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«Τίποτα πιο δραστικό, για να εισαγάγω τα
ήθη ενός ξένου λαού, από το να επισημο-
ποιήσω τη γλώσσα του»!

Μέγας Ναπολέων1

«...έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία
και γλώσσα;» Διον. Σολωμός

«Θα σας...». «Διαγράφονται τρεις λέξεις»! «;Δια-
γράφονται», αλλά μένουν. Γνωστός νομικίστικος

τρόπος, για να πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις!...

Αυτό μου θύμισαν οι ...διευκρινίσεις Ζάεφ για τις δη-

λώσεις του περί «μακεδονικής γλώσσας που θα δι-
δάσκεται στην Ελλάδα»! Αυτά, κι ακόμα

πληρέστερα, τα παρακάτω έλεγε ο

“διαλακτικός” πρωθυπουργός της

FYROΜ στη Βουλή των Σκοπίων,

απαντώντας στους βουλευτές της

αντιπολίτευσης: «Μιλάτε για τους
Μακεδόνες στην Ελλάδα με τόσο
πάθος, κι αυτό είναι θαυμάσιο! (θέτει

έμμεσα ο ...πονηρούλης θέμα “μακε-

δονικής” μειονότητας στην Ελλάδα)

και συνεχίζει: «...Ας αναρωτηθούμε
τι κάναμε γι’ αυτούς, εδώ και 27 χρό-

νια. (...) Η επίλυση αυτού του προβλήματος που εί-
χαμε για 27 χρόνια, αυτό ήταν ένα βάρος στους
ώμους μας (...) Τώρα έχουμε ευκαιρίες για τα παιδιά
στην Ελλάδα να μάθουν τη μακεδονική γλώσσα.
Μέχρι τώρα αυτό απαγορευόταν· ήταν ταμπού», φέ-

ρεται να δήλωνε από το επίσημο βήμα της Βουλής

των Σκοπίων, ο Ζάεφ.

Κι εμείς, τι κάνουμε εδώ και 197 χρόνια, και ιδιαί-

τερα τις τελευταίες δεκαετίες; Είμαστε trendy,  cool

και fan του δυτικότροπου ελλειματικού τρόπου σκέ-

ψης και έκφρασης.

Ασχημονούμε, βιάζουμε, αλλοιώνουμε και σκοτώ-

νουμε την ωραιότερη και πληρέστερη γλώσσα του

κόσμου· τη “μητέρα” πολλών γλωσσών και την ανα-

γκαία ρίζα υψηλών εννοιών, σ’ όλες τις γλώσσες

του κόσμου                                  συνέχεια στη σελ. 2
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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

(δημοκρατία, φιλοσοφία, τραγωδία κ.λπ.) για να δεί-

ξουμε ότι είμαστε αγγλομαθείς, ν’ αποδείξουμε ότι

είμαστε “in” και να επιδείξουμε τον κοσμοπολιτισμό

μας!

Δεν συνειδητοποιούμε ότι αλλοιώνοντας το συντα-

κτικό μας, με τη χρησιμοποίηση βοηθητικών ρημάτων,

εκεί που δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε το αντί-

στοιχο ακριβές ρήμα, πλήττουμε βάναυσα την τελει-

ότητα της γλώσσας μας. Αντί να επιδιώκουμε τη

βελτίωση της ξένης γλώσσας, υποβαθμίζουμε τη δική

μας. Αξίζει να υπενθυμίσω τι έλεγε ο Έρασμος2 τον

15ο (αρχές 16ου) αιώνα απευθυνόμενος στο φίλο του

Μαρτίνο Ντόρπιους: «...επειδή σ’ αγαπώ δεν θα πάψω
να σε παρακινώ να προσθέσεις στις γνώσεις σου τη
μελέτη των ελληνικών(...) ξέρω πολλούς που ξανά-
νιωσαν μαθαίνοντας αυτή τη γλώσσα, γιατί παρατή-
ρησαν πως δίχως αυτή (την ελληνική), η μελέτη της
φιλολογίας είναι κουλή και γκαβή»!
Η γλώσσα είναι από τους βασικότερους και ισχυρό-

τερους συνδετικούς κρίκους ενός έθνους· «το ομό-
γλωσσον» κατά τον Ηρόδοτο.

Εδώ επιτρέψτε μου να παρεμβάλλω τον ορισμό του

έθνους όπως ορίζεται από έναν ακροδεξιό καθηγητή

της Γεν. Πολιτειολογίας, τον Δ. Βεζανή και έναν

ακροαριστερό ηγέτη και πολιτικό, τον Ι.Β. Στάλιν:

«Έθνος λέγεται λαός τα μέλη του οποίου συνδέονται
μεταξύ των δι’ ειδικού δεσμού φύσεως ηθικής και
προνομιακής συνισταμένου εις κοινότητα γλώσσης,
θρησκείας, (αν και δεν την θεωρεί conditio sine qua
non) και ιστορίας, πηγάζοντος είτε από κοινήν κατα-
γωγήν είτε από κοινήν ιστορίαν και καταλήγοντος εις
την αίσθησιν μιας κοινής ιστορικής αποστολής»3, λέει

ο Βεζανής.

«Έθνος είναι η ιστορικά διαμορφωμένη σταθερή κοι-
νότητα ανθρώπων, που εμφανίστηκε πάνω στη βάση
της κοινότητας της γλώσσας, του εδάφους, της οι-
κονομικής ζωής και της ψυχοσύνθεσης που εκδηλώ-
νεται στην κοινότητα του πολιτισμού»4, όπως το

ορίζει ο Στάλιν στο άρθρο «Το εθνικό ζήτημα και ο
μαρξισμός».
Ας μου επιτραπεί να το ορίσουμε το έθνος με πιο

απλά λόγια και πιο εκσυγχρονισμένα, σήμερα που η

κινητικότητα των λαών είναι πιο εύκολη, πιο συχνή,

πιο διάσπαρτη και πιο ατομική. Σήμερα, που οι θεοί

δεν είναι οι πατρώοι, δεν είναι εθνικοί και το θρησκευ-

τικό αίσθημα είναι πιο χαλαρό, πιο ασαφές και πολυ-

σήμαντο. Το δε “ομότροπον”, δηλαδή τα έθιμα, οι

παραδόσεις και οι συνήθειες μοιάζουν να είναι πιο

σταθερά στοιχεία, έστω και σύμμεικτα με νέους και-

νοφανείς και ξενόφερτους τρόπους.

Έθνος είναι ομοειδής κοινότητα ανθρώπων - λαού

εν δυνάμει· δηλαδή διαχρονικά και διατοπικά, με εν-

συνείδητο αυτοπροσδιορισμό ένταξης και ιστορικής

καταγωγής.

Όσο η κοινή γλώσσα αμβλύνεται – αποδυναμώνεται,

αποδυναμώνεται και η εθνική συνείδηση.

Οι ειδικοί επιστήμονες πρέπει ν’ ασχοληθούν με το

θέμα γλώσσα και έθνος.

Η γλώσσα ενός λαού δεν είναι λέξεις και γράμματα

«ατάκτως ερριμμένα». Δεν είναι άναρθροι ήχοι ή λα-

ρυγγισμοί. Δεν είναι γραμμές και σχήματα που δεν

έχουν σχέση με νοητικές λειτουργίες.

Τουναντίον εκφράζουν απλές ή περίπλοκες νοητικές

λειτουργίες ως αποτέλεσμα διανοητικής εξέλιξης του

εγκεφάλου και αλληλεπιδρούν στην εξέλιξη αυτή.

Ομόγλωσση λοιπόν έκφραση των νοηματικών λει-

τουργιών, δηλούν και ομονόηση – συμφωνία – αρμο-

νία. Δηλώνουν ταυτότητα νου, σκέψεως και

διαθέσεως, δηλαδή σύμπνοια.

Η Αλλογλωσσία πιθανόν να εκφράζει ετερότητα νοη-

ματικών λειτουργιών, διαφορετικό τρόπο σκέπτεσθαι

και πιθανή δυσαρμονία

Πολυγλωσσία δε, σύγχυση νοητική και πιθανή νοη-

τική Βαβέλ.

Η ετερογλωσσία πιθανόν να επιφέρει και νοητική δια-

φοροποίηση, αλλοίωση.

Για όλα αυτά κρατώ τις επιφυλάξεις μου, γιατί δεν

είμαι ειδικός. Σκέψεις κάνω· υποθέτω. Πάντως δεν

πρέπει να είναι τυχαία και η συμπάθεια που αναπτύσ-

σεται προς τους λαούς των οποίων τη γλώσσα μαθαί-

νουμε και ομιλούμε. Ενίοτε και ο θαυμασμός·―

δικαιολογημένος ή μη, ειδικότερα όταν έχουμε σπου-

δάσει ή και συνδεθεί ερωτικά και οικογενειακά με αλ-

λοεθνές άτομο.

――――――――
1. Ναπολέων Βοναπάρτης: Σχόλια «κατά φράση» στο βι-

βλίο «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» του Νικολό Μακιαβέλλι. Έκδοση

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, 2018, κεφ. 3, σελ. 92-93.

2. Έρασμος (Ολλανδός Θεολόγος, 1469-1537) ΜΩΡΙΑΣ ΕΓ-
ΚΩΜΙΟΝ, εκδ. Ηριδανός, Μεταφρ. Στρατής Τσίρκας, εισαγ.

σελ. 19).

3. Δ. Βεζανή: ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, κεφ. Γ΄, σελ.  49.

4. Ι.Β. Στάλιν: «Το εθνικό ζήτημα και ο Μαρξισμός», μπρο-

σούρα στο εκδοτικό «πριμπό», Ριζοσπάστης 11/7/1999,

σελ. 10.

“Δικαίωμα στη Μουσική” στα σχο-
λεία του Δήμου 3Β Σελ. 6

Διαλογή στην πηγή. Εκκίνηση από
τα Πηγαδάκια Βούλας Σελ. 7

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα νεανικής

επιχειρηματικότητας στα 3Β Σελ. 7

Αβικέννας Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Σοφοκλής, ο μεγάλος τραγικός ποι-
ητής Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Στον πάτο της αξιοπιστίας τα Μαζικά
Μέσα Ενημέρωσης Σελ. 10

Διάκριση του 2ου ΓΕΛ Καλυβίων Σελ. 13

Εrasmusστο 3ο Δημ. Βούλας Σελ. 13

Επίκαιρα και διαχρονικά τα κρίσιμα
διλήμματα Αγωγής και Παιδείας 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Μονογαμία τέλος! Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Γλώσσα και Έθνος
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Δημόσιο απολογισμό για τα δημοτικά πεπραγμένα έτους

2017 και για τα σημαντικότερα έργα και πολιτικές του

2018, όπως είχε εξαγγείλει, πραγματοποίησε ο δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, την περασμένη Κυριακή 2 Δε-

κεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. Ο δήμαρχος

αναφέρθηκε στα έργα - ιδιαίτερα της αποχέτευσης - που

βρίσκονται σε εξέλιξη και οι όποιες καθυστερήσεις οφεί-

λονται στην αρχαιολογική υπηρεσία. Μίλησε ακόμα για τις

επιπτώσεις των μνημονίων, που έχουν λυγίσει τον Έλληνα

πολίτη, αλλά και τους Δήμους, που προστρέχουν να βοη-

θήσουν με κοινωνικές δράσεις, με μειωμένα κονδύλια.

Το θέμα όμως θα αναπτύξουμε στο επόμενο φύλλο.

Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμένων από το Δήμαρχο Κρωπίας
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Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής “Ξεκίνημα”
Bazaar στα Σπάτα με τη “Γαλιλαία”

To Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής “ΞΕΚΙ-

ΝΗΜΑ” γνωστό για την κοινωνική του δράση, πέραν

της οικολογικής, συμμετέχει στο Bazaar, που θα γίνει

στη “Γαλιλαία” (Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας),

στα Σπάτα, το διήμερο 8 και 9 Δεκεμβρίου, ώρες

10:00 – 18:00.

Το “Ξεκίνημα” γράφει σχετικά: 

«Το ΟΙΚ.ΚΕ.ΠΡ.ΑΓ “ΞΕΚΙΝΗΜΑ” στο Κορωπί συμπλη-

ρώνει 33 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1985

– 2018). Με τη βοήθεια ΟΛΩΝ σας (προσωπικό – μα-

θητές – γονείς – τοπική κοινωνία – χορηγοί και φίλοι

μας) προσφέρουμε την ΑΓΑΠΗ μας: Γιατροί χωρίς Σύ-

νορα – UNICEF – Χαμόγελο του Παιδιού – Action Aid

(υιοθεσία 6 παιδιών) – Κιβωτός του Κόσμου – Λύρειο

Ίδρυμα – Ερυθρός Σταυρός (κούρδοι στο Λαύριο) –

κοινωνικά παντοπωλεία (δήμων Μαρκοπούλου και

Κορωπίου) – Ενορία Αγίου Δημητρίου Κουβαρά – κα-

τοίκους της Μάνδρας - “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” της Αρχιεπισκο-

πής Αθηνών κ.α

Το Σάββατο και την Κυριακή 8 & 9 Δεκεμβρίου ώρα

10:00 – 18:00 στους χώρους της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ  Αγίου

Δημητρίου 23 στα Σπάτα (δίπλα στο Ιερό Προσκύνημα

του Χριστού). Τις ώρες λειτουργίας του Παζαριού θα

γίνονται και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τους επι-

σκέπτες.

Χριστουγεννιάτικη 

Δωροαγορά στη “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”  

Η Μονάδα  Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”,

περιμένει τους φίλους,  στην όμορφη Χριστουγεννιά-

τικη γιορτή που διοργανώνουν για τη διάδοση  και την

ενίσχυση του έργου της,. το διήμερο 8 & 9 Δεκεμ-

βρίου 2018, ώρες 10.00-18.00.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

* Χριστουγεννιάτικες ιδέες για δώρα και αγορές

* Κατασκευές από τα χέρια εθελοντών και ασθενών 

* Χειροποίητα γλυκά, αλμυρά και ποτά 

* Γυναικεία και αντρικά αξεσουάρ, ρούχα, κοσμήματα

* Παιδικά ρούχα και παιχνίδια 

* Βιβλία  * Είδη σπιτιού 

* Λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα

* Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά 

Και πολλά άλλα! 

Tο Σάββατο 8/12 στις 17.00 οι Bracera και την Κυ-

ριακή στις 16.00 ο Θεατρικός Σύλλογος Σπάτων "Το

Τέταρτο Κουδούνι" θα μας ταξιδέψουν με τη μουσική

τους.

Τα έσοδα από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις των προ-

ηγούμενων ετών εξασφάλισαν δωρεάν φροντίδα πε-

ρίπου σε 100 ασθενείς με καρκίνο και τη λειτουργία

για ένα μήνα του πρώτου Hospice στην Ελλάδα.
www.galilee.gr

Ξεκινάει τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του, ο

Δήμος Σαρωνικού, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

με το φωτισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 5μ.μ. στη Σαρωνίδα

και στις 7.30 μ.μ. στο Λαγονήσι.

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. στα Καλύβια

και στις 7 μ.μ. στον Κουβαρά.

Σε όλους τους φωτισμούς των χριστουγεννιάτικων

δέντρων θα συμμετέχουν: η Δημοτική Φιλαρμονική,

Φορείς και Σύλλογοι.

Μικροί φίλοι θα διασκεδάσουν με τον Αγιο Βασίλη,

με Μάγο, θα μεταμορφωθούν με το “μακιγιάζ” (Face

Painter) και θα παρακολουθήσουν διάφορα δρώμενα.

Ο Δήμος Σαρωνικού φωτίζει

τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Έτσι κάτι για την ιστορία...
Η φετινή μου προχριστουγεννιάτικη παρουσίαση των
έργων μου, είναι αφιερωμένη στο Ναό των Αγίων Αναρ-
γύρων Παιανίας, που οι Αγιοι Προστάτες του, μου επέτρε-
ψαν να κοσμίσω εξωτερικά τον Ναό, με 28 εντυχισμένα
πιάτα μου, εμπνευσμένα από βυζαντινά θέματα. Είναι
έργα μου, της περιόδου 1989-1990.

Αγγελική Τσεβά

Ένα ταξίδι στο χτες, στο σήμερα και στο αύριο...

Αγαπητοί μου φίλοι, η έκθεσή μου φέτος, θέλει να αποδεί-

ξει, ότι στη ζωή μας, δεν υπάρχει χωροχρόνος. Όλα γύρω

μας, ένα ταξίδι κάνουν, ακολουθώντας μια ευθεία γραμμή.

Επιλέγουμε εμίς το είδος του ταξιδιού που θέλουμε να

ακολουθήσουμε. Αισθάνομαι ότι στο εργαστήρι μου, θα

ανακαλύψετε το δικό σα ταξίδι, που θα διώξει από την

ψυχή σας, την αχλύ των καθημερινών σας υποχρεώσεων,

που σας κουράζουν. Αν αυτό γίνει, η τέχνη, θα έχει εκπλη-

ρώσει τον σκοπό της. Τηλ. 22910 23977

Εγκαίνια το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 
ώρα 6 έως 9.30 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης έως 18 Δεκεμβρίου, ώρες 4 - 7.30.
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«Kursk
Η τελευταία αποστολή»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την εμπνευσμένη από αληθινά

γεγονότα ταινία «Kursk - Η τελευταία αποστολή» 

Ώρες προβολών: 7.10 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Τόμας Βίντερμπεργκ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κόλιν Φερθ, Ματίας Σένερτς,

Λέα Σεϊντού, Μαξ Φον Σίντοφ, Πίτερ Σιμόνισεκ

Η ταινία εμπνέεται από την αξέχαστη αληθινή ιστορία του

K-141 KURSK, ενός ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου που

βυθίστηκε στον πυθμένα της θάλασσας του Μπάρεντς, τον

Αύγουστο του 2000. Επρόκειτο για μια απλή ναυτική

άσκηση που όμως είχε τραγική κατάληξη.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Μουσική βραδιά

Tην Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21:00 o Σύλ-

λογος “Υπατία” καλεί σε ένα εορταστικό δείπνο με ιδιαίτε-

ρες ιταλικές γεύσεις και αρώματα, σε έναν χώρο που θα

προσφέρει ένα μουσικό ταξίδι διεθνούς και Ελληνικού ρε-

περτορίου.

Θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε μια αξέχαστη διασκεδα-

στική βραδιά συντροφιά με κορυφαίους σολίστ που θα σας τα-

ξιδέψουν μελωδικά με πιάνο, κιθάρα, βιολί, ακορντεόν και

φυσαρμόνικα στο ιταλικό εστιατόριο CASANOVA, Λ. Αθηνάς

41 & Άρεως 2 Βουλιαγμένη.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 6998958059, 6932400636.

Σ
το Χριστουγεννιάτικο Bazaar καλεί η “Υπα-

τία”  που θα γίνει στα γραφεία της (Μ. Ασίας 3

Βούλα), την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 από τις

10:00 πμ έως τις 18:00 μμ. 

“Επιτομή της Νεώτερης -
Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης”

Ο Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018  στην εκ-

δήλωσή του με θέμα:  “Επιτομή της Νεώτερης -

Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης” με ομιλητή τον

Χρίστο Κοντοβουνίσιο π. πρέσβυ.

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 €

ανα άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Ζωγραφική  και Κόσμημα
Εκθεση της Μαρίας – Έλενας Γιαννοπούλου 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί στα εγκαίνια της Έκθε-

σης Ζωγραφικής και Κοσμήματος, της συμπολίτισσας, ει-

καστικού Μαρίας – Έλενας Γιαννοπούλου, την Τρίτη, 4

Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου (Γ. Παπαβασιλείου 34).

Διάρκεια Έκθεσης: 4 – 9 Δεκεμβρίου 2018

Ωράριο Έκθεσης: Καθημερινές και Σαβ/Κυρ. 5.30 μ.μ. –

8.00 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εκδρομή με την “Ευρυάλη” 

Μονοήμερη εκδρομή οργανώνει ο Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας” για να υποδεχθούν το νέο χρόνο με

το κόψιμο της βασιλόπιτας, το Σάββατο 12 Ιανουα-

ρίου στη Στενή Ευβοίας.

Αναχώριση απο την γωνία των οδών Παπάγου και

Ίριδος, στη Βούλα, στις 8 πμ. Στάση για καφέ στην

Χαλκίδα και γεύμα-γλέντι -κοπή βασιλόπιτας στην

ταβέρνα δίπλα στον καταρράκτη. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις στα 3Β
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, ξεκινάει το πρόγραμμα

εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης. Παιδικό θέατρο και χορωδιακή

συναυλία.

«Ένα ξωτικό στο ράφι»

Μια γλυκιά, τρυφερή ιστορία με δόσεις χιούμορ, από

την Ομάδα «Τρελοπατούσες».  Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

στις 12:00 στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7).

Μια παλιά βρετανική παράδοση λέει ότι ο Άγιος Βασί-

λης στέλνει τα ξωτικά του σ΄ ολόκληρο τον κόσμο και

στο σπίτι κάθε παιδιού. Τα ξωτικά γίνονται μαγικά όταν

τα παιδιά τούς δίνουν ένα όνομα και αγάπη. Υπάρχει

όμως ένας κανόνας... Μην αγγίξετε ποτέ και για κανέ-

ναν λόγο το ξωτικό. 

Θα ακολουθήσει εργαστήρι κατασκευών με δώρα.

«Περιμένοντας τα Χριστούγεννα»

Χορωδιακή συναυλία με τη συμμετοχή των χορωδιών

της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, του Ελληνικού και

της Ηλιούπολης. Μαέστροι: Λιουντμίλα Καζάρτσεβα,

Μαρίνα Κατσαρού, Βαρβάρα Κοντιβά.

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στις 19:30 στο Πολιτιστικό

Κέντρο «Ιωνία», Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 18,

Βούλα (παραπλεύρως του Δημαρχείου). 

Εκδηλώσεις στην πλατεία της Βούλας

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου από 6 έως 9 το βράδυ,

στην πλατεία της Βούλας, ο Δήμος θα φωτίσει το χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο μέσα σε εορταστικό κλίμα, με παι-

δική γιορτή και παιχνίδι.

Θα εγκαινιάσει το χριστουγεννιάτικο χωριό με το σο-

πράνο Μάνια Βλαχογιάννη και με ένα μοναδικό θέαμα από

μια ομάδα επίγειου χορού.

Ακολουθεί μουσική εκδήλωση “Christmas Melodies», με

την Τίνα Αλεξοπούλου, swing διασκευές και λαϊκό ρεπερ-

τόριο. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

“Τα λόγια και τα χρόνια”

Κυριακή 16/12, ώρα 8μ.μ.

Μουσική παράσταση - αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου

με τίτλο “Τα λόγια και τα χρόνια”, στην αίθουσα Ιωνία.

«Τα όνειρα της Γιαγιάς

Παραμυθούς»!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το πολιτιστικό του τμήμα, προ-

σκαλούν, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 το

πρωί, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «ΑΡ-

ΤΕΜΙΣ», στην παιδική θεατρική παράσταση «Τα όνειρα της
Γιαγιάς Παραμυθούς»!

Η παράσταση που βασίζεται στο ομώνυμο πολυπολιτισμικό

παραμύθι της Καλλιόπης (Πόπης) Γιαννάκου,  ψυχαγωγών-

τας τα παιδιά, μεταφέρει μηνύματα και νοήματα για την πο-

λυπολιτισμικότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την

αξία της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

Τα σημαντικά μνημεία της ιστορίας του Δήμου Αλών Αιξωνί-

δων που βρίσκονται στη Βουλιαγμένη θα περιηγηθούν στον

αρχαιολογικό περίπατο που θα πραγματοποιήσει η “Σύμπραξη

για τα Ιστορικά Μνημεία” το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου. 

Η συνύπαρξη τόσων μνημείων από διαφορετικές περιόδους

της ιστορίας στην περιοχή του Καβουρίου και του Λαιμού

στη Βουλιαγμένη προσφέρει τη δυνατότητα ιστορικής προ-

σέγγισης μιας περιοχής, που η σημασία της ξεπερνά κατά

πολύ τα όρια του συγκεκριμένου δήμου. 

Η περιήγηση θα ξεκινήσει από τον αρχαιολογικό χώρο του

Αγίου Νικολάου Πάλλων, που παρά το γεγονός ότι είναι σε

εξέλιξη η ανασκαφή, προσφέρει στοιχεία τόσο χρηστικά με

τους αρχαίους κλιβάνους όσο και σαν ιερό. 

Θα συνεχίσουν με την πρόσφατη ανασκαφή του αρχαίου

δρόμου του  Καβουρίου, που πιθανολογείται ότι συνέδεε

το αρχαίο λιμάνι με την αρχαία αττική οδό.

Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου

Συνάντηση 10.30πμ Αλκυονίδων (παραλιακή) και Μάρνη 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Βίβιαν Φαραμπολίνι 6977684389

Σημ. Η μετάβαση από τον Άγιο Νικόλαο Πάλλων μέχρι τον

αρχαίο δρόμο Καβουρίου θα γίνει με ΙΧ Από εκεί μέχρι

τον Απόλλωνα Ζωστήρα θα πεζοπορήσουμε.

O Δήμος Λαυρεωτικής, το

Ν.Π.Δ.Δ ΘΟΡΙΚΟΣ και η

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ Κερατέας

διοργανώνουν την Κυ-

ριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

ώρα 19:00 στο πολιτιστικό

κέντρο  Κερατέας (Στ.

Ρώμα 12), Συναυλία  -

Αφιέρωμα στον συνθέτη

Δημήτρη Νικολάου, με

αφορμή τα 10 χρόνια από

το θάνατό του.  

Το μουσικό μέρος της εκ-

δήλωσης θα καλύψει το

Κουαρτέτο Σαξοφώνων

STAB, που αποτελείται

από τους: Guido de Flaviis

- σοπράνο σαξόφωνο,

Στάθη Μαυρομμάτη -  άλτο

σαξόφωνο, Ilia  Samsonov

- τενόρο σαξόφωνο,

Κώστα Τζέκο - βαρύτονο

σαξόφωνο καθώς και οι

πιανίστες: Χριστίνα Παν-

τελή και Σπύρος Σουλαδά-

κης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ  ΣΥΝΘΕΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Το φαινόμενο της βίας κατά 
των γυναικών και παιδιών 

αντιμετώπιση και πρόληψη»

Στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η

Tοπική της Ν.Δ. προσκαλεί την Κυριακή 9 Δεκεμ-

βρίου 2018 και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

(Λεωφ. Καραμανλή 18 Βούλα-Δημαρχείο) στην εκδή-

λωση που θα πραγματοποιηθεί με θέμα: «Το φαινό-
μενο της βίας κατά των γυναικών και παιδιών
αντιμετώπιση και πρόληψη». Παράλληλα θα γίνει

παρουσίαση του βιβλίου της Βιργινίας Μάρκου

«Τρέξε να σωθείς» το οποίο είναι σχετικό με το θέμα.

Κεντρικοί ομιλητές:

Νίκη Κεραμέως Βουλευτής Επικρατείας & Τομεάρ-

χης Παιδείας - Γιώργος Βλάχος, Βουλευτής Περι-

φέρειας Αττικής - Βάσω Κόλλια πρ.Γενική

Γραμματέας Ισότητας Γυναικών.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Γραμματέας Γυναι-

κείων Θεμάτων της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.

Για το  ΔΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ

2ο Γεωλογικό 

Συμπόσιο στο Λαύριο

Η Geological Community of Greece και η Εταιρεία Με-

λετών Λαυρεωτικής προσκαλούν στο 2ο Γεωλογικό

Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Δε-

κεμβρίου 2018, και ώρα 9 π.μ., στο χώρο του Πα-

λαιού Μηχανουργείου, Πλατεία Καμινευτών (Λιμάνι

Λαυρίου).

Κατά τη διάρκεια του Συμπο-

σίου θα γίνει βράβευση δια-

γωνισμού Γεω-Φωτογραφίας

& Παρουσίαση του βιβλίου

“Τα ορυκτά της Λαυρεωτι-
κής” του Νίκου Βουρλάκου &

Μιχάλη Φίτρου Έκδοσης της

Εταιρείας Μελετών Λαυρεω-

τικής.

Ώρα Προσέλευσης-Εγγρα-

φές 8:30-9:00

Ώρα έναρξης 9:00

-Χαιρετισμοί

-Ομιλίες Συνέδρων

Διάλειμμα 12:00

-Ομιλίες Συνέδρων (συνέχεια)

- Συμπεράσματα-Συζήτηση

Διάλειμμα 15:00-17:00

Βράβευση διαγωνισμού Γεω-Φωτογραφίας 17:00

Παρουσίαση του βιβλίου 17:30

“Τα ορυκτά της Λαυρεωτικής” από τον Δημήτρη Κα-

λιαμπάκο Κοσμήτορας Σχολ. Μ.Μ.Μ. Ε.Μ.Π., τον

Νίκο Βουρλάκος Συγγραφέας & τ. Έφορος του Ορυ-

κτολογικού Μουσείου Λαυρίου και Μιχάλη Φίτρο

Συγγραφέα & MSc Γεωλόγο.

Το «Δικαίωμα στη Μουσική», είναι ένα πρόγραμμα που

στόχο έχει τη μύηση των μαθητών στη μαγεία της μουσι-

κής, μέσω της συνεργασίας των Δήμων  με την Κρατική Ορ-

χήστρα Αθηνών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης των δημόσιων σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα προγραμματίζει

περισσότερες από  50  συναυλίες από τα δεκαπέντε μου-

σικά σχήματα της Κρατικής Ορχήστρας (που αριθμούν από

3 έως 18 μουσικούς) και στις 31 σχολικές μονάδες του

Δήμου. Οι  μουσικοί της

Κρατικής Ορχήστρας, αλ-

ληλεπιδρώντας με τα παι-

διά, θα τους δώσουν τη

δυνατότητα γνωριμίας με

τα μουσικά όργανα, την

ιστορία τους και τον

τρόπο παραγωγής του

ήχου. Η δράση περιλαμ-

βάνει την εκτύπωση και

διανομή ενημερωτικών

εντύπων σε όλους τους

μαθητές. Στόχος της δρά-

σης αυτής είναι τα παιδιά

να αγαπήσουν την κλασ-

σική και την σύγχρονη

μουσική μέσα  από τα έργα διάσημων ξένων και Ελλήνων

μουσικών καθώς και να κατανοήσουν έμπρακτα τη σημασία

της συνεργασίας και της συλλογικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Κρατική Ορχήστρα

Αθηνών θα παραχωρήσει δωρεάν στο Δήμο 420 διπλές

προσκλήσεις για τις συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας

Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (περίπου 60

άτομα/συναυλία), έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρα-

κολούθησης συναυλιών σε ομάδες συμπολιτών. Επίσης, θα

πραγματοποιηθούν συναυλίες της Κρατικής ορχήστρας στο

Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο ΠΙΚΠΑ Βούλας

όπως και στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης.  

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει 50 συναυλίες σε 31 σχολεία

του Δήμου και απευθύνεται συνολικά σε 5.163 μαθητές και

ξεκινάει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, στο 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο Βούλας.

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν:

Νηπιαγωγεία:

Βάρη: 5 νηπιαγωγεία, 5 συναυλίες,  

Βούλα: 6 νηπιαγωγεία, 6 συναυλίες, 

Βουλιαγμένη: 1 νηπιαγωγείο, 1 συναυλία,  

Δημοτικά Σχολεία:

Βάρη: 4 σχολεία, 8 συ-

ναυλίες,  

Βούλα: 4 σχολεία, 8 συ-

ναυλίες,  

Βουλιαγμένη: 1 σχολείo,

2 συναυλίες,  

Γυμνάσια:

Βάρη: 2 σχολεία, 4  

Βούλα: 2 σχολεία, 4  

Βουλιαγμένη: 2  

Γενικά Λύκεια:

Βάρη: 1 σχολείo, 2  

Βούλα: 2 σχολεία, 4  

Βουλιαγμένη: 2 

ΕΠΑΛ Βάρης: 2 συναυ-

λίες

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο και με-

γαλύτερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο της Ελλάδας. Από

την ίδρυσή της έως σήμερα, προσφέρει στους Έλληνες τη

δυνατότητα γνωριμίας με τα αριστουργήματα του παγκό-

σμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος εκ-

φραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής. Έχει

σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα πραγματοποι-

ώντας περισσότερες από πενήντα συναυλίες ετησίως ενώ,

εμφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, καθώς

και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού.

Σημαντικότατη θέση στη δραστηριότητά της κατέχει το εκ-

παιδευτικό και κοινωνικό της έργο σε όλη την επικράτεια.

«Δικαίωμα στη Μουσική» με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

στο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Με ανοιχτή επιστολή ο επί σειρά

ετών δήμαρχος Καλυβίων και Δή-

μαρχος του καλλικρατικού Δήμου

Σαρωνικού, νυν Αντιπεριφερειάρ-

χης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος

Φιλίππου, δηλώνει ότι θα είναι

υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο

Σαρωνικού.

Η είδηση ήρθε την ώρα που βρι-

σκόμαστε στο “τυπωθήτω”. 

Σε μία μακροσκελή επιστολή θυμί-

ζει στους πολίτες ότι: «γνωριζόμα-
στε αρκετά χρόνια. 
Μαζί αγωνιστήκαμε για να αλλά-
ξουμε την εικόνα της περιοχής
μας, την ποιότητα της ζωής μας»
και παρακάτω: «Γνωρίζω πολύ

καλά ότι το αξίωμα του Δημάρχου
δεν είναι ένας χαλαρός απογευμα-
τινός περίπατος όπως κάποιοι νο-
μίζουν. Εχει αγωνία, κούραση,
ξενύχτι, άγχος και κυρίως σύγ-
κρουση με συμφέροντα και κατε-
στημένα».

Αφού λοιπόν θυμίζει στους πολί-

τες ποιός είναι, στη συνέχεια πα-

ραθέτει μια σειρά έργων που

έχουν γίνει επί θητείας του: Δη-

μαρχείο, Κέντρο Υγείας, 12 Σχολι-

κές Μονάδες, 4 Παιδικοί Σταθμοί,

Αθλητικά Κέντρα και 2 Κλειστά Γυ-

μναστήρια, Αποχετευτικά έργα,

αντιπλημμυρικά και και.. ένας μα-

κρύς κατάλογος. 

Στη συνέχεια δηλώνει ότι έχει ήδη

«δημιουργημένη και έτοιμη ομάδα

από έμπειρα στελέχη της αυτοδιοί-

κησης στην περιοχή μας, αλλά και

με πολλά νέα άτομα που έχουν τη

γνώση, την όρεξη για δουλειά και

προσφορά, που έχουν φρέσκιες

ιδέες, στεκόμαστε μπροστά σας και

σας καλούμε μαζί να προχωρήσουμε

για να δώσουμε πάλι προοπτική, ελ-

πίδα και αισιοδοξία σε κάθε μέλος

αυτής της κοινωνίας».

Θα επανέλθουμε όμως προσεχώς.

Ο Φιλίππου “επιστρέφει” στο Σαρωνικό
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Tριήμερο προσφοράς και

αλληλεγγύης 

στο Δήμο Κρωπίας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας διορ-

γανώνει τριήμερο προσφοράς και αλληλεγγύης

στις 10-11-12 Δεκεμβρίου 2018 και συγκεντρώνει

είδη διατροφής μακράς διάρκειας όπως ρύζι,

όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, ελαιόλαδο, γάλα εβα-

πορέ κ.τ.λ. με σκοπό την στήριξη των ευπαθών

ομάδων του Δήμου. 

Οι προσφορές συγκεντρώνονται στο χώρο του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου, που στεγάζεται Ανδρού-

τσου 5, Κορωπί, από τις 8:30 έως τις 15:00. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 

ΜΗΝΥΜΑ 

Στον αγαπημένο μας εγγονό Δημήτριο Ντούνη του

Ιωάννη και της Μαρίας Σμαργιανάκη που ήλθε

πρώτος μεταξύ των αρίστων  πτυχιούχων του τμή-

ματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επειχηρήσεων του

Πανεπηστημίου Πειραιώς, γι' αυτό και εκφώνησε

τον όρκο κατά την ορκομωσία τους, τον συγχαί-

ρομε, ευχόμενοι  και προσευχόμενοι στον Κύριο

για καλή σταδιοδρομία και πρόοδο στην επιστήμη

του, επ' αγαθώ της οικογένειάς του και της κοινω-

νίας.

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ

Εμμανουήλ & Αναστασία Σμαργιανάκη

Ο Δημήτριος Ντούνης, στο βήμα, 
κατά την εκφώνηση του όρκου.

Eίχαμε γράψει για την απόφαση

του Δήμου 3Β να ξεκινήσει, πιλο-

τικά, διαλογή στην πηγή των

απορριμμάτων, με πρώτη περιοχή

τα Πηγαδάκια. 

Με στόχο την ενημέρωση και την

ευαισθητοποίηση των πολιτών για

τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση

και ανακύκλωση των αστικών

απορριμμάτων, ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώ-

νει ενημερωτική εκδήλωση με

θέμα «Διαλογή στην Πηγή, στην
κατεύθυνση μιας Κοινωνίας μηδε-
νικών αποβλήτων». 

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, στις

18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων

του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βού-

λας (οδός Νίκου Καζαντζάκη 2). 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, θα παρουσιάσει τα βασικά

σημεία της στρατηγικής «Καθαρά

Μαζί!» για την καθαριότητα και τη

διαχείριση απορριμμάτων στο

Δήμο.

Ομιλητές, για τις αναγκαίες πλη-

ροφορίες και για το Πρόγραμμα,

θα είναι:

- Κωνσταντίνος Χασάπης, Καθη-

γητής Εθνικού Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών,

- Μιλτιάδης Καβράκος, Διευθυν-

τής Καθαριότητας και Ανακύκλω-

σης Δήμου ΒΒΒ,

- Φίλιππος Κυρκίτσος, Διδάκτωρ

Περιβαλλοντολόγος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους

του κατοίκους, αλλά ιδιαίτερα

στους κατοίκους των Πηγαδακίων,

που πρέπει να λάβουν γνώση για

τις νέες μεθόδους αποκομιδής των

απορριμμάτων, πόρτα - πόρτα και

κτίριο - κτίριο και να μάθουν τι μπο-

ρούν να κάνουν για να συμμετέ-

χουν στο καινοτόμο Πρόγραμμα

Διαλογής στην Πηγή.

Με το Πιλοτικό Πρόγραμμα, ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης συνδυάζει για πρώτη φορά διε-

θνώς δύο σύγχρονα συστήματα τα

οποία δεν έχουν εφαρμοστεί ξανά

στην Ελλάδα: το Benefit as you

Save (Κερδίζω όσο Διαλέγω) και το

Πληρώνω όσο Πετάω. 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής

εφαρμογής θα αποτελέσουν

οδηγό σχεδιασμού αντίστοιχων

μελλοντικών δράσεων σε όλη την

έκταση του Δήμου.

Για λόγους που χρίζουν ανάλυσης,,

φαίνεται πως το αξίωμα του Δημάρ-

χου δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικό,

όπως προ ολίγων ετών. Και να σκε-

φθεί κανείς ότι οι Δήμαρχοι, μετά τις

συνενώσεις των Ο.Τ.Α. με το νόμο

«Καλλικράτη», είναι όσοι περίπου

και οι βουλευτές. 325 Δήμαρχοι στο

σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελ-

λάδος. Ο δε Δήμος 3Β (Βάρη,

Βούλα, Βουλιαγμένη) είναι ένας εκ

των μεγαλυτέρων καθ’ ότι καταλαμ-

βάνει από πλευράς εκτάσεως και οι-

κονομικού εύρους την 22η θέση. Θα

λέγαμε, μάλιστα, πως το αξίωμα του

Δημάρχου είναι σημαντικότερο από

αυτό του απλού βουλευτή, μιας και

ο Δήμαρχος έχει εκτελεστική αρμο-

διότητα των αποφάσεων του Δημο-

τικού Συμβουλίου, που αυτός

εισηγείται· που «νομοθετεί» δηλαδή

μέσω των συμβούλων του.

Στο Δήμο 3Β όλα έδειχναν μέχρι

προ τινος ότι ο νυν Δήμαρχος Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, που στις

εκλογές του 2014 είχε εκλεγεί

οριακά (με 8 ψήφους διαφορά από

τον Σπυράγγελο Πανά) και μετά από

απόφαση δικαστηρίου, ότι τώρα θα

έκανε «έναν περίπατο» προς την

ανανέωση της θητείας του, ελλεί-

ψει, ουσιαστικά, δεύτερου δυνατού

αντιπάλου.

Η ανακάλυψη του Δούκα!

Είχαμε «κλείσει» την ύλη όταν πληρο-

φορηθήκαμε εγκύρως ότι έγινε οργα-

νωμένη  πρόταση, από  δυσαρεστημέ-

νους κατοίκους, προς τον πρώην

Υπουργό Πέτρο Δούκα, ν’ αναλάβει τη

διεκδίκηση της δημαρχίας!

Ο Πέτρος Δούκας, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες μας, αφού τους ευχαρί-

στησε θερμά, δεσμεύθηκε να

εξετάσει σοβαρά την πρόταση και να

ανακοινώσει συντόμως την από-

φασή του.

Στην περίπτωση που ανακοινωθεί,

όπως αναμένεται, προ των εορτών η

υποψηφιότητα του Πέτρου Δούκα,

τα πράγματα γίνονται άκρως ενδια-

φέροντα και ο «περίπατος» μετατρέ-

πεται σε δύσβατο  «Γολγοθα» για το

δήμαρχο. 

Θα έχουμε ένα ωραίο ντέρμπι...

Ποιος είναι 

ο Πέτρος Δούκας
Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών

(επί θητείας του το δημόσιο έλ-

λειμμα μειώθηκε από 8,2 που το πα-

ρέλαβε το 2004, σε 3,1 το 2007) και

επιτυχημένος Υφυπουργός Εξωτερι-

κών επί οικονομικών θεμάτων της

κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, ο

Πέτρος Δούκας είναι διδάκτωρ των

οικονομικών του Παν/μιου της Ν.

Υόρκης, με σπουδές στα Οικονομικά,

Διεθνείς Σχέσεις, Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων και χρηματοοικονομικά στα

Πανεπιστήμια G. Washington, Colum-

bia (MBA) και N.Y. University. Με-

ταξύ άλλων υψηλόβαθμων θέσεων

εργασίας στους τομείς των γνωστι-

κών του αντικειμένων, το 1986, είχε

αναλάβει Γενικός Διευθυντής της

Citibank για την Ελλάδα, ενώ μεταξύ

άλλων το 1996 ίδρυσε την εταιρεία

Capital Partners Α.Ε. το 2004 εκλέ-

χτηκε βουλευτής Αττικής και το

2007 επανεξελέγη.

Έχει ένα ξεχωριστό συγγραφικό έργο

και ένα σημαντικό του βιβλίο, 950 σε-

λίδων, είναι το: «Οικονομικές θεω-
ρίες, Αρχές Διοίκησης και Αρχαία
Ελληνική Σκέψη», που έχει εκδοθεί

πολλαπλώς, (από την 6η έκδοση αντ-

λήσαμε στοιχεία του βιογραφικού

του, όπως προαναφέρθηκαν).

Έπεται συνέχεια...

ΔΟΥΚΑτο τα 3Βήτα;

Διαλογή στην Πηγή. Eκκίνηση από Πηγαδάκια Βούλας

στην κατεύθυνση των μηδενικών αποβλήτων
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«Άν δεν είχε υπάρξει ο Αβικέννας και οι ομότεχνοί του στον
ισλαμικό κόσμο του 11ου αιώνα, τα φιλοσοφικά επιτεύγ-
ματα της Ευρώπης του 12ου και του 13ου αιώνα και ιδιαί-
τερα  τα βασισμένα στον αριστοτελισμό - θα ήταν σχεδόν
αδιανόητα».
D.N. Robinson 1986. σ. 145 “An Intellectual history of psychology”, 1986. 

Το 630 μ.Χ. με το θάνατο του Μωάμεθ και τριάντα χρόνια

μετά, ο μουσουλμανισμός απλώθηκε γρήγορα σε  Περσία,

Συρία,  Αίγυπτο, αλλά και Ευρώπη και δη στην  Ισπανία.

Αυτή η εξάπλωση επόμενο ήταν να φέρει  τον μουσουλμα-

νικό  κόσμο σε στενότερη επαφή και  σχέση με  λαούς δια-

φορετικούς, με άλλες  διαδρομές, αρχαίες κουλτούρες  και

πολιτισμούς πιο προηγμένους και  παραδόσεις πρωτόγνω-

ρες.  Εντυπωσιάστηκαν  όμως όταν βρήκαν την αρχαία ελ-

ληνική σοφία  να είναι απαξιωμένη και αγνοημένη και κατά

κάποιο τρόπο παραγκωνισμένη στο περιθώριο. 

Τότε την ξέθαψαν, την μελέτησαν σε βάθος, και γρήγορα

την επανέφεραν στο προσκήνιο του επιστημονικού  ενδια-

φέροντος  παίρνοντας από αυτή ό,τι χρήσιμο θα μπορούσε

να ανεβάσει μορφωτικά αυτούς και φιλοσοφικά τη θρησκεία

τους. 

Ανοιξαν τον Πλάτωνα και έμαθαν για τον κόσμον των

Ιδεών, είδαν τον Αριστοτέλη να μιλάει για ένα ‘‘κινούν αί-
τιον της πάσης ύλης’” και όλα εν τέλει να καταλήγουν

στην καθολική έννοια της ουσίας “του Ενός” πράγμα που

ο Πλωτίνος τη συνόψισε  στη λέξη “θεός”.

Αυτό του Πλωτίνου πολύ  άρεσε στους Άραβες γιατί δικαιο-

λογούσε  και στερέωνε τον μονοθεϊσμό τους. Και περισσό-

τερο όταν  ο Αιγύπτιος  Πλωτίνος από τον  3ο μ.Χ. αιώνα

είχε αποφανθεί πως  «ο κόσμος του ανθρώπου ανήκει στον
κόσμο του θεού, από τον οποίο θεό το παν απορρέει και
στον οποίο  τον παν επιστρέφει». Και ακόμα όταν  ο Πλω-

τίνος  είχε  προχωρήσει  προς το μυστηριακό της  υπέρβα-

σης  και της  αποκάλυψης για να  πει πως ο άνθρωπος

μπορεί να αποπνευματωθεί με την “έκσταση”.

Δηλαδή με μια άσκηση κατά την οποία καταφέρνεις και

βγαίνεις  έξω από το φθαρτό του σώματός σου,  και γίνεσαι

πνεύμα. Και βέβαια σε έκσταση  η οποία πόρρω απέχει  από

την πλατωνική άποψη της άσκησης για ηρεμία ψυχική  και

υπερβατική  ανύψωση σε εκστασιασμό, που επιτυγχάνεται

αποκλειστικά μέσω της γνώσης.

Τις θέσεις αυτές του Πλωτίνου τις είχαν μάθει και ασπαστεί

πιο μπροστά από τους μουσουλμάνους και οι  χριστιανοί. 

Γι αυτό ο Πλωτίνος  εν δικαίω  ιστορικά θεωρείται ως ο συν-

δετικός κρίκος τριών πολιτισμών, του  ελληνικού, χριστια-

νικού και  μουσουλμανικού.  (Ραφαηλίδης)

Κατά τον 10ο αιώνα, πολλοί  Άραβες φιλόσοφοι της  μου-

σουλμανικής θεολογίας  και θρησκείας του Μωάμεθ,  μιας

θρησκείας που χάρις  στην απόλυτη ταύτισή της  με τον κοι-

νωνικό βίο,  μελέτησαν  και θαύμασαν την αρχαία ελληνική

σκέψη  και σοφία. 

Στους ονομαστούς προβάλλονται ιδιαίτερα,  ο Αλ Φαράμπι,

ο Αβικέννας και  ο Αβερρόης για τον  οποίο τελευταίον, θα

μιλήσομε στο επόμενο άρθρο. 

Σήμερα  όμως  θα είναι η ημέρα  και ο λόγος  για τον  Αβι-

κέννα.

Ο  Αβικέννας (980-1037 μ.Χ.)  ο οποίος στο αραβικό του

όνομα  άκουγε στο Χουσεΐν ιμπν Σίνα, στην καταγωγή

ήταν Πέρσης γεννημένος στην Μπουχάρα, κέντρο μεγάλο

πολιτιστικό της εποχής,  και γνωστό σήμερα ως  Ουζμπεκι-

στάν με πρωτεύουσα την πιο γνωστή για μας Τασκένδη.   Ο

Αβικέννας  στην επιστήμη  από τα 20  περίπου χρόνια του

είχε καθιερωθεί σαν περιζήτητος με επιτυχίες γιατρός,

αλλά και φιλόσοφος  με πρόσθετες  σπουδές στη μουσουλ-

μανική θεολογία, ακόμη  στα μαθηματικά, αστρονομία  και

μουσική. ́ Ηταν δηλαδή αυτό που σήμερα θα λέγαμε  ιατρο-

φιλόσοφος. Λέγεται  μάλιστα ότι στα δέκα του μόλις χρό-

νια μπορούσε να απαγγέλει απ’ έξω το Κοράνι και  τα

“Μεταφυσικά” του Αριστοτέλη, στα εφηβικά του χρόνια σε

αποστήθιση (Goodman 1992, Avicenna).

Σαν  γιατρός κατάφερε να είναι  ευνοούμενος  όχι μόνο σε

αυλές προυχόντων και ηγεμόνων, αλλά και να διακρίνεται

για την ενεργό συμμετοχή του σε στρατιωτικές εκστρα-

τείες. 

Στην πορεία πάλι του χρόνου  ασχολήθηκε  και με την πο-

λιτική. 

Μπήκε στην κυβερνητική διοίκηση, έγινε δε και Βεζύρης,

αλλά  γρήγορα με μομφές για πιθανές παρανομίες, αναλώ-

θηκε στο παιχνίδι της πολιτικής εξουσίας με συνέπεια να

διωχθεί και τελικά να γνωρίσει και τη φυλακή. Πέθανε στο

Χαμαντάν της Περσίας,  τιμημένος όμως και με αποκατά-

σταση της αξίας του ετάφη  σε δημόσιο  μαυσωλείο, που

έγινε και τόπος  για  λαϊκό προσκύνημα.

Έγραψε 400 έργα στην αραβική, αλλά  μόνο 20  μελέτες

στην περσική*, ενώ  η περσική   ήταν η μητρική του γλώσσα.

Πολλά εξ αυτών αργότερα στη δύση μεταφράστηκαν στη

λατινική. 

Αναφερόμαστε αποσπασματικά από το έργο του «Κανών»...

Αυτό συνιστά  μια ολοκληρωμένη της εποχής του επιστημο-

νική εγκυκλοπαίδεια,  εστιασμένη και στην ιατρική  γνώση

και σκέψη, είναι δε εμπλουτισμένη από πηγές  ελληνικές, ελ-

ληνιστικές, ρωμαϊκές, ινδικές, αραβικές που σχετίζονται  με

αρρώστιες και θεραπείες. 

Στα οικεία βέβαια λήμματα ενσωμάτωσε  και τις δικές του

τροποποιήσεις, αλλά και θέσεις και απόψεις και  προτεινό-

μενες θεραπείες.   

Φαίνεται  πάλι πως αυτό το πόνημά του πρέπει να ήταν

πολύ αξιόλογο  και  ήταν σε πρώτη χρήση για πέντε αιώνες,

στα τότε πανεπιστήμια  της  δυτικής Ευρώπης. Αναφέρεται

μάλιστα ότι κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα  στη Δύση,

αυτό το έργο του είχε κάνει  τριάντα επανεκδόσεις.   Ακόμη

δε ότι το 1954  επανακυκλοφόρησε  μεταφρασμένο στη ρω-

σική γλώσσα.

Στις ιατροφιλοσοφικές μελέτες του γινόταν και μια προ-

σπάθεια για απάντηση στο πως ο  ανθρώπινος εγκέφαλος

μπορεί και αναλύει τις εισροές των ερεθισμάτων που δέ-

χονται από τον εξωτερικό μας χώρο,  οι πέντε μας αισθή-

σεις, ήτοι   όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή...

Ισχυριζόταν πως μέσα μας αυτές τις εξωτερικές τις υποδέ-

χονται άλλες αισθήσεις “οι εσωτερικές” οι οποίες είναι επτά

και όχι οι τρεις:  κοινή αίσθηση, φαντασία και μνήμη, που

δεχόταν ο Αριστοτέλης.

Κατά τον Αβικέννα σαν πρώτη εσωτερική αίσθηση είναι

αυτή  που συλλαμβάνει και συνθέτει τις εξωτερικές πληρο-

φορίες, που εισρέουν  στο σώμα μας. 

Μετά έρχεται  η εσωτερική αίσθηση που ασχολείται με τη

διατήρησή τους  και τις φέρνει  κοντά  στην φαντασία μας.

Μετά έχομε άλλες εσωτερικές αισθήσεις που σκοπός τους

είναι η προστασία μας από τα επικίνδυνα ερεθίσματα του

εξωτερικού χώρου δημιουργώντας  στην πρόσληψή τους

μια απέχθεια ή ένα φόβο και τρόμο. Έτσι δημιουργείται μια

έμφυτη αντίδραση όπως προς τις αράχνες, στα φίδια κ.λπ.

Και τελικά  υπάρχει και η εβδόμη, μια  εσωτερική αίσθηση

που κρατεί όλες τις συλλεγμένες πληροφορίες σε πρώτη

ετοιμότητα.  

Μίλησε στα κείμενά του για την “καθολική έννοια”,  που

οδηγεί στην ιδέα του θεού, για τις φιλοσοφικές  διαφορές

επάνω “στο ζω και υπάρχω”, “στον χρόνο και στο υπάρχω”,
θέματα που η οικονομία του παρόντος χώρου με αποτρέπει

για ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τη μελέτη του επάνω

στην εικόνα των παθήσεων και των ασθενειών που τη θε-

ωρεί αιτιολογικά πολυπαραγοντική και ενίοτε έξω από ό,τι

φαίνεται, αλλά  και σε άμεση συνάρτηση  προς μια γενικό-

τερη ανταπόκριση και διαταραχή στα άλλα όργανα.

Και συμπερασματικά επομένως κατά  τον γιατρό Αβικέννα

«κάθε αρρώστια και πάθηση, πρέπει να εξετάζεται σε συ-
νάρτηση με την γενική κατάσταση ολοκλήρου του οργανι-
σμού».
Αυτή δε η θέση του φέρνει στο προσκήνιο στη διαγνωστική

τακτική τον  κατ’ ουσίαν  όρο της  μετέπειτα “ολιστικής ια-
τρικής”. 
Ο Αβικέννας  προχωρεί ακόμα και περισσότερο, όταν μας

λέγει, πως το σώμα σαρκικά πάσχει και επηρεάζεται

άσχημα, όταν βρίσκεται κάτω από μια κακή ψυχική κατά-

σταση.  Ως εκ τούτου πρώτιστο μέλημα σε κάθε θεραπεία

θα πρέπει είναι η αποκατάσταση της ηρεμίας της ψυχής

και του κόσμου της. Βοηθητικά δε στη θεραπεία  οπωσδή-

ποτε συμβάλλει, εκτός από την καθιερωμένη ανίχνευση και

εξάλειψη των αιτίων,  σημαντικά η άθληση, το άκουσμα και

η άσκηση χαλαρωτικής  μουσικής ή μελωδίας, οπωσδήποτε

η επίτευξη ηρεμίας, ακόμη και σε μοναστηριακό χώρο ή σε

κάποια  αυστηρότερη απομόνωση σε τύπο  “σκήτης” ή πιο

απλά “ασκηταριού”.  

Εκεί στο χώρο της απομόνωσης φαίνεται πως με την συνύ-

παρξη μιας  μυστικιστικής άσκησης που καταλήγει στην έκ-

σταση,  κατ’ αυτόν, το πνεύμα απελευθερώνεται από τα

δεσμά του πάσχοντος σώματος  και γενικότερα την όποια

οδυνηρή του ανάμνηση που συνυπάρχει με την κακή  κατά-

σταση.

Ο Αβικέννας στη φιλοσοφία έβαλε τα δικό του λιθάρι από

αραβικής πλευράς. Βάθυνε πολύ τους στόχους της σκέψης

του με τους περί της εννοίας και ουσίας του θεού προβλη-

ματισμούς του.

Σκόνταψε όμως στις σε ανύποπτο χρόνο προαγγελίες του

άλλου, με μεγάλο  “Α” Άραβα σοφού, του Αλ Φαράμπι, ο

οποίος έλεγε  ότι  «η όποια φιλοσοφία δεν μπορεί να έχει
σοβαρό νόημα αν δεν αποβλέπει στην προκοπή και στην
ευτυχία του ανθρώπου». 
Πάντως η αλήθεια είναι πως το έργο του Αβικέννα έτυχε

διαχρονικά της  παγκόσμιας  αναγνώρισης του επιστημονι-

κού κόσμου.

Και από εμάς περισσότερο, αφού χωρίς αυτόν και τους λοι-

πούς Άραβες σοφούς ίσως αυτή η αρχαία ελληνική φιλο-

σοφία να ήταν ακόμη στο ψάξιμο. Αυτά για σήμερα. 

―――――――
* η περσική γλώσσα λέγεται “φαρσί”

Βοηθήματα

1) Β. Ραφαηλίδης: “Άραβες”, εκδ. Εικοστού Πρώτου.

2) B. R. Hergenhahn: “Εισαγωγή στην Ιστορία της  Ψυχολογίας”, εκδ.

Λιβάνη.     

3) Alb.  Hourani: “Ιστορία του Αραβικού κόσμου”, εκδ. Ψυχογιός.

4) J. Chaix- Ruy: “Σκέψη του Πλάτωνα”, εκδ. Άπειρον.

5) Εγκ. Πάπυρος  Λαρούς  Μπριτάνικα.

6) Ν. Ι. Λουβαρι: “Ιστορία τη φιλοσοφίας”, εκδ. Ελευθερουδακης 1935

τομ. Α.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Άραβες φιλόσοφοι  
στην αρχαία ελληνική σκέψη: 

Αβικέννας

Κάποτε ρωτήθηκε ο Αβικέννας να απαντήσει σε

ένα επιστημονικό ζήτημα και απάντησε χωρίς δι-

σταγμό:

- Δεν ξέρω απολύτως τίποτε γι' αυτό.
- Μα πώς; του παρατήρησαν. “Ο χαλίφης σε πληρώνει
τόσο ακριβά για την επιστήμη σου”.
- “Βεβαίως”, αποκρίθηκε εκείνος. “Με πληρώνει για
όσα ξέρω. Αν επρόκειτο να με πληρώνει για όσα δεν
ξέρω, δεν θα του αρκούσε ούτε όλο το χρυσάφι του
κόσμου”.
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Οι μεγάλοι ΄Ελληνες τραγικοί ποιητές, των οποίων

έχουν σωθεί ολοκληρωμένα έργα, είναι ο Αισχύλος, ο

Σοφοκλής και ο Ευριπίδης, κατά χρονολογική σειρά!

Ο Σοφοκλής,  του οποίου το όνομα  σημαίνει η δόξα της

σοφίας (σοφός+κλέος), γεννήθηκε το καλοκαίρι του

497 π.Χ. στο Κολωνό της Αθήνας, και πέθανε στην πο-

λυαγαπημένη του γενέτειρα  πλήρης ημερών, σε ηλικία

90 ετών, χορτασμένος από δημιουργικότητα, αγάπη,

τιμή και δόξα!

Είχε την τύχη από μικρό παιδί να ζήσει μια άνετη ζωή

γιατί ο πατέρας του ο Σόφιλλος,  ήταν κατασκευαστής

μαχαιριών και είχε καλή οικονομική κατάσταση που επέ-

τρεψε την  ευημερία και την μόρφωση στο Σοφοκλή!! 

Ο Σοφοκλής ήταν προσωπικός φίλος του Περικλή και

άλλων πολλών προσωπικοτήτων της εποχής του!!

Το κάλλος της εξωτερικής εμφάνισης του Σοφοκλή

συμβάδιζε με την εξυπνάδα και με το ταλέντο του,

οπότε  τον διάλεξαν στα 15 του χρόνια  για κορυφαίο

του χορού των εφήβων, στις δημόσιες τελετές για τον

εορτασμό της νικηφόρου έκβασης της ναυμαχίας  της

Σαλαμίνας!!

Η μεγάλη αγάπη των Αθηναίων προς το πρόσωπό του

συνετέλεσε να τον επιλέξουν για στρατηγό, αλλά ο

ρόλος του περιορίστηκε στο διπλωματικό πεδίο!

Διετέλεσε και Ελληνοταμίας της Αθηναϊκής συμμαχίας

και άλλαξε τον τρόπο που γίνονταν μέχρι τότε οι ει-

σπράξεις των εισφορών!

Οι Ελληνοταμίες ήταν  δέκα Αθηναίοι άρχοντες, οι

οποίοι συγκέντρωναν και διαχειρίζονταν τα χρήματα

από τις εισφορές των μελών της Α΄ Αθηναϊκής Συμμα-

χίας (478-477 π.Χ.)!!!

Μελανή κηλίδα στην ενάρετη ζωή του ήταν η εκλογή

του σαν ένας από τους 10 πρόβουλους,  που έφεραν

την ολιγαρχική Βουλή των 400, μετά την ήττα των Αθη-

ναίων στη Σικελία. Αλλά στη δίκη, που του έκαναν οι

δημοκρατικοί όταν ξαναήρθαν στην εξουσία, ισχυρί-

στηκε ο Σοφοκλής ότι δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά έτσι

έκρινε, αυτό νόμισε ότι θα ήταν το καλύτερο για την πα-

τρίδα. Και με τη δικαιολογία αυτή αθωώθηκε!!

Πρόβουλοι ήταν άνδρες κοινής εμπιστοσύνης που εκλέ-

γονταν για να αποφασίσουν για πολιτικά ζητήματα ή για

να εποπτεύσουν τη λειτουργία της πολιτείας!!

Η οικογενειακή του ζωή ήταν ευτυχισμένη με το γάμο

που είχε κάνει με την Νικοστράτη, με την οποία απέ-

κτησε τέσσερις γιους, εκ των οποίων ο Ιοφώντας είχε

γίνει ποιητής ακολουθώντας τα αχνάρια του πατέρα

του!

Ο ταλαντούχος Σοφοκλής είχε εισαγάγει πολλές και-

νοτομίες στο θέατρο· μεταξύ αυτών ήταν και η αύξηση

των μελών του χορού από 12 σε 15 για να κάνει χορευ-

τικούς συνδυασμούς και να μετατρέπει τον χορό σε

δραματικό πρόσωπο,  ώστε να μπορεί να έχει ενεργή

δράση!

Ο χορός στο Αθηναϊκό δράμα της κλασικής αρχαιότη-

τας, αποτελείτο από μια ομάδα 12 ή 15 ατόμων, τα

οποία καταλάμβαναν  τον κυκλικό χώρο της ορχήστρας,

που  ήταν πρωτογενής για το αρχαίο θέατρο, και όλη η

ομάδα  τραγουδούσε και παράλληλα εκτελούσε χορευ-

τικές κινήσεις, διαμοιρασμένη σε ημιχόρια, υπό τους

ήχους της μουσικής αυλού!

Κατόρθωσε να οδηγήσει την τραγωδία στη τελειότητα,

διασπώντας μια τριλογία με κοινή υπόθεση σε  τρείς

χωριστές τραγωδίες διαφορετικού περιεχομένου η

κάθε μία!!

Επίσης εισήγαγε τη σκηνογραφία με μεγάλους πίνακες

που στηρίζονταν στις περιάκτους, οι οποίες ήταν περι-

στρεφόμενες πρισματικές κατασκευές τοποθετημένες

εκατέρωθεν του κεντρικού θυρώματος της σκηνής του

αρχαίου ελληνικού θεάτρου!! 

Επίσης μείωσε την έκταση των χορικών, ενώ αύξησε τα

διαλογικά μέρη που είχαν σύνθετες σκηνές και  πρό-

σθεσε επίσης  τρίτο υποκριτή!!

Η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ήταν η κλασική αττική,

κομψή και λιτή, ενώ με λόγιες λέξεις  έδινε μεγαλοπρέ-

πεια στα έργα και μεταχειριζόταν την τραγική ειρωνεία,

την περιπέτεια και την αναγνώριση, τονίζοντας το ήθος

των ηρώων του και γι’ αυτό τον έλεγαν «μέλιτταν»!!!

Στα έργα του Σοφοκλή,  οι ήρωες είναι γενναιότεροι

από τον μέσο άνθρωπο και αγωνίζονται ηρωικά με την

θέλησή τους, ενώ ο Αισχύλος είχε ήρωες με τιτάνιες

διαστάσεις και ο Ευριπίδης χρησιμοποιούσε καθημερι-

νούς ανθρώπους!!

Ο Σοφοκλής εξιδανίκευε τους ήρωες, σύμφωνα με τις

ηθικές και αισθητικές αξίες, έτσι ώστε οι θεατές συνέ-

πασχαν με τους ήρωες και  φοβούνταν  να μην πάθουν

το ίδιο!! 

Για κριτήριο των ανθρωπίνων πράξεων, χρησιμοποιούσε

τα βαθύτερα  κίνητρα και την εσωτερική διάθεση των

προσώπων και σεβόταν τις μυθικές και θρησκευτικές

παραδόσεις της πόλης του ,  σε αντίθεση με τον Ευρι-

πίδη, ο οποίος προβληματιζόταν ανάμεσα στις μυθικές

παραδόσεις και τις ηθικές αντιλήψεις της εποχής του!!

Κατά τον Σοφοκλή οι θεϊκοί νόμοι ήταν ανώτεροι των

ανθρωπίνων, γιατί αντιπροσώπευαν το φως, την ηρεμία

και την δύναμη, ενώ στους ανθρώπινους νόμους επι-

κρατούσε το αντίθετο,  λόγω της αστάθειας και της

εφήμερης ζωής τους!!

Το 468 είχε πάρει για πρώτη φορά μέρος στους δραμα-

τικούς αγώνες, σε ηλικία 28 ετών και κέρδισε το πρώτο

βραβείο,  έχοντας αντίπαλο τον δάσκαλό του Αισχύλο

και στεφανώθηκε από τον Κίμωνα, ο οποίος μόλις είχε

γυρίσει από την νικηφόρα  εκστρατεία του εναντίον των

Περσών!!!

Είχε πάρει μέρος σε 30 δραματικούς αγώνες και είχε

κερδίσει τα 20 πρώτα βραβεία  και στους άλλους δέκα

αγώνες είχε κερδίσει τα δεύτερα βραβεία!!

Από διάφορες πηγές πληροφορούμαστε ότι  είχε γρά-

ψει περίπου 123 έργα, αλλά σήμερα υπάρχουν ολοκλη-

ρωμένες μόνο 7 τραγωδίες!!

Τα πιο γνωστά από τα  έργα του είναι: η Αντιγόνη,  ο

Οιδίπους Τύραννος,  η Ηλέκτρα, ο  Αίας, ο Οιδίπους επί

Κολωνώ,  Τραχίνιαι, οι  Βάτραχοι, για τους οποίους τον

επαίνεσε και ο Αριστοφάνης κ.α.

Αντίπαλος στα έργα του ήταν ο κατά 16 χρόνια μικρό-

τερός του Ευριπίδης,  σπουδαίος  τραγικός ποιητής,  ο

οποίος  πικραμένος από την συμπεριφορά των Αθη-

ναίων,  έφυγε και πήγε στο Βασιλιά της Μακεδονίας.

Κάποιο βράδυ, ενώ βρισκόταν σε μια περιοχή κοντά

στην γνωστή Αμφίπολη,  κατασπαράχθηκε από αγέλη

άγριων σκύλων και θάφτηκε με τιμές στη Μακεδονική

Γη!!!

Την ημέρα που ο Σοφοκλής έμαθε αυτή την θλιβερή εί-

δηση, είχε θεατρική παράσταση και ήταν ο μόνος Αθη-

ναίος πολίτης που πένθησε τον Ευριπίδη, εισερχόμενος

στο θέατρο με μαύρο χιτώνα και επιβάλλοντας  στους

ηθοποιούς να μη φορέσουν στα κεφάλια τους στεφάνια

για να εκδηλώσουν την θλίψη τους για τον θάνατο του

μεγάλου τραγικού ποιητή!!!

Αυτή η μεγαλοψυχία χαρακτήριζε τον μεγάλο Αθηναίο

άνδρα, του οποίου τα έργα  συνεχίζουν να παίζονται

στην Ελλάδα και σε όλα τα πολιτισμένα κράτη και σκορ-

πούν ρίγη  συγκίνησης και θαυμασμού στους θεατές,

γιατί είναι διαχρονικά και άρα αθάνατα, όπως είναι  και

η μνήμη του  δημιουργού τους  του Σοφοκλή!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σοφοκλής, ο μεγάλος τραγικός ποιητής!

Οι ”κουκουλοφόροι”

Την εικόνα που άφησαν πίσω τους οι “κουκουλοφό-

ροι” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν περιγράφεται.

Οργή και αγανάκτηση διακατέχει όλο τον ελληνικό

λαό. 

Δεν πάει άλλο. 

Πρέπει επιτέλους, να συλλαμβάνονται και να πληρώ-

νουν τα σπασμένα κυριολεκτικά. Κι αν δεν έχουν να

πληρώσουν να μπαίνουν σε υποχρεωτική εργασία

έως ότου εξοφλήσουν. Δεν μπορεί να πληρώνουν οι

πολίτες το ξέσπασμα κάποιων ανεγκέφαλων. 

Αν θέλανε αγώνα, υπάρχει τρόπος. Αλλά δεν θέλουν

αγώνα, θέλουν κλεφτοπόλεμο, όπως συνηθίζουν

πλέον και τον παίζουν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Είμαστε 27 ετών...

Ένα κράτος 27 μόλις ετών, τα Σκόπια, που η σημερινή

νεολαία του ήταν αγένητη όταν αυτό ...εγεννήθη,

έχει φέρει τα πάνω κάτω στην ελληνική κοινωνία.

Δεν τους φτάνει που έκλεψαν το όνομα, δεν τους

φτάνει που έκλεψαν τη γλώσσα, με την ανοχή, βέ-

βαια, των ελληνικών κυβερνήσεων, τώρα θα μας κά-

νουν και μαθήματα της δικής τους(!!!) μακεδονικής

γλώσσας, εδώ στον τόπο μας.

Τι άλλο θα ακούσουμε, αλήθεια.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Στον απόλυτο πάτο ολόκληρου του πλανήτη βρίσκε-

ται η δημοσιογραφία που ασκούν τα ελληνικά ΜΜΕ,

σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού pewresearch.org

που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη σελίδα jodi.graph-

ics. Η έρευνα καταμέτρησε την αξιοπιστία των ΜΜΕ

όλων των χωρών του πλανήτη, με βάση τη γνώμη των

κατοίκων της κάθε χώρας για το κατά πόσο κάνουν

καλά τη δουλειά τους.

Θα περίμενε κανείς τα ελληνικά ΜΜΕ να είναι κάπου

στη μέση της λίστας; Ίσως κάτω από τα μέσα ενημέ-

ρωσης των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά

σίγουρα πάνω από τα αντίστοιχα χωρών του ανα-

πτυσσόμενου κόσμου. Λάθος! Τα ελληνικά ΜΜΕ βρί-

σκονται στον πάτο της παγκόσμιας λίστας. Κάτω

από τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, στη με-

γάλη πλειοψηφία των οποίων οι κάτοικοι εμπιστεύον-

ται τα μέσα ενημέρωσης σε ποσοστά ανάμεσα στο 50

– 60%. Κάτω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

και τις ΗΠΑ. Για την ακρίβεια, τα ελληνικά ΜΜΕ με

βάση τη γνώμη των Ελλήνων πολιτών είναι τα πιο

αναξιόπιστα στον κόσμο, με ποσοστά εμπιστοσύνης

μεταξύ 20 – 30%.

Αρχικά αυτή η εικόνα δείχνει υπερβολική. Αν όμως

θυμηθεί κανείς μερικά από τα «κατορθώματά» τους

των τελευταίων ετών, τότε τα κομμάτια του παζλ

μπαίνουν σιγά - σιγά στη θέση τους. 

Ας δούμε μερικά μόνο, από τα αμέτρητα, μνημειώδη

περιστατικά συστηματικής παραπληροφόρησης…

Αν η πραγματικότητα διαφωνεί, τόσο το
χειρότερο για την πραγματικότητα

Η μάχη του δημοψηφίσματος του 2015 ήταν μια από τις πιο

έντονες και πολωμένες στιγμές της πρόσφατης ελληνικής

ιστορίας. Κατά τη διάρκειά της, ο ηθοποιός Κλέων Γρηγο-

ριάδης, που υποστηρίζει το «ΟΧΙ» παραθέτει τις απόψεις

του σε δελτίο ειδήσεων του MEGA με τη Μαρία Σαράφο-

γλου. Ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί κανείς με το πλήρες

πακέτο των επιχειρημάτων του, εξέφρασε την άποψή του,

χωρίς να προσπαθήσει να διαστρεβλώσει την πραγματικό-

τητα. Δε συνέβη όμως το ίδιο με την «αντικειμενική» συνο-

μιλήτριά του. Όταν ο καλεσμένος της δημοσιογράφου

κάνει κριτική στο κανάλι για την προνομιακή μεταχείριση

της άποψης υπέρ του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα και των εκ-

προσώπων της, η παρουσιάστρια απαντάει: «Μα με συγχω-
ρείτε, δε φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες
τάσσονται υπέρ του ΝΑΙ».
Το 62% βέβαια που ψήφισε όχι, διέψευσε παταγωδών τη

Μαρία Σαράφογλου και το MEGA.

«Προσοχή στους… φίλους μας»

«ΛΕΟ, δες το λίγο με τον Ζήρα, γιατί είναι φίλοι μας αυτοί»
Ο άτυχος συντάκτης που πήρε το παραπάνω μήνυμα και ξέ-

χασε να το διαγράψει πριν η εφημερίδα φτάσει στο τυπο-

γραφείο απολύθηκε. Η ζημιά όμως είχε ήδη γίνει. Τα

αφεντικά της «Καθημερινής» συμβουλεύουν δημοσιο-

γράφο της να προσέξει την αναφορά γύρω από το «I.».

Πως ένα ερασιτεχνικό βίντεο γίνεται

«επαγγελματικό»

6 Δεκέμβρη 2008. Ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρη-

γορόπουλος δολοφονείται από τον ειδικό φρουρό Ε. Κορ-

κονέα. Ολοι γνωρίζουμε τι έγινε στους δρόμους της

Αθήνας τις ημέρες εκείνες. Τι βλέπαμε και ακούγαμε όμως

στα τηλεοπτικά στούντιο και στα δελτία ειδήσεων; Μια τε-

ράστια προσπάθεια να κατηγορηθεί το θύμα και να αθωωθεί

ο δράστης. 

Το «μεγάλο κανάλι» πήρε το βίντεο που είχε τραβήξει αυ-

τόπτης μάρτυρας του περιστατικού και πρόσθεσε ηχητικά

εφέ(!!!), που παρέπεμπαν σε «επεισόδια», στο κομμάτι που

προηγείται της δολοφονίας. Έτσι, το συμπέρασμα ήταν ότι

η δολοφονία έγινε τουλάχιστον «εν βρασμώ», σε κατά-

σταση σύγχυσης και κινδύνου, ενώ στην πραγματικότητα,

ο ειδικός φρουρός απλά σήκωσε εν ψυχρώ το όπλο του και

σκότωσε ένα παιδί.

Η συκοφαντία των πολιτών 
και ο τρόμος από τα ΜΜΕ

Από την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στην κρίση, το 2010

μέχρι και σήμερα, στις μεγάλες κινητοποιήσεις των πολι-

τών, στις μαζικές απεργίες, στις διαδηλώσεις στην πλατεία

συντάγματος και άλλα, σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις

τα ΜΜΕ στην μεγάλη πλειοψηφία τους στάθηκαν εχθρικά,

προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν και να συκοφαντήσουν

τους πολίτες, που έβγαιναν στους δρόμους.

Λαμπρό παράδειγμα και πάλι το MEGA, που δεν έχασε

ποτέ ευκαιρία να αξιοποιήσει κάποια από τις υποτιθέμενες

αποχωρήσεις της πολυεθνικής Eldorado Gold από τη Χαλ-

κιδική, τις οποίες έχει περιγράψει ούτε λίγο ούτε πολύ ως

εθνική καταστροφή. Και τις στημένες κινητοποιήσεις των

πληρωμένων υπαλλήλων της εταιρείας ως… το μοναδικό

κίνημα άξιο υποστήριξης στη χώρα.

Μίσος για την αλήθεια

Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης

δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σχέση με την ενημέ-

ρωση ή με την αλήθεια. Είναι απλά εργαλεία στα χέρια

ισχυρών επιχειρηματικών κύκλων.

H πραγματική ενημέρωση είναι δυσεύρετη, τα ΜΜΕ παί-

ζουν πολλές φορές παιχνίδι μόνα τους. Δημοσιογράφοι,

μέσα και εκπομπές που πραγματικά τιμούν το επάγγελμα

με τη δουλειά που κάνουν δεν είναι λίγοι, αλλά είναι απο-

κλεισμένοι ως επί το πλείστον από τα μεγάλα μέσα.

Παρόλα αυτά, μετά από χρόνια και χρόνια παραποίησης της

πραγματικότητας, πληθαίνουν όλο και περισσότερο αυτοί

που δεν τους πιστεύουν. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες

αλλά και η ενεργοποίηση των πολιτών στη διάδοση της

πληροφορίας έχουν αποκαλύψει πολλά ψέματα και έχουν

ξεσκεπάσει την συγκάλυψη που πολλές φορές προσπάθη-

σαν να κάνουν τα ΜΜΕ.

στοιχεία από “Ξεκίνημα”

Αποστάγματα σοφίας...

Στον πάτο της αξιοπιστίας τα ελληνικά ΜΜΕ 

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Συγχαρητήρια!

Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον

τ. Πρέσβυ κ. Κοντοβουνήσιο για το εξαίρετο αφιέ-

ρωμά του στον Ζακ Λακαριέρ.  

Αναρωτιέμαι πόσοι Ελληνες  έχουν γνωρίσει το

έργο αυτού του εξαίρετου ελληνιστή.  

Επίσης συγχαίρω για το αφιέρωμα στον ευπατρίδη

Κων. Κουρτίδη που οι περισσότεροι από εμάς δεν

είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε. 

Τίνα Τσιρακοπούλου

Βρώμικη στάση στην 

πλατεία της Βούλας!

Από την πλατεία της Βούλας, δεχθήκαμε παράπονα

για την στάση των μέσων μαζικής μεταφοράς, που

βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη.

«Γράψτε κάτι, είναι πάρα πολύ βρώμικη» μας επιση-

μαίνουν. Και πράγματι με μία επιτόπια επίσκεψη το

διαπιστώσαμε και εμείς.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

κ. Πρόεδρε, αναλάβετε τις ευθύνες
σας όπως αυτές απορρέουν από το
Σύνταγμα

Προς: κύριο Προκόπη Παυλόπουλο

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Προεδρικό Μέγαρο

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε

Όσο περισσότερο μελετάμε το κείμενο της «Συμφωνίας

των Πρεσπών» τόσο ανακαλύπτουμε νέες δυσμενείς συνέ-

πειες από ενδεχόμενη εφαρμογής της. Μερικές τις επιση-

μάνατε και εσείς πρόσφατα. Όλος ο Ελληνισμός όπου και

να ευρίσκεται αντιδρά, με κάθε τρόπο, προσπαθεί να βρει

τρόπους ακύρωσής της.

Η κυβέρνηση για να καταστείλει τις αντιδράσεις χρησιμο-

ποιεί όλο και πιο σκληρά και αντιδημοκρατικά μέτρα μη λαμ-

βάνοντας υπόψη την βούληση της συντριπτικής

πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.

Η «Δημοκρατία» μας διολισθαίνει και μετατρέπεται σε αυ-

ταρχικό καθεστώς.

Οι Σκοπιανοί δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Το άκυρο δημοψήφισμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 73 του

συντάγματός τους, το βάπτισαν έγκυρο και συμβουλευ-

τικό. Συνεχίζουν την συνταγματική αναθεώρηση του συν-

τάγματός τους προβαίνοντες σε μονομερείς εκπτώσεις που

επιβεβαιώνουν τις επεκτατικές τους βλέψεις εις βάρος της

Ελλάδος αντί να τις εξαλείψουν όπως είχαν υποχρέωση.

Χαρακτηριστική περίπτωση η μη αλλαγή του άρθρου 36 του

συντάγματός τους, που όχι μόνον επιβεβαιώνει τις επεκτα-

τικές βλέψεις τους εις βάρος της Ελλάδος αλλά τις δίνει

και ιστορικό βάθος. Το ίδιο παρατηρείται και στο άρθρο 49

με το οποίο έμμεσα προωθούν την ύπαρξη «μακεδονικής»

μειονότητας στην Ελλάδα.

Η Ελληνική κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στα ιδεολογήματά

της, και τις δεσμεύσεις της, αδυνατεί να αντιδράσει, και να

κηρύξει άκυρη την συμφωνία εξαιτίας των Σκοπιανών υπο-

χωρήσεων.

κ. Πρόεδρε,

Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας όπως αυτές απορ-

ρέουν από το Σύνταγμα.

Προστατέψτε την Ελληνική Δημοκρατία, δείτε πέρα από

τον ορίζοντα και προστατέψετε την μελλοντική ασφάλεια

της Ελλάδας, την Ελληνική ιστορία και τους Έλληνες.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Με εκτίμηση,

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΈΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

Ακολουθούν τα ονόματα 27 Ενώσεων

Γράφει ο  Νεκτάριος Καλαντζής*

Λίγους μήνες πριν από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του

Μαϊου του 2019 και λίγο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου

‘’Κλεισθένης’’ που αφορά σε αλλαγές στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση, κυρίως με την εφαρμογή της απλής αναλογικής και

νέο εκλογικό σύστημα και χωρίς καμία νέα χωροταξική ανα-

προσαρμογή σε δήμους και περιφέρειες, το συμπέρασμα

που προκύπτει είναι ότι χρειάζονται βαθύτερες αλλαγές

στην Τ.Α. για να γίνει και περισσότερο λειτουργική και απο-

τελεσματική, αλλά και πιο αξιόπιστη.

Η γραφειοκρατία του δημοσίου, που έχει ως αποτέλεσμα την

καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων σε μια πόλη και μια πε-

ριφέρεια, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για δημιουυργία

και αποτελεσματικότητα ενός master plan για μια πόλη.

Όσοι ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχουν

αναρωτηθεί γιατί αυτές οι καθυστερήσεις έργων, είτε λέ-

γονται όμβρια, είτε αποχέτευση, είτε ακόμη για μια απλή

κατασκευή μιας παιδικής χαράς ή πλατείας, για να μην μι-

λήσουμε για μια ανάπλαση κάποιου κέντρου πόλης, μαζί με

πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμους κλπ.

Όταν οι κυβόλιθοι στην Ευρώπη μπαίνουν σε λίγες μέρες

και γίνονται ολικές αναπλάσεις ιστορικών κέντρων πόλεων,

στην Ελλάδα θέλουμε πολλούς μήνες και σε πολλές περι-

πτώσεις και χρόνια, μόνο για να ξεκινήσει το έργο, με ερ-

γολάβους να διαγκωνίζονται, να αλληλομηνύονται με

προσφυγές και το έργο απλά να καθυστερεί. Πόσες φορές

έχουμε δει παρατημένα και μισοτελειωμένα έργα μπροστά

σε καταστήματα και

σπίτια, με τα μαγαζιά

εξαιτίας της καθυστέ-

ρησης των έργων να

χάνουν κόσμο και πε-

λάτες και τους κατοί-

κους να μη μπορούν

να περπατήσουν στα

πεζοδρόμια.

Μια πρόταση για πιο

ευέλικτη και αποτελε-

σματική Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η θεσμοθέτηση Δημοτι-

κού Αρχιτέκτονα σε κάθε Δήμο της χώρας, άνω των 3.000

κατοίκων.

Πώς θα ήταν άραγε οι πόλεις, χωρίς τις αρχιτεκτονικές δη-

μιουργίες του Ερν. Τσίλλερ και του Χάνσεν, του Δημήτρη

Πικιώνη, με τις πεζοδρομήσεις και το πλούσιο έργο, του Α.

Κωνσταντινίδη, του Ποτηρόπουλου, του Τομπάζη, του Δο-

ξιάδη και πολλών άλλων ;

Η καινοτομία του Δημοτικού Αρχιτέκτονα, τον όποιο θα διο-

ρίζει ο Δήμαρχος έπειτα από Διαγωνισμό και βάσει βιογρα-

φικού με συγκεκριμένα προσόντα και σύμβαση ορισμένου

χρόνου ως τη λήξη της δημοτικής θητείας, όπως γίνεται και

στην περίπτωση του Γενικού Γραμματέα, θα είναι η συνει-

σφορά του στην επεμπλοκή έργων που εκκρεμμούν, στον

σχεδιασμό νέων, μαζί με την οικεία Τεχνική Υπηρεσία. Θα

μπορεί να οργανώνει πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς δια-

γωνισμούς, να συνεργάζεται με την αρμόδια Αντιδημαρχία

και να εκπονεί αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, χωρίς χρο-

νοτριβή, έχοντας αυξημένες αρμοδιότητες με τη διαδικασία

fast track σε ότι αφορά αντιπλημμυρικά έργα και θέματα

ποιότητας ζωής, όπως κατασκευή πλατειών, παιδικών

χαρών, σχολείων, επισκευές δρόμων και πεζοδρομίων, ανα-

πλάσεις , πεζοδρομήσεις και δημιουργία ποδηλατοδρόμων,

για δημιουργία σύγχρονων πόλεων που θα φέρουν ένα νέο

μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας.

Η δεύτερη πρόταση για μια πιο αποτελεσματική Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση αφορά τη δημιουργία θέσης Μάνατζερ για

Απορρόφηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε κάθε Δήμο,

με αντίστοιχες προϋποθέσεις όπως του Γενικού Γραμματέα,

όπου θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Τη σύνταξη φα-

κέλου, την επίβλεψη, καθώς και την ολοκλήρωση ως την

υλοποίηση ενός έργου, χωρίς να αφήνει το Δήμο να μη

διεκδικεί ό,τι πρόγραμμα βγει από την Ευρώπη, με ευρω-

παϊκούς πόρους και πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους

του οικείου Δήμου.

Η χαμηλή απορροφητικότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα

που βγαίνουν για τους δήμους, πηγάζει από την έλλειψη

γνώσης για τέτοιου είδους ζητήματα, μιας και απαιτούνται

ειδικές γνώσεις και πολλές φορές κοστοβόρες συμβάσεις

με ειδικά γραφεία, αμφιβόλου αποτελέσματος. 

Το κράτος και οι δήμοι θα έχουν πολλαπλά οφέλη από τον

Δημοτικό Αρχιτέκτονα και τον Μάνατζερ για Απορρόφηση

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μιας και η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση υποχρεούται να περάσει στην επόμενη μέρα, πιο εκ-

συγχρονισμένη, περισσότερο ευέλικτη και πιο

αποτελεσματική, ακολουθώντας το μέλλον και όχι το πα-

ρελθόν, φτιάχνοντας το αύριο, χωρίς να κοιτάζει το χθες.

Μόνο έτσι και οι Δήμοι θα πάνε μπροστά και η Ελλάδα θα

μεταμορφωθεί με έξυπνες και σύγχρονες πόλεις, που θα

δίνουν στον πολίτη καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσό-

τερο χρόνο να ζήσει στην πόλη του, με όλες τις σύγχρονες

ανέσεις και υπηρεσίες που πρέπει να έχει.

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος της Ένωσης Νέων

Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος

Παλλήνης

Δημοτικός Αρχιτέκτονας και Μάνατζερ για Απορρό-

φηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε κάθε Δήμο.
Oι Καινοτομίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Αύριο
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Σε μία κατάμεστη αίθουσα, στη Σαρω-

νίδα, ο νέος υποψήφιος δήμαρχος, που

θα διεκδικήσει το Δήμο Σαρωνικού,

Χρήστος Τσιγαρίδας, παρουσίασε το

όνομα του συνδυασμού «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ -

ΝΕΑ ΠΝΟΗ»,  το πρόγραμμά του και

τους πρώτους υποψήφιους συμβού-

λους του Συνδυασμού. 

Αν και η εκδήλωση είχε προγραμματι-

στεί ως συνέντευξη Τύπου, εξελίχθηκε

σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση,

λόγω της προσέλευσης του κόσμου,

που δημιούργησε το αδιαχώρητο! 

Ο υποψήφιος Χρήστος Τσιγαρίδας, πα-

ρουσίασε τους κύριους άξονες του

προγράμματός του και κάλεσε να μετα-

φέρουν το μήνυμα συστράτευσης «για
να αλλάξει η εικόνα στο Δήμο» όπως

είπε και  τόνισε ότι «η ψήφος στις Δη-
μοτικές Εκλογές του 2019 δεν θα είναι
διαδικαστική, αλλά θα είναι μια ψήφος

που πρέπει να έχει την απόφαση των
δημοτών  να δώσουν στον Δήμο του
Σαρωνικού την ευκαιρία να αναπτυχθεί,
να προχωρήσει μπροστά, να γίνει μια
σύγχρονη πόλη, να γίνει η πόλη όλων
των δημοτών».

“Αλλάξτε την εικόνα”

Κεντρικό του σύνθημα είναι: «Αλλάξτε
την εικόνα!». «Αλλάξτε την εικόνα, στα
πρόσωπα, στην καθημερινότητα, στη
νοοτροπία, Αλλάξτε την εικόνα στον
Τόπο μας! Είναι δικό σας δικαίωμα να
φέρετε αυτή την Αλλαγή και είναι στο
δικό σας χέρι να τα καταφέρετε!» είπε

χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τους κύριους

άξονες του προγράμματός του, για το

οποίο είπε ότι διαμορφώθηκε «από τους
ίδιους τους δημότες και τις προτάσεις
τους, που αξιολογήθηκαν, μελετήθηκαν
και τεκμηριώθηκαν επιστημονικά», ενώ

τόνισε ότι το σχέδιο αυτό «είναι ένας
ζωντανός οργανισμός που καθημερινά
θα ενσωματώνει νέες ιδέες, θα εξειδι-
κεύει θέσεις, θα θέτει νέους στόχους».
«Εμπιστευόμαστε τους πολίτες, εμπνε-
όμαστε από το όραμά τους, σεβόμαστε
τη δύναμή τους, δυναμώνουμε από την
αγάπη τους για την Πόλη μας!».

Σημεία του προγράμματoς

4 Ορθή ιεράρχηση των δραστηριοτή-

των του Δήμου με προτεραιότητα στην

πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρη-

σιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση

πόρων και ενέργειας και τελική διά-

θεση υπολειμμάτων

4 Δημιουργία κέντρου επαναχρησιμο-

ποίησης και την ορθολογιστική του

χρήση, η οποία θα δημιουργήσει και θέ-

σεις εργασίας για νέους και νέες του

Δήμου μας.

4 Δοκιμασμένη βιώσιμη πρόταση - Λει-

τουργία συνδυασμού

4 Ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας και τα πράσινα κτίρια.

4 Εύρεση χώρων πράσινων σημείων

και δημιουργία δημοτικής ανακύκλω-

σης όλων των ειδών

4 Δημιουργία ειδικών εντατικών και

Θερμοκηπιακών καλλιεργειών φυτών

4 Αναβάθμιση νταμαριών σε υπαίθρια

θέατρα

4 Χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα

χωρίς φουγάρα στις περιοχές (ιδιαί-

τερα στα Καλύβια εκεί που βρίσκονται

τα εστιατόρια) όπου δημιουργείται μια

αποπνικτική ατμόσφαιρα και είναι κακό

για την υγεία των κατοίκων.

4 Επανασχεδιασμός της Πλατείας

Αναβύσσου.

4 Δημιουργία κολυμβητηρίου στην

Ανάβυσσο, και κλειστού γυμναστηρίου

στον Κουβαρά - μέσα από ευρωπαϊκά

προγράμματα

4 Συνεργασία με το ΕΚΑΒ για εγκατά-

σταση κινητής ιατρικής μονάδας στην

πόλη μας, σε χώρο που θα παραχωρή-

σει ο Δήμος.

4 100% απαλλαγή των Πολύτεκνων,

Τρίτεκνων και Μονογονεϊκών οικογε-

νειών από τα Δημοτικά Τέλη, με εισο-

δηματικό όριο τις 35.000 ευρώ.

4 Aνάδειξη της περιοχής στις τουρι-

στικές εκθέσεις εντός και εκτός χώρας

4 Δημιουργία σε κοινόχρηστους χώ-

ρους αναψυκτήριων του Δήμου

4 Κατασκευή δύο Μαρίνων αλλά και

τη δημιουργία γλιστρών για τα σκάφη

4 Δημιουργία Ομάδων Εθελοντών

Δήμου για όλες τις έκτακτες ανάγκες

4 Επιβράβευση καλών πρακτικών (πχ.

βραβείο πιο καθαρής γειτονιάς) με αν-

ταποδοτικά κίνητρα (π.χ. μείωση των

τελών καθαριότητας στη γειτονιά με

την καλύτερη επίδοση).

Χρήστος Τσιγαρίδας:

“Aλλάξτε την εικόνα”
Yποψήφιος δήμαρχος 

Δήμου Σαρωνικού

Ο
Χρήστος Τσιγαρίδας, γεννήθηκε στην Λαμία το 1964

με καταγωγή από τα Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας. Ζει

από το 1988 στην Ανάβυσσο.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ (ισό-

τιμη με ΑΕΙ). Είναι παντρεμένος με τη Σοφία Μιχαηλίδου,

με  την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη και δυο γιούς, ενώ

έγινε και παππούς πριν από 2 χρόνια!

Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα αστυνόμευσης, ασφάλειας,

ναρκωτικών, τρομοκρατικών απειλών, διαχείρισης κρίσεων,

ενώ έχει κάνει ενδελεχείς μελέτες για την πρόβλεψη των

κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν μια οντότητα / Δήμο

/ Οργάνωση, κλπ. με σκοπό τη μείωση της αβεβαιότητας

και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων πριν, κατά

την διάρκεια και μετά την κρίση ώστε, είτε να αποφευχθεί,

είτε να αντιμετωπιστεί η κρίση με τρόπο που να εξασφα-

λίζει τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Έχει παρακολουθήσει πολλά επιστημονικά σεμινάρια, σε

θέματα κυρίως ψυχολογίας, ανθρωπολογίας και κοινωνιο-

λογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με 33 γεμάτα χρόνια υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία

(σε μάχιμες υπηρεσίες ως διοικητής και υποδιοικητής),  σε

Κερατέα, Μαρκόπουλο, Αεροδρόμιο, Λαύριο, Ανάβυσσο

και Καλύβια αποστρατεύθηκε οικειοθελώς, με το βαθμό

του Ταξίαρχου τον 2/2018.

Οι 18 πρώτοι υποψήφιοι
1. Μαρίνα Αυγέρου, 2. Βεστάκης Κωνσταντίνος, 3. Αλεξάνδρα Θεοδωρακοπούλου, 4. Θεόφιλος Καρατζάς, 5. Ανδρέας

Κατσιμπέρης, 6. Αλέξανδρος Κολοκοτρώνης, 7. Γιάννα Κονταξή, 8. Αλέξανδρος Λαζαρίδης, 9. Κατερίνα Λοπατατζίδου

10. Γιώργος Μάρης, 11. Σταμάτης Μερκούρης, 12. Άκης Ξενάκης, 13. Γιώργος Παπαχαραλάμπους, 14. Κωνσταντίνα Πα-

τσιαβούρα, 15. Νίκος Πεζούλας, 16. Δημήτρης Πρίφτης, 17. Κώστας Στάμος, 18. Δημήτρης Χούτος
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Προβληθείτε με μια συνδρομή!

Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η εκδήλωση βράβευσης των μαθητικών δημιουργιών που

διακρίθηκαν στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ποντιακός ελληνισμός, μνήμες
και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την έγκριση του

υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και τελούσε υπό την αιγίδα της Ελλη-

νικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τη Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, με συνδιοργανωτές την Έδρα Ποντιακών Σπουδών

του ΑΠΘ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών και το υπουργείο Εθνικής

Άμυνας.

Μαθητές όλων των βαθμίδων

διαγωνίστηκαν σε πολλές κα-

τηγορίες αναδεικνύοντας τον

ποντιακό ελληνισμό. Στο δια-

γωνισμό συμμετείχαν μαθη-

τές από λύκεια, γυμνάσια,

δημοτικά και νηπιαγωγεία

όλης της χώρας με 1.700 μα-

θητικές δημιουργίες, μεταξύ

των οποίων ποιήματα, διηγή-

ματα, ζωγραφιές, αφίσες, σκί-

τσα, εφημερίδες, παραμύθια,

ταινίες μικρού μήκους, proj-

ect, τραγούδια, ιστοσελίδες

και πολυμεσικές παρουσιά-

σεις.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα

και στην ομογένεια, την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού καθώς και τη συμβολή του στην

ανάπτυξη της χώρας και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής της ταυτότητας. 

Στην κατηγορία “εφημερίδες” το πρώτο βραβείο απέσπασε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βερ-

μίου με την εφημερίδα “Το Μελεσσίδ'”. Στην ίδια κατηγορία το α΄ βραβείο Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης πήρε το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με την εφημερίδα “Πόντιοι
εν τάξει”. 
Πρώτο βραβείο στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους, απέσπασαν τρεις μαθητές του 2ου

ΓΕΛ Καλυβίων.  Πρόκειται για τους μαθητές Α. Πασχαλίδη, Ι. Μπέλλο και Α. Λουκάκη, οι

οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό με την μαθητική ταινία "Εσθήρ Πίντο – Μαρίκα Γρηγο-
ριάδου – Στερίνα  Ταμπώχ". Την προσπάθεια των μαθητών στήριξε ο Δήμος Σαρωνικού,

καλύπτοντας το κόστος μετάβασης της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, για τη συλλογή του

απαραίτητου υλικού. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού,  Γιώργος Σωφρόνης έδωσε θερμά συγχαρητήρια: «για τη σημαν-
τική αυτή πανελλαδική διάκριση. Προσέγγισαν με τη δική τους, ξεχωριστή ματιά, ένα ση-
μαντικό κομμάτι τις ιστορίας του ελληνισμού και επιβεβαίωσαν ότι, με την κατάλληλη
ενθάρρυνση, η νέα γενιά μπορεί να αποκτήσει δημιουργική επαφή με την ιστορική μνήμη
και την κληρονομιά του τόπου μας». 

Το 3ο  Δημοτικό σχολείο Βούλας στο

πλαίσιο της δραστηριοποίησής του σε

Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συμμετέχει

ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus + με

τίτλο «Childhood in a box” με διετή  διάρ-

κεια (Σεπτέμβριος 2018 - Αύγουστος

2020). 

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δημο-

τικά σχολεία από την Γερμανία, την Ισπα-

νία, την Ιταλία την Τσεχία και την

Σλοβακία και το 3ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας. 

Η πρώτη διακρατική συνάντηση  έγινε

στη  Λειψία  της  Γερμανίας (12 - 16/11),

Διάκριση του 2ου ΓΕΛ Καλυβίων
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για τον Ποντιακό Ελληνισμό

Στο πρόγραμμα Erasmus+ 

το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

όπου από πλευράς του 2ου Δημοτικού Βούλας

συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί. Στη διάρκεια της

συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν

στις επόμενες επισκέψεις, στις δραστηριότητες

που θα πραγματοποιήσουν τα σχολεία, καθώς

και το  χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα γί-

νουν όλες οι δραστηριότητες  του πρώτου χρό-

νου υλοποίησης  του προγράμματος. Επιπλέον

έγινε η επιλογή του λογότυπου του προγράμμα-

τος και η παρουσίαση της μασκότ. Η επόμενη

συνάντηση θα γίνει τον Μάρτιο 2019, όπου θα

υποδεχθούν τις ευρωπαϊκές αποστολές στο 3ο

Δημοτικό σχολείο, στη Βούλα.  

Aριστερά, η μασκότ του προγράμματος. 
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«εἴπερ ἐστίν ἀναμαρτοεπής ὁ Κύριος καί Θεός ὡς ἀλή-
θεια».
(Κύριλλος Α´, ο Άγιος, 378-444, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, θεο-

λόγος,  “Σχόλια στους 12 ελάσσονες προφήτες», τόμ. Α΄, σελ. 365,6)

(= αν βέβαια είναι αψευδής ο Κύριος και Θεός, όπως η αλή-

θεια).

«Πανουργίᾳ τε καί θράσει καί κοβαλικεύµασιν».
(Αριστοφάνης, 445-386, «ΙΠΠΗΣ», στίχ. 331-332)

(= με πονηριά και αποκοτιά και με κολακείες).

«Καί νή Δι᾽ἄλλα γ᾽ἐστί µου κόβαλα παιδός
ὄντος».

(Αριστοφάνης, 445-386, «ΙΠΠΗΣ», στίχ. 417)

(= Και, μα το Δία, έκανα και άλλες πονηριές/απάτες, δό-

λους όταν ήμουν μικρό παιδί).

«Κόβαλος εἶ».           (Αριστοφάνης, 445-386, «ΙΠΠΗΣ», στίχ. 450)

(= είσαι απατεώνας / δολερός/αδιάντροπος)

«Εἰ γενναίους καί τετραπήχεις καί μή διαδρασιπολίτας,
μηδ᾽ἀγοραίους μηδέ κοβάλους ὥσπερ νῦν μηδέ πανούρ-
γους...».

(Αριστοφάνης, 445-386, «ΒΑΤΡΑΧΟΙ», στίχ. 1014-1015)

(= Αν ήταν αριστοκρατικοί και τετράπηχοι [θεόρατοι] και

όχι πολίτες οι οποίοι αποφεύγουν κάθε υποχρέωσή τους

προς την πολιτεία, ούτε αγύρτες, ούτε παλιάνθρωποι,

όπως τώρα, ούτε πονηροί...).

«Διαρραγείης. Ὡς μόθων εἶ καί φύσει κόβαλος, ὅστις φενα-
κίζεις, φράσαι δ᾽οὔπω τέτληκας ἡµῖν, οἵ πολλά µοχ-
θήσαντες οὐκ οὔσης σχολῆς προθύµως δεῦρ᾽
ἤλθοµεν, πολλῶν θύµων ρίζας διεκπερῶντες».

(Αριστοφάνης, 445-386, «ΠΛΟΥΤΟΣ», στίχ. 279-283)

(= Να σκάσεις, γιατί είσαι αυθάδης/αναιδής και απατεώνας

από την κούνια σου, συ που προσπαθείς να μας ξεγελάσεις

και δεν έχεις τολμήσει ως τώρα να μας μιλήσεις, εμείς οι

οποίοι αν και μοχθήσαμε/υποφέραμε πολύ και δεν είχαμε

ελεύθερο χρόνο, πρόθυμα ήρθαμε εδώ, αφού βγάλαμε τις

ρίζες πολλών θυμαριών).

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ 

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ: Ο «ΠΛΟΥΤΟΣ» είναι το κύκνειο άσμα/έργο του

Αριστοφάνη, παραστάθηκε το 388 π.Χ. Κάποιος γέρος με

το όνομα Χρεμύλος, που ήταν φτωχός και είχε ένα γιο,

επειδή κατάλαβε ότι στα χρόνια του οι ανέντιμοι ευτυ-

χούν, ενώ οι έντιμοι ατυχούν, πήγε στο μαντείο των Δελ-

φών για να πάρει χρησμό, ποιο εκ των δυο να επιλέξει να

αναθρέψει  το παιδί του με σωφροσύνη και να του διδάξει

συμπεριφορά όμοια με τη δική του (αυτός ήταν έντιμος) ή

να τον προτρέψει στην ανέντιμη τοιαύτη, μια που οι άνεν-

τιμοι τότε ευτυχούσαν; Ο θεός του ’δωσε χρησμό, μόλις

βγει από το ναό να ακολουθήσει αυτόν που θα πρωτοσυ-

ναντήσει. Όταν εξερχόμενος συνάντησε έναν τυφλό γέ-

ροντα, τον ακολούθησε σύμφωνα με τον χρησμό. Αυτός

ήταν ο Πλούτος. Αφού θεράπευσε την τύφλωσή του, έγινε

πλούσιος. 

Ο Χρεμύλος στέλνει τον δούλο του Καρίωνα να καλέσει

τους φίλους του αφέντη του, γεωργούς, που αποτελούν

τον χορό της κωμωδίας. Αυτοί καταφθάνουν και με δυσπι-

στία μαθαίνουν από το δούλο, τον οποίον και αποπαίρνουν,

ότι υπάρχει προοπτική να ξεφύγουν απ’ τη φτώχεια τους.

Το όνομα Χρεμύλος παράγεται ετυμολογικά από το χρέος

+ αἱμύλλω = απατώ, αυτός δηλαδή που από φτώχεια εξα-

πατά τους δανειστές του. 

«Ἡ µέν οὖν νῆσος ἐκαλεῖτο Κοβαλοῦσα, ἡ δέ πόλις
Ὑδαµαργία».

(Λουκιανός, 120-180, «Αληθής Ιστορία Β΄», στίχ. 46, 5)

(= Το νησί λοιπόν το λέγανε Αγυρτεία/Απάτη / Κολακεία

και την πόλη του Μαινόμενο/ Λυσσαλέο/Λαίμαργο/ Άπλη-

στο / Λάγνο Ύδωρ).

«ΧΑΡΩΝ ή ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ»***
Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΑΤΙΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ

Χάρων: Καὶ τοιοῦτοι ὄντες, ὦ Ἑρμῆ, ὁρᾷς, οἷα ποιοῦσι καὶ
ὡς φιλοτιμοῦνται πρὸς ἀλλήλους ἀρχῶν πέρι καὶ τιμῶν
καὶ κτήσεων ἁμιλλώμενοι, ἅπερ ἅπαντα καταλιπόντας
αὐτοὺς δεήσει ἕνα ὀβολὸν ἔχοντας ἥκειν παρ᾽ ἡμᾶς. βού-
λει οὖν, ἐπείπερ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ ἐσμέν, ἀναβοήσας παμμέγε-
θες παραινέσω αὐτοῖς ἀπέχεσθαι μὲν τῶν ματαίων πόνων,
ζῆν δὲ ἀεὶ τὸν θάνατον πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντας, 

(= Χάρων: Κι όμως Ερμή, ενώ είναι τέτοιοι βλέπεις τι κά-

μουν και πώς συνερίζονται και φιλονικούν μεταξύ τους για

τα πρωτεία, τις τιμές και τις περιουσίες, τα οποία μέλλουν

να αφήσουν και μόνον έναν οβολό να παραλάβουν και να

έλθουν σε μας, κάτω στον Άδη. Κι αφού βρισκόμαστε εδώ

ψηλά, θέλεις να φωνάξω με όλη μου τη δύναμη και να τους

συμβουλεύσω να αφήσουν τους άδικους κόπους και να μη

λησμονούν το θάνατο;

λέγων, Ὦ μάταιοι, τί ἐσπουδάκατε περὶ ταῦτα; παύσασθε
κάμνοντες· οὐ γὰρ ἐς ἀεὶ βιώσεσθε· οὐδὲν τῶν ἐνταῦθα
σεμνῶν ἀΐδιόν ἐστιν, οὐδ᾽ ἂν ἀπάγοι τις αὐτῶν τι σὺν
αὑτῷ ἀποθανών, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τὸν μὲν γυμνὸν οἴχεσθαι,
τὴν οἰκίαν δὲ καὶ τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ χρυσίον ἀεὶ ἄλλων
εἶναι καὶ μεταβάλλειν τοὺς δεσπότας. εἰ ταῦτα καὶ τὰ
τοιαῦτα ἐξ ἐπηκόου ἐμβοήσαιμι αὐτοῖς, οὐκ ἂν οἴει μεγάλα
ὡφεληθῆναι τὸν βίον καὶ σωφρονεστέρους ἂν γενέσθαι
παρὰ πολύ;

(= θέλεις να φωνάξω, ανόητοι γιατί αναλώνεσθε σ’ αυτά

τα μάταια πράγματα; σταματήστε να κοπιάζετε· δεν θα ζή-

σετε αιώνια· τίποτα απ’ όσα νομίζετε σπουδαία δεν είναι

παντοτινά, ούτε θα πάρετε τίποτε απ’ αυτά μαζί σας, όταν

θα πεθάνετε, παρά θα φύγετε γυμνοί, και τα σπίτια σας,

τα κτήματά σας και ο χρυσός θα περιέλθουν σε άλλους και

πάντοτε αυτά θα αλλάζουν κυρίους. Δεν νομίζεις ότι, αν

φωνάξω αυτά και άλλα σ’ εκείνους, θα ωφεληθούν και θα

γίνουν φρονιμότεροι;)

Ἑρμῆς: Ὦ μακάριε, οὐκ οἶσθα, ὅπως αὐτοὺς ἡ ἄγνοια καὶ
ἡ ἀπάτη διατεθείκασιν, ὡς μηδ᾽ ἂν τρυπάνῳ ἔτι δια-
νοιχθῆναι αὐτοῖς τὰ ὦτα, τοσούτῳ κηρῷ ἔβυσαν αὐτά,
οἷόν περ ὁ Ὀδυσσεὺς τοὺς ἑταίρους ἔδρασε δέει τῆς Σει-
ρήνων ἀκροάσεως. πόθεν οὖν ἂν ἐκεῖνοι ἀκοῦσαι δυνη-
θεῖεν, ἢν καὶ σὺ κεκραγὼς διαῤῥαγῇς; ὅπερ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν
ἡ Λήθη δύναται, τοῦτο ἐνταῦθα ἡ ἄγνοια ἐργάζεται. πλὴν
ἀλλὰ εἰσὶν αὐτῶν ὀλίγοι οὐ παραδεδεγμένοι τὸν κηρὸν ἐς
τὰ ὦτα, πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀποκλίνοντες, ὀξὺ δεδορκότες
ἐς τὰ πράγματα καὶ κατεγνωκότες οἷά ἐστιν.

(= Ερμής: Είσαι πολύ αφελής, δεν φαντάζεσαι πόσο η

άγνοια και η απάτη τούς έχει διαφθείρει και ούτε με τρυ-

πάνι δεν μπορούν να ανοιχτούν τ’ αυτιά τους· με τόσο κερί

τα έχουν βουλώσει, όπως ακριβώς ο Οδυσσέας έφραξε τα

ώτα των συντρόφων του για να μην ακούουν το άσμα των

Σειρήνων. Ακόμη και να ξελαρυγγιαστείς φωνάζοντας, δεν

υπάρχει ελπίδα να σ’ ακούσουν. Στον κόσμο η άγνοια έχει

το αυτό αποτέλεσμα το οποίο έχει το ύδωρ της Λήθης

στον Άδη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι, οι οποίοι δεν δέχ-

θηκαν να φράξουν με κερί τ’ αυτιά τους, αλλά τα άφησαν

ανοιχτά στην αλήθεια και διακρίνουν καθαρά τα πράγ-

ματα και τα εννοούν όπως είναι).
(Λουκιανός, 120-180, «Χάρων ή Επισκοπούντες», κεφ. 20-21)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΡΜΟΥ & ΧΑΡΩΝΟΣ
(Λουκιανός, 120-180, «Χάρων ή Επισκοπούντες», κεφ. 24)

Xάρων: ἀλλὰ μεταξὺ λόγων, τίνες ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ πο-
λεμοῦντες ἢ ὑπὲρ τίνος ἀλλήλους φονεύουσιν;
(= Αλλά δεν μου λες, Ερμή, ποιοι είναι εκείνοι που πολε-

μούν και γιατί αλληλοσκοτώνονται;)

Ἑρμῆς: Ἀργείους ὁρᾷς, ὦ Χάρων, καὶ Λακεδαιμονίους
καὶ τὸν ἡμιθνῆτα ἐκεῖνον στρατηγὸν Ὀθρυάδαν τὸν ἐπι-
γράφοντα τὸ τρόπαιον τῷ αὑτοῦ αἵματι.
(= Βλέπεις, Χάρε, τους Αργείους και τους Λακεδαιμόνιους

και εκείνος ο ημιθανής είναι ο στρατηγός Οθρυάδας, ο

οποίος επί του τροπαίου της νίκης γράφει με το αίμα του

την επιγραφή).

Χάρων: Ὑπὲρ τίνος δ᾽ αὐτοῖς, ὦ Ἑρμῆ, ὁ πόλεμος;

(= Και για ποια αιτία πολεμούν, Ερμή;)

Ἑρμῆς: Ὑπὲρ τοῦ πεδίου αὐτοῦ, ἐν ᾧ μάχονται.
(= Για την πεδιάδα στην οποία μάχονται)

Χάρων: Ὦ τῆς ἀνοίας, οἵ γε οὐκ ἴσασιν ὅτι, κἂν ὅλην τὴν
Πελοπόννησον ἕκαστος αὐτῶν κτήσωνται, μόγις ἂν πο-
διαῖον λάβοιεν τόπον παρὰ τοῦ Αἰακοῦ· τὸ δὲ πεδίον
τοῦτο ἄλλοτε ἄλλοι γεωργήσουσι πολλάκις ἐκ βάθρων
τὸ τρόπαιον ἀνασπάσαντες τῷ ἀρότρῳ.
(= Ω της ανοησίας τους! Λησμονούν ό,τι κι αν ολόκληρη

την Πελοπόννησο αποκτήσει καθένας απ’ αυτούς, από τον

Αιακό θα πάρει χώρο μόλις ενός ποδός· κι αυτή την πε-

διάδα άλλοτε, άλλοι κατά καιρούς θα γεωργούν, οι οποίοι

με το άροτρο θα αποσπάσουν και θα καταρρίψουν το τρό-

παιο).

Χάρων: οἷά ἐστι τὰ τῶν κακοδαιμόνων ἀνθρώπων πράγ-
ματα. Χάρωνος δὲ οὐδεὶς λόγος.
(= Τι είναι αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι! Φροντίζουν και μι-

λούν για τόσα και τόσα και δεν κάνουν ούτε καν λόγο για

τον Χάρο).

ΣΧΟΛΙΟ: «Λήρους» (= μωρολογίες, ανοησίες) χαρακτηρίζει

όλα αυτά ο Λουκιανός γιατί, όπως υποστηρίζει στον “Μένιππο

ή Νεκυομαντεία”, (κεφ. 17) ο Αιακός, ο κριτής του Κάτω Κό-

σμου, όταν μετράει τον χώρο του καθενός, δεν παραχωρεί σε

κανέναν πάνω από ένα πόδι «δίδωσι δέ τό μέγιστον οὐ πλέον
ποδός», λιγότερο δηλαδή και από “τα δύο μέτρα χώμα” που

λέμε σήμερα πως αναλογεί στον καθένα μας.

――――――

* Ἀναµαρτοέπεια = νεοτευχής λέξη παραγόμενη από το επίθετο

ἀναμαρτοεπής, ές = ο μη σφαλλόμενος στους λόγους του, αυτός

που δεν πέφτει έξω στα λόγια του, αυτός που δεν λέει ψέματα. Άρα

η αψεύδεια, φιλαλήθεια, ειλικρίνεια, ευθύτητα, ανυποκρισία.

** ἡ κοβαλ(ε)ία καί τό κοβαλίκευµα -ατος  (αριστοφανικές λέ-

ξεις) = η παρά πονηρού ανθρώπου κολακεία, προσποιητό παιχνίδι με

απάτη/δόλο. Ο κόβαλος = ο πανούργος, ο απατεώνας, ο δολερός, ο

ύπουλος, ο απατηλός, ο επίβουλος. Υπάρχει και ρήμα κοβαλεύω ή

κοβαλικεύω = μεταφέρω, κουβαλώ, φέρομαι ως κόβαλος (αναίσχυν-

τος, κακούργος, αγύρτης, ψευδολόγος).

*** Χάρος ή Επιθεωρητές/Εποπτεύοντες.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναµαρτοεπείας*

ἄρχεσθαι
&

Κοβαλ(ε)ίας**
παύεσθαι
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΡΙΝΓΜΠΕΡΓΚ: Ένας συγγραφέας που

δύσκολα τον ανιχνεύεις. Όσοι το επιχειρούν, είναι

πολύ τολμηροί. 

Τόλμη και σιγουριά λοιπόν, εμπνέουν οι συντελεστές

της εταιρείας Θεάτρου ΣΥΝ-ΕΠΙ  Άκις Βλουτής  και Δή-

μητρα Χατούπη,  που εκτός από το έργο  «Ο Χορός του
Θανάτου» που παίζεται τώρα, θα συνεχίσουν με το

έργο «Ο Πατέρας» και  «Η Σονάτα των Φαντασμά-
των», ένα τρίπτυχο  έργων του  Στρίνγμπεργκ.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή 

«Ο Χορός του Θανάτου»!  Για πιο θάνατο μιλάμε?

Η είσοδός μας στη θεατρική αίθουσα του θεάτρου «Με-

ταξουργείο», μας προδιαθέτει για μια Εγκατάλειψη, μια

Απώλεια, ένα Πένθος. Σκεπασμένα  έπιπλα, καθρέπτες,

κρεβάτια, γραφεία, το πιάνο…  Ανήλιαγο σαλόνι με μια

ομίχλη παντού… Αλληγορία προετοιμασίας κηδείας.

Ένα ζευγάρι σε απραξία, μακριά ο ένας από τον άλλον,

να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με ψέματα, προ-

σβολές, απαξίωση, μίσος, δηλητηριώδες χιούμορ.

«Είναι μαζί, για να έχουν τη χαρά της εκδίκησης», για

απώλειες, ματαιώσεις, χαμένες προσδοκίες, χαμένα

όνειρα, χαμένες καριέρες…  Και τη λύση στη θανάσιμη

πλήξη τους θα τη δώσει ο Κουρτ, ο  εξάδελφος που

φτάνει, σε κάποια στιγμή, στο σπίτι.  Ο ερχομός του

συμπληρώνει το τρίγωνο, προσφιλές θέμα του Στρίνγμ-

περγκ, το οποίο συνυπάρχει, είτε φανερά είτε αόρατα

σχεδόν σε όλα του έργα.  Ο Κουρτ  συνεσταλμένος και

υποταγμένος, γίνεται εύκολα εκμεταλλεύσιμος, και

μέρος του παιχνιδιού.

Η ανίχνευση, με χειρουργικό νυστέρι, των ανθρωπίνων

σχέσεων αποτελεί για τον Στρίνγμπεργκ σκοπό, και κα-

ταλύτης είναι ο τρίτος, που συμπληρώνει το ερωτικό

τρίγωνο. Είναι μια προσπάθεια ανάκτησης των απω-

λειών. 

Ίσως ο Στρίνγμπεργκ να μετουσιώνει τα δικά του βιώ-

ματα, σε μια απίστευτα πειθαρχημένη δημιουργικό-

τητα. Δημιουργεί με βάση τις δικές του απώλειες,

αριστουργήματα, με χαρακτήρες ισχυρά δομημένους

(Πατέρας, δεσποινίς Τζούλια…),  σχέσεις  σε αποσύν-

θεση, ζευγάρια με φθίνουσα πορεία, να κάνουν απε-

γνωσμένες προσπάθειες, (παιχνίδια, ερωτικά τρίγωνα)

για να εμποδίσουν τον επερχόμενο θάνατο. Είναι το

νυστέρι τόσο βαθύ, που το πάζλ, φαινομενικά, να μη

συμπληρώνεται, και η σκέψη του να εισχωρεί βαθύτερα

από την επιφάνεια. Ο πόλεμος μεταξύ τους, είναι κα-

θημερινή αγαπημένη τους συνήθεια, και ο θάνατος

υπάρχει στο μεταξύ τους κενό.

Η παράσταση κρατάει τον θεατή, σε μια ισορροπία

τρόμου. Νομίζεις πως, από στιγμή σε στιγμή θα γίνει

η ανάφλεξη. Η κυρία Χατούπη ως Άλις, έχει το δικό

της νυστέρι, τη δική της βόμβα, στα χέρια της.  Ο σκη-

νοθέτης της παράστασης κύριος Άκις Βλουτής κέντησε

την παράσταση με υλικά στέρεα,  και ως Έντγκαρ  δη-

μιούργησε ένα χαρακτήρα, ενός πρώην αξιωματικού,

πρώην ισχυρού, πρώην  έξυπνου, πρώην ακμαίου

άνδρα. Έναν πρώην,  χωρίς το κύρος,  χωρίς τα όπλα,

μόνο τη στολή, που τον κάνει φορώντας την να νομίζει

ότι ζει.  Ο κύριος Ευταξόπουλος ως Κουρτ  άφησε να

εξελιχθεί, ο χορός του θανάτου, με τη συναίσθηση της

ταπείνωσης, μουρμουρίζοντας πως «Νόμιζα πως ήμουν
λίγο καλύτερος από σας, αλλά τώρα βλέπω πως είμαι
χειρότερος».
Κι αυτό το νεκρό ζευγάρι, χορεύει το χορό του θανά-

του...                           

Έφη Κανακουσάκη      
σκηνοθέτης

Μετάφραση: Ερίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία; Άκις Βλουτής

Σκηνικά κοστούμια: Νίκος Αναγνωστόπουλος 

Φωτισμοί: Δημήτρης Λογοθέτης

Μουσική: Κώστας Ζησιμόπουλος 

Βοηθός σκηνοθέτη: Αντωνία Βλουτή

Παίζουν: Άκις Βλουτής   (Εντγκαρ), Δήμητρα Χατούπη

(Άλις),  Βασίλης Ευταξόπουλος  (Κουρτ)   

Θέατρο “Μεταξουργείο”

Ακαδήμου 14 Αθήνα, τηλ. 21 0523 4382

“Ο χορός του θανάτου” του August Strindberg
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Το παραμύθι της μονογαμίας ενισχύεται επί γενεές από τα

βιβλία, τον κινηματογράφο και την ποπ μουσική: δύο άν-

θρωποι γνωρίζονται, ερωτεύονται και παραμένουν πιστοί ο

ένας στον άλλον για όλη τους τη ζωή. Η πίστη για μια ζωή

παραμένει στόχος και ζητούμενο για τους περισσότερους

ανθρώπους. Μήπως όμως η μονογαμία φθίνει σαν θεσμός; 

Ας δούμε 20 λόγους για τους οποίους μπορεί να μη λει-

τουργεί το συγκεκριμένο μοντέλο στη σημερινή κοινωνία.

Η μονογαμία αποτελούσε πρότυπο 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Παρόλο που σήμερα η μονογαμία αποτελεί τον κανόνα στις

σχέσεις της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, ωστόσο εφαρ-

μόζεται μόνο τα τελευταία 1000 χρόνια, σύμφωνα με τον

ανθρωπολόγο Kit Opie από το University College του Λον-

δίνου (3000 - 3.500 προηγμένες κοινωνίες, κατά την άποψή

μας). Πριν 75 εκατομμύρια χρόνια, οι πρώτοι άνθρωποι ήταν

μοναχικοί και απλώς ζευγάρωναν κατά διαστήματα, μας

αναφέρει. 

Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η μονογαμία δεν αφορά

στην αγάπη, αλλά στην προστασία των παιδιών, καθώς και

ότι η μονογαμία εξελίχθηκε για να διατηρηθεί η ειρήνη,

κατά τη γνώμη μας, δεν ευσταθούν. Μάλλον ορθότερη φαί-

ενται να είναι η άποψη του Ενγκελς, που τυ συναρτά με την

ανάπτυξη της ιδιωτικής περιουσίας και του αντίστοιχου αι-

σθήματος κατοχής,, και της μεταβίβασης αυτής της περι-

ουσίας σε βεβαίους απογόνους, ως συνέχειας του εαυτού

μας.

Η μονογαμία δεν είναι ο κανόνας 

στο ζωικό βασίλειο

Εάν αναζητάτε στη φύση την απάντηση για το θέμα της μο-

νογαμίας, το "για πάντα μαζί" δεν έχει πολλούς υποστηρι-

κτές σε γενικές γραμμές. Η βιολογική ανθρωπολόγος Helen

Fisher στο Πανεπιστήμιο Ράτζερς στη Νέα Υόρκη αναφέρει

ότι οι άνθρωποι είναι μεταξύ του 3% των θηλαστικών που

δημιουργούν "δεσμούς ζεύγους". Στα είδη αυτά συγκατα-

λέγονται οι νυχτερίδες, οι λύκοι, οι κάστορες και τα περισ-

σότερα πουλιά. Τα υπόλοιπα ζώα είναι πολυγαμικά. 

Ακόμη και τα μονογαμικά ζώα δεν είναι πιστά

Κι ενώ υπάρχουν ζώα που ζευγαρώνουν για μια ζωή, πολύ

συχνά έχουν και άλλο ταίρι. Από τέτοιες επαφές προκύπτει

το 75% των νεογνών σε έναν πληθυσμό. Παραδείγματος

χάρη, σύμφωνα με μια γενετική μελέτη που πραγματοποι-

ήθηκε στο Μέριον της Ν. Αφρικής, το 14 με 24% των μικρών

άλμπατρος έχουν "πατέρα" κάποιο αρσενικό που δεν είναι

ο μόνιμος σύντροφος της μητέρας τους.

Φυσιολογική η έλξη πέρα από τον/την σύντροφό μας

Η έλξη δεν αφορά στις "αδελφές ψυχές", είναι μάλλον χη-

μεία παρά συναισθήματα. Οι άνθρωποι έλκονται από τις φε-

ρομόνες, ένα χημικό με χαρακτηριστική μυρωδιά που

βρίσκεται στον ιδρώτα και στα σωματικά υγρά. Στην πραγ-

ματικότητα ένας άνδρας μπορεί να αισθανθεί εάν μια γυ-

ναίκα είναι γόνιμη από τις φερομόνες της, ενώ η φωνή μιας

γυναίκας γίνεται πιο ελκυστική στις γόνιμες περιόδους της.

Αντίθετα οι γυναίκες ελκύονται από πιο αρσενικούς άνδρες

όταν είναι στις γόνιμες μέρες τους. 

Το σώμα μας δεν κάνει διακρίσεις

Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για την “αμαρτία”. Ναι, αυτό

ισχυρίζονται κάποιοι συγγραφείς, ενώ σύμφωνα με κάποια

έρευνα, οι ήχοι που κάνει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια του

σεξ λειτουργούν ως κάλεσμα ζευγαρώματος για να προ-

σελκύσει άλλους άνδρες. Υπερβολές!

Σε πολλές κοινωνίες η μονογαμία δεν αποτελεί κανόνα

Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι η μονογαμία είναι κα-

νόνας για τις περισσότερες κοινωνίες στον κόσμο, αλλά

υπάρχουν και μέρη που τα πράγματα είναι πολύ διαφορε-

τικά. Παράδειγμα, οι γυναίκες της φυλής Mosuo στην Κίνα

μπορούν να έχουν όσους συντρόφους θέλουν, ενώ οι σε-

ξουαλικές συνερεύσεις προκύπτουν κατά τη διάρκεια "νυ-

χτερινών επισκέψεων". Στη συγκεκριμένη μητριαρχική

κουλτούρα οι γυναίκες είναι εκείνες που κληρονομούν την

περιουσία και τα παιδιά μεγαλώνουν με τις μητέρες, με

τους θείους ως πατρικές φιγούρες. 

Παρόλο που η μονογαμία είναι ο χρυσός κανόνας για τις

μακροχρόνιες σχέσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν

φαντασιωθεί τουλάχιστον κάποια "παράνομη" σχέση κά-

ποια στιγμή της ζωής τους και οι έρευνες δείχνουν ότι πολ-

λοί το έχουν κάνει και πράξη. Η Lucia O’Sullivan, καθηγήτρια

ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρούνσγουικ ανέφερε

σε άρθρο στην Huffington Post το 2018, ότι "ακόμη και οι
καλύτερες μας προθέσεις είναι ανίσχυρες μπροστά στην
απρόσμενη και έντονη έλξη για κάποιο τρίτο πρόσωπο". 
Εγκράτεια, αδελφοί και αδελφές· εγκράτεια! Κι επειδή

ΟΛΟΙ λίγο - πολύ, έχουν φαντασιωθεί, ήξερε τι έλεγε ο Ιη-

σούς: «Να μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου,
ούτε κατά διάνοια» γιατί αυτό ισοδυναμεί με μοιχία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία και όπως προκύπτει από έρευνες

στο διαδίκτυο (πλατφόρμες γνωριμιών), ότι η “απιστία” είναι

μέσα στη ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι πολλοί

εκείνοι που απατούν τους συντρόφους τους. 

Η απιστία είναι ο κύριος λόγος διαζυγίου

Παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να

οδηγήσουν στη διάλυση μιας σχέσης όπως είναι οι οικονο-

μικές προστριβές, η συναισθηματική κακοποίηση και οι

εξαρτήσεις, η απιστία παραμένει ο κύριος λόγος διαζυγίου.

Οι επικριτές της μονογαμίας θα ισχυριστούν ότι δεν είναι

οι εξωσυζυγικές σχέσεις που διαλύουν τη σχέση, αλλά οι

προσδοκίες της απόλυτης πίστης, (απόλυτα δεσμά δηλαδή,

Ζεύξη), και τα ψέματα που λένε οι άνθρωποι προκειμένου

να κρύψουν τις επιθυμίες τους. 

Οι στενές σχέσεις με τον καιρό φθίνουν

Μετά από πόσο καιρό βαριέται πιστεύετε ένας άνθρωπος

τον σύντροφό του; Σε πέντε χρόνια; Σε δέκα; Σύμφωνα με

έρευνα του Πανεπιστημίου του Μονάχου η ικανοποίηση

φθίνει μετά τον πρώτο χρόνο. Οι δε γυναίκες είναι τέσσε-

ρεις φορές πιο πιθανόν να βαρεθούν το σεξ σε μια μακρο-

χρόνια σχέση από ότι οι άνδρες. 

Άντε τώρα εσύ, μ’ ένα σωρό προβλήματα, ν’ ασχολείσαι κα-

θημερινά και αενάως με την ανανέωση της λίμπιντο της γυ-

ναίκας σου!

Η επιθυμία για σεξ διαφέρει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο

Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγα-

λύτερη και συχνότερα επιθυμία για σεξ, ενώ κάποιοι άλλοι

δεν "καίγονται". Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα

όταν ένα έντονα σεξουαλικό άτομο καταλήξει σε μια μονο-

γαμική σχέση με κάποιον που δεν ενδιαφέρεται για το σεξ.

Και η μονογαμία είναι πιο δύσκολη για τις γυναίκες. Έρευ-

νες δείχνουν ότι η λίμπιντο μειώνεται κάθετα στις γυναίκες

που βρίσκονται σε μακροχρόνια σχέση, κάτι που δεν συμ-

βαίνει στους άντρες.

Ο εγκέφαλός μας διψά για το καινούργιο και τα νέα ερεθί-

σματα. Οι νέες εμπειρίες πυροδοτούν μια έκρηξη ντοπαμί-

νης που μας κάνει να αισθανόμαστε ευτυχείς. Κάποιοι θα

πουν ότι είναι ενάντια στην φύση μας να αρνούμαστε στον

εαυτό μας να βιώσει νέες εμπειρίες με καινούργιους σε-

ξουαλικούς συντρόφους. 

Οι άνθρωποι αλλάζουν

Μία από τις προκλήσεις μιας μακροχρόνιας σχέσης είναι

ότι οι άνθρωποι αλλάζουν καθώς μεγαλώνουν. Παρόλο που

κανείς δεν θέλει να το πιστέψει, οι ανάγκες μας και οι επι-

θυμίες μας αλλάζουν με τα χρόνια κι αυτά που θέλαμε στα

20 χρόνια μας, διαφέρουν παρασάγγας από αυτά που θέ-

λουμε στα 45. Αυτή η αλλαγή μπορεί να αφορά και τις σε-

ξουαλικές μας προτιμήσεις.

Ζούμε πιο πολλά χρόνια

Υπήρχαν εποχές όπου ο θάνατος δεν απείχε και πολύ μετά

τη σύνταξη. Σήμερα όμως που οι άνθρωποι ζουν περισσό-

τερα χρόνια μπορεί να είμαστε με τον ίδιο άνθρωπο 30, 40

ή και 50 χρόνια μαζί. Είμαστε υγιέστεροι από παλαιότερα

κατά την τρίτη ηλικία, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε ικα-

νοί να έχουμε σεξουαλικές σχέσεις κι αυτό κάνει τα πράγ-

ματα ακόμη πιο δύσκολα.

Δεν είναι οι εξωσυζυγικές σχέσεις που

πληγώνουν, είναι τα ψέματα

Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν από τον σύντροφό

τους να τους είναι πιστός. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν ο

ένας από τους δύο κάνει κάποια απιστία, το πιθανότερο

είναι να πει ψέματα για να μην το αποκαλύψει. Μήπως

όμως αυτό που πληγώνει πράγματικά τον άλλον είναι τα

ψέματα; Οι επικριτές της μονογαμίας ισχυρίζονται ότι εάν

και οι δύο ήταν ανοιχτοί και ειλικρινείς στις εξωσυζυγικές

τους σχέσεις, δεν θα υπήρχε το αίσθημα της προδοσίας και

ίσως δεν θα διαλύονταν οι γάμοι που αξίζουν.  

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

αναζητούν νέες μη μονογαμικές επιλογές

Παλιότερα η ιδέα ενός ελεύθερου γάμου εθεωρείτο ταμ-

πού. Όλο και περισσότερα ζευγάρια όμως πλέον εξερευ-

νούν την πολυγαμία και την από κοινού αποδεκτή μη

μονογαμία (περιπτωσιακή πολυγαμία θα την έλεγα καλύ-

τερα). Παρόλο που είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει

σε όλους, είναι καλό το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν πε-

ρισσότερες επιλογές.

πηγή: msn

Mονογαμία τέλος!
Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί
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Την αντικατάσταση του νόμου «Κλει-

σθένη» και την επανεξέταση τους στη

βάση της πρότασης που είχε καταθέσει

η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ), την οποία  επαναφέρει για συ-

ζήτηση, όπως διατυπώθηκε στο ετήσιο

συνέδριό της. Πρόταση για τη μεταρ-

ρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και

την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, διότι το υπάρχων νομοσχέδιο

«δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
που καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια
που διήρκησε ο διάλογος».

Mεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

και Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, είναι η πρόταση και επ’ αυτής η

ΚΕΔΕ κατέληξε σε ψήφισμα στη λήξη

του συνεδρίου, κατά πλειοψηφίαν. 

Επίσης προτείνει την αναθεώρηση κά-

ποιων άρθρων του Συντάγματος, εν

όψει της συνταγματικής αναθεώρησης

που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρα-

κτήρα για τα οικονομικά.

Εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και αποκα-

τάσταση της νομιμότητας στην από-

δοση των ΚΑΠ

Δημοσιονομική αποκέντρωση και με-

ταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιου-

σίας στου δήμους.

Οριστική επίλυση μισθολογικών και

ασφαλιστικών θεμάτων των αιρετών.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα

μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της

οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών

του. Στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η

πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική

Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την πα-

ραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη

της χώρας, αλλά και γνήσιος θεσμικός εκ-

φραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης και συνοχής.

Για το λόγο αυτό ως Γενική Συνέλευση της

ΚΕΔΕ αποφασίζουμε : 

1ο. Υιοθετούμε την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο την Ανάπτυξη της

Χώρας και τη Βελτίωση των Υπηρεσιών

στους Πολίτες». 

2ο. Για τα επίκαιρα και τα άμεσης προτεραι-

ότητας ζητήματα αποφασίζουμε τα ακό-

λουθα. 

1. H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Προτείνουμε την αναθεώρηση των άρθρων

101 και 102 και συμπληρω-ματικά των άρ-

θρων 43, 56, 76, 78 και 98 του Συντάγματος

με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις : 

1. Συνταγματική αποτύπωση του νέου
ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
πλαίσιο ενός ριζικά αναμορφωμένου διοι-
κητικού συστήματος (Επιτελική Κεντρική

Διοίκηση – Κεντρική και Αποκεντρωμένη Δι-

οίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση να συναπο-

τελούν μία «λειτουργική ενότητα» –

Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους

ΟΤΑ – Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων

σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέ-

σης, της εγγύτητας και της επικουρικότητας

– Διακριτός θεσμός Μητροπολιτικής Αυτο-

διοίκησης).

2. Συνταγματική καθιέρωση «Συμβουλίου
Αυτοδιοίκησης» (ως επίσημου κοινού θε-

σμικού εκπροσώπου της πρωτοβάθμιας και

της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και την

κεντρική διοίκηση). 

3. Ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για τους
φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ Επιτακτι-

κότερη η διάταξη που επιβάλει τη μεταφορά

πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμο-

διοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση – Να παρασχεθεί στον νομοθέτη η

δυνατότητα να αναθέσει τον καθορισμό και

την είσπραξη συγκεκριμένων φόρων από

τους ίδιους τους ΟΤΑ, χωρίς επιβάρυνση

της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών

και με δημιουργία μηχανισμού αναδιανομής

για άρση των ανισοτήτων. 

4. Συνταγματική θωράκιση τη προβλεπόμε-
νης οικονομικής αυτοτέλειας της ΤΑ, με

δέσμευση που θα αποκλείει αποφασιστικά

την ανάμειξη του κανονιστικού νομοθέτη

και των Υπουργείων στην απόδοση και την

κατανομή των πόρων, είτε αυτοί είναι οι ση-

μερινοί ΚΑΠ είτε αφορούν την είσπραξη και

απόδοση άλλου ενιαίου φόρου, όπως για

παράδειγμα ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. 

5. Ειδική συνταγματική ρύθμιση για την
άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ και τη διεύ-
ρυνση της διαφάνειας (Ρητή συνταγματική

διατύπωση ότι «η εποπτεία που ασκεί το

Κράτος περιορίζεται αποκλειστικά σε τυ-

πικό έλεγχο νομιμότητας» – Κατοχύρωση

ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον

έλεγχο νομιμότητας – Ενίσχυση της διαφά-

νειας με θεσμούς δημοσιότητας σε τοπικό

επίπεδο με τη χρήση του διαδικτύου και των

νέων τεχνολογιών). 

6. Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτι-

κής διαβούλευσης και νομοθετικής πρωτο-
βουλίας για τη συμμετοχή στο νομοθετικό
έργο των θεσμικών φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ώστε για κάθε νομοσχέδιο

που αφορά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης να προηγείται υποχρεωτικώς διαδικα-

σία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους

της και οι θεσμικοί φορείς της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης να έχουν τη δυνατότητα να

αναλάβουν οι ίδιοι νομοθετικές πρωτοβου-

λίες). 

7. Συνταγματικές τροποποιήσεις ως προς
το εκλογικό σύστημα και τα πολιτικά δι-
καιώματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (Ειδική συνταγματική διάταξη, που

να προβλέπει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις

που αφορούν στο εκλογικό σύστημα και τις

εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης (αν δεν επιτυγχάνονται αυξημένες

πλειοψηφίες), θα ισχύουν από τις μεθεπό-

μενες εκλογές – Ακώλυτη συμμετοχή όλων

των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στις βουλευτικές εκλογές)

2. O ΝΟΜΟΣ 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») 

Ο Νόμος 4555/2018 («Κλεισθένης») δεν αν-

ταποκρίνεται στις ανάγκες της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, ούτε στις προσδοκίες που

καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια που διήρ-

κεσε ο διάλογος : 

Δεν βελτιώνει το μοντέλο διακυβέρνησης

της χώρας, ενώ δυσχεραίνει ακόμη περισ-

σότερο τη λειτουργία του Κράτους και της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Περιορίζεται μόνο στην αλλαγή του εκλογι-

κού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού,

καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση

της θητείας τους από τα πέντε, στα τέσ-

σερα χρόνια. 

Δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, ούτε

διασφαλίζει στις Δημοτικές Αρχές τη δυνα-

τότητα να εφαρμόζουν το πρόγραμμα για

το οποίο ψηφίστηκαν. Ενισχύει τη συναλ-

λαγή και την αδιαφάνεια . 

Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παρά-

θυρο» τις Κοινότητες, με το εκλογικό σύ-

στημα, την κατανομή των αρμοδιοτήτων,

την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την

κατανομή της ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί

ουσιαστικά οπισθοδρόμηση. 

Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρα-

τηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και

προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνη-

σης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί, σχεδόν

ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητι-

κών συλλογικών οργάνων. 

Ενισχύει ακόμη περισσότερο το συγκεν-

τρωτικό κράτος και καθιστά τον εκάστοτε

Υπουργό Εσωτερικών «δικαστή–εισαγγε-

λέα» σε βάρος των Δημάρχων και των Πε-

ριφερειαρχών.

Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού

διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, με

πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρα-

κτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102

του Συντάγματος.

Δεν υιοθετεί χρήσιμες σύγχρονες αλλαγές

που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο επαναφέρει
την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡ-
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ (Μάιος 2018)», την οποία έγκαιρα
υπέβαλε η ΚΕΔΕ στην Κυβέρνηση και τα
Πολιτικά κόμματα. 

3. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της δημοσιο-

νομικής προσαρμογής, έχει υποστεί τις με-

γαλύτερες μειώσεις από οποιονδήποτε

άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. 

Καταλήγοντας το ψήφισμα γράφει:

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018
της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα
Πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τις
θέσεις και τις προτάσεις της, που άλ-
λωστε βασίζονται στον Ευρωπαϊκό
Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και γενικό-
τερα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να
διατυπώσουν εξειδικευμένες προτά-
σεις ενόψει της συζήτησης για την
αναθεώρηση του συντάγματος, για την
ενίσχυση της αποκέντρωσης, ώστε να
μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοί-
κηση να συμβάλλει αποτελεσματικά
στην παραγωγική ανασυγκρότηση και
ανάπτυξη της χώρας και στην κοινω-
νική αλληλεγγύη και συνοχή. 

Nα επανεξεταστεί ο “Κλεισθένης” ζητάει η ΚΕΔΕ
Mεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- 
Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 05/12/2018
Αριθ. Πρωτ:42112

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕ-
ΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
112.500,00 €, - (CPV): 66514110-0  -
ΑΔΑΜ: 18REQ003968740

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας - τιμής για
την παροχή υπηρεσιών   «Ασφάλισης
Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύ-
σου έτους 2019». Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός της υπηρεσίας
ανέρχεται στο ποσό των εκατό δώ-
δεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρω
112.500,00 € συμπεριλαμβανομένου

του δικαιώματος προαίρεσης 50%,
ποσού «τριάντα επτά χιλιάδων πεν-
τακοσίων ευρω  » 37.500,00.€ - Η
ασφάλιση ανέρχεται στο ποσό των
«εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρω»
75.000,00€ - (CPV) : 66514110-0  -
ΑΔΑΜ: 18REQ003968740, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από 07/2018
Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών  Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 07/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 04/01/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος τουλάχιστον
για επτά (7) μήνες από την επομένη
της καταλυτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει
να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Βορριά Μαρία  (τηλ.2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 5 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.  3709 

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 εργα-
σιών του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ
ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΥΔΡΑΣ», εκτιμώμενης
συνολικής αξίας σύμβασης
157.258,07 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016,
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης.
• 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
εκτέλεσης του έργου:  EL307 
• Κωδικός CPV: 44113200-7,
45246400-7
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης: Με το έργο αυτό πρόκειται να
γίνουν ήπιες παρεμβάσεις στο ρέμα
Καμινιού της Υδρας μετά την οριο-
θέτησή του με σκοπό την ομαλή
απορροή των ομβρίων και την απο-
φυγή πλημμυρικών φαινομένων
στην περιοχή.
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)
μήνες από την ημέρα του ορισμού
Επιβλέποντος μηχανικού από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται  σε έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και
που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κρά-
τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυ-
ρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτε-
ται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-

κού 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 διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
• Λόγοι αποκλεισμού / Κριτήρια επι-
λογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22
της διακήρυξης.
• 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 προ-
σφορών είναι η 28/12/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφο-
ρών είναι η 8/1/2019, ημέρα Τρίτη
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 ΠΔΕ και ίδιους πό-
ρους. Δεν προβλέπεται 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 3.145,16
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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 07/12/2018
Αρ. Πρωτ. 44796

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2018 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 154.155,07€ (Α.Μ. 124/2018).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τεσσά-

ρων (24) ημερών από την ημερομη-
νία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 12/12/2018 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 31/12/2018 και ώρα 15:00μ.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 07/01/2019.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υπο-
βάλουν προσφορές για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται
μαζί με την προσφορά εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι : 1.243,20€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού
θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου www.halandri.gr .
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Με νέα μηνυτήρια ανα-

φορά της, προς την Ει-

σαγγελέα του Αρείου

Πάγου, η Ομάδα Κοινωνι-

κής Εγρήγορσης (ΟΚΕ)

επανέφερε την Δικογρα-

φία του Αστέρα Βουλιαγ-

μένης στο προσκήνιο,

που, όπως απεδείχθη με

την Δήλωση Ιδιοκτησίας

της Δ/νσης Δασών Πει-

ραιά της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής, πρό-

κειται για Δημόσιο Δάσος

και μάλιστα εκτός Σχε-

δίου Πόλεως.

Σφίγγει ο δικαστικός

κλοιός γύρω από 13 στε-

λέχη της Δημόσιας Διοί-

κησης, όπως αυτά

κατονομάζονται στο από

2-1-2018, συμπληρωμα-

τικό υπόμνημα του Προ-

έδρου της ΟΚΕ, Βασίλη

Αναστασόπουλου, σχε-

τικά με το κακούργημα

της πλαστογραφίας,

επειδή είχαν προσκομίσει

στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) παραποι-

ημένο χάρτη, ο οποίος

απεικόνιζε ψευδώς το

Μικρό Καβούρι (Αστέρα

Βουλιαγμένης) να περι-

κλείεται με πράσινη ρυμο-

τομική γραμμή. Αυτό είχε

σαν συνέπεια να παρα-

πλανηθεί το ΣτΕ και να

οδηγηθεί σε εσφαλμένες

αποφάσεις, έχοντας σαν

δεδομένο ότι η περιοχή,

αφού περικλείεται από

την πράσινη ρυμοτομική

γραμμή, είναι εντός σχε-

δίου πόλεως, ενώ, στην

πραγματικότητα, δεν

υπάρχει τέτοια γραμμή και

επομένως η περιοχή βρί-

σκεται εκτός σχεδίου.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών είχε εκδώσει από-

φαση, ότι δεν υπάρχει αδί-

κημα, μέχρι να εγκριθεί η

Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που

θα έδινε το πράσινο φως,

για την εκτέλεση των

έργων δόμησης.

Σημειώnουμε όμως ότι η

ΜΠΕ είχε, ήδη εγκριθεί,

όταν εκδόθηκε η παρα-

πάνω εισαγγελική από-

φαση(!) και για τον λόγο

αυτό καταθέσαμε και την

καινούργια μηνυτήρια

αναφορά μας, με στόχο

να σταματήσουν άμεσα οι

παράνομες οικοδομικές

παρεμβάσεις, στον δασικό

Αστέρα.

Όλες οι ενέργειες της

ΟΚΕ αποσκοπούν στο να

γίνει κατανοητό, ότι η ορι-

στική αγοραπωλησία που

πραγματοποιήθηκε, απο-

τελεί πλήγμα για την Ελ-

λάδα, γιατί με αυτόν τον

τρόπο το “κόσμημα” της

Μεσογείου απωλέσθηκε!

ixnilatis100@gmail.com,  

ixnilatis.org

κιν. 6972803818, 

Μηνυτήρια αναφορά για τον Αστέρα Βουλιαγμένης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048289
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Καλύβια 05/15/2018
Αριθ. Πρωτ.: 16234

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
ανάδειξης Προμηθευτών για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥ-
ΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙ-
ΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ (ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙ-
ΣΤΗ)» με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προ-
σφορές υποβάλλονται για το υπό προ-
μήθεια ένα (1) μηχάνημα τεμαχισμού
κλαδιών (κλαδοτεμαχιστής) και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπο-

λογισμός της Μελέτης ανέρχεται
στο ποσό 108.870,00€ χωρίς ΦΠΑ
(134.998,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
24%), για το έτος 2018.  
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποι-
ηθεί  µε  χρήση  της  πλατφόρμας
του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υπο-
βολής προσφορών: 05/12/2018 και
ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 28/12/2018
και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι οικονομικοί φορείς για την πα-
ρούσα διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης οφείλουν να συμμορφώνονται
με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
ήτοι να προσκομίσουν πιστοποι-
ητικά της διεθνούς σειράς διασφά-
λισης ποιότητας ISO 9001 Εμπορίας

Μηχανημάτων ή ισοδύναμο, περι-
βαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
και συστήματος διαχείρισης της
υγείας και ασφάλειας στην εργασία
OHSAS 18001 ή ισοδύναμα.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη δια-
δικασία κατατίθεται από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες),  εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2%
επί της προϋπολογιζόμενης από
την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των
2.177,40 €. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρού-
σας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη διεύθυνση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19010
και στο τηλέφωνο 22993-20317 (Ρου-
μελιώτης Ντάνιελ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, Γέρακας, 153 44
Πληροφορίες: X. Κύρκου
Τηλ. 210 6135010, Fax: 210 6135010
Γέρακας  16/11/2018            
Αρ. Πρωτ.  οικ. 5225/104652

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 14 Ν.998/79 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεων των Γρη-
γορίου Παπάζογλου & Μελπομένης
Μανωλοπούλου, η αριθμ. 5087/
102416/ 12-11-2018 Πράξη Χαρακτη-
ρισμού της υπηρεσίας μας που έλαβε
ΑΔΑ: 60Β2ΟΡΙΚ-ΥΘΠ και ΚΑΔΑ:
66917 για εκτάσεις εμβαδού [0,36197] &
[0,2842] στρ. που βρίσκονται στη θέση
“Αγία Μαρίνα”  Περιφέρειας Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας, Αττικής.
Με την πράξη αυτή, η ως άνω εκτά-
σεις που απεικονίζονται επί του φύλ-
λου χάρτη ΓΥΣ 6467/2 & 6468/1

κλίμακας 1:5000, καθώς και στον Ο/Φ
Κτηματολογίου ΑΕ. έτους λήψης
2010, με μπλε περίγραμμα και στοι-
χεία (62,63, 64, 65, 66, 62) & (67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 67), με ενσωματω-
μένο πίνακα συντεταγμένων κορυ-
φών ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζονται ως
μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά
την έννοια των διατάξεων της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως προστέθηκε με την
παρ. 1, άρθ. 154, Ν. 4389/2016,  μη
υπαγόμενες στις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρ-
ρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποι-
ήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό
τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου
ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέ-
τασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), , Αγίου
Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έν-
νομο συμφέρον.

Ο δασάρχης
Τ.Υ.Σ.

Αθανάσιος Ρέππας
Δασολόγος
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στα πεταχτά

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

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR 

ΤΩΝ “ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΚΙΕ”

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι

τις 6 το απόγευμα, οι “Φίλοι του ΜΚΙΕ”, μια ομάδα

πρωτοβουλίας εθελοντών και υποστηρικτών του Μη-

τροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, οργα-

νώνουν το Χριστουγεννιάτικο bazaar τους στο

“Πολιτιστικό Κέντρο” (στον χώρο της πρώην αμερικά-

νικης βάσης – σταθμός “Ελληνικό” του Μετρό), όπως 

καθιερώθηκε να κάνουν τα τελευταία χρόνια.

Είναι μια πολύπλευρη εορταστική προσπάθεια, που

αποσκοπεί να φέρει πιο κοντά εθελοντές και φίλους

του Ιατρείου και να ενισχύσει το έργο του Μητροπο-

λιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού.

Δημοπρασίες αυτοκινήτων 

από τον ΥΟΔΔΔΥ

Επτά δημοπρασίες αυτοκινήτων, μηχανών και μηχα-

νημάτων, σε ισάριθμες πόλεις (τελωνεία και αποθή-

κες) της Ελλάδας, θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο

Οικονομικών, Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

(ΥΟΔΔΔΥ) μέσα στο Δεκέμβριο. Στην Αθήνα γίνονται

στις 11 & 12 Δεκεμβρίου (συνολικά 3)  και οι υπόλοι-

πες σε  πόλεις εκτός Αττικής. Κάλυμνο, Λάρισα, Με-

σολόγγι και Αργοστόλι.

Αναστέλλεται η επιβάρυνση στις

αγοραπωλησίες ακινήτων

Για άλλη μια χρονιά αναστέλλεται η εφαρμογή του

φόρου υπεραξίας 15% που προκύπτει από την μετα-

βίβαση ακινήτων.  Ο φόρος υπεραξίας νομοθετήθηκε

το 2014, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοσθεί μέχρι σή-

μερα.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη  δασκάλα  παραδίδει στις περιοχές  (3Β) ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΗΛ. 69 45 49 62 45

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  2-12-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  351/2018  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα “Τροποποίηση
της αριθμ.285/18 απόφασης δημο-
τικού συμβουλίου περί αναπροσαρ-
μογής ή μη των τελών δημοτικών
κοιμητηρίων για το έτος 2019”.
Στο Κορωπί στις 2 Δεκεμβρίου   του
έτους  2018  κατά την 33η Συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τα τέλη των δημοτικών κοιμητηρίων
που καθορίστηκαν με την αριθμ.
293/16 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, τα οποία ισχύουν μέχρι σή-
μερα, και η διατήρηση των οποίων για
το έτος 2019 και εφεξής, αποφασί-
στηκε με την 285/2018 απόφαση του

Δ.Σ., έχουν ως κάτωθι:
1. Ετήσια τέλη καθαριότητας
3,00€.
2. Ενοικίαση τάφου τριετούς ταφής
250,00€.
3. Ετήσια παράταση τάφου τριε-
τούς ταφής μετά την λήξη της τριε-
τίας 50,00€
4. Ενοικίαση οστεοφυλακίου ανά
τριετία 30,00€
5. Χρήση ψυγείου για φύλαξη νε-
κρών 14,60€
6. Αγορά οικογενειακού τάφου Α
ζώνη 2.054,00€, Β ζώνη 1.467,00€,
Γ ζώνη 880,40€

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να
ισχύει η αριθμ. 285/18 απόφαση
μας του δημοτικού συμβουλίου.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ –ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΚΥΝΗΓΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Καλούνται άπαντα τα μέλη του Ναυταθλητικού - Εκπολιτιστικού

Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων και Κυνηγών Βουλιαγμένης σε

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 10 του Καταστατικού

του Συλλόγου.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

2018 και ώρα 12.30 στα γραφεία του Συλλόγου επί της Λεωφ. Πο-

σειδώνος (δίπλα από το κέντρο “Εν Πλω”).

Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω συνέλευση έχουν τα ταμει-

ακώς τακτοποιημένα μέλη ή εκείνα τα μέλη που θα τακτοποι-

ηθούν προ της ενάρξεως της Γ.Σ.

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτής

2. Ισολογισμός και προϋπολογισμός έτους 2019 και έγκριση αυτών.

3. Απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης 

Ολόλευκη κουκλα με ματάρες 

ψάχνει σπίτι!

Αυτές οι υπέροχες ματάρες είχαν βρεθεί πριν 5 μήνες σε

ένα οικόπεδο. Αυτή η πανέμορφη γατούλα μόλις είχε ανοί-

ξει τα ματάκια της και κάποιος

θεώρησε καλή ιδέα να την

βάλει σε μια σακούλα και να την

πετάξει. Η γατούλα σώθηκε

καθώς κάποιοι άκουσαν το

κλάμα της και την έσωσαν.

Ψάχνουμε για μια υπέροχη οι-

κογένεια για να την υιοθετήσει.

5 μηνών κοριτσάκι ολόλευκη με

απιθανες ματάρες!

Θα δοθεί εντός Αττικής, για

μέσα στο σπίτι, με συμβόλαιο

υιοθεσίας και την προϋπόθεση

ότι θα στειρωθεί όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή.

τηλέφωνο 6974536692

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 8 & 9 Δεκεμβρίου

Στις 8&9 Δεκεμβρίου, η Ζωοφιλική παρουσιάζει το Χριστου-

γεννιάτικο παζάρι στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης,

(Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη), πίσω από την πλατεία

28ης Οκτωβρίου.

ΣΤΟ ΒΑΖΑΑR ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

Χριστουγεννιάτικα είδη - Διακοσμητικά αντικείμενα με θέμα

τον σκύλο και τη γάτα - Πρωτότυπα ρούχα και αξεσουάρ

για τους τετράποδους φίλους σας - τα καινούργια μπλου-

ζάκια και φούτερ του σωματείου και βέβαια στον μπουφέ

φρέσκο καφέ, παγωμένα αναψυκτικά, αλμυρά και γλυκά

εδέσματα vegeterian και vegan, donuts και σκυλολιχουδιές!

https://www.facebook.com/zeil.gr/videos/915634745491539/
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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

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα απο-

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

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, ΑΝΟ-

ΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, 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 ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

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 τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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 ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ύποπτα σημάδια  δηλώνουν την εμφάνιση καρκίνου στο στόμα

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Αυξάνονται καθημερινά οι νικηφόρες

μάχες στον πόλεμο κατά  του καρκί-

νου, χάρις στην πρόοδο  της ιατρικής

επιστήμης και την αλματώδη εξέλιξη

της τεχνολογίας.

Οι επιστήμονες που δεν θεωρούν τον

καρκίνο ανίκητο, καθώς πλέον πολλές

μορφές του είναι ιάσιμες, πιστεύουν

πως η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί κα-

θοριστικό παράγοντα στην αντιμετώ-

πιση της νόσου.

Μάλιστα στον καρκίνο της στοματικής

κοιλότητας, που πολλές μορφές  του

έχουν το  μικρότερο  προσδόκιμο επι-

βίωσης, η έγκαιρη διάγνωση είναι ύψι-

στης σημασίας.

«Η στοματική κοιλότητα είναι ένα
τμήμα του ανθρώπινου οργανισμού
όπου καθένας μας  καθημερινά μπορεί
να έχει οπτική  πρόσβαση και να παρα-
τηρεί την  οποιαδήποτε αλλαγή» τονί-

ζει ο   διαπρεπής Χειρουργός Ωτορινο-

λαρυγγολόγος Διευθυντής Τμήματος

Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς

Ωτορινολαρυγγολογικής  Κλινικής

ΜΗΤΕΡΑ  Μηνάς Ν. Αρτόπουλος και

προσθέτει. «Η οποιαδήποτε αλλαγή
στο χώρο του στόματος μετά το
πέρας 4 με 5 ημερών θα πρέπει να
μας κινητοποιήσει και να ζητήσουμε
την γνώμη γιατρού Ω.Ρ.Λ».

Τα σημάδια που πρέπει άμεσα να μας

κινητοποιήσουν είναι:

― Πληγές στο στόμα. Τις περισσότε-

ρες φορές είναι απλές άφτρες που

μπορεί να οφείλονται σε ιό. Αυτές που

επιμένουν είναι ύποπτες.  

― Άσπρα ή κόκκινα στίγματα στα

ούλα, τη γλώσσα, τα χείλη που επιμέ-

νουν πέραν των δύο εβδομάδων.

― Μονόπλευρος πόνος στο αυτί, όχι

από ωτίτιδα, αντανακλαστικός κυρίως

από τη γλώσσα.

― Πόνος στη γλώσσα. Η γλώσσα είναι

τόσο ευαίσθητη στον πόνο, όσο και τα

ακροδάχτυλα.

― Μουδιασμένες περιοχές του στόμα-

τος, κυρίως στα ούλα .

― Απώλεια δοντιών

― Βραχνάδα που επιμένει για δύο

εβδομάδες.

― Δυσκολία στην άρθρωση των λέ-

ξεων, που μπορεί να προκαλέσει ο

πόνος ή η υποκινησία της γλώσσας.

― Άλγος της κροταφογναθικής άρ-

θρωσης κυρίως στο άνοιγμα του στό-

ματος.  

― Διόγκωση στον λαιμό. Οι διογκώ-

σεις θα πρέπει να διερευνούνται. 

― Απώλεια βάρους. .

― Η χρήση καπνού αυξάνει τον κίν-

δυνο του στοματικού καρκίνου. Το

80% των ασθενών με καρκίνο του στό-

ματος είναι καπνιστές.

www.artopoulos.com.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο ανθρώπινος μηχανισμός προσαρμογής στο κρύο

είναι αυτόματος. Γίνεται με μια συγχρονισμένη ενέρ-

γεια του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος.

Αυτό -φυσικά- δεν αποτελεί πανάκεια, αφού οι αντι-

δράσεις δεν είναι οι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους.

Όμως, με μια συστηματική εξάσκηση και σταδιακή αύ-

ξηση του κρύου, ο άνθρωπος μπορεί να το αντέξει

χωρίς να ενοχλείται ιδιαίτερα από τις χαμηλές θερ-

μοκρασίες. Αν και αρχικά μπορεί η προσαρμογή να

χαρακτηριστεί βάρβαρη και επώδυνη, με το πέρασμα

του χρόνου γίνεται αντιμετωπίσιμη, με πολύ καλά

αποτελέσματα.

Οι χειμερινοί κολυμβητές δεν σταματούν την κολύμ-

βηση, ακόμη και τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Αρ-

χικά, ο κολυμβητής που θα αποφασίσει να μπει σε

παγωμένο νερό νιώθει έντονα το κρύο, στη συνέχεια

ένα μούδιασμα και λίγο αργότερα ένα κάψιμο σ' όλο

το σώμα του. Είναι η στιγμή που το σώμα δεν κατα-

λαβαίνει το κρύο. Όχι όμως για πολύ, καθώς η απώ-

λεια της θερμότητας οδηγεί στην υποθερμία, μέσα σε

λίγα λεπτά.

Ο άνθρωπος χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της θερ-

μότητάς του από το κεφάλι και το λαιμό του. Έτσι,

είναι πολύ σημαντικό να φοράει καπέλο ή σκουφί και

ένα κασκόλ. Αυτά δεν πρέπει να βγουν πριν μπει σε

χώρο με κανονική θερμοκρασία, γιατί το κεφάλι και

ο λαιμός θα εκτεθούν απότομα στο κρύο, με άσχημα,

συνήθως, αποτελέσματα.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η τροφή. Στο κρύο

απαιτείται καλή διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες, ζά-

χαρη και λίπη. Δηλαδή, επιτρέπονται, με μέτρο φυ-

σικά, γλυκά, ωμό λάδι, γάλα, φρέσκο βούτυρο και

πολλά φρούτα, λαχανικά και κρέας.

Το οινόπνευμα και ο καπνός, όχι μόνο δεν αυξάνουν

την αντοχή μας στο κρύο, αλλά αντιθέτως τη μει-

ώνουν. Μετά την πρώτη αίσθηση ζέστης, το οινό-

πνευμα έχει την τάση να εξατμίζεται μέσα από τους

πόρους, μειώνοντας την θερμοκρασία του σώματος.

Μετά τη συστολή των πόρων, εισέρχεται ευκολότερα

το κρύο. 

Όσο για τον καπνό, αυτός καταστρέφει την βιταμίνη

C, η οποία βοηθάει τον οργανισμό να αντισταθεί στις

μολύνσεις και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα,

ενώ ο καπνός προκαλεί συστολή των περιφερειακών

αγγείων, με αποτέλεσμα να πηγαίνει λιγότερο αίμα

στα άκρα, άρα και να κρυώνουν περισσότερο.

Τέλος, πολύ ωφέλιμη στο κρύο είναι η άσκηση. Ορι-

σμένα σπορ βοηθούν σε μεγάλο βαθμό. Ποδήλατο,

ήπιο τρέξιμο, περπάτημα -κυρίως στη φύση- και ενα-

σχόληση με τα χειμερινά σπορ, με τον ανάλογο εξο-

πλισμό, είναι μερικά σπορ, που έχουν θετικά

αποτελέσματα στη "συμμαχία" μας με το κρύο.

Yποθερμία

Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώ-

ματος πέφτει κάτω από 35ο C, το αποτέλεσμα είναι

η υποθερμία. Όταν η θερμοκρασία ελαττωθεί κάτω

από τα κανονικά επίπεδα λειτουργίας του θερμο-

στάτη σε ένα οργανισμό, αυτό αποκαλείται ιατρικώς

υποθερμία. Στην υποθερμία ο οργανισμός, χάνει θερ-

μότητα με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι παράγει.

Όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι 32-35οC το

άτομο εμφανίζει:

α) Ταχυκαρδία

β) Υπέρταση

γ) Ρίγος

δ) Μειωμένη συνείδηση, κρίση, απάθεια

Σε θερμοκρασία σώματος 28-32οC εμφανίζονται:

α) Βραδυκαρδία

β) Μυδρίαση

γ) Επιβράδυνση αντανακλαστικών

δ) Διανοητική σύγχυση

ε) Λήθαργο

ζ) Αλλοιώσεις στο ΗΚΓ

Σε θερμοκρασίες σώματος κάτω των 28οC το δέρμα

είναι μελανό και παρουσιάζεται άπνοια, ασυστολία,

κοιλιακή μαρμαρυγή, διαταραχή ηλεκτρολυτών, νε-

φρική ανεπάρκεια.

Άμεση φροντίδα για βλάβες από το κρύο

•   άμεση μετακίνηση από το ψυχρό περιβάλλον, 

•   αφαίρεση των βρεγμένων ρούχων και 

•   σκέπασμα με ζεστές κουβέρτες. 

Υποθερμία χεριών – ποδιών

Τα άκρα (χέρια – πόδια) δεν πρέπει να τρίβονται ή να

μαζεύονται.

α) Τοπικό μασάζ κατά την επαναθέρμανση

β) Η επαναθέρμανση πρέπει να γίνεται το γρηγορό-

τερο δυνατό.

Υπάρχει ο γενικός κανόνας που εκφράζεται σαν

«Διατήρηση ζεστού σκέλους – Να μην είναι υγρό το

σκέλος – Να κινείται έστω και παθητικά το σκέλος».

Σαν κανόνας:

α) ζευγάρια κάλτσες – εσώρουχα

β) γάντια

γ) ζεστά υποδήματα

δ) παραπάνω φορεσιές ρούχων

πρέπει πάντα να υπάρχουν όταν γίνονται επισκέψεις

ή εκδρομές σε χιονοδρομικά κέντρα

Γενικές Συμβουλές.

Να αποφεύγετε τις απότομες μεταβολές θερμοκρα-

σίας (κρύο ζέστη), την πολύωρη παραμονή στο κρύο,

τα κρύα ρεύματα. Αλλάζετε άμεσα τα ρούχα σας

όταν είναι βρεγμένα. Προτιμάτε αδιάβροχα ρούχα.

Να φοράτε πάντα κάλτσες τον Χειμώνα. Αποφύγετε

τα ρούχα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία (π.χ.

στενές ζώνες, παντελόνια)

Αλέξανδρος Γιατζίδης, Μ.D., medlabnews.gr

Μύθοι και αλήθειες για το κρύο. Τι να κάνετε για την υποθερμία

Υγεία και  Υπηρεσίες
Υγείας στην Ανατ. Αττική

Ο Τομέας Υγείας του Κινήματος Αλλαγής

και η Τ.Ο Κορωπίου, προσκαλούν σε Ανοι-

χτή Διαβούλευση με θέμα: Υγεία και  Υπη-
ρεσίες Υγείας στην Ανατολική Αττική

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή  9/12/2018 ώρα 10.45, στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη του Δήμου Κορωπίου  (οδός

Παπασιδέρη 13 πεζόδρομος) 
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας ενθουσιασμένος

από τη διαμόρφωση του 6ου Δημοτικού Σταδίου Στί-

βου του Δήμου Γλυφάδας γράφει: Μπράβο!!! στον

νέο τομεάρχη Αθλητισμού κο Δημ. Αγγελάτο, «που
κατάφερε σε διάστημε είκοσι ημερών να λύσει το

“γόρδιο δεσμό” της εργολαβίας του 6ου Δημοτικού
Σταδίου Στίβου, στην οδό Ζέρβα - Τατάκη και Άλσους,
φέρνοντας τη “θάλασσα και τον ουρανό στην προπό-
νησή μας”. Μπράβο, μπράβο, μπράβο!»

H θάλασσα και ο ουρανός στο 6ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας

Αθλητές και κολυμβητές

“Αγκάλιασαν” 

τον 15ο αυθεντικό Χειμερινό

Διάπλου Βουλιαγμένη 

Ο αυθεντικός χειμερινός Διάπλους του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης εξελιχθηκε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, στον

όρμο της Βουλιαγμένης, για 15η φορά. Ο Ν.Ο.Β. γέμισε από

τους κολυμβητές, τους συνοδούς τους, αλλά και απλούς

επισκέπτες που θέλησαν να πάρουν μέρος στη μεγάλη

γιορτή της χειμερινής κολύμβησης. 

300 άνθρωποι τίμησαν τον τίτλο τους ως χειμερινοί κολυμ-

βητές, για να διαγωνιστούν στις 3 διαφορετικές διαδρομές

της πίστας: των 750, 1.500 και 3.000 μέτρων. 

Η διοργάνωση του Διάπλου έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην

ασφάλεια των κολυμβητών, ώστε να μπορούν να δώσουν

τον καλύτερό τους εαυτό στις απαιτητικές συνθήκες, που

έχει η χειμερινή κολύμβηση. 

Η Lifeguard Hellas, η πιο έμπειρη και πολυπληθής ομάδα

ναυαγοσωστών της Ελλάδας, διέθεσε 25 έμπειρους ναυα-

γοσώστες, οι οποίοι με πλωτά μέσα του Ν.Ο.Β. βρίσκονταν

κοντά στους κολυμβητές, μέσα στο νερό, για να τους υπο-

στηρίξουν, εφόσον υπήρχε ανάγκη. 

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εκδήλωσης φιλοξενή-

θηκε ο κόσμος που διασκέδασε με μουσική και αναψυκτικά.

Μετά τις απονομές μεταλλίων, διεξήχθη μεγάλη κλήρωση

όπου κληρώθηκαν πλούσια δώρα. 

Για την επιτυχημένη διεξαγωγή του 15ου Χει-

μερινού Διάπλου εργάστηκαν την ημέρα της

εκδήλωσης με πάθος 30 εθελοντές: αθλητές

και προπονητές του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον επαγ-

γελματισμό τους και την ομαδικότητα.. 

«Ο χειμερινός διάπλους του Ομίλου μας γίνε-
ται για 15η φορά και αποτελεί τον αυθεντικό
χειμερινό διάπλου της χώρας μας. Νιώθω με-
γάλη χαρά να βλέπω ότι τον έχει αγκαλιάσει
με τόση θέρμη ο κόσμος και καλύφθηκε ο αριθ-
μός των συμμετοχών μέσα σε δέκα μόλις ημέ-
ρες από την ανακοίνωσή του. Αυτό σημαίνει
ότι η χειμερινή κολύμβηση έχει ένθερμους
υποστηρικτές και ότι εμείς από την πλευρά μας
οφείλουμε να συνεχίσουμε να τους δίνουμε
ερεθίσματα να συνεχίζουν την ενασχόλησή
τους με τη θάλασσα. Συγχαρητήρια σε όλους
όσοι συμμετείχαν, και του χρόνου!» δήλωσε

ενθουσιασμένη η πρόεδρος Ν.Ο.Β. Στέλλα Λα-

ζάρου-Τίγκα

Ο 15ος Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης

ήταν μια διοργάνωση με τον Ο.Α.Π.Π.Α. του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ιστιοπλοϊκός διασυλλογικός 

αγώνας "Τάρανδος" 

Το 2018, ο ΝΑΟΒ, αγωνιστικά, για την κατηγορία ιστιοπλοϊκών σκαφών

Lighting, τελειώνει με έναν απολαυστικό αγώνα. Μετά το Ευρωπαϊκό και

το Παγκόσμιο Νέων που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι, το προηγούμενο Σαβ-

βατοκύριακο 1-2/12/2018 ο  ιστιοπλοϊκός διασυλλογικός αγώνας με την

ονομασία "Τάρανδος" προσέλκυσε στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ συνολικά

60 αθλητές μεταξύ αυτών 3 κορυφαίους Φιλανδούς.

Την πρώτη ημέρα του αγώνα ο άνεμος ήταν λιγοστός και δεν ολοκληρώθηκε

καμία κούρσα. Τη δεύτερη ημέρα πραγ-

ματοποιήθηκαν 4 ιστιοδρομίες. Ο άνεμος

είχε πολλές αλλαγές σε διεύθυνση,

οπότε και οι εναλλαγές στην κατάταξη

ήταν αντίστοιχες του καιρού.  

Την πρώτη θέση κατάκτησε ο Άγγελος

Βασιλάς με τους Γιάννη Μανωλάκη

και Βαγγέλη Καφετζιδάκη

Τη δεύτερη θέση κατάκτησε ο Γιώρ-

γος Αργυρόπουλος με τις Μαρίνα

Χούντα και Ernst Greta.

Tην τρίτη θέση κατάκτησε ο Δημήτρης Σταματιάδης με τους Νίκο Μάζο

και Χρύσανθο Παπαμιχαήλ. 
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

με πολλές αντιδράσεις

Εντείνονται οι αντιδράσεις στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο που

κατέθεσε προ ημερών σε δημόσια διαβούλευση ο υφυπουργός

Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης. Σ' αυτές πρωταγωνιστούν

οι σχολές ΣΕΦΑΑ, καθώς το νομοσχέδιο ουσιαστικά υποβαθ-

μίζει το πτυχίο των σπουδαστών Φυσικής Αγωγής, εξισώνον-

τάς το με την πιστοποίηση σεμιναριακού τύπου εκπαίδευσης,

ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλούμενων.

Σφοδρές αντιδράσεις, για άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου,

εκδηλώνονται και από φορείς του αθλητισμού, όπως την Ελ-

ληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αθλητικές ομοσπονδίες, συλλό-

γους γυμναστών κ.ά.

Κινητοποιήσεις φοιτητών σχολών

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο Αγαλμα Βενιζέλου, και

πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το υπουργείο Μακεδονίας -

Θράκης πραγματοποίησαν την Τετάρτη 5/12 φοιτητές και

απόφοιτοι της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του ΑΠΘ, αντιδρώντας στο νέο αθλη-

τικό νομοσχέδιο, που υποβαθμίζει το πτυχίο των σπουδα-

στών Φυσικής Αγωγής, εξισώνοντάς το με την πιστοποίηση

σεμιναριακού τύπου εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θέτει σε

κίνδυνο την υγεία των αθλούμενων.

Οπως καταγγέλλουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της

ΣΕΦΑΑ, το νομοσχέδιο, εισάγοντας το επάγγελμα του εκ-

παιδευτή ακόμα και με σεμιναριακού τύπου κατάρτιση ολί-

γων εβδομάδων, ουσιαστικά υπονομεύει τη δημόσια Υγεία,

τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων και τη δημόσια

πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, με την επίσημη σφραγίδα του

κράτους.

ΣΕΦΑΑ Αθηνών: «Συνειδητή υποβάθμιση του πτυχίου
Φυσικής Αγωγής»
Για συνειδητή υποβάθμιση του πτυχίου Φυσικής Αγωγής και

Αθλητισμού από το νέο αθλητικό νομοσχέδιο κάνει λόγο,

σε σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε έπειτα από Γενική Συνέ-

λευση, ο Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπι-

κού των ΤΕΦΑΑ. 

Στο ψήφισμα θίγονται πλευρές της σημερινής ζοφερής πραγ-

ματικότητας των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

π.χ. αυτή των 30.000 ανέργων του κλάδου, τις οποίες το νο-

μοσχέδιο δεν λαμβάνει καν υπόψη, όπως τονίζεται. Ακόμα, η

ανυπαρξία του σχολικού αθλητισμού και οι ελλείψεις σε καθη-

γητές Φυσικής Αγωγής (1 καθηγητής ΦΑ για 130 τουλάχιστον

μαθητές Γυμνασίου, για περίπου 200 μαθητές Λυκείου και για

160 μαθητές Δημοτικού!), που δείχνουν το ελάχιστο ενδιαφέ-

ρον της Πολιτείας για την άθληση της νέας γενιάς.

Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΤΕΦΑΑ απαιτεί: Αμεση απόσυρση του νο-

μοσχεδίου και πλήρη κατοχύρωση για την άσκηση του επαγ-

γέλματος των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

χωρίς καμία εξίσωση του πτυχίου με με τίτλους σχολών και

εκπαιδευτηρίων κατάρτισης. Επαρκή χρηματοδότηση της

αθλητικής Παιδείας και της μαζικής άθλησης, ενίσχυση των

αθλητικών υποδομών και των χώρων άθλησης.

ΕΟΕ: «Διαλύει ομοσπονδίες και ερασιτεχνικό αθλητισμό»
Την έντονη και πλήρη αντίθεσή της στο νομοσχέδιο εξέφρασε

και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά από συνεδρίαση

της Ολομέλειας. Η ΕΟΕ εστιάζει στις διατάξεις που αφορούν

την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του ερασιτεχνικού

αθλητισμού και μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προ-

σβλητικό, για την ίδια αλλά και το σύνολο των αθλητικών ομο-

σπονδιών της χώρας, τον διακριτό τίτλο στο νομοσχέδιο

«Δημοκρατικός Εκσυγχρονισμός Ομοσπονδιών», με τον οποίο,

όπως τονίζει, επιχειρείται «η εισαγωγή στον ερασιτεχνικό

αθλητισμό κανονιστικού πλαισίου το οποίο διαλύει εκ βάθρων

τη δομή των Εθνικών Ομοσπονδιών και του ερασιτεχνικού

αθλητισμού, περιλαμβάνοντας μάλιστα διατάξεις που έχουν

έντονη διάσταση αντισυνταγματικότητας και αναφοράς σε

άλλες εποχές».

Η ΕΟΕ καλεί τον υφυπουργό να αποσύρει τη νομοθετική πρω-

τοβουλία και να προχωρήσει σε σύσταση Νομοπαρασκευαστι-

κής Επιτροπής, με συμμετοχή των θεσμικών φορέων του

Αθλητισμού, προκειμένου η όποια παρέμβαση να συνεισφέρει

στην επόμενη μέρα του Αθλητισμού.

Ενωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδας: «Υπονόμευση της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΕΓΒΕ στέκεται στις διατάξεις που αφορούν τους προπονη-

τές - εκπαιδευτές και σε εκείνες για τα ιδιωτικά γυμναστήρια

και τις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων. Ειδικά για τις

πρώτες γίνεται λόγος για «μία παρά φύση προσπάθεια να ρυθ-

μιστούν αποσπασματικά και από το παράθυρο, παράνομα και

αντισυνταγματικά, επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

των ΣΕΦΑΑ - ΤΕΦΑΑ, τα οποία, δυστυχώς, επί 35ετία η ελλη-

νική πολιτεία έχει "αμελήσει" να ρυθμίσει».  

σ.σ. και ένα ερώτημα, ενός απλού ανθρώπου  (τι θα μπορούσε

άραγε να περιμένει κανείς από μία Κυβέρνηση η οποία έκλεψε

την ψήφο του ΛΑΟΥ πλασάροντας τον εαυτό της  σαν ΑΡΙ-

ΣΤΕΡΗ, ενώ στην ουσία αποδείχθηκε ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ;;) Τι να σε-

βαστεί λοιπόν αυτό το Νομοσχέδιο όταν οι Παγκόσμιες

Αθλητικές Ομοσπονδίες με επικεφαλής τη ΔΟΕ έχουν μετα-

τρέψει τα ΣΠΟΡ σε Εμπόριο και στοχεύουν την διάλυση των

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  ΑΓΟΝΩΝ εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του

Μ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ;;

Αυτά προς το παρόν. Τα πράγματα στο ΧΩΡΟ θα χειροτερέ-

ψουν … 

ΠΟΛΟ

Βούλιαξαν τα όνειρα του ΝΟΒ

Τα όνειρα και μια σπουδαία ευκαιρία για πρόκριση στα ημι-

τελικά του Εuro Cup ανδρών ...βυθίστηκαν στο κολυμβητή-

ριο του Λαιμού για τη Βουλιαγμένη, η οποία υπέστη ήττα

από την ιταλική Ορτίτζια με 9-6 στο δεύτερο αγώνα για τα

προημιτελικά. Η ελληνική ομάδα, κατώτερη των προσδο-

κιών, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τη νίκη στον πρώτο

αγώνα στην Ιταλία (8-7), που της έδινε προβάδισμα στα

προγνωστικά. Ο ΝΟΒ πλήρωσε το κακό ποσοστό του στον

παίκτη παραπάνω, μετρώντας μόλις 3 γκολ σε 15 προσπά-

θειες. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο (2-2)

οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο σκορ στη δεύτερη

περίοδο φθάνοντας να προηγούνται με 7-4 στα μισά του

3ου οκταλέπτου.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-2, 1-2, 2-3
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Χρύσανθος, Μπάσιτς 1, Καλογερόπουλος, Γκιου-

βέτσης 2, Τσαταλιός, Γούβης, Αφρουδάκης, Μπούχα, Ποντικέας,

Καπετανάκης, Τίγκας 3, Σολανάκης, Δ. Κουρούβανης.

ΟΡΤΙΤΖΙΑ: Καρούζο, Κάσια, Αμπέλα, Γέλατσα 1, Ντι Λουτσιάνο,

Φάρμερ 2, Τζιάκοπο, Εσπανιόλ 1, Ροτόντο 1, Βαπένσκι 3, Σούσακ,

Ναπολιτάνο 1, Πελεγκρίνο.

ΒΟΛΕΪ

Πανηγυρική πρόκριση Ολυμπιακού
Πανηγυρική πρόκριση στους «16» του CEV Cup ανδρών

πήρε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του στη Λευκορωσία επί

της Σαχτάρ Σόλιγκορσκ με 3-2 σετ (25-18, 27-29, 24-26, 25-

20, 8-15) στον δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Οι

«ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει και στον πρώτο αγώνα,

στου Ρέντη, με 3-0 σετ.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Φιλικός αγώνας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου

O Δήμος Λαυρεωτικής και οι Ακαδημίες Ποδοσφαί-

ρου του “Κεραυνού” διοργανώνουν αγώνα φιλίας

και Ανάπτυξης των Παιδικών Ακαδημιών Ποδο-

σφαίρου του Δήμου, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

στις 10.30 το πρωί στο γήπεδο του Κεραυνού Κε-

ρατέας για να ενισχύουν την παιδική φιλία και την

ευγενή άμιλλα μεταξύ των παιδιών.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Απέφυγε τα χειρότερα ο ΠΑΟ

Στις καθυστερήσεις γλίτωσε ο Παναθηναϊκός την ήττα από

την Ιεράπετρα, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 σε

εξ αναβολής αγώνα στο ΟΑΚΑ για τον 3ο όμιλο του Κυ-

πέλλου. Οπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον όμιλο,

ενόψει της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής οι δύο θέσεις

που οδηγούν στην επόμενη φάση διεκδικούνται και από

τις τέσσερις ομάδες (ΠΑΟ, ΟΦΙ, Κισσαμικό και Παναιτω-

λικό).

Παρά τις πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους, οι «πράσι-

νοι» αναμενόταν να φτάσουν λιγότερο ή περισσότερο εύ-

κολα στη νίκη επί της κρητικής ομάδας, η οποία αγωνίζεται

στην Γ' Εθνική, και αυτό φάνηκε να γίνεται πράξη όταν ο

Χατζηθεοδωρίδης άνοιξε το σκορ στο 20'. Η συνέχεια

όμως διέψευσε ...πανηγυρικά τα προγνωστικά. Η αξιόμαχη

Ιεράπετρα ισοφάρισε άμεσα με τον Χίσι (25') και λίγο πριν

την ανάπαυλα έκανε το 1-2 (Αναστασόπουλος 43'), το

οποίο κρατούσε μέχρι και την τελευταία φάση του αγώνα,

στο 94ο λεπτό, όταν το γκολ του Καμπέτση λύτρωσε τον

Παναθηναϊκό και του έδωσε το βαθμό της ισοπαλίας.

Η βαθμολογία: Κισσαμικός 4, Παναθηναϊκός 4, Παναιτω-

λικός 1, Ιεράπετρα 1.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. Καραμανλή 12, Βούλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούντα τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2019, ημέρα

Σάββατο και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός 1.1.2018 έως 31.12.2018

2. Προϋπολογισμός 2019

3. Διαγραφή Μελών

4. Διάφορες Ανακοινώσεις

5. Αρχαιρεσίες για εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συ-

νέλθει την επόμενη ημέρα, ήτοι την Κυριακή 6 Ιανουαρίου,

την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι

υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμε-

τεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου

που είναι ταμειακώς ενήμερα.
Βούλα 19/11/2018
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