
γίνει ακόμη και αυτοπροσώπως ή μέσω
ταχυμεταφορέα κατά τις εργάσιμες

ημέρες και μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ.-
13:00 μ.μ., από τη Βουλή των Ελλήνων
– Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Λεωφ. Βασιλίσσης Σο-
φίας 11, 1ος όροφος, Γραφείο Γραμμα-
τείας, αρμόδιοι υπάλληλοι Μ.
Οικονόμου και Β. Τσομπανίδης, τηλέ-
φωνο: 210 3735317 – fax 210 3735081. 
β) Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email): yeep@parlia-
ment.gr και energeiako_BtE@parlia-
ment.gr, το αργότερο οχτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών και απαντώνται
συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης http://www.hellenicparliament.gr/
της Βουλής των Ελλήνων, το αργό-
τερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη
λήξη της ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.
6. Ημερομηνία λήξης της υποβολής
των προσφορών.
α) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη
9η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβλη-
θούν:
Οι προσφορές  υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους είτε (α) με συ-
στημένη επιστολή προς την αναθέ-
τουσα αρχή στη διεύθυνση Βασ.
Σοφίας 11 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ( 1ος
όροφος, γρ. 18-Γραμματεία),  είτε (β)
με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής (Βασ. Σοφίας
11 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ( 1ος όροφος,
γρ.18-Γραμματεία). 
γ) Οι προσφορές πρέπει να συνταχ-
θούν στην Ελληνική γλώσσα.
Η αποσφράγιση των προσφορών σύμ-
φωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016 θα γίνει την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού, ήτοι την
09/10/2018, ώρα 10:30π.μ., οδός Βασι-
λίσσης Σοφίας 11, 1ος όροφος Τ.Κ
10671, Αθήνα.

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξα-
σφαλίσεις
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συ-
νοδεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα
ευρώ (3.190,00 €), που αντιστοιχεί
στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας
χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
09/05/2019.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαι-
τείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέ-
λεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπο-
γραφή της σύμβασης.
8. Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία 159.500,00 € πλέον Φ.Π.Α..
9. Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης) και από εθνικούς πόρους μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων ΣΑΕ2001 (αριθ. ενάριθ. έργου
2018 ΣΕ 20010000).
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμ-
περιλαμβανομένων και των προσωρι-
νών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφο-
ράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.  
11. Οικονομική και Χρηματοοικονο-
μική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να
έχουν, ως ελάχιστη προϋπόθεση, 
α) μέσο ετήσιο γενικό κύκλος εργα-
σιών των τριών (3) τελευταίων διαχει-
ριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017)
τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες
ευρώ (300.000,00 €).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανά-
δοχος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών διαχει-
ριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετή-
σιος γενικός κύκλος εργασιών, για
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστη-
ριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται
τουλάχιστον στο ανωτέρω ποσό.
12. Τεχνική και επαγγελματική ικανό-
τητα
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας, να έχουν ολοκληρώσει επι-
τυχώς τουλάχιστον 4 συμβάσεις προ-
μηθειών-εγκαταστάσεων-επισκευών
υδρόψυκτων ή αερόψυκτων ψυκτικών
συγκροτημάτων- αντλιών θερμότητας
νερού, ύψους τουλάχιστον τριακο-
σίων πενήντα χιλιάδων (350.000)
ευρώ αθροιστικά.
β) να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον δυο
διπλωματούχους μηχανολόγους ή
ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους-
ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οι οποίοι
να έχουν τουλάχιστον δεκαετή εμπει-
ρία, η οποία αποδεικνύεται από την
ημερομηνία απόκτησης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος τους και την
ασφαλιστική τους ενημερότητα
γ) να διαθέτουν πιστοποίηση για την
εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση-
τεχνική υποστήριξη από τον κατα-
σκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο
στην Ελλάδα του ψύκτη που θα προ-
σφέρουν, ή ισοδύναμο έγγραφο από
τη χώρα στην οποία δηλώνεται η έδρα

του οικονομικού φορέα.
13. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην
παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβα-
σης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονο-
μικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμο-
νωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται
για ένωση οικονομικών φορέων) ένας
ή περισσότεροι από τους λόγους, που
ορίζονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016.
14. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγω-
νισμό για διάστημα 6 μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού.
15. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
16. Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παρά-
βαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθε-
σίας, δικαιούται να ασκήσει προδικα-
στική προσφυγή ενώπιον της,
σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανο-
νισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως
ισχύει, Επιτροπής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών της Βουλής των
Ελλήνων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 48/
31.1.2018), κατά της σχετικής πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
17. Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται αποδεκτές.
18.Η διακήρυξη εστάλη στον ελληνικό
τύπο και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή
Πύλη της Βουλής των Ελλήνων στις
13/09/2018.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Εφαρ-
μογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 11 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.  2747  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ανοι-
κτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
εργασιών του έργου με τίτλο «ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ-
ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ», εκτιμώμενης
συνολικής αξίας σύμβασης
151.700.00 ευρώ (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομέ-
νων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί
με το σύστημα προσφοράς των επι-
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότη-
τας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης.
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Τηλ. 22983 20200
Telefax 22980 53482
E-mail ydra@ydra.gov.gr
• Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr  καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.ydra.gov.gr.
• Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέ-
λεσης του έργου:  EL307 
• Κωδικός CPV: 45233120-6
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης: Αποκατάσταση τμήματος τσι-
μεντοστρωμένης οδού που οδηγεί
από πόλη της Ύδρας προς την χω-

ματερή, και συγκεκριμένα από το
ξενοδοχείο MIRAMARE προς τον
Χ.Α.Δ.Α. και για μήκος 500,00μ.
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι πέντε
(5) μήνες από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών   που δραστηριοποιούνται
σε έργα οδοποιίας (Α2 Τάξη)   και
που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων.
• Λόγοι αποκλεισμού / Κριτήρια επι-
λογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22
της διακήρυξης.
• Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/16.
• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδια-
φερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Το έντυπο οικονο-
μικής προσφοράς, που θα συμπλη-
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,
παράγεται από την ειδική ηλεκτρο-
νική φόρμα του υποσυστήματος.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή προ-

σκομίζεται υποχρεωτικά από τον οι-
κονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδο-
σης, οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών είναι η 5/10/2018, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 11/10/2018, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 π.μ.
• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία, καθώς και τα απο-
δεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρημα-
τοδοτείται από το ίδιους πόρους.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο.
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμ-
φωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 2.447,00
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 5/5/2019, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
Γεώργιος Κουκουδάκης

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστη-
ρίου & Προμηθειών
Λαύριο, 10.09.2018
Αρ. Πρωτ: 13846
Κουντουριώτη 1, Λαύριο
Ταχ. Κώδικας: 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη 
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακη-
ρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλε-
κτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού
για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή) για το σύνολο των προ-
μηθευόμενων ειδών, στις τιμές της
υπ’ αριθμ.12/2018 μελέτης της Διεύ-
θυνσης Οικ. Υπηρεσιών. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός
προϋπολογισμός) ανέρχεται σε
94.295,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%
(22.630,80 ευρώ) , ήτοι 116.925,80
ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται

σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
από την έναρξή της ή έως εξαντλή-
σεως του ποσού της σύμβασης
(όποιο από δύο συμβεί πρώτο).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.
Ημερομηνία αποστολής στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών:  12 Σεπτεμβρίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών: 12 Οκτωβρίου
2018
Συστημικός Αριθμός:  64021
Επί ποινή αποκλεισμού, η προ-
σφορά των Οικονομικών Φορέων θα
συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγο-
ρίες των λιπαντικών και το σύνολο
των ποσοτήτων. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υπο-
βάλλουν μαζί με την προσφορά
τους εγγύηση συμμετοχής ποσού
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμε-
νης αξίας της σύμβασης, μη συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  το
οποίο ανέρχεται στο ποσό των χι-
λίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε
ευρώ και ενενήντα λεπτών
(1.885,90€). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομι-

κών φορέων, η εγγύηση συμμετο-
χής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τον προμηθευτή για χρο-
νικό διάστημα έξι (6) μηνών, το
οποίο υπολογίζεται από την επο-
μένη της καταληκτικής ημερομη-
νίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο σύστημα. Προ-
σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο του ανωτέρω, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχε-
τικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης παρέχονται από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 –
Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.
Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας
2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e-
mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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στα πεταχτά

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

Αλλη στόφα... κύριε Αβραμόπουλε

«Ο κ. Σαλβίνι* είναι έξυπνος άνθρωπος και οι έξυπνοι
άνθρωποι πρέπει να παράγουν πάντα έξυπνες ιδέες.
Αλλά αυτές οι ιδέες πρέπει πάντα να βασίζονται σε
αρχές, όραμα και αίσθηση του καθήκοντος... Ορισμέ-
νοι πολιτικοί πιστεύουν στην επιστροφή σε εθνικές
πολιτικές, αλλά αυτό δεν αποδίδει. Ο κόσμος έχει αλ-
λάξει. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι,
ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο… Είναι
πολύ σημαντικό ορισμένοι ηγέτες να το ξεκαθαρί-
σουν αυτό στο μυαλό τους: Ποιον θέλουν να υπηρε-
τήσουν**; Διότι ως τώρα όλες αυτές οι προτάσεις
από πολιτικούς ηγέτες δεν με βοηθούν να ανοίξω
έναν νέο δρόμο, προκειμένου να αντιμετωπίσω αυτά
τα ζητήματα».
Ήταν απάντηση σχόλιο του Έλληνα Επίτροπου στην

Ε.Ε. Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε όσα είπε ο Ιταλός

υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι για τους μετα-

νάστες.

* Ο  Ματέο Σαλβίνι είναι ο Ιταλός   

** Στο ερώτημα του Αβραμόπουλου «ποιον θέλουν να υπη-
ρετήσουν», ο Σαλβινί ήταν ξεκάθαρος: «τους Ιταλούς πο-

λίτες».
σχόλιο έκδοσης: Βλέπεις, άλλη στόφα κε Αβραμό-

πουλε! Πρώτα πατριώτες και μετά Ευρωπαίοι και παγ-

κοσμιοποιημένοι πολίτες.

"Έγκαιρη Προειδοποίηση"

Στον ραδιοφωνικό αέρα βρίσκεται το σποτ του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το Ευρω-

παϊκό Πρόγραμμα "Έγκαιρη Προειδοποίηση", μέσω

του οποίου παρέχεται δωρέαν βοήθεια από ειδικούς

σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Το σποτ θα είναι στον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3, του Alpha

9,89 και του Αθήνα 9,84 για 10 ημέρες - από τη Δευ-

τέρα 10 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Σε-

πτεμβρίου και από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως

και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, και θα ακουστεί

στο διάστημα αυτό 30 φορές ανά σταθμό.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα www.e.e.a.gr

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

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΔΕΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕ-

ΝΗΣ, το γένος ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στο ΡΙ-

ΤΖΓΟΥΝΤ, ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ και κατοικεί στο Λος

Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΟΛΥΖΩΗ, του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της

ΖΩΙΤΣΑΣ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που γεννήθηκε

στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Βάρη Αττικής,

θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Βουλιαγμένη

Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 4 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.  2666  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ανοι-
κτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ερ-
γασιών του έργου με τίτλο
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-ΒΛΥΧΟΣ
ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑΣ», εκτιμώμενης
συνολικής αξίας σύμβασης
217.347,80 χωρίς Φ.Π.Α., με κριτή-
ριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή). Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς των επιμέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότη-
τας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης.
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
Τηλ.:          22983 20200
Telefax: 22980 53482
E-mail: ydra@ydra.gov.gr
• Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.ydra.gov.gr.
• Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέ-

λεσης του έργου:  EL307 
• Κωδικός CPV: 45332200-5
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Το έργο περιλαμβάνει την κατα-
σκευή δύο (2) διαφορετικών εξωτε-
ρικών υδραγωγείων :
• Καταθλιπτικού αγωγού μεταφο-
ράς από τη γεώτρηση Γ1 στη δεξα-
μενή εξισορρόπησης ύδατος ΔΕΞ.
• Αγωγού μεταφοράς από τη δεξα-
μενή εξισορρόπησης ύδατος ΔΕΞ
στο κεντρικό φρεάτιο του Βλυχού.
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
•Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ή Α2
τάξης Κοινοπραξίες λόγω αναβάθ-
μισης πτυχίου για έργα κατηγορίας
Υδραυλικών και που είναι εγκατε-
στημένα 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.
• Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
• 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
συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέ-
τοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογικού μη-
τρώου για την ένωση (πχ κοινοπρα-
ξία).
• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
• Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
• Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/16.
• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών είναι η 28/09/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00.
• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδια-
φερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Το έντυπο οικονο-
μικής προσφοράς, που θα συμπλη-
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,
παράγεται από την ειδική ηλεκτρο-
νική φόρμα του υποσυστήματος.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή προ-
σκομίζεται υποχρεωτικά από τον οι-
κονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε

σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδο-
σης, οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
•Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 4/10/2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ.
• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία, καθώς και τα απο-
δεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματο-
δοτείται από το ΠΔΕ. Δεν προβλέπε-
ται η χορήγηση προκαταβολής στον
Ανάδοχο.
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμ-
φωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυ-
ξης.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 4.346,95
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 28/7/2019, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
Γεώργιος Κουκουδάκης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  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
Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης του κοινού και των

επαγγελματιών υγείας, για το

φάρμακο, τα δικαιώματα των

ασθενών και την σχέση του πολίτη

με τον ιατρό και το σύστημα

υγείας, με τίτλο «Σχολείο Αγωγής

Υγείας», οργανώνει η Ελληνική

Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) το Σάββατο 6

Οκτωβρίου 2018 και ώρες

10:30-14:00 στο ξεν. Wyndham

Grand Athens (Μ. Αλεξάνδρου 2,

Αθήνα │metro: Μεταξουργείο). 

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται

με τη συνεργασία του Εργαστηρίου

Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρι-

κής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης.

Βασικός ομιλητής στην εκδήλωση,

θα είναι ο Δήμητριος Κούβελας,

Καθηγητής & Διευθυντής Εργα-

στηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας,

Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν

να θέτουν τα ερωτήματά τους

προς τους ομιλητές και να λάβουν

τις σχετικές απαντήσεις.

Είσοδος Ελεύθερη 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότε-

ρες πληροφορίες και δηλώσεις

συμμετοχής μπορούν να επικοινω-

νήσουν με:

• ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α (Γραμματεία) τηλ.:

210 8847268 (10:00 – 16:00),

e-mail:info@arthritis.org.gr

• Γραμματεία εκδήλωσης, (Δευτ.-

Παρ.: 10:00-17:00), τηλ: 2103645629

Η εκδήλωση «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ»   αποτελεί δράση της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για 2η συνεχόμενη

χρονιά ενώ έχει  ήδη πραγματο-

ποιηθεί σε 10 πόλεις της χώρας

μας.  Στην Αθήνα, είναι η 2η φορά

που πραγματοποιηθεί  μετά από τη

μεγάλη ζήτηση των ασθενών. 

Η εκδήλωση στην Αθήνα είναι μία

ευγενική χορηγία των φαρμακευ-

τικών εταιρειών GlaxoSmithKline

και Stilvi.

Σχετικά με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφε-

λής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός

αναγνωρισμένος από το κράτος.  Ιδρύ-

θηκε το 1978 στην Αθήνα  και αριθμεί πε-

ρισσότερα από 700 μέλη, τα οποία  είναι

κυρίως άτομα που νοσούν  από  Ρευμα-

τικά Αυτοάνοσα  Νοσήματα, Ρευματολό-

γοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις

ρευματικές παθήσεις και άτομα που εν-

διαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυ-

τούς που πάσχουν ρευματικά αυτοάνοσα

νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται εθε-

λοντικά. 

«Σχολείο Αγωγής Υγείας»
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. . . γ ια την υγειά μας

Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που συντίθεται

στο σώμα μας. Η Βιταμίνη D έχει εξαιρετικά μεγάλη αξία

για τον οργανισμό. Είναι γνωστό ότι προστατεύει τα οστά

από τα κατάγματα και την οστεοπόρωση, αλλά έχει ρόλο

κλειδί και σε πολλές άλλες παθήσεις όπως η φυματίωση, η

ψωρίαση, η πολλαπλή σκλήρυνση, η φλεγμονώδης νόσος

του εντέρου, ο διαβήτης τύπου 1, η υψηλή αρτηριακή πίεση,

η μυοπάθεια, ο καρκίνος του μαστού και άλλοι τύποι καρκί-

νου και γενικά αυξημένη θνησιμότητα

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για βιταμίνη αλλά για

μία προ-στεροειδή ορμόνη, η οποία έχει άμεση δράση στα

γονίδια μας. Το τελικό προϊόν του μεταβολισμού της, η

Καλσιτριόλη (1,25-dihydroxyvitamin D), είναι μια σεκοστε-

ροειδής ορμόνη που αλληλεπιδρά με περισσότερα από

2,500 γονίδια στο ανθρώπινο σώμα.

Η βιταμίνη D που μεταξύ άλλων φαίνεται να έχει ισχυρή

επίδραση στους μηχανισμούς του συστήματος άμυνας του

ανθρώπινου οργανισμού (ανοσολογικό σύστημα), σε έρευ-

νες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, βρέθηκε ότι πιθανόν να

έχει σχέση με προστατευτική δράση εναντίον ασθενειών

που οφείλονται σε διαταραχές του ανοσολογικού συστή-

ματος (αυτοάνοσες ασθένειες) όπως σκλήρυνση κατά πλά-

κας και ο καρκίνος.    

Βρέθηκε ότι οι γυναίκες που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα

Βιταμίνης D, λιγότερο από 25 nmol/L (10 ng/ml), είχαν κατά

6 φορές υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν επιθετικό καρ-

κίνο του μαστού, σε σχέση με τις γυναίκες που είχαν τα

υψηλότερα επίπεδα Βιταμίνης D. 

Σε μελέτες μεταξύ των λευκών, εκείνοι με τα ψηλότερα επί-

πεδα βιταμίνης D, είχαν 62% λιγότερες πιθανότητες να

προσβληθούν από σκλήρυνση κατά πλάκας  σε σύγκριση

με εκείνους με τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στο

αίμα τους. 

Η βιταμίνη D μπορεί είτε να προλάβει, είτε να μετριάσει τα

συμπτώματα της νευροεκφυλιστικής πάθησης. Οι πρώτες

υποψίες των επιστημόνων ότι η συγκεκριμένη βιταμίνη μπο-

ρεί να έχει ευεργετικό ρόλο, προέκυψαν όταν παρατηρή-

θηκε πως η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι συνηθέστερη στις

χώρες με μικρή ηλιοφάνεια, καθώς ο ήλιος αποτελεί φυσική

πηγή της D. Όσο μακρύτερα από τον Ισημερινό και τους

τροπικούς είναι μια χώρα, τόσα περισσότερα περιστατικά

πολλαπλής σκλήρυνσης εμφανίζονται στον πληθυσμό της.

Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D μπορούν να επιδεινώ-

σουν τη σοβαρότητα της σκλήρυνσης κατά πλάκας και να

επιταχύνουν την εξέλιξη της πάθησης που βρίσκεται σε αρ-

χικό στάδιο. Οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας σε

πρόωρα στάδια, θα μπορούσαν να κατευνάσουν τα συμπτώ-

ματα της πάθησης παίρνοντας συμπληρώματα βιταμίνης D.

Κατάθλιψη και βιταμίνη D
Τα μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να προάγουν την

εμφάνιση κατάθλιψης στα ηλικιωμένα άτομα, σύμφωνα με

τα συμπεράσματα αναρτημένης ανακοίνωσης, στο 45ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και

Σακχαρώδους Διαβήτ . Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές,

τα τελευταία χρόνια η ανεπάρκεια, ή η έλλειψη βιταμίνης

D στους ηλικιωμένους, εκτός από αυξημένη συχνότητα εμ-

φάνισης σκελετικών διαταραχών, συνδέεται και με διάφο-

ρες ψυχοσωματικές διαταραχές.

Έχει φανεί ότι περίπου το 90% της βιταμίνης D που χρει-

αζόμαστε το παίρνουμε από τον ήλιο. Πώς; 

Η υπεριώδης ακτινοβολία διασπά τη χοληστερίνη που βρί-

σκεται στο δέρμα και έτσι συντίθεται η βιταμίνη D. Έχει μά-

λιστα υπολογιστεί ότι 20 λεπτά καθημερινής έκθεσης στον

ήλιο (των άνω άκρων και του προσώπου) είναι αρκετά για

να πάρουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Το υπόλοιπο

10% της βιταμίνης D που έχουμε ανάγκη το παίρνουμε από

τις τροφές (γαλακτοκομικά, αυγά και λιπαρά ψάρια). Επο-

μένως, είναι προφανές ότι η σημαντικότερη πηγή βιταμίνης

D είναι ο ήλιος και η διατροφή λειτουργεί επικουρικά.

Στη χώρα μας έχει βρεθεί ότι παρουσιάζεται σε σημαντικό

αριθμό έλλειψη της βιταμίνης D. Η ανεπάρκεια της βιταμί-

νης D λαμβάνει σήμερα διαστάσεις επιδημίας. ("Μεσογει-

ακό παράδοξο" η ανεπάρκεια βιταμίνης D σε υψηλά

ποσοστά πληθυσμών ηλιόλουστων χωρών).

Τα ευρήματα από τις μελέτες στη χώρα μας είναι συντρι-

πτικά. Σε όλες τις ομάδες ηλικιών, σε υγιείς και ασθενείς,

ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας (σε αστικά κέντρα ή αγροτι-

κές περιοχές), μικροί και μεγάλοι δεν εκτίθενται στον ήλιο

όσο χρειάζεται ώστε να παραχθούν επαρκή επίπεδα της βι-

ταμίνης αυτής.

Πού μπορεί να οφείλεται η έλλειψη;

Ο κυριότερος παράγοντας φαίνεται πως είναι ότι περνάμε

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας σε κλειστούς χώρους. 

Όπως είχαν γράψει στην επιθεώρηση «Hormones» οι επι-

στήμονες του Αγίου Σάββα, οι εθελοντές τους (ως επί το

πλείστον φοιτητές, νοικοκυρές, εργαζόμενοι γραφείων και

υπάλληλοι) παρέμεναν σε κλειστούς χώρους στο μεγαλύ-

τερο διάστημα της ημέρας και απέφευγαν την έκθεση στον

ήλιο το καλοκαίρι για να προστατευθούν από τον καρκίνο

του δέρματος. 

Η χρήση αντηλιακών επίσης μπορεί να συμβάλλει στο πρό-

βλημα. Είναι καλά γνωστό πως ένα αντηλιακό με δείκτη

προστασίας 15 μειώνει την περιφερειακή συγκέντρωση βι-

ταμίνης D έως και 26 φορές ή κατά σχεδόν 99%.

Αλλοι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο είναι η

ατμοσφαιρική ρύπανση που δρα ως φυσικό φίλτρο της υπε-

ριώδους ακτινοβολίας Β (UVB), η φθίνουσα ικανότητα πα-

ραγωγής βιταμίνης D από το δέρμα με την πάροδο της

ηλικίας, αλλά και το σκούρο χρώμα δέρματος.

Ας δούμε κάποια από τα πιθανά αίτια: 
• Στη Μεσόγειο υπάρχουν άνθρωποι με πιο σκούρο δέρμα

από ό,τι στη βόρεια Ευρώπη, οπότε η σύνθεση της βιταμί-

νης D από τον ήλιο στο δέρμα δυσχεραίνεται λόγω της με-

λανίνης. 

• Γενικά, αν και έχουμε ηλιοφάνεια αρκετούς μήνες το

χρόνο, το περισσότερο διάστημα έχουμε καλυμμένα τα

χέρια μας 

-το σημείο του σώματος όπου συντίθεται η βιταμίνη D

- με ρούχα. 

- Τα τελευταία χρόνια αποφεύγουμε τελείως τον ήλιο,

επειδή φοβόμαστε τον καρκίνο του δέρματος. Μάλιστα,

σύμφωνα με πρόσφατη ελληνική μελέτη σε γυναίκες μετά

την εμμηνόπαυση, το 28,6% των γυναικών αυτών εκτίθεν-

ται στον ήλιο λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα και αυτές

οι γυναίκες έχουν στατιστικά μεγαλύτερο κίνδυνο για οστε-

οπορωτικό κάταγμα. 

• Χρησιμοποιούμε αντιηλιακά με πολύ υψηλό δείκτη προ-

στασίας, που εμποδίζουν τη σύνθεση της βιταμίνης D στο

δέρμα. 

• Η μόλυνση της ατμόσφαιρας στις μεγάλες πόλεις όπου

κινούμαστε καθημερινά εμποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία

να φτάσει τελικά στο δέρμα μας. 

• Oι άνθρωποι μετά τα 70 τους χρόνια παρουσιάζουν μεί-

ωση της ικανότητας παραγωγής της βιταμίνης D στο δέρμα

κατά 30%. 

• Στις μεσογειακές χώρες δεν καταναλώνουμε τόσο τις λι-

παρές τροφές που περιέχουν βιταμίνη D, αφού το κύριο

λίπος της διατροφής μας είναι το ελαιόλαδο, που δεν μας

δίνει βιταμίνη D. 

- Ίσως υπάρχει μια γενετική προδιάθεση σε ορισμένους αν-

θρώπους που εμποδίζει τη σύνθεση επαρκούς ποσότητας

βιταμίνης D. 

Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο για έλλειψη Βιταμίνης D;
Αυτοί που διατρέχουν κίνδυνο για έλλειψη βιταμίνης D

είναι:

• Άτομα με περιορισμένη έκθεση στο φως του ήλιου.

• Υπερβολική χρήση αντηλιακών.

• Άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα.

• Η αστικοποίηση και η τάση της εργασίας σε κλειστούς

χώρους, καθώς και κάποιες συνήθειες ένδυσης σε ορισμέ-

νους λαούς.

Πώς ανακαλύπτουμε την ανεπάρκεια βιταμίνης D;
Ο καλύτερος τρόπος για να ελεγθεί η επάρκεια της βιταμί-

νης D στο σώμα σας είναι με ειδική εξέταση αίματος (επί-

πεδα 25-υδροξυβιταμίνης D ορού). Αν και δεν αντανακλά

τα επίπεδα της τελικής δραστικής ορμόνης, ωστόσο απο-

τελεί την μόνη σχετικά αξιόπιστη εξέταση των αποθηκών

στον οργανισμό. Δεν συνιστάται σε όλους να κάνουν αυτό

τον έλεγχο, παρά μόνο όσοι το χρειάζονται. Ο γιατρός σας

μπορεί να σας συμβουλέψει ανάλογα.

Πόσο βιταμίνη D χρειάζεστε;
Σύμφωνα με τις ισχύουσες αμερικανικές συστάσεις, ο ορ-

γανισμός των ατόμων ηλικίας 1 έως 70 ετών χρειάζεται 600

διεθνείς μονάδες βιταμίνης D την ημέρα, ενώ μετά τα 71

χρειαζόμαστε 800 μονάδες ημερησίως.

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος

medlabnews.gr

Που χρησιμεύει στον οργανισμό μας η βιταμίνη D; Τι προκαλεί η έλλειψή της;
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

wakeboard στον ΝΟΒ

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με

την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι και wake-

board διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του - κόλπο

της Βουλιαγμένης  5-6-7 Oκτωβρίου ‘18 το Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα wakeboard.  Περίπου 60 αθλητές,

κορίτσια και αγόρια, απο όλη την Ελλάδα θα αγωνι-

σθούν στο αγώνισμα του Wakeboard στις κατηγορίες

under 9, under 14, under 17, open ανδρών -γυναικών,

seniors. Και veterans. 

Οι γυναίκες των 3Β αθλούνται

Έχουμε γράψει πολλές φορές για τη δραστήρια ομάδα

γυναικών, που αθλούνται στον Αθλητικό Ομιλο Άρη

Βούλας, με δασκάλα τη Σούλα Κυριακίδου. Η χρονιά

τους κλείνει πάντα με μια όμορφη εκδήλωση.

Τώρα όμως ξεκίνησε νέα χρονιά γυμναστικής και

σας περιμένουν να γυμναστείτε μαζί και να βρείτε

τη φόρμα σας, γιατί γυμναστική σημαίνει υγεία και

ομορφιά.

Η ομάδα που εκπροσωπεί τις κυρίες της γυμναστικής 

Φιλίτσα Κοτσοβού, Χάρις Σταθάκη, 

Ευαγγελία Δανιγγέλη, 

Εύχονται Καλή Γυμναστσική Χρονιά.

Με πρωταθλήτρια Ελλάδας

τη ομάδα των γυναικών και

με συνολικά 43 Πανελλήνια,

Βαλκανικά και Διεθνή με-

τάλλια, έκλεισε η αγωνιστική

χρονιά 2018

Ακόμη μία αγωνιστική χρονιά τελεί-

ωσε για τον ΓΣ Γλυφάδας και ο απο-

λογισμός είναι κάτι παραπάνω από

θετικός. Σημαντικές επιτυχίες στον

Ελλαδικό αλλά και στο διεθνή χώρο

επισφραγίζουν την προσπάθεια αθλη-

τών, προπονητών και υποστηρικτών

του συλλόγου και σηματοδοτούν τη

συνέχιση της πορείας αυτής με ακόμη

καλύτερες προοπτικές, μεγαλύτερες

προσδοκίες και αστείρευτη θέληση. 

Ο ΓΣ Γλυφάδας, ξεπερνώντας κάθε

εμπόδιο, προσβλέπει σε μια ακόμη

καλύτερη αγωνιστική χρονιά, με

εφόδια την αγάπη των μελών του

για τον στίβο, τον αθλητισμό μακριά

από κάθε είδους ουσίες και την

εδραίωση των αξιών που προασπί-

ζουν την ευγενή άμιλλα και τα ολυμ-

πιακά ιδεώδη.

σημείωση έκδοσης: Ελπίζουμε ότι ο
Δήμος Γλυφάδας θα διαθέσει χώρο
για την άθληση των παιδιών, όσο επι-
σκευάζονται οι εγκαταστάσεις που γυ-
μνάζονταν. Είναι καθήκον μας στις
νέες γενιές, που δεν γονατίζουν...

Την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικό-

τητας θα γιορτάσουν οι Δήμοι Αλί-

μου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου με

μια μεγάλη ποδηλατοδρομία, το

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, με στόχο

την ανάδειξη της λειτουργίας του

Συστήματος Κοινόχρηστων ποδηλά-

των πόλης i-bike που λειτουργεί

στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας,

με  χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. 

Η ποδηλατοδρομία θα ξεκινήσει το

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στις 17.00

από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (εί-

σοδο του Δημοτικού Αθλητικού Κέν-

τρου ΔΑΚ), θα διασχίσει το

παραλιακό μέτωπο κάνοντας στάση

στην παραλία Αλίμου, στις 18.00 και

στην παραλία Γλυφάδας, στις 19.00

και θα καταλήξει στη Β’ Πλαζ Βού-

λας, στις 20.00 όπου θα πραγματο-

ποιηθεί μεγάλη συναυλία με τον

Κώστα Μακεδόνα (εντός της Β’

Πλαζ). Παράλληλα με την ποδηλα-

τοδρομία και μέχρι την ολοκλήρωσή

της, κάθε Δήμος θα φιλοξενήσει μι-

κρές εκδηλώσεις προώθησης της

χρήσης του ποδηλάτου και ανάδει-

ξης των ωφελειών της βιώσιμης κι-

νητικότητας στις καθημερινές

μετακινήσεις μας. Χορηγός της

διοργάνωσης και των εκδηλώσεων

είναι η Εθνική Τράπεζα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν

στη δράση, μπορούν να συμμετέ-

χουν με δικά τους ποδήλατα ή να

κάνουν χρήση των ποδηλάτων i-

bike. Ο κάθε ποδηλάτης μπορεί να

επιλέξει σημείο εκκίνησης και τερ-

ματισμού όποια στάση της διαδρο-

μής επιθυμεί.

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

πόλης i-bike, εγκαταστάθηκε για πρώτη

φορά το 2014 στη Θεσσαλονίκη και τον

Ιούνιο του 2016 ξεκίνησε την παρουσία

του στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.  

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τα ποδή-

λατα i-bike του παραλιακού μετώπου,

από το 2016 μέχρι και σήμερα, εξυπη-

ρετούν περισσότερους από 2.500 χρή-

στες. 

Στους 12 σταθμούς ποδηλάτων πραγ-

ματοποιήθηκαν από πολίτες και επισκέ-

πτες της Αθήνας περισσότερες από

19.000 μισθώσεις ποδηλάτων και εκτι-

μάται ότι διανύθηκαν περισσότερα από

150.000 χιλιόμετρα με ποδήλατο. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση

τουλάχιστον 25 τόνων διοξειδίου του

άνθρακα (CO2), καθώς υπολογίζεται ότι

κάθε χιλιόμετρο ποδηλασίας εξοικονο-

μεί 271 gr CO2 σε σχέση με την χρήση

αυτοκινήτου για την ίδια απόσταση.

Παντού με ποδήλατο στους παραλιακούς δήμους της Αθήνας!
Μεγάλη ποδηλατοδρομία και συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στις  22 Σεπτεμβρίου

Με μεγάλες ελπίδες ξεκινά και τη νέα χρονιά

ο Γυμναστικός Σύλλογος  Γλυφάδας 
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...στο κύλισμα της μπάλας

NATIONS LEAGUE
Το νέο «χαρτί» στο παιχνίδι των κερδών

Με τον τζίρο στην ποδοσφαιρική βιομηχανία παγκοσμίως

να έχει εκτοξευτεί σε αστρονομικά ύψη, είναι εμφανής τα

τελευταία χρόνια η προσπάθεια των δύο μεγαλύτερων πο-

δοσφαιρικών οργανισμών, FIFA και UEFA, για αλλαγές και

καινοτομίες, είτε στο ίδιο το άθλημα είτε στις διοργανώσεις

του. Σχέδια που φυσικά στόχο έχουν τα ακόμα μεγαλύτερα

κέρδη, μέσω της δημιουργίας νέων ελκυστικών ποδοσφαι-

ρικών «προϊόντων» και της προσέλκυσης νέων επενδυτών

στο χώρο. Αλλωστε, το ίδιο το άθλημα έχει μετατραπεί σε

πανάκριβο εμπόρευμα και πεδίο επιχειρηματικών ανταγω-

νισμών ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους με έπαθλο με-

γαλύτερο μερίδιο της «πίτας» των κερδών.

Από την άλλη, η αναζήτηση νέων δρόμων για αύξηση των

εσόδων απαιτεί και αλλαγές σε ό,τι ίσχυε για χρόνια και

είχε αποκτήσει έναν «παραδοσιακό» χαρακτήρα. Σε αυτό

το σκεπτικό, για παράδειγμα, εντάσσονται οι αλλαγές που

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ή που αναμέ-

νεται να πραγματοποιηθούν, σε σχέση με τους κανονι-

σμούς του αθλήματος αλλά και με τις διοργανώσεις που

αποτελούν τη «βιτρίνα» του «προϊόντος», προκειμένου

αυτό να γίνει πιο ελκυστικό.

Πάνω απ' όλα η εμπορικότητα
Στα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το νέο «φρούτο» της

UEFA είναι η καινούργια διοργάνωση σε επίπεδο Εθνικών

ομάδων, το περίφημο Nations League, που ξεκίνησε στις 6

Σεπτέμβρη. Η νέα διοργάνωση ουσιαστικά ήρθε να αντικα-

ταστήσει τους διεθνείς φιλικούς αγώνες, που σε εμπορικό

επίπεδο βρίσκονταν στην πλέον χαμηλή βαθμίδα και δεν

απέφεραν όσα περίμεναν UEFA και πολυεθνικές. Ετσι, ως

λύση στο πρόβλημα της απώλειας εσόδων ήρθε η δημιουρ-

γία μιας διοργάνωσης με τα απαραίτητα δέλεαρ σε αγωνι-

στικό ή οικονομικό επίπεδο, τα οποία προβλέπεται να

αυξήσουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις Εθνικές ομάδες

και φυσικά να κάνουν το εγχείρημα σαφώς πιο ενδιαφέρον

και καλύτερο εμπορικά.

Στην περίπτωση του Nations League, το «τυράκι» της UEFA

στο μεν αγωνιστικό σκέλος έγκειται στη δυνατότητα προ-

βιβασμού μιας Εθνικής ομάδας από τη χαμηλότερη στην

υψηλότερη κατηγορία, καθώς και στη διεκδίκηση μιας

θέσης για το Euro 2020, στο δε οικονομικό στο μοίρασμα

ενός ποσού άνω των 75 εκατ. ευρώ με τη μορφή επιδομά-

των και μπόνους στις ομάδες, και κυρίως στους νικητές.

Οσο κι αν οι παράγοντες της UEFA πριν από λίγους μήνες,

κατά την επίσημη εξαγγελία της διοργάνωσης, διαφήμισαν

το ότι πλέον μέσω του Nations League δίνονται ευκαιρίες

διάκρισης ακόμα και σε Εθνικές ομάδες χαμηλότερης δυ-

ναμικότητας (που δεν θα έχουν τύχη στα προκριματικά), ο

πραγματικός λόγος της δημιουργίας της διοργάνωσης είναι

πολύ διαφορετικός: Στο σημερινό εμπορευματοποιημένο

ποδόσφαιρο, για τους οργανισμούς που κατέχουν τα «κλει-

διά» του αθλήματος αλλά και για τις συνεργαζόμενες πο-

λυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο χώρο θα πρέπει να

ελαχιστοποιηθούν - έως και να εξαφανιστούν εντελώς - οι

περιπτώσεις απώλειας κερδών από κάτι που δεν πουλάει...

Το επικίνδυνο του εγχειρήματος
Ωστόσο, πέραν των οικονομικών σχεδιασμών των ιθυνόν-

των του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και των πολυεθνικών

συνεργατών τους, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Η νέα

διοργάνωση έρχεται να «φορτώσει» ακόμα περισσότερο το

ήδη ασφυκτικό για τους παίκτες αγωνιστικό πρόγραμμα, με

τις φωνές ενάντια στις υπερβολικά πολλές αγωνιστικές

υποχρεώσεις να αυξάνονται.

Παράλληλα, ιατρικές έρευνες συνδέουν την κόπωση και

την πίεση για το αποτέλεσμα με αρκετά προβλήματα υγείας

που εμφανίζονται στους ποδοσφαιριστές. Με τα νέα δεδο-

μένα, η σχετική «χαλαρότητα» που χαρακτηρίζει τους φι-

λικούς αγώνες αναμένεται να αντικατασταθεί από τον πιο

έντονο ανταγωνισμό για το αποτέλεσμα, ο οποίος θα προ-

κύψει από την αύξηση της πίεσης για την υλοποίηση των

στόχων κάθε Εθνικής ομάδας. Και φυσικά θα πρέπει να ση-

μειωθεί ότι μετά τη λήξη του εν λόγω τουρνουά το Νοέμ-

βρη του 2018, το Νοέμβρη του 2019 οι Εθνικές ομάδες θα

μπουν σε μια ακόμη πιο απαιτητική διαδικασία, τα προκρι-

ματικά για το Euro 2020.

Ετσι, αρκετοί ήταν οι ομοσπονδιακοί προπονητές που αν-

τέδρασαν στο νέο εγχείρημα, θέτοντας το σοβαρό ζήτημα

της κόπωσης και της πίεσης των παικτών, αλλά και εκείνο

του περιορισμού της δυνατότητας κατάλληλης προετοιμα-

σίας, την ευκαιρία για την οποία προσέφεραν οι φιλικοί

αγώνες.

Η νέα διοργάνωση
Στη νέα διοργάνωση συμμετέχουν και οι 55 εθνικές ευρω-

παϊκές ομοσπονδίες. Τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα

χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες (A, B, C, D) βάσει του

ranking της UEFA, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά την

ολοκλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ 2018, στις

11 Οκτώβρη 2017. Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 4 ομί-

λους, με 3 ή 4 ομάδες ο καθένας.

Οι νικητές των ομίλων στις κατηγορίες Β, C και D θα παίρ-

νουν την άνοδο για την επόμενη κατηγορία.

Οι νικητές των ομίλων της κατηγορίας Α θα κοντράρονται

μεταξύ τους για τον τροπαιούχο του τουρνουά (πλέι οφ).

Οι νικητές των ομίλων στις υπόλοιπες κατηγορίες πέραν

του προβιβασμού θα παίζουν μεταξύ τους και στην τελική

φάση της κάθε κατηγορίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο

τελικός νικητής της κατηγορίας.

Αντίθετα, οι τελευταίοι του κάθε ομίλου στις κατηγορίες Α,

Β και C θα υποβιβάζονται στην αμέσως χαμηλότερη κατη-

γορία.

Εκτός όμως του στόχου της διάκρισης στην ίδια τη διοργά-

νωση, για τις Εθνικές ομάδες υπάρχει και ανώτερος στό-

χος, που σχετίζεται με τις 4 θέσεις συμμετοχής στο Euro

2020 που θα δοθούν μέσω του Nations League. Τις θέσεις

αυτές θα εξασφαλίσουν οι νικητές κάθε κατηγορίας.

Σημειώνεται πως η τελική φάση του Nations Cup (τα πλέι

οφ των κατηγοριών) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το

Μάρτη του 2020 και αφού έχουν ολοκληρωθεί τα επίσημα

προκριματικά για το Euro, προκειμένου να μην υπάρχουν

αδιάφορες ομάδες στα προκριματικά .

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμνα-

στικών Αθλητικών Σωματείων

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Η Αρχαιότερη Αθλητική Ομοσπονδία, παγκο-

σμίως…Καθοριστικός ο ρόλος της, στους ΠΡΩΤΟΥΣ

Ολυμπιακούς Αγώνες στην ΑΘΗΝΑ, το 1896.

Μέχρι εδώ, ας πούμε καλά. Όμως από τότε μέχρι σήμερα

5/9/2018, 122 χρόνια, οι Κυβερνώντες αυτή την Πανέ-

μορφη ΧΩΡΑ, δεν κατάφεραν να θεμελιώσουν,

“ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ και ΥΓΕΙΑ”.  Απο-

τέλεσμα, μέχρι σήμερα …η ΕΛΛΑΔΑ να μην έχει ούτε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  ούτε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Όλα τα αθλητικά ΤΑ-

ΛΕΝΤΑ σε όλα τα Αθλήματα έχουν βρεθεί και εξακολου-

θούν να βρίσκονται εντελώς συμπωματικά. Η ανάδειξη

όλων των  Πρωταθλητριών και Πρωταθλητών οφείλεται

κυρίως στις δικές τους προσπάθειες, των οικογενειών

τους και  των προπονητών τους.  

Γιατροί δεν υπάρχουν αφού στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρ-

χει Έδρα Αθλητιατρικής! Επίσης μέχρι σήμερα, δεν υπάρ-

χει σωστά οργανωμένη (Αθλητική Υλικοτεχνική Υποδομή)

παρά το γεγονός, ότι από το 1960 έχουμε τη Γ. Γ. ΑΘΛΗ-

ΤΙΣΜΟΥ. Για μένα κακώς· έπρεπε να προηγηθούν άλλα

σοβαρότερα ζητήματα, όπως η ΠΑΙΔΕΙΑ… κάτι που περι-

μένουμε από τις ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 122 χρόνια.

Αυτοί  οι ΑΝΙΚΑΝΟΙ, αντιθέτως, οδήγησαν τη ΧΩΡΑ σε

εξαθλίωση.  Καταστροφές, πόλεμους, με εκατομμύρια νε-

κρούς, κυρίως παιδιά, πείνα, ανεργία σωματεμπορία, ναρ-

κωτικά, μαύρο,  Χρήμα, λαθρεμπόριο, συμμορίες και

βεβαίως το πέρασμα των ΣΠΟΡ στα χέρια του  Μ. Κεφα-

λαίου… Εκεί βρίσκονται ΣΗΜΕΡΑ ο Αθλητισμός, ο ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΜΟΣ,  η ΥΓΕΙΑ και γενικότερα  η ΖΩΗ μας. Και το

Ερώτημα: ΑΞΙΖΕΙ  τον  ΚΟΠΟ αυτός ο  τρόπος ΖΩΗΣ που

μας επιβάλουν οι έχοντες η μήπως θα πρέπει να αρχί-

σουμε κάποια στιγμή να σκεπτόμαστε;;;;

ΜΠΑΣΚΕΤ

Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 στην

Κίνα «αγκάλιασε» η Εθνική ομάδα μπάσκετ, που στο

Ηράκλειο πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Σερβίας με 70-

63 στην πρεμιέρα του ομίλου της για τη β' προκριμα-

τική φάση. Η Εθνική διατήρησε έτσι το αήττητο της

στα προκριματικά, φτάνοντας σε απολογισμό 7-0 νίκες

συνολικά και «κλειδώνοντας» τη μία από τις τρεις θέ-

σεις που οδηγούν στην Κίνα. Ακολουθεί η εκτός έδρας

αναμέτρηση με αντίπαλο τη Γεωργία, την Κυριακή

(18.00 - ΕΡΤ).

Πληρώνει τη φωτοβολίδα 

ο ΠΑΟΚ

Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της

Super League επέβαλε πρόστιμο 20.750 ευρώ στον

ΠΑΟΚ για ρίψη φωτοβολίδας στο γήπεδο της Νέας

Σμύρνης από οπαδούς του, κατά τη διάρκεια του

αγώνα με τον Πανιώνιο. Επιπλέον, με πρόστιμο ύψους

13.500 ευρώ τιμωρήθηκαν οι «κυανέρυθροι» για τη

συμπεριφορά των δικών τους οπαδών.

ΠΟΛΟ

Στην οκτάδα η Εθνική 

νέων γυναικών

Ανετη πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία πήρε η Εθνική

πόλο νέων γυναικών, μετά τη νίκη της με 12-6 επί της

Μεγάλης Βρετανίας στον αγώνα μπαράζ. Η Ελλάδα

θα διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά με αντί-

παλο την Ισπανία.

Τα γκολ της Εθνικής: Πρωτοπαπά 2, Ελληνιάδη 4,

Γρηγοροπούλου 1, Κοντονή 1, Μυριοκεφαλιτάκη 3,

Κανετίδου.



Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα πλαίσια

του οράματος για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας

και με ίσες ευκαιρίες για όλους, κοινωνία, στηρίζει

το πρόγραμμα κατά της βίας των γυναικών EVA-

FEM το οποίο υλοποιείται από την Ομοσπονδία

IKKAIDO της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου

και των Σκοπίων, το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και τον Αθλητικό Σύλλογο Οκινάουα Καράτε

«Λεύκαρος». 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κορίτσια και γυναί-

κες ηλικίας 14 έως 27 ετών από έξι ευρωπαϊκές

χώρες με σοβαρό σωματικό ή και ψυχικό τραύμα

και προβλήματα ψυχικής υγείας. Στόχος του EVA-

FEM είναι η ομαλή επανένταξη αυτών των γυναι-

κών στην κοινωνία. Η δράση συγχρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη βέλτιστη υλο-

ποίησή της στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά

ιδιωτών και επιχειρήσεων.  

O Δήμος 3B θα τις φιλοξενήσει και αισιοδοξεί ότι

οι  επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και το σύνολο

των κατοίκων της πόλης θα συμμετέχουν στη

δράση προσφέροντας με τους ακόλουθους τρό-

πους:

Για τις επιχειρήσεις εστίασης:

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να αναλάβουν εξ’

ολοκλήρου ένα από τα γεύματα (πρωινό, δεκα-

τιανό, γεύμα και βραδινό, στο δικό τους χώρο ή σε

χώρο που θα προτείνει ο Δήμος), μπορούν να δη-

λώσουν την πρόθεσή τους καθώς και τις ώρες και

ημέρες που τους εξυπηρετεί, στα τηλέφωνα 213

2020141 - 2.

Για τις λοιπές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες:

Όσοι είναι σε θέση να συμβάλουν οικονομικά με

οποιοδήποτε ποσό στην υλοποίηση της δράσης, ο

αριθμός λογαριασμού είναι: τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR 7501721190005119083667546, Αθλητικός

Σύλλογος ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ΛΕΥΚΑΡΟΣ, με αι-

τιολογία «πρόγραμμα EVA-FEM».

Καλούμαστε όλοι να δείξουμε έμπρακτα την αλλη-

λεγγύη, τη φιλανθρωπία και κυρίως να αναδείξουμε

το υψηλό αίσθημα φιλοξενίας που διακρίνει το

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το πρόγραμμα EVA-FEM ξεκίνησε τον Ιανουάριο του

2018 και στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί από τις 24 έως τις

30 Σεπτεμβρίου, όπου θα συμμετέχουν 47 κορίτσια και

γυναίκες των οποίων η διαμονή θα πραγματοποιηθεί στον

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η διαμονή, η μετα-

φορά και οι δραστηριότητες του προγράμματος παρέχον-

ται από τους διοργανωτές (χωρίς καμία απολύτως

επιβάρυνση στον Δημοτικό προϋπολογισμό). Κατά τη

διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχουσες θα έχουν

τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην πόλη μας, να παρα-

κολουθήσουν συμβουλευτικές συνεδρίες με θέματα

όπως η επικοινωνία, η οικονομική δικαιοσύνη, η σεξουα-

λική υγεία, η κριτική σκέψη και η βία με βάση το φύλο

μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων και παράλληλα να

έρθουν σε επαφή με την αυτοάμυνα από εξειδικευμένους

εκπαιδευτές πολεμικών τεχνών. 
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Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Φιλοξενούμε 47 γυναίκες που έχουν δεχθεί βία 

Μπορείτε να βοηθήσετε;

O Δήμος 3Β οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: «Δια-

λογή στην Πηγή στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών

αποβλήτων», στο πλαίσιο της ενίσχυσης συμμετοχής των πολι-

τών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογμής αντα-

ποδοτικών συστημάτων, Benefit As you Save- BAS.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι πέντε και απευθύνονται σε: ερ-

γαζόμενους στο Δήμο, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας της εκπαί-

δευσης συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής,

αυτοδιοικητικά στελέχη, εκπροσώπους συλλογικών φορέων, δη-

μοσιογράφους και γενικότερα σε κάθε ενεργό πολίτη που διατί-

θεται να συμβάλλει στην εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή,

στην μείωση, ανακύκλωση και γενικότερα ανάκτηση των απορ-

ριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Διάρκεια κάθε σεμιναρίου : 50 ώρες

Μέθοδος υλοποίησης : συνδυασμός συμβατικής εκπαίδευσης και

εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως

Περίοδος υλοποίησης : Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018

Χώρος διεξαγωγής : Αίθουσα συνεδριάσεων, Δημοτικό κατά-

στημα Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2 – Βουλιαγμένη

Τα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα δοθεί βεβαίωση παρακολού-

θησης από το Δήμο.
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Κα Πέρρα 213 2019981/ 86, fax 210 9654495, e-mail:

balmed.bas@gmail.com

κα Σωτηροπούλου 2102587387, e-mail : sotiropouloue@techniki-

ekp.gr

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με τη συμμετοχή των ΠΟΛΙΤΩΝ


