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Η Ιερά Σύνοδος 

“ξαναχτυπά”
Ζητά Γνωμόδοτηση 

για οικοπεδοποίηση δύο

πράσινων τετραγώνων
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Τι σημαίνει 

αναθεώρηση 

του Συντάγματος;
του Θεόδωρου Γεωργίου
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Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης

Μακαριστός Παύλος
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«Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού»
Καρλ Μαρξ1

«Το σύγχρονο «όπιο του λαού» είναι η οπαδική
αθλoθέαση κι ότι άλλο αποσπά το ενδιαφέρον
του από τα πραγματικά προβλήματα και τα αίτιά
τους». Κ.Β.

Δεν με διακρίνει τέτοια έπαρση που να θεωρώ

τον εαυτό μου άξιο ν’ αντιπαρα-

βληθεί με το μεγαλείο ενός Καρλ

Μαρξ, αλλά επειδή δεν θεωρώ τί-

ποτα αμετακίνητο – παρά μόνον

όταν έχει «πεθάνει» - τίποτα

αλάνθαστο εις το διηνενές, τί-

ποτα αναπόδεικτο, δογματικά

παραδεκτό, και επειδή, κατά το

κοινώς λεγόμενο, «δεν έχω το

θεό μου» ακόμη κι αν δεχθούμε

ότι όταν το έλεγε ο Μαρξ, «ήταν έτσι» - και έτσι

ήταν, αν διαβάσουμε λίγο ιστορία – σήμερα, του-

λάχιστον κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ο Μαρξ επ’

αυτού είναι παρωχημένος! Κανένας μαρξιστής

προσκολλημένος στο «δόγμα», δεν μπορεί να

ισχυριστεί το αντίθετο, γιατί απλούστατα δεν θα

είναι «μαρξιστής» (οποιαδήποτε αντίρρηση συ-

ζητείται, ευχαρίστως).

Γιατί τα λέω αυτά: Γιατί στον «πολιτισμένο» του-

λάχιστον κόσμο, στον τεχνολογικά, οικονομικά

και κοινωνικά εξελιγμένο, - Ευρώπη, Βόρεια, κυ-

ρίως Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία – κάποιου

μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου, η θρη-

σκεία, σήμερα, παίζει δευτερεύοντα ρόλο, ή απο-

τελεί συνήθεια, προμετωπίδα, ή καπηλεία, ή είναι

στην πράξη αναθεωρημένη και «προσαρμο-

σμένη» - κοινή συναινέσει – στις καθημερινές οι-

κονομικο-πολιτικές ανάγκες.

Δεν είναι όμως το θέμα μου η θρησκεία, για να

το αναλύσω περαιτέρω, όπως θα όφειλα, αλλά

το θέμα μου είναι το κατηγόρημα του μαρξιστι-

κού αποφθέγματος: Το όπιο!

Συνέχεια στη σελ. 2

“...Το όπιον του Λαού”
3 Η θρησκεία 3η αθλοθέαση 3η TV

Kαταλυτική της Δημοκρατίας

και της Αξιοκρατίας!

«Ο ψεύτης και 

ο κλέφτης τον πρώτο

χρόνο χαίρεται»
Λαϊκή παροιμία

του Κώστα 
Βενετσάνου

Νέος υποψήφιος Δήμαρχος στα 3Β

“Αυτό που τρέμω είναι μια 

τσιμεντένια συνέχεια, 

από το Φάληρο μέχρι 

το Λαγονήσι. 

Δεν αντέχουμε 

άλλο τσιμέντο”
Σελίδα 3

Δημήτρης 
Τζιώτης

Δημήτρης 
Τζιώτης

Σελίδα 6

Δημοτικά κτήρια του
Δήμου Παιανίας στην

ΕΤΑΔ Α.Ε. Σελίδα 8
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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

Γιατί το είπε ο Μαρξ;

Πριν ο Μαρξ εκστομήσει τη φοβερή παρομοίωση

της θρησκείας με  τον βασικό οπό (χυμό της παπα-

ρούνας – «μήκων η υπνοφόρος»), ο Ρωμαίος ποι-

ητής – φιλόσοφος Λουκρήτιος2 άφησε να

ξεπηδήσει από το «έρκος των οδόντων του»3, η

φράση: Tandum religio potuit suadere malorum
«Οποία δεινά επεφύλαξε στην ανθρωπότητα η θρη-
σκεία»! Κι ακόμη δεν είχε δει τίποτα.

Ουδέν καινόν, λοιπόν, υπό τον ήλιο!

Γιατί όμως το είπε αυτό ο Μαρξ; Διότι η θρησκεία

λειτουργώντας επιλεκτικά από την εκάστοτε δια-

πλεκόμενη εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία, επε-

νεργούσε κατευναστικά κατασταλτικά,

αποπροσανατολιστικά, ηρεμιστικά στους πολίτες,

εκτρέποντας τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντα

του λαού προς μεταφυσικές κυρίως ατραπούς και

καλλιεργώντας τους φρούδες ελπίδες. Μετά ...θά-

νατον, αιώνιες απολαύσεις εις τόπους... χλοερούς,

εις τόπους αναπαύσεων και απολαύσεων αιωνίων,

έναντι του «συντόμου» τιμήματος της βασανισμέ-

νης ζωής των «δοκιμασιών».

Κι αυτά τα  πράγματα, αυτές οι υποσχέσεις δεν

χρειάζονται αποδείξεις.... πίστη χρειάζονται και κυ-

ρίως ευπιστία, για να περνάνε καλά και απολαυ-

στικά τη «σύντομη» ζωή τους τα ...»κορόιδα» οι

εκμεταλλευτές του λαού! Έτσι ο λαός του μόχθου

αποκοιμιόταν υπομένοντας και αναμένοντας «τις

καλύτερες ημέρες» της αιωνιότητας! Τί είναι 50-100

χρόνια μόχθου, πόνου και εκμετάλλευσης, μπροστά

στην ...αιωνιότητα, όπου οι έσχατοι θα γίνουν

...«πρώτοι!»! «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες
την δικαιοσύνην ότι χορτασθήσονται!»
Όταν αυτά άρχισαν ν’ αμφισβητούνται και ο λαός ν’

αφυπνίζεται, βοηθούσης και της επιστήμης, ανακα-

λύφθηκαν καινούργια υπνωτικά πιο επίγεια, πιο χει-

ροπιαστά. Το σημαντικότερο παραισθησιογόνο είναι

ο αθλητισμός! Όχι ο αθλητισμός ως άθληση, ως

άσκηση και μάλιστα ισόρροπη, για σύμμετρη κι αρ-

μονική ανάπτυξη και σύζευξη μυαλού και κορμιού,

ημών των ιδίων αθλουμένων, αλλά ως θεατών και

οπαδών των αθλητών, των ...μονομάχων!

Υπήρχε το πρότυπο ήδη από την αρχαία Ρώμη του

Κολοσσαίου των αρμοτοδρομιών και των μονομα-

χιών, μέχρι θανάτου! Αυτό κι αν ήταν θέαμα! Το ‘πια-

σαν έξυπνα το πράγμα οι πατρίκιοι, οι

αυτοκράτορες και η κρατούσα τάξη στο σύνολό της:

Ο λαός για να ησυχάσει θέλει θέαμα και άρτον, βέ-

βαια, γιατί... (τι σοφία!)... primum vivere...

Κάτι η θρησκεία, κάτι η βάρβαρη αθλοθέαση των αν-

ταγωνισμών των αρματοδρομιών και των, μέχρι θα-

νάτου, μονομαχιών, η Ρώμη έζησε για πάνω από

μισή χιλιετία, για να περιπέσει στη «χειμερία

νάρκη» του μεσαίωνα των βάρβαρων φράγγων ιπ-

ποτών-καβαλαρέων  και της κυριαρχίας του σκοτα-

δισμού, της επικυριαρχίας της δεισιδαιμονίας, της

τρομοκρατίας της «ιεράς εξέτασης» και της ολιγαρ-

χίας των ρασοφόρων και των σιδηρόφρακτων στρα-

τοκρατών. Του μεσαίωνα των συμμοριών, των

μισθοφόρων, των σταυροφόρων και των κονκιστα-

δόρων κατακτητών της αναγέννησης! Στην Ανα-

τολή, η Ρώμη του Βυζαντίου πέρασε τη χιλιετία για

να «πέσει»! 

Είναι αλήθεια ότι σ’ αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, με

το φανατισμό της αθλοθέασης, κάποιες φορές η

εξουσία κινδύνευσε να χάσει τον έλεγχο, όπως στη

στάση του Νίκα, αλλά ξεγλιστρώντας από κάποιες

δοκιμασίες και με την κτηθείσα πείρα, κατάφερε να

θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Γενικά, όταν ο λαός είναι «μαστουρωμένος», τον

ελέγχεις ευκολότερα. Σχετικές οδηγίες δίνονται

από «διαπρεπείς επικοινωνιολόγους»4. Δεν έχει ση-

μασία αν η «μαστούρα» είναι ο «αθλητισμός», δη-

λαδή η οπαδική αθλοθέαση, ή ο θρησκευτικός

φανατισμός, η «ιδεολογία» - συνήθως αντι-ιδεολο-

γία, η μόδα, το κουτσομπολιό, η αστρολογία, τα

ταρό, το «περιβάλλον» ως «κόλλημα» ή άλλοθι, τα

παιχνίδια (survivor) κ.ά., τα ψυχοτρόπα ή τα οπιούχα

ναρκωτικά, ή τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εκτός

μέτρου και ορίων... Σημασία έχει ο λαός να είναι μα-

στουρωμένος!

Λαός «μαστουρωμένος», ποτέ επαναστατημένος.

Αυτό είναι αξίωμα για την εξουσία και την «υπηρε-

σία» διαχείρισης των μαζών!

Η διαχείριση όμως απαιτεί και τα κατάλληλα εργα-

λεία. Και κύριο εργαλείο εδώ και σαράντα περίπου

χρόνια, είναι η τηλεόραση! Η T.V. είναι το σύγχρονο

μαγικό ραβδί της Κίρκης! Η τηλεόραση και τα Μέσα

Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), πιο πρόσφατα.

Δεν θέλω ν’ αναλύσω περισσότερο το «εργαλείο»

αυτό της σαγηνευτικής μάγισσας Κίρκης, όπως και

τα ναρκωτικά και ψυχοτρόπα «σκευάσματα», αλλά

οφείλω να επισημάνω ότι το «λάκτισμα» για το

άρθρο αυτό μου το έδωσε το πρώτο κανάλι της κρα-

τικής τηλεόρασης, η μετονομασθείσα ΕΡΤ sports!

Ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο! Να το

“όπιο” του λαού!  Ένα κρατικό κανάλι για τις Ποδο-

σφαιρικές ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)!

Δεν πάει πολύ; Ποια άλλη κατηγορία Α.Ε. ή προσω-

πικών επιχειρήσεων προϊόντων, υπηρεσιών ή πνεύ-

ματος και τέχνης διαθέτει, όχι ολόκληρο κανάλι,

αλλά έστω μια ωριαία ενημερωτική εκπομπή; Ποια

είναι η εκπομπή για το βιβλίο ή το θέατρο και με

ποια κριτήρια, εάν όχι, η – με οποιοδήποτε τρόπο ή

μέσο διαπλοκής και γνωριμιών ή ιδιοτέλειας και

σκοπιμότητας - προβολή κάποιου ασήμαντου συνή-

θως ποιητή, πεζογράφου, δοκιμιογράφου...

Η ΔΥΝΑΜΗ της ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ είναι ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

και καταργητική της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και της ΑΞΟ-

ΚΡΑΤΙΑΣ.

Το «ραβδί της Κίρκης» είναι επικίνδυνο για τους

...σερφίστες όσο και για τους συντρόφους του

Οδυσσέα.

Τελειώνω με την παρατήρηση οικείων κύκλων της

εφημερίδας: «Με το άρθρο αυτό, μου είπαν, θα κά-
νεις εχθρούς τους θρησκευόμενους, τους Μαρξι-
στές, τους φίλαθλους και άλλους»! Διευκρινίζω ότι

δεν θα κάνω εχθρούς όσους τηρούν το μέτρο, γιατί

μιλώ για την υπερβολή και απαντώ πως, φίλοι μεν

οι φίλαθλοι, οι μαρξιστές και οι θρησκευόμενοι, φιλ-

τάτη δε η Αλήθεια!

―――――――
1. Καρλ Μαρξ: «Εισαγωγή στη Συνεισφορά στην “Κριτική της Φι-

λοσοφίας του Χέγκελ”», 1844. Τη φράση την επανέλαβε και ο

Λένιν το 1905, στο έργο του «Σοσιαλισμός και Θρησκεία».

2. Τίτος Λουκρήτιος: 1ος π.Χ. αιώνας. Σωζόμενο έργο, De Retum

natura με επιδράσεις της επικούρειας φιλοσοφίας.

3.  Έρκος οδόντων: Ο φράκτης των δοντιών.

4. Μακιαβέλλι – Μ. Ναπολέντα – Κίσινγκερ – R. Cooper.

“...To όπιο του λαού”

Με 4 νέα οχήματα ο στόλος του
Δήμου Σαρωνικού Σελ. 6

Τηλε-έλεγχος του δικτύου ακαθάρ-
των στο Σαρωνικό Σελ. 6

Μύθοι και Παραμύθι
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Γενικό Νοσοκομείου ζητούν οι δήμαρχοι
των Μεσογείων Σελ. 12

«Εὐσυναλλάκτως ἤ Ἀσυναλλάκτως ζῆν»

Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Το της Διάκρισης χάρισμα και ο προβλημα-
τισμός χρήσης της Ζαΐρας Μπέζα Σελ. 15

Η Ειρήνη Κουνενάκη υποψήφια δήμαρ-
χος Παλλήνης Σελ. 17

Τροπαιούχες οι γυναίκες της Βουλ/νης Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη
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Ο Δημήτρης Τζιώτης, ανακοίνωσε την υποψηφιό-

τητά του στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, για το

Δήμο 3Β, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, σε μία συ-

νέντευξη Τύπου, που την έδωσε - σημειολογικά

όπως είπε - στην πλατεία της Βουλιαγμένης.

Κατοικεί στη Βουλιαγμένη. Είχε κατέβει υποψήφιος το

2006 κόντρα στον δήμαρχο, τότε, Γρηγόρη Κασιδόκω-

στα και πήρε ένα πολυ σημαντικό ποσοστό. Μετέπειτα

ασχολήθηκε με την κεντρική διοίκηση, παρακολουθών-

τας συνάμα την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οπως εξήγησε, ο λόγος που αποφάσισε να συμμετά-

σχει στις εκλογές, είναι γιατί βλέπει ότι έρχεται ένας

κίνδυνος, που θα αλλάξει τον τόπο. Το περιβάλλον

κινδυνεύει,  μεγάλα συμφέροντα το απειλούν... η οι-

κονομική γκετοποίηση των  δημοτών.

Από όσα ακούσαμε στη συνέντευξη ο Δημήτρης Τζιώ-

της, φέρνει κάτι “φρέσκο” στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τον πολιτικό πολιτισμό, τη συνεργασία, την προστασία

του παραδοσιακού, το πράσινο. Να μη χάσει το χαρα-

κτήρα του αυτός ο τόπος. Οχι άλλο τσιμέντο. 

Tόνισε χαρακτηριστικά:

Σε ποιον ανήκει αυτός ο Δήμος, αυτός ο τόπος;

Ποιος αποφασίζει για το τι γίνεται στο δήμο μας;

Eίναι έγκλημα  αυτή η αισθητική ομογενοποίηση.

Μια πόλη χωρίς όνομα! Το όνομα είναι πλούτος!

«Zούμε περίεργες στιγμές και τις βλέπουμε όλοι. Δώ-

δεκα χρόνια πριν που κατέβηκα υποψήφιος στη Βου-

λιαγμένη δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ο τόπος

κινδυνεύει, ότι η Δημοκρατία ευτελίζεται....». 

«Είναι πολύ δυσάρεστο ότι κάποια μεγάλα συμφέροντα

έχουμε βάλει στο μάτι το Δήμο μας. Είναι πολύ δυσάρε-

στο ότι μετά από δεκαετίες, επανέρχεται το τσιμέντο.

Δεν αντέχουμε άλλο τσιμέντο». 

Προσπαθώντας να δώσει το μέγεθος αυτού του κινδύ-

νου που βλέπει να έρχεται στην περιοχή σημείωσε:

«Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για τον οποίο δεν εί-
μαστε προετοιμασμένοι. Είμαστε μπροστά στη μεγαλύ-
τερη πρόκληση που είχε ποτέ το πολιτικό σύστημα της
ανθρωπότητας. Ειλικρινά δεν ξέρουμε αν σε κάποια
χρόνια μετά, αυτός ο τόπος που βλέπουμε μπροστά μας
θα συνεχίσει να είναι όπως είναι. Θα είναι έγκλημα και
ευθύνη του καθενός από εμάς, αν συνεχίσουμε να πράτ-
τουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Το βλέπουμε μπρο-
στά μας.  Στην καταστροφή αυτή και στον κίνδυνο του
περιβάλλοντος δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν να
μη συμβαίνει τίποτα. Ελεγε ο Economist πριν λίγες
εβδομάδες ότι χάνουμε τον πόλεμο για την κλιματική
αλλαγή. Ετσι πρέπει να το αντιληφθούμε. Είναι ένας πό-
λεμος που θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουρ-
γούμε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.

Εγώ αυτό που θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνά-
μεις. Το παράδειγμα που θα δώσουμε στον τόπο μας να
είναι διαφορετικό». 

Βοηθάει η Απλή Αναλογική

Για πρώτη φορά έχουμε ένα νομικό πλαίσιο τέτοιο που

μας επιτρέπει αν όχι μας επιβάλλει να λειτουργήσουμε

δημοκρατικά.  

Η απλή αναλογική, μπορεί με μια πρώτη ματιά, να δημι-

ουργεί προβλήματα λειτουργικότητας, αν λάβουμε υπ’

όψιν την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα, όμως την ίδια

στιγμή ανοίγει νέα κεφάλαια και νέες δυνατότητες συ-

νεργασίας.

Εδώ που ζούμε, δίπλα στη θάλασσα αν κάτι έχουμε είναι

μια ποιότητα ζωής. Αυτή την ποιότητα ζωής θα πρέπει

να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Οι εξουσίες στον πολίτη

Εγώ αυτό δεν θα το κάνω, και γι’ αυτό θεώρησα σωστό

να δεσμευθώ σ’ αυτή μου την υπόσχεση, απέναντι και

στο σημερινό Δήμαρχο, του οποίου φυσικά είμαι αντί-

παλος πολιτικά. 

Αυτό που θα παλέψω, είναι για τις ιδέες μας. Έχουμε

διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετική λογική, διαφο-

ρετική φιλοσοφία για τον τόπο και αυτή είναι η ουσία

της δημοκρατίας. 

Από την πρώτη ημέρα, αν οι πολίτες μάς εμπιστευθούν

και γίνω δήμαρχος της πόλης θα θεωρήσω κριτήριο της

επιτυχίας μου να δώσω όλες τις εξουσίες, στο πλησιέ-

στερο προς τον πολίτη επίπεδο. Να αναβιώσω την έν-

νοια των Κοινοτήτων. Σ’ αυτές  τις Κοινότητες πρέπει

και πάλι να πιστέψουμε. Το νομικό πλαίσιο το καινούργιο

μας επιτρέπει να δοθούν εξουσίες και αρμοδιότητες στις

Κοινότητες αρκεί να το θέλει ο δήμαρχος. 

Εχω απόλυτη επίγνωση πόσο δύσκολο είναι. Αυτό που

με γοητεύει είναι ακριβώς ότι είναι δύσκολο. . Αυτό που

μοιάζει αδύνατο θα είναι το κριτήριο της δικής μας επι-

τυχίας. 

Έχω καταβάλει προσπάθεια να συμβάλω στην αλλαγή

του τόπου σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Είμαι πλέον

βέβαιος ότι οι αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν από κάτω.

Από τον ίδιο τον πολίτη, την κουλτούρα μας, την εκπαί-

δευση, από τους Δήμους. 

Δεν αντέχουμε άλλο τσιμέντο

Είναι πολύ δυσάρεστο ότι κάποια μεγάλα συμφέροντα

έχουν βάλει στο μάτι το Δήμο μας. Είναι πολύ δυσάρε-

στο ότι μετά από δεκαετίες, επανέρχεται το τσιμέντο.

Δεν αντέχουμε άλλο τσιμέντο. Με πρόφαση την κρίση,

στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ανάπτυξης κάποιοι άν-

θρωποι ξαναχτίζουν οικοδομικά τείχη. Αυτό πρέπει να

το σταματήσουμε. 

Ποιος αποφασίζει για το τι γίνεται 
στο δήμο μας;

Αυτός ο τρόπος ζωής, που η δική μου γενιά μεγάλωσε,

δίπλα μας, δεν υπάρχει πια. 

Σας κάλεσα σήμερα εδώ, στην πλατεία της Βουλιαγμέ-

νης, γιατί φτάνει να συμβολίζει τη δυναμική και τη δυ-

νατότητα που έχει ο αγώνας των πολιτών, των δημοτών

για να διασώσουμε τον τρόπο ζωής μας. Αυτή η πλατεία

απειλείται να γίνει κάτι διαφορετικό στο όνομα μιας

ψευδεπίγραφης ανάπτυξης.  

Σας κάλεσα στην πλατεία της Βουλιαγμένης, γιατί όταν

οι πολίτες ενωθούν μπορούν πραγματικά να διασφαλί-

σουν αυτό που αγαπάνε και τον τρόπο ζωής τους. Αυτόν

τον αγώνα θα πρέπει να τον πιστέψουμε και να τον δώ-

σουμε.

Αν σε κάτι διαφωνώ με την παρούσα δημοτική αρχή

είναι αυτή η αισθητική ομογενοποίηση. Δεν είμαστε

όλοι ίδιοι. Αυτές οι 48 παιδικές χαρές, μου θυμίζουν παι-

δικές φυλακές με τα μέχρι εκεί πάνω κάγκελα. Δεν έχει

γίνει αισθητική μελέτη ώστε να ενταχθούν στο ιδιαίτερο

περιβάλλον του κάθε τόπου. Εχουμε μια γραφειοκρατική

ομογενοποίηση στο όνομα της επιτάχυνσης κάποιων

έργων, που χαλάει την αισθητική του δημόσιου χώρου.

Θέλει αισθητική προετοιμασία στην οποία πρέπει να

έχεις προσδώσει το χαρακτήρα της πόλης σου. Και γι’

αυτό είναι σημαντικό να έχεις βρει το όνομα από την

πρώτη στιγμή, το όνομα να προσδιορίζει τις αξίες σου

και οι αξίες σου την αισθητική σου.

Το ζητούμενο είναι ότι σε 20 χρόνια υπάρχει περίπτωση

να γίνουμε Φάληρο; Να μας φτιάξουν μια μαρίνα και να

έρχονται με τα πούλμαν ουρές...

Πρόοδο σήμερα εννοώ την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό που τρέμω είναι μια μπετονιένια συνέχεια από το φά-
ληρο μέχρι το Λαγονήσι που θα απευθύνεται σε τουρι-
στικά πλήθη και όχι στους δημότες αυτού του τόπου.

Οικονομική γκετοποίηση των πολιτών

Έφερε παράδειγμα την πλαζ του Αστέρα που έχει φτά-

σει να έχει 30 € η είσοδος για κάθε άτομο, αλλά και

στην Ακτή Βουλιαγμένης το καλοκαίρι το εισιτήριο των

δημοτών είχε 2 € και των πολιτών 5 €. Σήμερα, τώρα

ώρα έχει 2 €, ενώ πέρυσι το χειμώνα είχε μισό ευρώ.

Αυτό οδηγεί σε μία οικονομική γκετοποίηση των πολι-

τών.  Σ’ αυτή τη στάση σ’ αυτο το σχεδιασμό κάποιων

είμαστε απόλυτα αντίθετοι. Για μένα το μεγάλο ερώ-

τημα που θα τεθεί σ’ αυτές τις εκλογές είναι σε ποιον

ανήκει αυτός ο τόπος. Ποιος αποφασίζει για το τι γίνε-

ται στο δήμο μας;                                Συνέχεια στη σελ. 7

“Πρόοδο σήμερα εννοώ την προστασία του περιβάλλοντος”“Πρόοδο σήμερα εννοώ την προστασία του περιβάλλοντος”

“...τρέμω μια τσιμεντένια συνέχεια  από το Φάληρο μέχρι το Λαγονήσι”“...τρέμω μια τσιμεντένια συνέχεια  από το Φάληρο μέχρι το Λαγονήσι”

Νέος υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο 3Β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ: Για το δημότη

και το περιβάλλον!
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“Οι Στοιχειωμένοι”
Δημήτρης Μαραμής 

28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2019

Στο νέο μιούζικαλ του Δημήτρη Μαραμή με τίτλο Οι Στοι-
χειωμένοι συναντιούνται τρεις παραλογές: Το γεφύρι της
Άρτας, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού και Το στοιχειό
της Χάρμαινας. Κοινό στοιχείο και συνδετικός κρίκος των

ιστοριών είναι η υπερφυσική τους διάσταση, με τους κα-

ταραμένους χαρακτήρες να στοιχειώνουν με τον ένα ή

τον άλλο τρόπο την πλοκή. Οι δύο πρώτες ιστορίες, αρι-

στουργήματα ποιητικής της ελληνικής δημοτικής παράδο-

σης και άμεσα αναγνωρίσιμες ήδη από τους αρχικούς

στίχους τους, έχουν μελοποιηθεί από τον συνθέτη διατη-

ρώντας απαράλλαχτα τα λόγια και τους χαρακτηριστικούς

τους ιδιωματισμούς. Η τρίτη ιστορία, λαϊκός θρύλος της

Άμφισσας, ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, έχει διασω-

θεί μέσω του προφορικού λόγου. Για την ιστορία αυτή, το

πρωτότυπο λιμπρέτο έχει γράψει ο ποιητής Σωτήρης Τρι-

βιζάς. Το έργο θα παρουσιαστεί στην ολοκληρωμένη του

σκηνοθετημένη μορφή.
Στους “Στοιχειωμένους” η συνθετική γλώσσα δομείται σε μια συ-
νεχόμενη κι έντονη χορευτική μουσική, που χαρακτηρίζεται από
ακατάπαυστη ροή μελωδικών σχημάτων. Ο συνθέτης αυτή τη
φορά αντλεί έμπνευση από την ελληνική μουσική παράδοση,
αλλά και από την ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσό-
γειο, γεννώντας ένα πρωτότυπο και προσωπικό μουσικό ιδίωμα.
Δεν είναι τυχαίο που επιλέγει ενορχηστρωτικά κυρίως ξύλινα και
χάλκινα πνευστά αλλά κι ερμηνευτές με κριτήριο τα γήινα χρώ-
ματα των φωνών τους και την αμεσότητα της τραγουδιστικής τέ-
χνης του καθενός. 

Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

Mέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Τηλ.Εισιτηρίων: 210 7282333

«Ο πιλότος του Ωνάση θυμάται»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας σας προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  στην

εκδήλωση με θέμα:  «Ο πιλότος του Ωνάση θυμά-
ται», και ομιλητή τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο κυ-

βερνήτη, Boeing747 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, στο

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λεωφ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Σιωπηλός Μάρτυρας”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί το

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30 στην

Προβολή της ταινίας “Σιωπηλός Μάρτυρας”.

Μια ειδική προβολή της ταινίας "Σιωπηλός Μάρτυ-

ρας", με την παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κου-

τσιαμπασάκου.
Επτά άνθρωποι θυμούνται... Ένας τόπος μνήμης λύνει τη
σιωπή του...
To 2006 η Φυλακή Τρικάλων κλείνει ύστερα από 110 χρόνια

λειτουργίας. Επτά πρόσωπα που συνδέθηκαν καθοριστικά με

τη φυλακή, επιστρέφουν σ’ αυτή για να ανασυνθέσουν το

παρελθόν της, φωτίζοντας με τις προσωπικές τους αφηγή-

σεις διαφορετικές όψεις της ιστορίας της νεώτερης Ελλά-

δας. Τι επιφυλάσσει το μέλλον...  Είσοδος-Εισφορά 3€  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Ἐπιγραφικὰ χαράγματα τοῦ πότου,
τῆς ραστώνης, τῆς λοιδορίας καὶ

τοῦ ἔρωτος

H “Συνεργασία για το Περιβάλλον Κορωπίου”, προ-

σκαλεί στην ομιλία του Άγγελου Ματθαίου με τίτλο:

«Ἐπιγραφικὰ χαράγματα τοῦ πότου, τῆς ραστώνης,
τῆς λοιδορίας καὶ τοῦ ἔρωτος», όπου θα παρουσια-

σθούν επιγραφές κυρίως της Αττικής και ειδικότερα

της περιοχή (Μπαράκο, Φασκομηλιά) οι οποίες όπως

λέει ο  Α. Ματθαίου «φωτίζουν πρωτίστως, ἀλλὰ
ὄχι μόνον, ὄψεις τῆς καθημερινῆς, ἀγροτικῆς ἀλλὰ
καὶ ἀστικῆς, ζωῆς τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων»
Η εκδήλωση γίνεται στη Δημοτική Βιβλίοθήκη Κο-

ρωπίου, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) προσκαλούν την Κυ-

ριακή, 10 Μαρτίου 2019 στην Αποκριάτικη Γιορτή των

Απόκρεων, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, από

τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι!

Και το ίδιο απόγευμα στις 7 μ.μ., θα αναβιώσουν, με τον

Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου – Πόρτο

Ράφτη «Μυρρινούς», το παραδοσιακό Μαρκοπουλιώτικο

έθιμο «Μουσούνες»!

Με σεβασμό στην Παράδοση του Τόπου μας, αναπαρι-

στούν πιστά τους χορούς και τα δρώμενα του Μαρκοπου-

λιώτικου Εθίμου: Με ορχήστρα, μουσική, εδέσματα,

κρασί και την μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Πλατείας!

Στη φετινή Αποκριάτικη Γιορτή, θα πρωταγωνιστήσουν,

οι αγαπημένοι ήρωες του Ντίσνεϋ!

Παρόντες, οι καλύτεροι ειδικοί στο Face Painting, που

θα μεταμορφώσουν όλους όσους το επιθυμούν, με τα πιο

ευφάνταστα και διασκεδαστικά σχέδια!

Και φυσικά.. τα μεγάλα δώρα για τα πληρώματα των

Καρναβαλιστών, που θα στελεχωθούν από Μαθητές και

Μαθήτριες των Σχολείων και μέλη των Συλλόγων, του

Δήμου!

Το καλύτερο πλήρωμα, που θα επιλεγεί με την καλύτερη

θεματολογία από την τετραμελή επιτροπή, θα λάβει ως

έπαθλο, για κάθε μέλος της ομάδας, Κάρτα Ελεύθερης

Εισόδου στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, στο Πόρτο

Ράφτη, για το καλοκαίρι του 2019!

Κι αν οι λιλιπούτειοι Καρναβαλιστές, δεν έχουν ετοιμά-

σει ακόμα την Αποκριάτικη Μάσκα τους;

Και αν οι λιλιπούτειοι Καρναβαλιστές, δεν έχουν ετοιμά-

σει την Αποκριάτικη Μάσκα τους, τους περιμένουν το

Σάββατο, 9 Μαρτίου , στον Πολυχώρο Πολιτισμού, στο

Πόρτο Ράφτη, από 11:00 ως τη 1:00 μ.μ., στο Εργαστήρι

Αποκριάτικης Κατασκευής που θα πραγματοποιήσει η

Εκπαιδευτικός των Τμημάτων Ζωγραφικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, προσκα-

λούν στη διάλεξη του τ. Αν. Καθηγητή Αρχαιολογίας του

Παν/μίου Πατρών Martin Kreeb με θέμα: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:  Νέας Πλευρώνας,
Καλυδώνας, Οινιάδων, Στράτου, που θα πραγματοποιηθεί

στο Mουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, στο Μαραθώνα την Κυ-

ριακή 24 Φεβρουαρίου 2019,  στις 10.30 π.μ.

Kαι Γενική Συνέλευση

Θα ακολουθήσει η τακτική Γενική Συνέλευσή του Συλλόγου

μας για:

-Έγκριση πεπραγμένων  ΔΣ και έκθεσης Ε.Ε.

-Προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς

- Εκλογή 5 νέων μελών στο ΔΣ και 3 στην Ε.Ε.

Στο τέλος θα κόψουν όλοι μαζί τη βασιλόπιτα.

“H Eυνοούμενη”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ήδη πολυβραβευμένη και υποψήφια για

10 Όσκαρ ταινία του Γιώργου Λάνθιμου: «Η ΕΥΝΟΟΥ-
ΜΕΝΗ» έως και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.

Ώρες προβολών: 6.30 & 9 μ.μ. (Διάρκεια: 120 λεπτά)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Αρχές του 18ου αιώνα. Η Αγγλία βρίσκεται σε πόλεμο

με τους Γάλλους. Παρόλα αυτά, οι αγώνες πάπιας και

η κατανάλωση ανανά, βρίσκονται στο απόγειο τους. 

Η φιλάσθενη Βασίλισσα Άννα (Ολίβια Κόλμαν), βρίσκε-

ται στο θρόνο και η στενή της φίλη Λαίδη Σάρα (Ρέι-

τσελ Βάις), κυβερνά τη χώρα στη θέση της, ενώ

ταυτόχρονα φροντίζει για την υγεία της Άννας και το

απρόβλεπτο ταπεραμέντο της. Όταν μια νέα υπηρέ-

τρια, η Άμπιγκεϊλ (Έμμα Στόουν) φτάνει...
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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Αποκριές στο Δήμο 3Β 

Ένα πλούσιο αποκριάτικο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων για παιδιά

και ενήλικες έχει ετοιμάσει ο Ορ-

γανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού

& Παιδικής Αγωγής του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυ-

ριακή 24 Φεβρουαρίου στις 18:00

στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άτ-

τιδος 7), με τη μουσικοθεατρική

παράσταση για παιδιά 3-12 ετών

«Τικ Τακ Ντο». Πρόκειται για ένα παραμύθι που συστήνει στο κοινό τον Μπαχ,

τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Παράλληλα, θα υπάρχουν στο χώρο εργαστήρια

θεάτρου και κατασκευών, μπαλονοκατασκευές και face painting.

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις 20:00 στην κεντρική πλατεία Βούλας («Ιμίων»),

θα πραγματοποιηθεί συναυλία με την Άρτεμις Ζάννου και τους Straight Ahead,

με μουσικές από το μπλουζ και το λάτιν, μέχρι το ροκ και την ντίσκο.

Συναυλία με τη Ρένα Μόρφη

Το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα), θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Η συ-

ναυλία, εκτός από μουσική, θα περιλαμβάνει και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.

Το πρόγραμμα κορυφώνεται την Κυριακή 3 Μαρτίου, στη Βάρη (Βασιλέως Κων-

σταντίνου και Μητρώου, έναντι Δημαρχείου Βάρης) με δύο εκδηλώσεις:

α) στις 11:00 π.μ. «Κυνηγώντας το Χαρταετό»: πρόκειται για υπαίθρια παιδική

εκδήλωση με μάγους, ταχυδακτυλουργούς, διαγωνισμούς, δώρα, εργαστήρια κα-

τασκευής χαρταετού, face painting και πολλές εκπλήξεις.

Τις τρανές τις Αποκριές...
β) στις 12:00 μ.μ. «Τις τρανές τις Απόκριες»: πρόκειται για μουσικοχορευτική

εκδήλωση με σκωπτικά και χοροτράγουδα, από τον Λαογραφικό Όμιλο Βάρης

«Σέμελη», την παραδοσιακή ορχήστρα «Ναξιδευτές» και τη φιλική συμμετοχή

του Συλλόγου Κορωνιδιατών Νάξου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει την Παρα-

σκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00, στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου

23 και Αριστείδου), συναυλία του συνθέτη

Θωμά Μπακαλάκου. Η συναυλία πραγμα-

τοποιείται στα πλαίσια της περιοδείας του

στις πρωτεύουσες των νομών, με σκοπό

την ίδρυση Δημοτικών Μουσικών Βιβλιοθη-

κών για να αποτελέσουν βήμα δημοσιότη-

τας και αξιοποίησης των έργων Ελλήνων

Συνθετών, της κάθε πόλης και της ευρύτε-

ρης περιοχής της.

Θα αναζητηθούν και τα έργα συνθετών του

Δήμου Παλλήνης, που εργάστηκαν ή εργά-

ζονται στο εξωτερικό.

Οι συναυλίες υποστηρίζονται από την

ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττι-

κής) με ομόφωνη απόφαση της.

Η Δημοτική Μουσική Βιβλιοθήκη Παλλήνης

θα εγκατασταθεί σε δημοτικό χώρο ή και

πιθανά σε χώρο εντός του κτηρίου Διοικη-

τηρίου που τώρα κατασκευάζεται στη Δη-

μοτική Ενότητα Ανθούσας.

Ο συνθέτης θα παραχωρήσει στο Δήμο τις

παρτιτούρες των έργων του που θα ακου-

στούν στη συναυλία σε μία ειδική έκδοση

για να αποτελέσουν τα πρώτα έργα της

Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης.

Στη συναυλία θα ακουστούν μια επιλογή

από μουσικές νουβέλες, με κορμό αυτές

που περιλαμβάνονται στη συλλογή «Με-

ταλλάξεις Θεσσαλικά», η οποία θα παρου-

σιαστεί για πρώτη φορά στην Παλλήνη

καθώς και ένα έργο του Νίκου Σκαλκώτα,

τιμής ένεκεν στο μεγάλο μας μουσικό πρό-

γονο.

Η μουσική νουβέλα είναι ένας μουσικός

όρος που εισήγαγε ο Θωμάς Μπακαλάκος.

Προσδιορίζει έργα μουσικής δωματίου εμ-

πνευσμένα από το δημοτικό μας τραγούδι,

θεματοφύλακα της Ελληνικής Μουσικής

Γλώσσας, αξιοποιημένο με σύγχρονη μου-

σική σκέψη. Και είναι έργα σε εφαρμογή

της Πρότασης Σύνθεσης που διατύπωσε ο

συνθέτης, για τη δημιουργία μουσικών

έργων με ελληνικό πρόσωπο.

Συναυλία του συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου

Στον φετινό εορτασμό, που οργανώνει ο

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Νεολαίας δήμου Αθηναίων, αναβιώνουν

έθιμα της Αποκριάς από διάφορα μέρη της

Ελλάδας, πλαισιωμένα από σύγχρονες μου-

σικές, αλλά και προγράμματα για παιδιά.

Από 23 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου η

μύηση στην παράδοση, με την αναπαρά-

σταση αποκριάτικων εθίμων από όλη την

Ελλάδα, μεταμορφώνει τις πλατείες και

τους δρόμους της πόλης σε θεατρικούς χώ-

ρους, με τους χορευτές και τους θεατές να

μπερδεύονται όλοι μαζί σ’ ένα πανδαιμόνιο

κεφιού. Από την   Πλάκα, την

πλατεία  Συντάγματος, το Μοναστηράκι, το

Θησείο, έως την Κυψέλη, το Κουκάκι, τα

Πατήσια, τα Πετράλωνα, η πόλη γεμίζει

αποκριάτικες μουσικές διαδρομές, συναυ-

λίες και καρναβαλιστές.

Φέτος την Αποκριά το Ολύμπια, Δημοτικό

Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας θα φιλοξε-

νήσει μοναδικές συναυλίες με αποκριάτικο

χρώμα με την Φιλαρμονική Ορχήστρα &

Χορωδία δήμου Αθηναίων να μας μεταφέ-

ρουν στην παλιά Αθήνα (26.02), την Athens

Big Band με την Arlyn Gonzalez σε ξέφρε-

νους latin ρυθμούς (05.03), τη Χορωδία

δήμου Αθηναίων να μας υπόσχεται μουσική

για μια βραδιά καρναβαλιού (06.03), ενώ τι-

μάμε την Ημέρα της Γυναίκας μ’ ένα Tango

balle maske party (08.03).

Οι μικροί φίλοι είναι οι πρωταγωνιστές της

Αποκριάς, οι οποίοι φορώντας τη στολή

τους και το πιο λαμπερό τους χαμόγελο κα-

λούνται να γνωρίσουν την παράδοση, να

δημιουργήσουν, να παίξουν και να διασκε-

δάσουν σε μία πληθώρα εκπαιδευτικών

προγραμμάτων στα Μουσεία, την

Πινακοθήκη και τις Βιβλιοθήκες του δήμου

Αθηναίων, αλλά και στις γειτονιές της.

Το καθιερωμένο ραντεβού, είναι την

Κυριακή 10 Μαρτίου στον κλασικό

αποκριάτικο παιδικό προορισμό,   το

Ζάππειο, που θα μετατραπεί σε μία μεγάλη

σκηνή για να φιλοξενήσει διαφορετικά δρώ-

μενα. Μουσική, χορός και πολλές εκπλήξεις

θα παρασύρουν τους μικρούς μασκαράδες

σ’ ένα μεγάλο ξεφάντωμα.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την

Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου στο Λόφο του

Φιλοπάππου.

«Η θέση της γυναίκας 

στην κοινωνία και 

το φεμινιστικό κίνημα»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας

"Υπατία", προσκαλεί την Παρασκευή

1η Μαρτίου 2019 και ώρα 7 μμ. στην

ομιλία του Δρ. φιλοσοφίας Δημήτρη

Τσαρδάκη με θέμα: «Η θέση της γυ-
ναίκας στην κοινωνία και το φεμινι-
στικό κίνημα»
Η εκδήλωση γίνεται στα γραφεία του

Συλλόγου, Μικράς Ασίας 3 Βούλα.

Αποκριές στην Αθήνα
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Εκοιμήθη 

ο Μητροπολίτης
Eλληνικού - Γλυφάδας -ΒΒΒ

μακαριστός Παύλος

Ξημερώματα της Τρίτης 19 Φεβρουαρίου 2019,

εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ελληνικού, Γλυφάδας

και Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Παύλος. 

Ο Μακαριστός Παύλος, κατά κόσμον Ευστράτιος

Σπ. Τσαούσογλου γεννήθηκε το 1943 στην Ερμού-

πολη της Σύρου, καταγόμενος εκ Σμύρνης.

Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στον Αγ. Κωνσταν-

τίνο στη Γλυφάδα την Πέμπτη 21/2.

Ο π. Αντώνιος Χρήστου έγραψε μεταξύ άλλων:
«Είναι κάποιες στιγμές που ξέρεις ότι θα τις ζήσεις,
αλλά αρνείσαι πεισματικά να συμβιβαστείς, αφήνον-
τάς τες στην άκρη του μυαλού σου, αλλά όταν συμ-
βούν αρνείσαι να αποδεχθείς και να πιστέψεις, αφού
νομίζεις ότι απλά είναι ένα κακόγουστο αστείο και
όλα θα είναι σε λίγο όπως και πριν!
Μία από αυτές τις στιγμές είναι και η σημερινή που
ξημέρωσε σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2019. Ο Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας Παύλος (αλλά για τους
κοντινούς του προτιμούσε απλά το π. Παύλος), δεν
είναι σωματικά πλέον ανάμεσά μας! Τα χρόνια προ-
βλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν σε όλη
σχεδόν την ενήλικη ζωή του, τον λύγισαν οριστικά
και από σήμερα μεταβαίνει προς τον Δικαιοκρίτη
αλλά και Φιλάνθρωπο Σωτήρα Χριστό, που τόσο
αγάπησε και αφιέρωσε όχι απλά την ζωή του, αλλά
και την κάθε αναπνοή του, υπηρετώντας τον Ίδιο ή
την εικόνα Του, τον άνθρωπο από πολλές θέσεις
που του εμπιστεύτηκε η Εκκλησία.
...Νομίζω ότι ούτε ολόκληρο βιβλίο δεν επαρκεί για
να γράψω έστω και λίγα, από αυτά που έχω φυλαγ-
μένα στο μυαλό και στη καρδιά μου από τον Μακα-
ριστό, για να διηγηθώ.   

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ! ΚΑΛΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

π. Αντώνιος  Χρήστου

ΟΔήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξέφρασε τα ει-

λικρινή του συλλυπητήρια για την εκδημία του

μακαριστού Μητροπολίτη και ευχήθηκε ο Θεός

να τον αναπαύσει.  Με απόφασή του κήρυξε

την πόλη σε τριήμερο πένθος.

Με τέσσερα νέα οχήματα ενισχύεται

ο στόλος του Δήμου Σαρωνικού, στο

πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή

αναβάθμιση των υπηρεσιών του. 

Ο Δήμος παρέλαβε ήδη και θέτει σε

κυκλοφορία δύο ΙΧ αυτοκίνητα για

υπηρεσιακές μετακινήσεις, ένα σάρω-

θρο για τον καθαρισμό δρόμων,

καθώς και ένα λεωφορείο 17 θέσεων,

για τις ανάγκες των Δημοτικών Παι-

δικών Σταθμών. 

Το κόστος προμήθειας των οχημάτων

καλύφθηκε από ίδιους πόρους του

Δήμου, ενώ το επόμενο διάστημα

αναμένεται να παραληφθούν στα-

διακά 5 επιπλέον οχήματα, για την

ενίσχυση του εξοπλισμού καθαριότη-

τας. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης, τόνισε σχετικά: «Ένας επαρ-
κής και σύγχρονος δημοτικός στόλος,
σημαίνει στην πράξη καλύτερες υπη-

ρεσίες και καλύτερη καθημερινότητα
για τον πολίτη. Σημαίνει ταχύτερη και
ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων, ενίσχυση των
δυνατοτήτων μας στην πολιτική προ-

στασία και στην καθαριότητα, αλλά και
αποτελεσματικότερη υποστήριξη της
εργαζόμενης οικογένειας, μέσω της
λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε
ενισχύσει το στόλο του Δήμου Σαρω-
νικού με 8 νέα, σύγχρονα και ασφαλή
οχήματα, αξιοποιώντας προς όφελος
των δημοτών τους καρπούς μιας χρη-

στής οικονομικής διαχείρισης. Συνεχί-
ζουμε, βήμα προς βήμα, να χτίζουμε
έναν Δήμο που αποτελεί καθημερινό,
χρήσιμο σύμμαχο κάθε πολίτη.»  

Ο
Δήμος Σαρωνικού

τοποθέτησe αντιση-

πτικά gel και προμη-

θεύθηκε αντισηπτικό

διάλυμα για καθαρισμό

χώρου σε όλα τα νηπιαγω-

γεία, τα δημοτικά, τα γυ-

μνάσια και τα λύκεια του

Δήμου. 

Η πρωτοβουλία  έχει στόχο

τον περιορισμό της μετά-

δοσης λοιμώξεων εντός

των σχολικών χώρων, αλλά

και την ευρύτερη αναβάθ-

μιση των συνθηκών υγιει-

νής στα σχολεία.

H Ν.Δ. παρουσιάζει το 

πρόγραμμα για την Υγεία

O τομεάρχης Υγείας, βουλευτής Επικρατείας, της

Νέας Δημοκρατίας, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα

της Ν.Δ. για την Υγεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, ώρα 10 το πρωί στο

Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” (Πειραιώς

254 Ταύρος).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει με παρέμβαση ο

πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έλεγχο του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού πραγ-

ματοποιούν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να διασφαλι-

στεί η καλή και ασφαλής λειτουργία του. 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από κινητές μονάδες τηλεοπτι-

κής επιθεώρησης, με ειδικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό

τυχόν βλαβών.  

Η επιθεώρηση ξεκίνησε 11 Φεβρουαρίου από τη Λεωφόρο

Αθηνών – Σουνίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 9 Μαρτίου 2019,

προκειμένου να καλύψει το σύνολο του δικτύου ακαθάρτων

στις περιοχές Καλυβίων, Κουβαρά και Πέτας.  

Συνεχίζονται από τον Δήμο οι συνδέσεις κατοικιών με το δί-

κτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στα Καλύβια και τον Κουβαρά.

Mε 4 νέα οχήματα ενισχύεται ο

στόλος του Δήμου Σαρωνικού

Τηλε-έλεγχος του δικτύου ακαθάρτων του

Δήμου Σαρωνικού  από την ΕΥΔΑΠ
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Μερική κατάργηση της νησίδας

στην οδό Σωκράτους στη Βούλα

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Σωκράτους και στις

διασταυρώσεις Σωκράτους - Παπάγου, Σωκράτους - Ιππο-

κράτους, επανήλθε στο Δημοτικό συμβούλιο (18/2/19, με

την τροποποίηση της μελέτης, κάτι που είχαν ζητήσει επι-

χειρηματίες και κάτοικοι της οδού Σωκράτους. Η αλλαγή

ψηφίστηκε ομόφωνα. 

Η τροποποίηση της μελέτης περιλαμβάνει: 

― Μείωση του διαθέσιμου πλάτους της κυκλοφορίας

― Αναβάθμιση με κυκλικό κόμο Σωκράτους - Παπάγου

― Δημιουργία κεντρικής νησίδας που ξεκινάει από τη Βου-

λιαγμένης προς τη Σωκράτους, διακόπτεται στην Πορφύρα,

συνεχίζει Σωκράτους έως τη διασταύρωση με Παπάγου.

― Δημιουργία διαχωριστικής ζώνης των δύο ρευμάτων κυ-

κλοφορίας από την Παπάγου (επί της Σωκράτους) έως την

Ιπποκράτους με διαγράμμιση και “μάτια γάτας”.

Η Ιερά Σύνοδος “ξαναχτυπά”

Γνωμόδοτηση για οικοπεδοποίηση

δύο πράσινων τετραγώνων

Το 5ο θέμα του Συμβουλίου αφορούσε την  «Έγκριση Τε-

χνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανά-
λυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής
του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και
γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί
πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101». 
Τα Οικοδομικά τετράγωνα 100 - 101 στο Μεγάλο Καβούρι,

είναι δύο κομμάτια πράσινα, από τα διεκδικούμενα από την

Ιερά Σύνοδο ως εκκλησιαστική περιουσία και πιο συγκεκρι-

μένα από την «Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονο-

μικών» (Ε.Κ.Υ.Ο.) που «διοικεί, διαχειρίζεται και αξιοποιεί
άπασαν την περιελθούσαν εις την διοίκησιν και διαχείρισιν
της Εκκλησίας της Ελλάδος ρευστοποιητέαν μοναστηρια-
κήν, κινητήν και ακίνητον περιουσίαν, άπασαν και πέραν
ταύτης κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του πρ. Ο.Δ.Ε.Π.»
όπως σημειώνουν στην ιστοσελίδα τους www.ekyo.gr. 

Αυτή λοιπόν η ΕΚΥΟ κυνηγάει να εμπορευματοποιήσει,

σαν μια επιχείρηση που κερδοσκοπεί και μάλιστα εις

βάρος της ποιότητας των κατοίκων της περιοχής και όχι

μόνο. Και τα δύο αυτά Ο.Τ. είναι καταπράσινα. Η Ιερά Σύ-

νοδος (Ε.Κ.Υ.Ο.) ζητάει από το Δήμο να γνωμοδοτήσει

στην τροποποίησή τους για να γίνουν οικοδομήσιμα!!!

Τα “τύμπανα” έχουν αρχίσει και χτυπούν πολύ καιρό, αλλά

τα ακούγαμε ή δεν τα ακούγαμε μακρόθεν. Τώρα όμως πλη-

σίασαν, έφτασαν στα “τείχη” και χτυπούν με κρότο για να

τα ρίξουν και να αλώσουν την πόλη. Κάπως έτσι θα το πε-

ριέγραφε ο Καβάφης. 

Γίναμε κακοί και “fake news” όταν επισημαίναμε ότι υπάρχει

κίνδυνος να γίνει το Καβούρι ...Κυψέλη. Οι καιροί είναι δύ-

σκολοι και πολλά τα κοράκια, που επωφθαλμιούν τέτοια

πράσινα κομμάτια, γι’ αυτό πρέπει να γρηγορούμε και να

μην εφησυχάζουμε και οι πολίτες και οι δημοτικές αρχές.

Γι’ αυτό γινόμαστε έντονοι, φωνάζουμε για να αφυπνι-

στούμε όλοι. Η εκκλησιαστική περιουσία στο Δήμο 3Β,

είναι μεγάλο αγκάθι και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε

πολίτες και αρχές για να μπορέσουμε να “κόψουμε” τη

φόρα της Ιεράς Συνόδου.

O Δήμος και ο δήμαρχος λέει όχι, σήμερα η υπηρεσία Δό-

μησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «το χαρακτηρισμένο
κοινόχρηστο πράσινο Ο.Τ. 100-101 με το Φ.Ε.Κ. 200Δ/ 04-
04-1995, λόγω της δεσμευτικότητας του Γενικού Πολεο-
δομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και της δασοκάλυψης της έκτασης
κατά το χρόνο ένταξης στο σχέδιο δεν δύναται να κατα-
στεί οικοδομήσιμο».
H E.K.Y.O. όμως δεν σταυρώνει τα χέρια, διεκδικεί  και γι’

αυτό πρέπει να αφυπνιστούμε!!!

Αννα Μπουζιάνη

Συνέχεια από τη σελ. 3

Θα πω κάτι ποιο ρηξικέλευθο. Αυτός

ο δήμος δεν χρειάζεται ανάπτυξη,

δε χρειάζεται μπετόν. Αυτός ο

Δήμος χρειάζεται να προστατεύ-

σουμε αυτά που έχουμε. Σε κάθε

περίπτωση, το ξεπούλημα δεν είναι

ανάπτυξη.

Ανάπτυξη στο όνομα 
ξένων offshore

δεν θέλουμε 
σ’ αυτό τον τόπο

Δεσμεύομαι ότι οποιαδήποτε μορφή

ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται

σε ένα ξεκάθαρο κοινωνικό συμβό-

λαιο, που θα είναι διάφανο σε

όλους. Πρώτα απ’ όλα αν οι δημότες

θέλουν αυτή τη μορφή της ανάπτυ-

ξης. Εγώ και ο συνδυασμός μας

είναι που θα κάνουμε τις προτάσεις,

που θα παλέψουμε για τις ιδέες μας,

αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει

οι πολίτες, οι δημότες να αποφασί-

ζουν. Ανάπτυξη στο όνομα ξένων

offshore δεν θέλουμε σ’ αυτό τον

τόπο. 

Ένας Δήμος 
χωρίς όνομα!

Ζούμε σ’ ένα τόπο που δεν έχει

όνομα. Μα το όνομα σε έναν τόπο

έχει τεράστια υπεραξία. Είναι πλού-

τος. Εμείς μετά από τόσα χρόνια, σε

μια λογική που βάζει το πολιτικό κό-

στος πάνω από το σωστό. Είμαστε

γραφειοκρατικά κατασκευασμένοι.

Αυτό το 3Β εξαπλώνεται; Πρώτα απ’

όλα δεν είναι τρία είναι τέσσερα. Από

την προηγούμενη ενοποίηση ξεχά-

σαμε τη Βάρκιζα.  Η έλλειψη του ονό-

ματος δημιουργεί αλλεπάλληλα προ-

βλήματα. Μ’ αυτό τον πλούτο που

έχουμε εδώ πέρα να λεγόμαστε 3Β!

Πήρα την πρωτοβουλία, σε μια

στιγμή και στέλνω μία επιστολή στο

δήμαρχο, γιατί η εταιρεία μου έχει

την τεχνογνωσία, που δεν έχει

καμία άλλη, χωρίς κανένα κόστος

και δήλωσα ότι προσφέρομαι να

δώσω όλη την τεχνογνωσία να βά-

λουμε δύο - τρία ονόματα, να τα κα-

ταθέσουμε και στη συνέχεια οι

πολίτες να αποφασίσουν στις εκλο-

γές. Αυτή η απόφαση δεν λαμβάνε-

ται - παρ’ ότι είναι τσάμπα - με την

έννοια του πολιτικού κόστους. 

Δηλαδή όχι τώρα που είναι εκλογές. 

Μα αν το κάναμε τώρα θα είχαμε

προσέλευση, περισσότερο κόσμο,

πεντακόσια άλλα προτερήματα και

δεν καταλαβαίνω. Αν οι εκλογές δεν

είναι μια δημοκρατική διαδικασία για

να δούμε ανάμεσα σε εναλλακτικές

επιλογές τί αποφασίζουμε, πώς

είναι δυνατόν να το μεταφέρουμε

“για μετά”. Μα οι εκλογές είναι που

πρέπει να αντιπαρατεθούμε. 

Επικρατεί η λογική του  πολιτικού

κόστους συνεχώς. Ε, αυτή εγώ θα

την σκοτώσω. Θα έχω ένα πρό-

γραμμα που θα είναι απόλυτα ξεκά-

θαρο, πρωτοποριακό.

Τοπική διακυβέρνηση
και αυτονομία

Στο σχέδιο για την Ελλάδα του 2021

πρέπει να είναι κομβικός ο ρολος

της Τ.Α. με τη μορφή της τοπικής

διακυβέρνησης και τοπικής αυτονο-

μίας. Είμαι πλέον βέβαιος ότι τα

κόμματα της μεταπολίτευσης έχουν

κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.

Δόθηκαν οι ευκαιρίες για μια νέα αλ-

λαγή αλλά χάθηκαν...

Εγώ είμαι πάρα πολύ τοπικιστής.

Είμαι πάρα πολύ πατριώτης επίσης.

Όταν λέω ότι είμαι Έλληνας, γου-

στάρω που είμαι Έλληνας. Επομέ-

νως πιστεύω στη Δημοκρατία.

Αντίστοιχα πιστεύω και αγαπάω τον

τόπο μου. Θέλω τα παιδιά της επό-

μενης γενιάς να δουν και να ζήσουν

τη Βουλιαγμένη που ζούμε σήμερα.

Τι με τρομάζει στη Βάρη; Φοβάμαι

ότι γίνεται ένας κόμβος απρόσωπος

της Βάρης - Κορωπίου. Πιστεύω ότι

αν προστατεύσουμε τη Βάρη θα

γίνει τουριστικός προορισμός από

μόνη της. Το έγκλημα σ’ αυτή την

περίπτωση είναι αυτή η αισθητική

ομογενοποίηση. Η αισθητική πρέπει

να γίνει η δική μας. Ο σεβασμός στη

διαφορετικότητα του κάθε τόπου,

στην ομορφιά του κάθε τόπου. 

σ.σ. Σημαντικά και πρωτοπόρα τα

όσα ακούσαμε από το Δημήτρη

Τζιώτη, αν και δεν μας εξέπληξε,

γιατί το 2006 στη Βουλιαγμένη είχε

παρουσιάσει ένα πολύ πρωτοπο-

ριακό, για την εποχή, πρόγραμμα.

Ναι, πρέπει να μάθουμε να συνεργα-

ζόμαστε, να δημιουργούμε “κοινότη-

τες”. Αυτή ήταν η ομορφιά της

Ελλάδας και έτσι πρέπει να την κρα-

τήσουμε.

Αννα Μπουζιάνη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ
Για το δημότη και το περιβάλλον!

Διάνοιξη της Βασ. Γεωργίου

Την τροποποίηση της οδού Βασ. Γεωργίου με διάνοιξη στην οδό Κα-

λύμνου, είχαν ζητήσει κάτοικοι της περιοχής με εκατοντάδες υπογρα-

φές, γιατί η περιοχή είναι κλειστή κυκλοφοριακή με πολλούς

κινδύνους. Το θέμα είχε κρατήσει ο δήμαρχος και συζητήθηκε (2ο)

στην ημερήσια διάταξη (18.2.). Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, για να

γίνει αυτή η διάνοιξη μεσολαβούν  πολλές υπηρεσίες και πέντε μελέ-

τες, γιατί είναι ένα τεχνικό έργο αλλά και συγκοινωνιακό. Αποφασί-

στηκε να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση το θέμα της

αναγκαιότητας δημιουργίας του έργου και στη συνέχεια να προχωρή-

σουν οι μελέτες και το έργο.
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Τι σημαίνει 

αναθεώρηση 

του Συντάγματος;

Από το δέκατο ένατο αιώνα μέχρι σήμερα, σταδιακά

θεσμοθετούνται πολιτικές πρακτικές και υιοθετούνται

διαδικασίες στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού, οι

οποίες θέτουν ως στόχο τους την ορθολογική οργά-

νωση της εκάστοτε πολιτικής κοινωνίας. Η δογματική

αυτή πρόταση μου θα πρέπει και να διευκρινισθεί και

να αποσαφηνισθεί και στο γλωσσικό επίπεδο και στο

αντίστοιχο θεωρητικό-πολιτικό πλαίσιο. 

Διευκρινίζω λοιπόν ότι η σύγχρονη πολιτικής μορφή

ζωής, η οποία ιστορικά προέρχεται από τις διαφωτι-

στικές πολιτικές παραδόσεις, περιλαμβάνει ή ορθό-

τερα έχει στην εσωτερική δομή της ενσωματώσει δύο

πολιτικές ιδέες: την ιδέα της ελευθερίας και την ιδέα

της δικαιοσύνης και κατά συνέπεια δεν μπορεί και δεν

πρόκειται να τις απεμπολήσει ή να τις εξαργυρώσει

στο πολιτικό «παιχνίδι του κόσμου». 

Η σύγχρονη ελληνική πολιτική κοινωνία από την

εποχή της εγκαθίδρυσης του «εθνικού κράτους»

(αρχές του δέκατου ένατου αιώνα) μέχρι σήμερα, στα

εκάστοτε συνταγματικά κείμενα που εκπονεί το αρ-

μόδιο πολιτικό υποκείμενο, διαχειρίζεται αυτές τις

δύο ιδέες σε θεσμικό επίπεδο, κατά τρόπο που για να

τις καταλάβουμε χρειάζεται να συμπράξουν δύο και

τρεις επιστήμες: όπως π.χ. η πολιτική ψυχολογία, η

φιλοσοφική θεωρία του κοινωνικού βιόκοσμου, η πο-

λιτισμική θεωρία κ.α.

Εάν δεν κάνω λάθος, στα Πανεπιστήμια, τα συνταγ-

ματικά κείμενα διδάσκονται ως πολιτική ιστορία των

ιδεών. Σ’ αυτό το επίπονο πράγματι ερευνητικό έργο,

έχουν διαπρέψει και έχουν καθιερωθεί επιστήμονες

κύρους στον τόπο μας. Από την άλλη ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, σε πρόσφατη πολιτική παρέμβασή του

δηλώνει επί λέξει: «Δεν υφίσταται σύστημα οργάνω-
σης της μορφής του πολιτεύματος, το οποίο θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα που πρέπει να
υιοθετήσει ως “ιδανικό” κάθε λαός και κάθε κράτος»
(16 Οκτωβρίου 2018). Με βάση αυτά τα αξιωματικά

δεδομένα, δηλαδή την ιστορικότητα των πολιτικών

ιδεών από τη μία και την δογματική άρνηση ενός ομι-

λητή (του Προέδρου της Δημοκρατίας) για την a priori

«αρνητική διαλεκτική» που ισχύει ανάμεσα στις ιδέες

και στην πολιτική εφαρμογή τους από την άλλη, ανα-

κύπτει το πρόβλημα που ονομάζεται: «συνταγματική

αναθεώρηση». 

Επιμένω στην αποσαφήνιση των εμπειρικών δεδομέ-

νων προτού φθάσουμε σε τελικά πολιτικό-πρακτικά

συμπεράσματα, τα οποία αναφέρονται στη δομή και

τη λειτουργία της σύγχρονης πολιτικής κοινωνίας

όπως αυτή υποστασιοποιείται στην Ελλάδα. Δηλώνει,

λοιπόν, επί του προκείμενου ο ομιλητής (ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας), ότι δεν υπάρχει καθολικό και υπε-

ριστορικό «παράδειγμα» πολιτικής οργάνωσης. Και

από την άλλη, ομότεχνοί του (δηλαδή καθηγητές που

διδάσκουν την ιστορία των συνταγματικών ιδεών)

υπερασπίζονται την ιστορική συνέχεια στη συγγραφή

και την «κατασκευή» των συνταγματικών κειμένων. 

Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας όταν δηλώνει σε επιστημονικό σεμινά-

ριο (Λευκωσία) ότι δεν υπάρχει καθολικό παράδειγμα

οργάνωσης της πολιτικής. Θα πρέπει να τονισθεί με

έμφαση ότι οι ιδέες για τις οποίες αγωνιζόμαστε, δη-

λαδή και η ελευθερία και η δικαιοσύνη και η δημο-

κρατία, ενώ είναι δομικά στοιχεία της σύγχρονης πο-

λιτικής κοινωνίας μας, βρίσκονται στα πολιτικά χέρια

συλλογικών ενώσεων και μηχανισμών που τις υπονο-

μεύουν και τις απαξιώνουν. Σε μία τέτοιου τύπου

ιστορική φάση βρισκόμαστε σήμερα σε πανευρω-

παϊκό επίπεδο. 

Μετά από αυτές τις σκέψεις μου εννοείται πως ο ανα-

γνώστης περιμένει κάποιο πολιτικό συμπέρασμα σχε-

τικά με το θέμα μας. 

Το πολιτικό λοιπόν συμπέρασμά μας έχει ως εξής: η

αναθεώρηση ή η «ανακατασκευή» του ισχύοντος

συνταγματικού κειμένου εντάσσεται σε ένα πλαίσιο

ισχύος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο βαθμό που η

επικείμενη αναθεώρηση δεν απαντά στο μείζον πρό-

βλημα της ισχύος του χρήματος ως εμπορεύματος,

δεν μπορεί αυτή η αναθεώρηση να έχει ιστορική

προοπτική! Οι εσωτερικές διευθετήσεις όπως π.χ. τι

θα συμβεί με την Εκκλησία κ.α. αποτελούν υποσημει-

ώσεις. Σε δύο-τρία χρόνια η Ελλάδα θα εορτάσει τα

200 χρόνια της ιδρύσεώς της ως «εθνικού κράτους»

και όλοι εμείς οι απλοί πολίτες περιμένουμε από τις

πολιτικές ηγετικές ομάδες (ελίτ) να επεξεργασθούν

ένα ριζοσπαστικό σχέδιο αναθεώρησης του ισχύον-

τος συντάγματος. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

O Σύλλογος «Κίνηση Ενεργών Πολιτών

Παιανίας-Γλυκών Νερών», διοργάνωσε την

Δευτέρα 18/2/2019 στην Αίθουσα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Παιανίας, συζήτηση με

θέμα την θέμα την μεταβίβαση ιδιωτικών

και δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής

Ενότητας Παιανίας στην ΕΤΑΔ (Εταιρεία

Ακινίτων Δημοσίου) ΑΕ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η αντιπρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας

Ευτυχία Κρεμμυδά, ο δημοτικός σύμβουλος

και υποψήφιος Δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης,

ο υποψήφιος Δήμαρχος Γεώργιος Δάβαρης

και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Χελιδο-

νόπουλος, Αρτέμης Βαγιωνάκης, ο οποίος

εκπροσωπούσε και τον υποψήφιο δήμαρχο

Σταύρο Θανάση, και Μαργαρίτα Μάρα-Στά-

μου.

Από την ενημέρωση και την συζήτηση που

ακολούθησε, προέκυψε:

Α) Στην Δημοτική Ενότητα Παιανίας, δεν

παραχωρούνται στην ΕΤΑΔ ΑΕ, μόνον δη-

μόσια και δημοτικά ακίνητα, αλλά και ιδιω-

τικά ακίνητα εντός των οποίων υπάρχουν

μόνιμες κατοικίες δημοτών του Δήμου μας

(Η λίστα με τα ακίνητα της Δημοτικής Ενό-

τητας Παιανίας είναι δημοσιευμένη στην

σελίδα μας στο Facebook).

Β) Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Παι-

ανίας υιοθέτησε το από 5-10-2018 ψήφισμα

της ΚΕΔΕ και αποφάσισε ομόφωνα την 25-

10-2018 την «άμεση κατάθεση» αιτήσεως

ακυρώσεως των υπουργικών αποφάσεων

με τις οποίες παραχωρούνται ακίνητα στην

ΕΤΑΔ ΑΕ.

Γ) Ο Δήμαρχος Παιανίας αλλά και η οικονο-

μική επιτροπή του Δήμου αγνοώντας την

ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβου-

λίου, ανέθεσαν σε δικηγόρο να προβεί σε

όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να

προστατεύσει τα «ακίνητα ιδιοκτησίας του

Δήμου Παιανίας», αφήνοντας χωρίς καμία

νομική προστασία, ακίνητα όπως το Σπίτι

του Βόλευ, το Κλειστό Γυμναστήριο, το 3ο

Δημοτικό Σχολείο, το Λύκειο Παιανίας,

τους λόφους Καμάρθι, Πυγάρθι, Βουή,

Προφήτη Ηλία, τους ναούς του Αγίου Δη-

μητρίου, της Αγίας Τριάδας, του Προφήτη

Ηλία, του Αγίου Νεκταρίου, καθώς και όλα

τα ιδιωτικά ακίνητα, η πλειοψηφία των

οποίων βρίσκεται στις περιοχές «Αγιος Αν-

δρέας» και «Προσήλιο».

Μετά το πέρας της συζήτησης οι παριστά-

μενοι υιοθέτησαν Ψήφισμα, με το οποίο :

- εκδήλωσαν την πλήρη αντίθεσή τους στην

μεταβίβαση κάθε δημόσιου, δημοτικού και

ιδιωτικού ακινήτου στην ΕΤΑΔ ΑΕ “…..αφού

με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται χιλιάδες τε-

τραγωνικά μέτρα ζωτικών χώρων που ήταν

σε χρήση των δημοτών ή που θα μπορού-

σαν να χρησιμοποιούνται από αυτούς,

καθώς και ακίνητα μέσα στα οποία υπάρ-

χουν εδώ και δεκαετίες σπίτια κατοίκων της

Δημοτικής Ενότητας Παιανίας.”, και 

- κάλεσαν την πρόεδρο του Τοπικού Συμ-

βούλιου της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας,

καθώς και την Δημοτική Αρχή του Δήμου

Παιανίας, να σεβαστεί την υποχρέωση που

ανέλαβε με την υπ’αριθμ. 193/25-10-2018

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, και να κινηθεί νομικά εναντίον των πα-

ραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων

καταθέτοντας άμεσα αίτηση ακύρωσης

αυτών στο ΣτΕ, και να φέρει το θέμα προς

συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Παιανίας, ώστε να συζητηθούν

όλες οι επόμενες κινήσεις και δράσεις με

σκοπό την κατάργηση των παραπάνω

Υπουργικών Αποφάσεων.

Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που παρα-

βρέθηκαν στην εκδήλωση δεσμεύτηκαν ότι

θα φέρουν προς συζήτηση το συγκεκριμένο

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας.   

Στην εκδήλωση δεν παραβρέθηκε η δημο-

τική Αρχή του δήμου , αν και εκλήθη.

Δημοτικά και ιδιωτικά ακίνητα 

της Παιανίας στην ΕΤΑΔ A.E.!

“Δομικά στοιχεία της σύγχρονης πολιτικής

κοινωνίας μας, βρίσκονται στα πολιτικά χέρια

συλλογικών ενώσεων και μηχανισμών που τις

υπονομεύουν και τις απαξιώνουν”.
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Η έννοια του όρου: «μύθος», αναφερόταν αρχικά στον προ-

φορικό λόγο και με την πάροδο του χρόνου, κάλυψε τον

αφηγηματικό λόγο, ο οποίος προσδιοριζόταν από μια εντυ-

πωσιακή ιστορία,  εμπνευσμένη από τους θεούς και τους

ήρωες ή από την ζωή των ανθρώπων και των ζώων!!

Επειδή είναι σύμφυτη με την ψυχή και την υπόσταση του αν-

θρώπου, η μυθοποιητική τάση,  παρατηρούμε ότι η μυθοπλα-

σία είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από όλους τους Έλληνες και

αργότερα απετέλεσε αστείρευτη πηγή στην λογοτεχνία και

γενικά στη τέχνη, όπως στη γλυπτική, στη ζωγραφική κ.α.

Ο βασιλιάς της Αργολίδας  Φορωνέα, 30.000 χρόνια πριν,  ο

οποίος ήταν σύγχρονος με τον βασιλιά Ώγυγο της Αττικο-

βοιωτίας, κατά τη βασιλεία του οποίου συντελέστηκε το

πρώτο από τα τρία ακραία κατακλυσμιαία φαινόμενα, πλήτ-

τοντας με μερικό αφανισμό το ελληνικό γένος των Πελασ-

γών, των προγόνων των Ελλήνων,  μάζεψε  τους

διασωθέντες Πελασγούς από τις κορυφές των βουνών και

ίδρυσε την πρώτη πόλη – κράτος του κόσμου, με  σύγχρονη

δομή και  νόμους,  η οποία από το όνομά του ονομάστηκε

Φορωνικό Άστυ και αργότερα Άργος, ενώ συγχρόνως μερί-

μνησε να γραφτεί το πρώτο ελληνικό έπος με το όνομα «Φο-

ρωνίς», που  σώζονται  αποσπάσματα σε έργα  Ελλήνων

συγγραφέων και  ήταν βασισμένη σε λαϊκούς μύθους, οι

οποίοι περιείχαν  κωδικοποιημένη όλη την σοφία της γνώσης

των σημερινών επιστημών, δημιουργώντας την ελληνική μυ-

θολογία!!!  

Χιλιετίες αργότερα,  κυρίως μεσοποτάμιοι ειδωλολατρικοί

λαοί, αλλά και Πέρσες και  Ινδοί, που οι μεν Πέρσες ήταν

συγγενείς των Ελλήνων,  καθ όσον ο Γενάρχης των Περσών

ήταν  ο Πέρσης, ο πρωτότοκος γιός του ιδρυτή των Μυκηνών

του Περσέα, οι δε Ινδοί είχαν εκπολιτιστεί από τον Ηρακλή

και τον Διόνυσο  γύρω στο 6.000 π.Χ.,  αντέγραψαν    πολι-

τιστικά και μυθολογικά στοιχεία των Ελλήνων, οπότε εκ των

πραγμάτων δίνεται η εξήγηση για τις ομοιότητες των πολι-

τιστικών στοιχείων των δύο λαών και έτσι   καταρρίπτεται

περίτρανα  η ουτοπική μυθοπλασία κάποιων  κύκλων που διο-

χετεύουν την παραπληροφόρηση της ιστορίας, προς δικό

τους όφελος, σχετικά με την ύπαρξη  της  «ινδοευρωπαϊ-

κής» ή «Αρίας» φυλής, από την οποία προέκυψε η κατα-

σκευασμένη Αρία φυλή του Χίτλερ, ισχυριζόμενοι ότι από

εκεί κατάγονται και οι Έλληνες,  μια ολέθρια πλάνη,  που

έχει  προωθηθεί και στα ελληνικά σχολεία από κάποιους κα-

τευθυνόμενους πολιτικούς και εκπαιδευτικούς,  αμφιβόλου

ήθους και αγωγής,  που σκάβουν συνεχώς το λάκκο της Ελ-

λάδας, αντί «πινακίου φακής»!!! 

Από την εποχή του Αριστοτέλη, με τον όρο «μύθος» εννο-

ούσαν την υπόθεση ενός λογοτεχνικού έργου και ιδίως την

πλοκή του, ενώ σήμερα εννοούμε το πρωτογενές υλικό μέσα

από το οποίο αντλείται η υπόθεση του έργου!!

Στην λαογραφική άποψη ο μύθος αποτελεί  την μικρή αλλη-

γορική διήγηση,  εμπνευσμένη από τον κόσμο των ανθρώ-

πων ή των ζώων που θέλει να διδάξει  κάτι!!

Οι μύθοι διακρίνονται σε θρησκευτικούς, κοσμογονικούς, δι-

δακτικούς, αλληγορικούς κ.α., ενώ μπορεί να περικλείουν

υπερφυσικά πρόσωπα ή γεγονότα, χρησιμοποιώντας την με-

ταφορά ή άφθονα συμβολικά στοιχεία ή συνδέονται στενά

με τελετουργικές διαδικασίες και παρατηρώντας τους μύ-

θους διαφόρων λαών βλέπουμε  ότι περιέχουν παραπλήσια

στοιχεία με τα ελληνικά και αυτό οφείλεται γιατί όλοι οι λαοί

αντέγραψαν την ελληνική μυθολογία σε διάφορα γεγονότα

όπως  τα σχετικά γεγονότα που αναφέρονται στον Άδη και

στον Κάτω Κόσμο, ή στην αφαίρεση κάποιου πολύτιμου αγα-

θού από τους θεούς για να το προσφέρουν  στο ανθρώπινο

γένος, ή στη λύτρωση του ανθρώπου από κάποιο προπατο-

ρικό αμάρτημα, ή στην ανθρωπομορφική έκφραση του Θεού

που εμφανίζεται με διάφορους και διαφορετικούς ρόλους

στους ανθρώπους, ή στην προσδοκία εξαπάτησης κάποιου

ήρωα, ή στην καθαρτήρια οδό της σωτηρίας ύστερα από μα-

κροχρόνια περίοδο πόνων και οδύνης κ.α.

Η ελληνική Μυθολογία μεταλαμπάδευσε τα φώτα για να δη-

μιουργήσουν τις δικές τους μυθολογίες οι άλλοι λαοί, αλλά

διαφέρει από τις άλλες μυθολογίες στο ότι περιέχει κωδικο-

ποιημένες όλες τις επιστημονικές αλήθειες και η αποκωδι-

κοποίησή της αποτελεί το θεμέλιο για κάθε μορφή σημερινής

επιστήμης κάτι που το γνωρίζουν όλοι, άλλα λίγοι το παρα-

δέχονται γιατί αυτό τους συμφέρει!!!

Αντίθετη με την έννοια του μύθου είναι ή έννοια του  Παρα-

μυθιού, το οποίο αποτελεί  λαϊκή διήγηση με φανταστική

υπόθεση που έχει σκοπό να τέρψει και να διδάξει και θα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί σαν την πεζή λογοτεχνική λαϊκή  αφή-

γηση, που δεν δεσμεύεται από τόπο και χρόνο, ενώ έχει

φανταστικά και αόριστα πρόσωπα, που ακολουθούνται  από

επαναλαμβανόμενες φράσεις  και  μοτίβα!!!

Τα παραμύθια ανάλογα με το περιεχόμενό τους χωρίζονται

σε μυθικά ή εξωτικά, όπως αυτά που αναφέρονται σε δρά-

κους, μάγισσες,  αράπηδες κ.α., σε διηγηματικά ή κοσμικά,

που μοιάζουν με μυθιστορήματα και στηρίζονται σε διάφορα

γεγονότα της ζωής και της κοινωνίας,  σε θρησκευτικά ή συ-

ναξαρικά, που ανάγουν την έμπνευσή τους στη Βίβλο ή

στους βίους των αγίων και σε ευτράπελα ή σατυρικά,  που

αφηγούνται παθήματα και τιμωρίες ανόητων ή αλαζονικών

ανθρώπων!!!

Επίσης  χωρίζονται σε μυθολογικά παραμύθια, όταν προέρ-

χονται από την ανάπτυξη παλαιών κοσμογονικών μύθων, ψυ-

χαναλυτικά, όταν προέρχονται από όνειρα ή άλλες ψυχικές

καταστάσεις, συμβολιστικά, όταν προέρχονται από αλληγο-

ρίες θρησκευτικών δοξασιών και λατρείας και ανθρωπολο-

γικά, όταν αποτελούν πολιτιστικές επιβιώσεις ή αναμνήσεις

από την παλαιότερη ζωή των ανθρώπων!!!

Τα παραμύθια  άρεσαν σε πολλούς και ιδίως στα παιδιά,

χωρίς να είναι πάντα ωφέλιμα, όπως είναι τα διδακτικά πα-

ραμύθια του Αισώπου !!

Το πρόβλημα που γεννιέται μεταξύ των εννοιών του μύθου

και του παραμυθιού είναι μέγιστο, γιατί κάποιοι τεχνηέντως

προσπαθούν να δώσουν την έννοια του παραμυθού στους

ελληνικούς μύθους και να διαστρεβλώσουν την ελληνική

ιστορία για δικά τους άνομα συμφέροντα, όπως κατατάσ-

σουν την Τροία στην Μυθολογία ενώ οι ανακαλύψεις έδειξαν

ότι οι πόλεις της Τροίας και του Ιλίου ήταν πραγματικές και

ανήκουν στη ελληνική ιστορία,  αλλά και ο Μίνωας υποστη-

ρίζουν ότι ανήκει στην Μυθολογία,  παρότι οι ανακαλύψεις

της Κνωσού, από τον Μίνωα Ανδρέα Καλοκαιρινό το 1878,

τις οποίες σφετερίστηκε σαν να ήταν δικές του ο Έβανς,

αποδεικνύουν ότι ο Μίνωας ήταν υπαρκτός όπως και τα ανά-

κτορά του στη Κνωσό !!!

Με την εξομοίωση του Μύθου με το παραμύθι, μετατρέπεται

η ελληνική ιστορία σε ένα παραμύθι,  δηλαδή σε μια φαντα-

στική ψευτιά ,  με τον εγκληματικό ισχυρισμό  ότι το 800 π.Χ.

οι Έλληνες άρχισαν να μαθαίνουν γραφή, μετονομάζοντας

το Πελασγικό αλφάβητο σε Φοινικικό, μη αποδεχόμενοι την

ελληνικότητα των Φοινίκων,  αναποδογυρίζοντας την αλή-

θεια της ένδοξης  ελληνικής ιστορίας σε όλες τις φάσεις της,

υιοθετώντας τις ανθελληνικές ανοησίες  όπως ότι ο Όμηρος,

που γεννήθηκε στην Ελληνική Ιωνία τον 9ον αιώνα π.Χ., ονο-

μαζόταν Ομέρ και ήταν Τούρκος, ενώ οι Τούρκοι ή Τουρανοί

άρχισαν τις αιματοβαμμένες εξορμήσεις τους σαν απολίτι-

στα στίφη νομάδων από τον 6ον έως τον 11ον αιώνα μ.Χ,

από τις στέπες της Μογγολίας  και από την Ν.Α. Σιβηρία και

ότι ο Μ. Αλέξανδρος ήταν Σλάβος και μίλαγε σλαβική

γλώσσα και ας είχε γεννηθεί εννιακόσια χρόνια πριν την εμ-

φάνιση και καταπάτηση των ελληνικών εδαφών από βάρ-

βαρα κατερχόμενα  σλαβικά φύλα, των οποίων τις

κατακτητικές ενέργειες, ενεθάρρυνε το θεοκρατικό καθε-

στώς της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τότε που οι

Έλληνες ζούσαν κάτω από βαριά σκλαβιά και ήταν εκτεθει-

μένοι σε εθνικούς διωγμούς και εξ αιτίας αυτών των γεγο-

νότων ήταν αδύνατον να αντιδράσουν, να αντισταθούν ή να

διεκδικήσουν τα εθνικά νόμιμα συμφέροντά τους!!!

Προσοχή λοιπόν: άλλο είναι οι ελληνικοί μύθοι και άλλο το

κοινό παραμύθι!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εκτός ελέγχου η Τράπεζα της Ελλάδος!

Τελικά πρέπει να το χωνέψουμε, γιατί όσο και να προ-

σπαθούμε δεν μπορούμε. Η Τράπεζα της Ελλάδος,

δεν είναι τράπεζα της Ελλάδος, αλλά της Κομισιόν

και ως εκ τούτου ο διοικητής της (διορισμένος από

την Κομισιόν) δεν μπορεί να κάνει έλεγχο των δα-

νείων, που έχουν πάρει διάφοροι κατ’ επάγγελμα πο-

λιτικοί, κόμματα κ.λπ., ενώ την “Attica Bank” μπορεί

να την ελέγξει γιατί είναι συνεταιριστική!!!

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που κυκλοφόρησε

για το δάνειο που πήρε ο υφ. Υγείας Πολάκης. Όλοι

στάθηκαν στην “άξεστη” συμπεριφορά του και στην

παράνομη “μαγνητοφώπηση”, αλλά κανείς στο “ζουμί”

της υπόθεσης. Προσέξτε:
Πολάκης: Μόλις τελειώσετε τον έλεγχο με το δικό μου δάνειο,

σας παρακαλώ πολύ, να ελέγξετε και τα εξής δάνεια...

Στουρνάρας: ...η Εποπτική Αρχή ζητάει έλεγχο για το

προϊόν το οποίο προσφέρουν, διότι η Τράπεζα Αττικής

είναι από αυτές που ελέγχουμε εμείς, ενώ οι άλλες

είναι συστημικές και δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε.

Π: Τι μου λέτε κ. Στουρνάρα; Ότι δεν μπορείτε να ελέγ-

ξετε τις τράπεζες που έδωσαν τα δάνεια, που χρεοκό-

πησαν τη χώρα και έφεραν τα μνημόνια και μπορείτε

να ελέγξετε μόνο τις συνεταιριστικές; Τι σόι κεντρικός

τραπεζίτης είστε;

Στ: Όχι, έχει αλλάξει. Μόνο αν μου πει ο SSM (Ενιαίος

Εποπτικός Μηχανισμός) θα το κάνω.

Οι ...λάθος αναγνώσεις

Εχω γράψει, πριν λίγες εβδομάδες, ότι εν όψει των

εκλογών έχουμε να δούμε, να διαβάσουμε και να

ακούσουμε πολλά. Και δυστυχώς, πολλά απ’ αυτά θα

είναι αναληθή, βρώμικα, ελεεινά και τρισάθλια...

Κι αυτό για πολλούς λόγους:

Γιατί είναι τα νέα ήθη να “ξεκατινιάζονται” για να

βγουν μπροστά, αντί να παρουσιάζουν επιχειρήματα

και οράματα.

Γιατί, αφήνουμε τους ...ελάχιστους να καταλαμβά-

νουν θεσμούς και θώκους.

Γιατί χρηματίζονται δημοσιογράφοι για να γράφουν

αυτά που θέλει να ακούσει ο paid news...

Γι’ αυτό, προσοχή στις αναγνώσεις... και ιδιαίτερα

σε ηλεκτρονικά μέσα, που δεν ξοδεύουν καν χαρτί...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Μύθοι και παραμύθι!!!    
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...

Eρχεται η  κακοκαιρία «Ωκεανίς»*

Ισχυρές καταιγίδες 

σε παραθαλάσσιες περιοχές

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν από

το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 25

Φεβρουαρίου 2019.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου θα εμφανιστεί

σημαντική πτώση της θερμοκρασίας με κύριο χαρακτηρι-

στικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσ-

σια και παραθαλάσσια μέρη που θα συνοδεύονται και από

χαλαζοπτώσεις. Για την Αττική προβλέπονται και χιονοπτώ-

σεις κυρίως στα ορεινά, αλά δεν αποκλείεται να χιονίσει

και στο κέντρο της Αθήνας!

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις 8 – 9 μποφόρ και κατά τό-

πους θα φτάσουν τα 10 μποφόρ. Από την Κυριακή προβλέ-

πεται σταδιακή εξασθένηση. 

Λεπτομέρειες στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην

ιστοσελίδα της ΕΜΥ www.emy.gr.

Τι ήταν όμως η Ωκεανίς στη μυθολογία μας που έδω-

σαν το όνομά της στην κακοκαιρία;

Οι Ωκεανίδες ήταν παρθένες προστάτιδες των υδάτων και

όχι Τυφώνες ...λαίλαπες, που μας προαναγγέλλει η Ε.Μ.Υ.

και δεν θα έπρεπε όταν δίνουν τις ονομασίες, να φροντί-

ζουν να είναι κοντά στα πολύ ωραία ονόματα που έχουμε

στη μυθολογία μας, όπως: 

Υετός, που ονομάζεται κάθε πτώση ή εναπόθεση στο έδα-

φος ύδατο. Κυριότερες μορφές του υετού είναι η βροχή,

το χιονόνερο, το χαλάζι, το χιόνι, οι παγόκοκκοι και ο υα-

λοπάγος που δημιουργείται πάνω στο έδαφος. 

Υάδες, στη μυθολογία αναφέρονται σαν βροχερά άστρα,

τα οποία δημιουργούν θύελλες, υγρασία και«υετόν», ενώ

οι  Ωκεανίδες αναφέρονται ως θαλάσσια μυθικά πλάσματα

και γενικά ενάλιες Νύμφες, με μορφή παρθένου κατά το

άνω ήμισυ και ιχθύος κατά το κάτω, όμοιες με τις γοργόνες

και άλλοτε με δύο ουραία πτερύγια.

Γενικά εθεωρούντο Νύμφες προστάτιδες των υδάτων,

πολύ δε περισσότερο αφού αυτά αποτελούσαν και την κα-

τοικία τους.

Από τις περιγραφές των μυθικών παραδόσεων συνάγεται

ότι οι Ωκεανίδες αποτελούσαν, για τους αρχαίους Έλληνες,

ιδεατές ανθρωπόμορφες έννοιες των πηγών, που τα ύδατά

τους μεταφέρονταν από τους ποταμούς στην ανοικτή θά-

λασσα, καταλήγοντας σε απλή εκβολή ή σε δέλτα.

Ο άδικος χαμός του Εμιλιάνο Σάλα

και τα όσα τον ακολούθησαν αναδει-

κνύουν για άλλη μια φορά τον στυγνό

χαρακτήρα του εμπορευματοποιημέ-

νου ποδοσφαίρου

Η ταυτοποίηση της σορού που ανα-

σύρθηκε από το μοιραίο διθέσιο αερο-

πλάνο το οποίο κατέπεσε στη

θάλασσα της Μάγχης στις 21 Γενάρη

αποτέλεσε την τελευταία πράξη του

δράματος στην υπόθεση του χαμού

του Εμιλιάνο Σάλα. Διαπιστώθηκε ότι

η σορός ανήκει στον Αργεντίνο ποδο-

σφαιριστή της Ναντ, ενώ η σορός του

πιλότου δεν έχει βρεθεί ακόμα αλλά

επισήμως θεωρείται κι αυτός νεκρός.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία,

ο 28χρονος παίκτης και ο πιλότος του

μικρού αεροσκάφους χάθηκαν στη

Μάγχη εξαιτίας των άσχημων καιρι-

κών συνθηκών που επικρατούσαν

στην περιοχή. 

Ο Σάλα ταξίδευε από τη Νάντη στην

Ουαλία - νύχτα - προκειμένου να ολο-

κληρώσει τη μεταγραφή του στην

Κάρντιφ Σίτι, έναντι του ποσού των

17 εκατ. ευρώ. Τα όσα αποκαλύπτον-

ται μετά το χαμό του αναδεικνύουν

για μια ακόμα φορά τον αδίστακτο

χαρακτήρα του εμπορευματοποιημέ-

νου ποδοσφαίρου, όπου τα επιχειρη-

ματικά κέρδη είναι πάνω απ' όλα,

ακόμα και από την ανθρώπινη ζωή... 

Η πίεση των μάνατζερ και

η μοιραία πτήση
Σχεδόν δέκα ημέρες μετά την εξαφά-

νιση του μοιραίου αεροσκάφους και

ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για την

ανεύρεση του Σάλα και του πιλότου,

οι αποκαλύψεις της γαλλικής «L'

Equipe» για την υπόθεση προκάλεσαν

το πρώτο σοκ. Σύμφωνα με το ρεπορ-

τάζ, η πραγματοποίηση της πτήσης

σε συνθήκες και ώρα παντελώς ακα-

τάλληλες για τον τύπο του συγκεκρι-

μένου αεροπλάνου ήταν το

αποτέλεσμα αφόρητης πίεσης που

ασκήθηκε στον Σάλα από μάνατζερ

που εμπλεκόταν στη μεταγραφή του

παίκτη στην Κάρντιφ. Σκοπός ήταν

να μεταβεί ο παίκτης όσο το δυνατόν

πιο σύντομα στη Βρετανία ώστε να

ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή,

καθώς πλησίαζε η λήξη της χειμερι-

νής μεταγραφικής περιόδου και ο

χρόνος πίεζε.

Και οι αποκαλύψεις δεν σταματούν

εκεί. Απ' ό,τι φαίνεται, ο Σάλα είχε

αναστολές για την προοπτική να αγω-

νιστεί στην Κάρντιφ, κάτι που απει-

λούσε με «ναυάγιο» τη μεταγραφή,

στην οποία είχαν συμφωνήσει Κάρν-

τιφ και Ναντ. Στο σημείο εκείνο «ανέ-

λαβε δράση» ο μάνατζερ που είχε

επιφορτιστεί με την ολοκλήρωση του

deal. Σύμφωνα με τη «L' Equipe», την

μεγάλη τιμή της μεταγραφής του

Σάλα, είχε κατασκευάσει τεχνηέντως

(ζήτηση από άλλες ομάδες) ο μάνα-

τζερ. 

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η αποκά-

λυψη της γαλλικής εφημερίδας ότι ο

πιλότος που είχε προσλάβει ο μάνα-

τζερ για να μεταφέρει τον παίκτη

αποφάσισε να δώσει την αμοιβή και

να αναθέσει την πτήση σε άλλον πι-

λότο, καθώς το αεροσκάφος ήταν

νέας τεχνολογίας και ο ίδιος δεν γνώ-

ριζε αρκετά πράγματα για το χειρισμό

του.

Μετά τη θλίψη... ο καβγάς

για τα χρήματα

Οι αποκαλύψεις της «L' Equipe» ήταν

μόνο η αρχή. Ακόμα χειρότερα ήταν

τα όσα έγιναν τις ημέρες μετά την πι-

στοποίηση του θανάτου του Σάλα και

μέχρι σήμερα. Πριν καλά καλά στερέ-

ψουν τα δάκρυα των οικείων του, των

συμπαικτών του και των οπαδών της

Ναντ και της Κάρντιφ, ξεκίνησε η δια-

μάχη μεταξύ των διοικήσεων των δύο

ομάδων για το τι μέλλει γενέσθαι με

τα χρήματα της μεταγραφής.

Την προηγούμενη βδομάδα, η Ναντ

προχώρησε σε ανταλλαγή εγγράφων

με την Κάρντιφ όπου απαιτεί την κα-

ταβολή της πρώτης δόσης του αντιτί-

μου της μεταγραφής, ύψους 5 εκατ.

λιρών, προειδοποιώντας ότι σε περί-

πτωση μη πληρωμής θα προχωρήσει

σε νομικές ενέργειες εναντίον του

βρετανικού συλλόγου. Από την

πλευρά της η Κάρντιφ τονίζει ότι δεν

πρόκειται να καταβάλει κανένα χρη-

ματικό ποσό στον γαλλικό σύλλογο

αν δεν διαλευκανθεί πρώτα το μυστή-

ριο της επίμαχης πτήσης. Υπέρ του

αιτήματος της Ναντ έχει ταχθεί η

FIFA. 

Στη σκιά όλων αυτών, μοιάζει με ειρω-

νεία μοιάζει η απόφαση της UEFA να

τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη

του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

...Εμπορευματοποιημένος Αθλητι-

σμός...  

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΣΑΛΑ
Η τραγωδία, τα εκατομμύρια και οι αδυσώπητες λογικές
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

Αυτό το διάστημα τρέχει διαγωνισμός για

την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδραστικών

εφαρμογών και εφαρμογών περιήγησης

για φορητές συσκευές με δυνατότητες

εικονικής και επαυξημένης πραγματικό-

τητας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:

«Crossing the paths of History and Culture

(CHIC)» στο πλαίσιο του προγράμματος

Interreg.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να αναπτύξει μια

διαδικτυακή πλατφόρμα για την ενίσχυση

της εμπειρίας επίσκεψης σε σημεία εν-

διαφέροντος (χαρτογράφηση, στοιχεία,

διαδραστικές αποστολές), ενώ θα μπο-

ρούν να αναπτυχθούν διαδραστικές

εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας

σε ξένες γλώσσες στη μορφή 3d βιβλίων

που θα περιέχουν μύθους και τοπικά πα-

ραδοσιακά στοιχεία από την περιοχή πα-

ρέμβασης, όπου ο αρχαίος Δήμος

Γαργηττού και ο αρχαίος Δήμος Παλλή-

νης είναι πλούσιοι σε μυθολογία , με τον

βασιλιά των Μυκηνών Ευρυσθέα, τον

Θησέα, τις μάχες των Παλλαντιδών κλπ.

Ενώ, θα μπορούν οι μαθητές των σχο-

λείων να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμο-

γές εικονικής πραγματικότητας

(υπολογιστές, συσκευές ελέγχου, εξο-

πλισμός θέασης). 

Στόχος είναι η έκφρασή του μέσω θεά-

τρου, λαϊκών εκδηλώσεων και ενδυνά-

μωση της σύνδεσης μεταξύ των πολιτι-

στικών συλλόγων και των επιχειρηματιών

της περιοχής.

Θα μπορεί έτσι να επιτευχθεί κοινή  διασυ-

νοριακή τουριστική ταυτότητα, με κάποια

ευρωπαϊκή πόλη, μέσω πολιτιστικών εκδη-

λώσεων που με τη σειρά τους θα δημιουρ-

γήσουν ένα μοντέλο που θα ενθαρρύνει

την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κοι-

νωνικοοικονομική ενσωμάτωση και ανά-

δειξη-αξιοποίηση σημαντικών πολιτιστικών

υποδομών), με δράσεις που περιλαμβά-

νουν την καταγραφή και ανάδειξη των

ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων με

σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.

Στοιχεία όπου στο σημερινό Δήμο Παλ-

λήνης είναι άγνωστα προς τους κατοί-

κους (ναός Παλληνίδος Αθηνάς, λιοντάρι

Κάντζας, ανεμόμυλος και περιστερώνας

Παλλήνης, βυζαντινές εκκλησίες κ.α.)”,

αναφέρει ο Νεκτάριος Καλαντζής, τονί-

ζοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία

που έχει για το μέλλον της πόλης η εξω-

στρέφεια, η εφαρμογή των νέων τεχνο-

λογιών για να γίνει η Παλλήνη, μια

έξυπνη πόλη.

* Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος

της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλά-

δος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος

Παλλήνης

Μηνύματα μέσω κινητών 

τηλεφώνων στα 3Β

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:   Υποψηφίους Δημάρχους, 

Δημοτικούς & Τοπικούς Συμβούλους

Κυρίες, Κύριοι,

Αφορμή της ανοικτής αυτής επιστολής είναι η ενέργεια του

Δημάρχου κ. Κωνσταντέλλου να αποστείλει με SMS χιλιά-

δες προσκλήσεις σε όλους τους κατοίκους των 3Β, με τα

οποία τους καλεί στη προεκλογική παρουσίαση του προ-

γράμματος και των στελεχών του, το Σάββατο στο ξενοδο-

χείο DIVANI.

Οι εκατοντάδες καταγγελίες από ανυποψίαστους δημότες

που έμειναν εμβρόντητοι από το πώς, ο αριθμός  του κινη-

τού τους τηλεφώνου (ο οποίος σημειωτέον είναι ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ) βρέθηκε στα χέρια κάποιων επιτήδειων

που τον χρησιμοποίησαν ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ,

όπως ο νόμος ορίζει, φέρνουν στην επιφάνεια τους αθέμι-

τους τρόπους και τα αθέμιτα μέσα που η νύν δημοτική αρχή

χρησιμοποιεί στην προεκλογική διαδικασία.

Υπάρχει μέγιστο ηθικό θέμα, το οποίο μπορεί και να αναχ-

θεί σε ‘’ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ’’ μετά δε και από την επίσημη

παραδοχή του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ. Αρ-

γύρη Παξινού ο οποίος έγραψε στο fb «Argiris Paxinos: Τα
μηνύματα έχουν σταλεί από καταστάσεις του συνδυασμού
που συγκεντρώνονται επί δέκα χρόνια απο τα μέλη του
συνδυασμού. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε ένας αριθμός
από καταστάσεις του Δήμου. Άλλωστε, σε περίπου την ίδια
ένταση και με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνων έγιναν επικοινω-
νίες πριν από τις προηγούμενες εκλογές όταν ο σημερινός
συνδυασμός δεν ήταν Δημοτική Αρχή. Επίσης, οι αριθμοί
διατηρούνται σε λίστα χωρίς ονόματα και άλλα προσωπικά
δεδομένα».

Από τα σχόλια του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ του Δημάρχου,

συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμαρχος χρησιμοποιεί το

Δήμο και τις Δημοτικές υπηρεσίες για ίδιον όφελος εν

μέσω προεκλογικής περιόδου. Σαφώς παραδέχεται 1) την

ύπαρξη λίστας αριθμών τηλεφώνων δημοτών η οποία λίστα

είναι “ΑΓΝΩΣΤΟΥ” προελεύσεως (τα μαζεύω 10 χρόνια,

μου τα έδωσαν φίλοι και υποστηρικτές κ.λπ.) και 2) την

ύπαρξη ψηφιακής πλατφόρμας η οποία χρησιμοποιείται από

υπάλληλο του Δημάρχου σε Δημόσιο Δημοτικό χώρο(;).

Αυτή η κατάσταση ξεφεύγει από την ηθική και θεμιτή θεώ-

ρηση μιας προεκλογικής διαδικασίας η οποία φαίνεται ότι

οδηγείται, από τον “ηγεμόνα” Δήμαρχο σε άλλα μονοπάτια

με απρόβλεπτες προεκτάσεις.

Γεννάται επίσης το ζήτημα της προστασίας των προσωπι-

κών δεδομένων των δημοτών, που υπάρχουν στις Δημοτι-

κές υπηρεσίες στις οποίες όπως φαίνεται έχουν  πρόσβαση

δημοτικοί υπάλληλοι καθώς και υπάλληλοι του Δημάρχου

όπως ο εκπρόσωπος Τύπου.

Κυρίες και Κύριοι Υποψήφιοι,

Ανέχεστε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο

Δήμο των 3Β;

Δέχεστε ως Ηθικό και Θεμιτό να χρησιμοποιούνται  τα προ-

σωπικά δεδομένα των δημοτών χωρίς την έγκρισή τους;

Εγκρίνετε να υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες που εκπέμ-

πουν μέσα από Δημόσιο Χώρο, μέσα από τις Δημοτικές

υπηρεσίες των 3Β;

Υπάρχουν ποινικές ευθύνες; Υπάρχει διασπάθιση δημοσίου

χρήματος; 

Ποιος θα αναζητήσει τις ευθύνες;

Βασίλης Μαμελετζής
Διαχειριστής δημόσιας ομάδας fb 3Β ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ

https://www.facebook.com/groups/3bskeptomenoidimotes/

Eικονική περιήγηση σε Γέρακα, Παλληνη και Ανθούσα

Ευκαιρία για το Δήμο Παλλήνης
Ύστατος Αποχαιρετισμός

στον Mακαριστό Παύλο τον Α′
Με μεγάλη λύπη και συγκίνηση αποχαιρετίσαμε, όλοι εμείς, τον αγαπημένο μας

Μητροπολίτη κυρό Παύλο τον Α′. Η απώλεια του μας βύθισε σε απύθμενο πένθος. 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης δεν ήταν μόνο ο ποιμένας της καρδιάς μας, όλων

των πολιτών της Βάρης, της Βούλας, της Βουλιαγμένης, της Γλυφάδας και του

Ελληνικού αλλά και ένας θρησκευτικός ηγέτης, πνευματικός πατέρας και Άν-

θρωπος, άνθρωπος πιστός στην έννοια του Θεού και της Εκκλησίας, αλλά και

ζωοδότης και καθοδηγητής όλων μας. Η απώλεια του Δεσπότη μας, αφήνει ένα

δυσαναπλήρωτο κενό αλλά, ταυτόχρονα, χαράζει στην μνήμη μας για πάντα το

θεάρεστο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του, δημιουργώντας ένα πρότυπο

διακονίας στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία όπως και πρότυπο Φιλάνθρωπου

και Πατριώτη. Θα τον θυμόμαστε πάντα! 

Αιωνία η μνήμη του!
Δημοσθένης Δ. Δόγκας

Νίκος Χουντής

«Όταν σε επιβραβεύει ο κηδεμόνας σου...» 

Ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν παραλάμβανε το βραβείο στη Βαυαρία, δήλωσε: «Δεν
πίστευα ποτέ, και ιδίως στις δύσκολες εποχές του 2015, ότι τέσσερα χρόνια μετά θα
βραβευόμουν από τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας». 
Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος Χουντής σχολίασε: «Δεν το πί-
στευαν ούτε τα 3,5 εκατομμύρια Ελλήνων και Ελληνίδων που ψήφισαν στο δημοψήφισμα
του 2015 «ΟΧΙ»για μια Ελλάδα κυρίαρχη και αξιοπρεπή, αλλά ούτε και τα σχεδόν 2 εκα-
τομμύρια των Ελλήνων πολιτών που στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 επέλεγαν
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δήθεν θα τους ανακούφιζε από τη θηλιά της γερμανικής κη-
δεμονίας».

* Ο Νίκος Χουντής είναι ευρωβουλευτής με την Λαϊκή Ενότητα.
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Συνεδρίασε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 η Δημοτική Επι-

τροπή Υγείας (Δ.Ε.Υγείας) υπό την προεδρία του Δη-

μάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση με μοναδικό θέμα

τις εξελίξεις και τα δεδομένα της διεκδίκησης του αυ-
τονόητου πολύχρονου αιτήματος δημιουργίας Γενικού
Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής.

Προσκεκλημένος της Δ.Ε.Υγείας ήταν ο Ευάγγελος Γ.

Αναγνώστου διακεκριμένος Γενικός Χειρουργός στο Δη-

μόσιο Σύστημα Υγείας (π.Διευθυντής του Χειρουργικού
Τμήματος του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ - συντα-
ξιοδοτήθηκε από το ΕΣΥ το 2013). Συμμετείχαν επίσης,
τα μέλη: Αντώνης Γεωργάκης, εθελοντής ιατρός-καρ-
διολόγος, Σπυρίδων Κόλλιας, ιατρός-νευροχειρουργός,
Ανδρέας Ντούνης αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονο-
μικών, Κάλλια Κοτζιά, υπεύθυνη Κοινωνικών Υπηρε-
σιών. Υποστήριξη παρείχαν, η γραμματέας, Χριστίνα
Παπαχρήστου και ο Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, ειδικός
συνεργάτης.

Ο Δ. Κιούσης ενημέρωσε τα μέλη για τις νεότερες εξε-
λίξεις που αφορούν στη απόφαση 89/2017 του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Κρωπίας για το Ερασίνειο Ογκολογικό
Νοσοκομείο (οδός Σκοπευτηρίου στη Λεωφ. Κορωπίου-
Βάρης) ως κατάλληλου κτιριακού συγκροτήματος που
πληροί κριτήρια  για ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  τις διφο-
ρούμενες -αντικρουόμενες θέσεις και εξαγγελίες της
Κυβέρνησης το 2018 (άρνηση Υπουργού Υγείας Α.Ξαν-
θού Κορωπί, 17.1.2018, μετάθεση του αιτήματος σε

άλλη κυβερνητική θητεία από τον Πρωθυπουργό στο
Αναπτυξιακό Συνέδριο Αν.Αττικής, 31.03.2018 και η νέα
εξαγγελία Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο 2018 για Νο-
σοκομείο στο Πεντελικό όρος!) ενώ σαφώς επανέλαβε
ότι η πρόθεση των Ο.Τ.Α (Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μα-
ραθώνα, Μαρκοπούλου- που έχουν συμφωνήσει για το
Ερασίνειο) είναι θετική και σε οποιαδήποτε άλλη θέση
κατασκευής - δημιουργίας Γενικού Νοσοκομείου αρκεί
να εκπληρώνονται τα κριτήρια της νομοθεσίας και να
εξυπηρετεί το σύνολο  των πολιτών των Δήμων (κεν-
τροβαρικά κ.α).

Ο Ευάγγελος Αναγνώστου, προσέθεσε νέες πληροφο-
ρίες για το Ερασίνειο και εξέθεσε τις απόψεις του για
την στρατηγική και τακτική της Δ.ΕΥγείας στο θέμα
αυτό που έχει αναδείξει ο Δήμος Κρωπίας από το 2011,
άλλοι αυτοδιοικητικοί φορείς και πολλοί ιατροί και ειδι-

κοί του τομέα διοίκησης υγείας από τη δεκαετία του ΄90
και του 2000. Πρότεινε επίσης την άμεση ενίσχυση των
Κέντρων Υγείας της Αν.Αττικής καθότι ακόμα και να
τελεσφορήσει η δημιουργία Γενικού Νοσοκομείου θα
πάρει χρόνο ώσπου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Οι ια-
τροί εθελοντές-μέλη της Δ.Ε Υγείας, Σπυρίδων Κόλλιας
και Αντώνης Γεωργάκης με τη σειρά τους επανέλαβαν
τις πάγιες απόψεις τους ενώ ο Α. Γεωργάκης υποστή-
ριξε εκ νέου τις θέσεις του για τα κατάλληλα σημεία
δημιουργίας του Νοσοκομείου στη βάση των κριτηρίων
της κείμενης νομοθεσίας και της μεθόδου μεταφοράς
κλινικών από Νοσοκομεία της Αθήνας στο νέο Νοσοκο-
μείο κάτι που εκφράζει πλήρως όλα τα μέλη των ιατρών
και προσκεκλημένων της Δ.Ε. Υγείας και συμπεριελή-
φθη στην πρώτη ιστορική ομόφωνη απόφαση 322/2011
του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου περιόδου 2011-
2014 για τη διεκδίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.

Αποφασίστηκε:

Η συγκρότηση ομάδας προσωπικοτήτων από διάφο-
ρους χώρους, ιδιωτικούς, εκκλησιαστικούς, κοινωνικούς,
πολιτικές- θεσμικές οντότητες για την από κοινού ορ-
γανωμένη προώθηση του αυτονόητου αιτήματος νοσο-
κομειακής κάλυψης της Ανατολικής Αττικής με τα δύο
λιμάνια, το Διεθνές Αεροδρόμιο και τους χιλιάδες κατοί-
κους και επισκέπτες της.

Άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση και την καλύτερη
λειτουργία και των υπαρχόντων δομών υγείας (Κέντρα
Υγείας, ΕΚΑΒ)

Η οργάνωση ημερίδας με τα παραπάνω ζητήματα.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας πρότεινε και την  οργανική ένταξη
του  Ε.Αναγνώστου στην Δ.Ε.Υγείας με  τροποποίηση
της σύνθεσης για το 2019 κάτι που έγινε αποδεκτό με
μεγάλη ικανοποίηση από όλα τα παρόντα μέλη της
Δ.Ε.Υγείας.

Δημιουργία Γενικού Νοσοκομείου στην

Ανατολική Αττική
Πάγιο αίτημα των Δήμων των Μεσογείων
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Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, συμπλήρωσε ένα χρόνο συνεχούς λειτουργίας ο πρώ-

τος στην Ελλάδα Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας (hospice). Ο Ξενώνας λειτουρ-

γεί κάτω από την ευθύνη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ», στα Σπάτα Αττικής και διαθέτει 9 κλίνες σε ένα κτήριο υπερσύγχρονων

προδιαγραφών. 

Σε ένα μήνα, την 1η Μαρτίου 2019, η Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙ-

ΛΑΙΑ» συμπληρώνει εννιά χρόνια συνεχούς λειτουργίας. 

Εμείς τη “Γαλιλαία” τη γνωρίσαμε μέσω ενός φιλικού προσώπου που δέχθηκε τη φρον-

τίδα της στο σπίτι του. Ετυχε δύο φορές που επισκεφθήκαμε το φίλο μας να βρίσκεται

εκεί και ο εκπρόσωπος της “Γαλιλαίας”.

Πράγματι το έργο  της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας, είναι όπως ακριβώς ο

τίτλος της. Μεγάλη ανακούφιση και γαλήνη δίνει σε ανθρώπους που το έχουν ιδιαί-

τερα ανάγκη, όχι μόνο από την ιατρική φροντίδα, αλλά και την ψυχολογική υποστή-

ριξη και τον καλό λόγο. 

Λειτουργεί με τη φροντίδα του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου.

Ανατρέχοντας στις υπηρεσίες της βλέπουμε ότι:

Στο διάστημα των εννιά χρόνονων που λειτουργεί, προσέφερε τις υπηρεσίες της σε

930 περίπου ογκολογικούς ασθενείς, που πήγαινε στα σπίτια τους (Κατ’ Οίκον Φρον-

τίδα) ή με την Ημερήσια Φροντίδα (Κέντρο Ημέρας). 

Φιλοξένησε στον Ξενώνα 120 ασθενείς, κυρίως τελικού σταδίου. Στη φροντίδα της

Μονάδας αυτή τη στιγμή βρίσκονται 145 ασθενείς, και στις τρεις υπηρεσίες συνολικά.

Οργανώθηκαν Σεμινάρια με θέμα τις Βασικές Αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας,

εννεάμηνοι κύκλοι εκπαίδευσης εθελοντών, σεμινάρια σχετικά με τη στήριξη των

φροντιστών στο πένθος και πλήθος άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Εβδομήντα προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διαφόρων ειδικοτήτων, είχαν

την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη Μονάδα. Τα τε-

λευταία δε τρία χρόνια, η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» έχει επεκτείνει την προσφορά της και σε ασθε-

νείς που πάσχουν από νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS). 

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» συνεργάζεται με αντίστοιχα κέντρα (hospices) του εξωτερικού και έχει

αδελφοποιηθεί με το CASA SPERANTEI στο Brasov της Ρουμανίας και την «Αροδαφ-

νούσα» της Κύπρου.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της προσφέρονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ από μία 36μελή

διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς, νοσηλευ-

τές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, ιερείς και εποπτεύεται

από επιτελείο έμπειρων επιστημόνων. 

Η ομάδα συνεπικουρείται στο έργο της από 120 εκπαιδευμένους εθελοντές και στη-

ρίζει την αποστολή της στην οικονομική προσφορά χορηγών και δωρητών, που ανα-

γνωρίζουν την αναγκαιότητα και εκτιμούν την τεράστια προσφορά της.

Το έργο της “Γαλιλαίας” είναι τεράστιο και θα πρέπει να υποστηρίζεται από παντού

και μακάρι να υπήρχαν κι άλλες τέτοιες μονάδες, γιατί ο λαός πάσχει, πονάει και ανα-

ζητά τη φροντίδα σαν τον διψασμένο που ψάχνει για νερό...

Πληροφορίες  210-6635955, galilee@galilee.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «ΓΑ-

ΛΙΛΑΙΑΣ» www.galilee.gr

Ξενώνας Ανακουφιστικής Φροντίδας“Γαλιλαία”

Εννιά και ένας χρόνια!
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«Εὐσυναλλάκτως ἤ Ἀσυναλλάκτως ζῆν»

«Εὐσυναλλαξίαν δέ ἐπιστήμην ἐν τῷ συναλλάττειν
ἀμέμπτως τοῖς πλησίον».
(= Ευσυναλλαξία είναι η δεξιότητα/ειδημοσύνη του αν-

θρώπου να συνάπτει εμπορικές και οικονομικές σχέσεις

και να αναπτύσσει κοινωνικές επαφές με τους συνανθρώ-

πους του, κατά τρόπον ανεπίληπτο/αδιάβλητο/άψογο).

«Εὐσυναλλαξίαν δέ εἶναι ἕξιν εὐλαβητικήν τῆς ἐν τοῖς
συμβαλλομένοις ἀδικίας, μεταξύ ἀσυναλλαξίας οὖσαν
καί ἀνωνύμου, (τήν δέ ἀνώνυμον κατά τό ἀκροδίκαιον
εἶναί πως)».
(Άρειος Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, 83 π.Χ. - 10 μ.Χ., φιλόσοφος, δά-

σκαλος του αυτοκράτορα Αυγούστου, “Βιβλίο περί των αιρέσεων

των φιλοσόφων», σελ. 65, 1, 10 & 99, 1, 17)

[= Η Ευσυναλλαξία είναι συνήθεια ή διάθεση προστα-

τεύουσα /προφυλάττουσα την αδικία ανάμεσα στους συμ-

βαλλόμενους, η οποία βρίσκεται μεταξύ ασυναλλαξίας (=

έλλειψη επικοινωνίας/συναλλαγής) και κάποιας ανωνύμου

λέξης/εννοίας, (η ανώνυμη προσεγγίζει κάπως την έννοια

του ακριβοδικαίου - την απόλυτη τήρηση του δικαίου)].

«Εὐσυναλλαξία δέ ἕξις ἐν συναλλαγαῖς φυλάττουσα τό
δίκαιον».

(Ανδρόνικος ο Ρόδιος, 1ος π.Χ., “Περί Παθών”, κεφ. 7, 2, 15)

(= Η Ευσυναλλαξία είναι συνήθεια που διαφυλάττει / εξα-

σφαλίζει το δίκαιο στις συναλλαγές).

ΣΧΟΛΙΟ: Ανδρόνικος ο Ρόδιος, περιπατητικός φιλόσο-

φος, ακμάσας το 65-50 π.Χ. Σχολάρχης της Περιπατητι-

κής Σχολής. Πρώτος εκδότης των διασωθέντων έργων

του Αριστοτέλους, που τα κατέταξε κατά κατηγορίες σε

Λογικά - Φυσικά - Ψυχολογικά - Μεταφυσικά και Ηθικά.

Ο Αριστοτέλης στέγασε τη διανόηση της Ευρώπης και

ολόκληρη την πνευματική ανθρωπότητα· γι’ αυτό ο Αν-

δρόνικος ο Ρόδιος είναι τουλάχιστον αξιομνημόνευτος.

«Ἐρωτηθείς Ἀριστοτέλης τί γηράσκει ταχύ, “χάρις”, ἔφη».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Ε΄, “Αρι-

στοτέλης”, κεφ. 18)

(= Όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης ποιο πράγμα γερνάει

γρήγορα, “η ευγνωμοσύνη”, απάντησε).

«Donec eris sospes, multos numerabis amicos».
(Πόπλιος Οβίδιος ο Μυταράς/Nasο, 43 π.Χ. - 17 μ.Χ., “TRISTIA”,

βιβλίο Α΄, ποίημα 9 στ. 5)

(= Όσο θα είσαι ευτυχισμένος, θα έχεις πολλούς φίλους).

Στο σατιρικό διάλογό του “Τίμων ή Μισάνθρωπος”, ο

Λουκιανός σε (58) κεφάλαια μας περιγράφει τον Τίμωνα

τον Αθηναίο από το Δήμο Κολλυτό, ο οποίος υπήρξε

πράγματι Μισάνθρωπος. Στην απομόνωσή του όμως είχε

και έναν σύνοικο, κυνικό φιλόσοφο, ονομαζόμενο Απή-

μαντο < στερητικό α + πημαίνω = καταστρέφω, αφανίζω,

βλάπτω, πημοσύνη, πημονή - πῆμα = πάθημα, κακό,

βλάβη, δυστυχία και πήμων = ο κακοποιός. Άρα ἀπήμων

-ονος και  Ἀπήμαντος = ο αβλαβής, ο μη προκαλών κακό,

ο ευτυχής, ο απαλλαγμένος δυστυχίας. Ο Απήμαντος

προσπαθούσε μάταια να προσγειώσει τον Τίμωνα στη

λιτή, απέριττη, φυσική, ελεύθερη, αυτάρκη και ευτυχι-

σμένη ζωή. Στο τέλος, όταν ο Τίμων χρεωκόπησε, αναγ-

κάστηκε να υιοθετήσει το είδος της ζωής που εκείνος του

πρότεινε.

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ

«Τίμων οὗτος ἦν ὁ λεγόμενος μισάνθρωπος, ὅν φησί
Νεάνθης ἀπό ἀχράδος πεσόντα χωλόν γενέσθαι, μή
προσιέμενον δέ ἰατρούς ἀποθανεῖν σαπέντα».

(Νεάνθης ο Κυζικηνός, 240-190, ιστορικός, Fragment 16,2)

(= Αυτός ήταν ο Τίμων, ο επονομαζόμενος μισάνθρωπος.

Ο Νεάνθης ισχυρίζεται ότι αυτός έπεσε από μια αχλαδιά

και έμεινε κουτσός, και καθώς δεν επέτρεπε στους για-

τρούς να τον εξετάσουν, πέθανε από γάγγραινα <

γράω/γραίνω = τρώγω, ροκανίζω, σηψαιμία).

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
Ο Ηγήσιππος, ο επιγραμματοποιός του 3ου π.Χ. αιώνα,

μάς έχει διασώσει το παρακάτω επίγραμμα που αναφέρε-

ται στον Τίμωνα. Αυτό ήταν χαραγμένο πάνω στον τάφο

του, που βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και στο δρόμο

που οδηγούσε από τον Πειραιά στο Σούνιο.

«Ὀξεῖαι πάντῃ περί τόν τάφον εἰσίν ἄκανθαι καί
σκόλοπες· βλάψεις τούς πόδας, ἤν προσίῃς·
Τίµων µισάνθρωπος ἐνοικέω. Ἀλλά πάρελθε
οἰµώζειν εἶπας πολλά, πάρελθε µόνον».

(“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ”, ΒΙΒΛΙΟ Ζ΄, Επίγραμμα 320, 1)

(= Βάτα και γαϊδουράγκαθα τον τάφο μου ζώνουν, και πιο

κοντά αν θες να ’ρθείς, τα πόδια σου ματώνουν. Ο Τίμων

ο μισάνθρωπος εδώ έχει καταλύσει. Και τώρα δρόμο, αρ-

κετά, μ’ όσα μ’ έχεις στολίσει).

Ο Σαίξπηρ αποδίδει στο ομώνυμο έργο του “Τίμων ο Αθη-

ναίος” (Τimon of Athens) την παρακάτω επιτύμβια επι-

γραφή: «Εδώ κείται άθλια από ψυχήν άθλια κλεμμένη σκόνη·
μη ζητάς τ’ όνομα. Κακό κακούς να σας σκοτώνει. Ο Τίμων
κείται: ζωντανός μίσησα τους ανθρώπους· βλαστήμα με, μα
διάβαινε, μακριά απ’ αυτούς τους τόπους».
Ο “Τίμων ο Αθηναίος” είναι, κατά χρονολογική σειρά

(1607-1608), το 32ο έργο του Σαίξπηρ από τα 37, χωρίς τα

Ποιήματα και τα Σονέτα του. Αρύστηκε το θέμα από τον

Πλούταρχο και τον Λουκιανό και συνέθεσε ένα έργο ξε-

χωριστό και μοναδικό για την ποιητική του ανωτερότητα,

την τραγική του ειρωνεία και τη δραματική του απλότητα.

Είναι το πιο σύντομο έργο του, μετά τον Μάκβεθ. Ο θάνα-

τος του ήρωα είναι ένας θάνατος πιο “ολοκληρωτικός” και

απ’ αυτόν του βασιλιά Ληρ, του Άμλετ, του Οθέλλου, του

Βρούτου. Είναι ο θάνατος του ανθρώπου, που έχασε την

πίστη του στον άνθρωπο. Με τον Τίμωνα, το ιδανικό δεν

περιορίζεται στην οικογενειακή στοργή, αλλά απλώνεται

γενικά στη φιλία, στην ανθρώπινη αγάπη. Πιστεύει στη

φιλία, γι’ αυτό μοιράζει τα πλούτη του ασυλλόγιστα: χαρί-

ζει στη φιλία, γιατί η φιλία τ’ αξίζει όλα· όλα τα πλούτη

της γης είναι λίγα για ένα τέτοιο ιδανικό. Ο Τίμων δεν χα-

ρίζει για ν’ αποκτήσει φίλους, παρά γιατί λατρεύει το ιδα-

νικό του και θυσιάζει σ’ αυτό, όπως κάθε πιστός στο θεό

του (από την εισαγωγή του Βασίλη Ρώτα, “Τίμων ο Αθη-

ναίος” του Ουΐλιαμ Σαίξπηρ).

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΙΝΙΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΩΝ

Ὁ δὲ Τίμων ἦν Ἀθηναῖος [ὃς] καὶ γέγονεν ἡλικίᾳ μάλιστα
κατὰ τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον, ὡς ἐκ τῶν Ἀριστο-
φάνους καὶ Πλάτωνος δραμάτων λαβεῖν ἔστι· κωμῳδεῖται
γὰρ ἐν ἐκείνοις ὡς δυσμενὴς καὶ μισάνθρωπος· ἐκκλίνων
δὲ καὶ διωθούμενος ἅπασαν ἔντευξιν, Ἀλκιβιάδην νέον
ὄντα καὶ θρασὺν ἠσπάζετο καὶ κατεφίλει προθύμως. Ἀπη-
μάντου δὲ θαυμάσαντος καὶ πυθομένου τὴν αἰτίαν, φιλεῖν
ἔφη τὸν νεανίσκον εἰδὼς ὅτι πολλῶν Ἀθηναίοις κακῶν

αἴτιος ἔσοιτο. Τὸν δ' Ἀπήμαντον μόνον ὡς ὅμοιον αὐτῷ
καὶ ζηλοῦντα τὴν δίαιταν ἔστιν ὅτε προσίετο· καί ποτε τῆς
τῶν Χοῶν οὔσης ἑορτῆς, εἱστιῶντο καθ' αὑτοὺς οἱ δύο.
τοῦ δ' Ἀπημάντου φήσαντος "ὡς καλὸν ὦ Τίμων τὸ συμ-
πόσιον ἡμῶν", "εἴγε σύ" ἔφη "μὴ παρῆς". 

(= Ο Τίμων ήταν Αθηναίος και στην εποχή του Πελοπον-

νησιακού πολέμου ήταν ήδη ενήλικας, όπως μπορούμε να

συμπεράνουμε από τα έργα του Αριστοφάνη και του Πλά-

τωνα (του κωμωδιογράφου). Και οι δύο αυτοί δηλαδή τον

διακωμωδούσαν ως εμπαθή και μισάνθρωπο. Δεν ήθελε

πια καμμία συναναστροφή, και μόνο τον Αλκιβιάδη, που

ήταν νέος και θρασύς, μόνο εκείνον υποδεχόταν μετά

χαράς και τον ασπαζόταν με μεγάλη προθυμία. Κάποιος

Απήμαντος απόρησε με αυτό και, όταν ρώτησε την αιτία,

ο Τίμων τού είπε πως αγαπούσε το νεαρό Αλκιβιάδη,

επειδή ήξερε πως θα γινόταν αυτός αιτία πολλών συμφο-

ρών για τους Αθηναίους. Ο Απήμαντος έμοιαζε στον Τί-

μωνα και έκανε την ίδια ζωή, γι’ αυτό και ο Τίμων ενίοτε

μόνο αυτόν έκανε παρέα. Μια φορά, όταν ήταν η γιορτή

που έκαναν σπονδές στους νεκρούς, ο Τίμων και ο Απή-

μαντος έτρωγαν μόνοι οι δυό τους. Ο Απήμαντος είπε: “τί
όμορφο που είναι το συμπόσιό μας Τίμωνα!”. Και ο Τίμων

απάντησε: “Ναι, αν έλειπες κι εσύ”... 

Ο ΣΑΡΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Λέγεται δ' Ἀθηναίων ἐκκλησιαζόντων ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα
ποιῆσαι σιωπὴν καὶ προσδοκίαν μεγάλην διὰ τὸ παράδοξον,
εἶτ' εἰπεῖν· "ἔστι μοι μικρὸν οἰκόπεδον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
καὶ συκῆ τις ἐν αὐτῷ πέφυκεν, ἐξ ἧς ἤδη συχνοὶ τῶν πο-
λιτῶν ἀπήγξαντο. Μέλλων οὖν οἰκοδομεῖν τὸν τόπον, ἐβου-
λήθην δημοσίᾳ προειπεῖν, ἵν', ἂν ἄρα τινὲς ἐθέλωσιν ὑμῶν,
πρὶν ἐκκοπῆναι τὴν συκῆν ἀπάγξωνται." Τελευτήσαντος δ'
αὐτοῦ καὶ ταφέντος Ἁλῆσι παρὰ τὴν θάλασσαν, ὤλισθε τὰ
προὔχοντα τοῦ αἰγιαλοῦ, καὶ τὸ κῦμα περιελθὸν ἄβατον καὶ
ἀπροσπέλαστον ἀνθρώπῳ πεποίηκε τὸν τάφον. Ἦν δ' ἐπι-
γεγραμμένον· ἐνθάδ' ἀπορρήξας ψυχὴν βαρυδαίμονα
κεῖμαι. τοὔνομα δ' οὐ πεύσεσθε, κακοὶ δὲ κακῶς ἀπόλοισθε.
καὶ τοῦτο μὲν αὐτὸν ἔτι ζῶντα πεποιηκέναι λέγουσι, τὸ δὲ
περιφερόμενον Καλλιμάχειόν ἐστι· Τίμων μισάνθρωπος ἐνοι-
κέω. ἀλλὰ πάρελθε, οἰμώζειν εἴπας πολλά, πάρελθε μόνον. 

(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΣ”, κεφ. 70, 1-8).

Κάποτε πάλι, όπως λένε, σε μια λαϊκή συνέλευση των Αθη-

ναίων, ο Τίμων ανέβηκε στο βήμα, οπότε όλοι σώπασαν και

περίμεναν με αγωνία, επειδή αυτό ήταν παράδοξο. Κατόπιν

ο Τίμων είπε: “Αθηναίοι, έχω ένα μικρό κτήμα και μέσα υπάρ-
χει μια συκιά. Απ’ αυτήν έχουν μέχρι τώρα κρεμαστεί πολλοί
Αθηναίοι. Επειδή λοιπόν σκοπεύω να χτίσω στο οικόπεδο,
θέλησα να σας ειδοποιήσω δημόσια, για να πάνε, προτού
κοπεί η συκιά, να κρεμαστούν, όσοι από εσάς θέλουν”.
Όταν πέθανε και τον θάψανε στις Αλές (Αιξωνίδες), κοντά

στη θάλασσα, η ακρογιαλιά έπαθε καθίζηση, ανέβηκε η

στάθμη της θάλασσας,  κι έτσι έκανε τον τάφο του αδιάβατο

και απρόσιτο σε κάθε άνθρωπο. Πάνω στον τάφο του ήταν

χαραγμένο το εξής ανώνυμο επίγραμμα: “Εδώ είμαι θαμμέ-
νος, αφού πέταξα την κακορίζικη ψυχή μου. Το όνομά μου
δεν θα το μάθετε. Κακοί είστε και κακά να πάθετε”. Αυτό

λένε πως το ΄γραψε ο ίδιος ενώ ζούσε ακόμα. Αλλά αυτό που

γνωρίζουν όλοι είναι του Καλλίμαχου (Αλεξανδρινού Ελεγει-

οποιού): “Εδώ κατοικώ ο Μισάνθρωπος Τίμων. Αλλά τράβα
από εδώ. Κατάρες πές μου όσες θες, μόνο τράβα”.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

* Εὐσυναλλαξία: η τιµιότητα, η ευθύτητα στις συναλλαγές.
Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ εὐσυνάλλακτος, τό -ον < εὖ +
συναλλάττοµαι· ο ευπροσήγορος, ο προσηνής, που παίρνει από

λόγια, ο συμβιβαστικός, ο ομιλητικός, ο έντιμος στις ληψοδοσίες.

* Ἀσυναλλαξία: η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και επαφών, η

ακοινωνησία, η έλλειψη κοινωνικότητας, η αποφυγή συναναστρο-

φών. Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ ἀσυνάλλακτος, τό  - ον <
στερητικό α + συναλλάττομαι· ο μη έχων κοινωνικές σχέσεις,

ασχέτιστος, ακοινώνητος, ο μη επικοινωνών, ο μη δεκτικός συναλ-

λαγής, σχέσεων, επικοινωνίας, ο αδιάλλακτος.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εὐσυναλλαξίας* 

ἄρχεσθαι 
&

Ἀσυναλλαξίας*
παύεσθαι
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Το της Διάκρισης χάρισμα

κι ο προβληματισμός 

χρήσης της

Αγαπητοί αναγνώστες της Εβδόμης, από την έκδοση αυτή,

η εφημερίδα θα φιλοξενεί την παρούσα στήλη μηνιαίως με

θέματα επίκαιρα και μη, που αφορούν στην ζωτική ικανό-

τητα της Διάκρισης.

Προς τούτο προσκαλείσθε εις ορισμένα αναγκαία, σύν-

τομα, εμπειρικά ταξίδια στοχασμού, που θα σχεδιάζονται

για εκείνους από εσας, που ίσως ενδιαφέρονται προβλη-

ματιζόμενοι για τον βαλτωμένο σύγχρονο πολιτισμό μας.

Θεωρώντας δε απαραίτητο να ελέγξουμε το σκαρί που θα

ταξιδέψουμε, αφιερώνουμε τον παρόντα εναρκτήριο λόγο,

στο να προσεγγίσουμε (το κατά δύναμη)1 αυτό καθ’ αυτό

το σημαίνον διάκριση με το σημαινόμενο και το κρύπτον

της, και μόνον από κοσμικής σκοπιάς, με το σημερινό

άρθρο.

Εάν δε κανείς αναρωτηθεί προς τι το ταξίδι... η απάντηση

θα είναι, γιατί ο άνθρωπος παρά τις πλείστες αστοχίες του,

δεν παύει να είναι ένας πυρσός, που οφείλει πριν σβήσει

να μεταλαμπαδεύσει αυτό το μεμονωμένο δικό του λίγο

φως, στον επόμενο λαμπαδηφόρον, εφόσον, όσον είναι εν

ζωή και αναπνέει, τείνει να ενστερνίζεται το: «Dum spiro

spero».

Δίχως άλλο ελάχιστοι από τους κύκλους φιλοσοφίας,

γραμμάτων, τεχνών και κυρίως ψυχολογίας και θρησκείας,

θα καλωσόριζαν μιαν ανοιχτή διάδοση της διάκρισης εις

όλα τα κοινωνικά στρώματα, (κοινώς εκλαΐκευση) καθόσον

αυτό το χάρισμα το θεωρούν από χρόνους φέουδό τους,

υπερμεγεθύνοντας, επί του θέματος, το δίκαιο της δικής

τους πλευράς, σε τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά να το χάνουν

κι αυτό, εφόσον έχασαν πρωτίστως το μέτρο, προς ζημίαν

όλων μας. Αναφέρεται δε αυτή η δυσάρεστη κατάσταση,

στο κείμενο αυτό, μετά λόγου πικρής γνώσης.

Διότι, όπως η μία πλευρά παραδέχεται ότι, όπως όλα τα

τάλαντα κατατάσσονται σε διαφορετικές βαθμίδες, ανά-

λογα με τις δυνατότητες και τις επιδόσεις του έχοντος

αυτό, έτσι και η άλλη πλευρά θα πρέπει να θυμάται πως η

ικανότητα αυτή, ως άρρηκτα, συνδεδεμένη με την κάθε

μορφή ζωής, συνιστά θα λέγαμε ένα δυαδικό σπέρμα μο-

ναδικής αξίας που υπάρχει στη φύση αυτού του πλανήτη,

διάσπαρτο.

Έτσι το βρίσκουμε φωλιασμένο όχι μόνο στον άνθρωπο,

αλλά και στην πανίδα κι ακόμη και στη χλωρίδα.

Κατ’ αυτό τον τρόπο δεχόμαστε πως η χλωρίδα με τα δικά

της έστω αμυδρά κι υποτυπώδη αισθητήρια, μας εκπλήττει

π.χ. με το πόσο θαυμαστά επιτυγχάνει τη διαδικασία της

φωτοσύνθεσης και γίνεται οργανισμός αυτότροφος, ανα-

πτυσσόμενη μάλιστα καλλίτερα, όταν ο περιβάλλων χώρος

της κραδένεται από τόνους ορισμένης κλασσικής μουσι-

κής, καθώς εμπειρογνώμονες δηλώνουν.

Η δε συμπεριφορά των, της πανίδας, ζώων διόλου μας εκ-

πλήττει σήμερα, εφόσον προ πολλού μας είναι γνωστή η

λειτουργία μνήμης τους, η οξυδέρκεια, η αίσθηση πόνου,

η κοινωνική σχέση τους, η συνεργασία με άλλα είδη καθώς

η δυνατότητά τους προς εκμάθηση δεξιοτήτων κ.ά. Όσον

αφορά στον άνθρωπο βέβαια, ως ον εντελώς διαφορετικής

(θα ελέγαμε) κοπής, η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί σε

βαθμό που το πλεονέκτημα αυτό να φαίνεται εξωπραγμα-

τικό.

Για τον λόγο αυτόν, από την προϊστορική του εποχή, την

εποχή της βραχοσκεπής και των Σπηλαίων, στοχαζόμενος

και πειραματιζόμενος, έφθασε να ανεγείρει ουρανοξύστες

σαν αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων των (828 μ.

Ύψους, 163 ορόφων, έργο του 2010) κι ακόμη να βαδίζει

στο Διάστημα κ.λπ.

Αυτά δε επέτυχε διότι, καθώς και ο Πλάτωνας λέγει: «Άν-
θρωπος, λέγεται αυτός που μπορεί να σκέπτεται και να
εξετάζει αυτά που βλέπει, σε αντίθεση με τ’ άλλα ζώα».
Και είναι όντως διαπιστωμένο, πως ουσιαστικά το πρώτο

του εργαλείο δεν υπήρξε ούτε η κροκάλα του ποταμού,

μήτε το κομμάτι του ξύλου, άλλ’ αυτός καθαυτός ο στοχα-

σμός του, που τον ώθησε στην παρατήρηση και στο συ-

νεχή μόχθο της βελτίωσης, έως ότου έφθασε στο σημείο

ν’ αποκτήσει (με την πάροδο αιώνων) και γλώσσα περνών-

τας από το πρακτικό, στο επιστημονικό και στο φιλοσοφικό

στάδιο της εξέλιξής του.

Ορισμός
Και όμως παρ’ όλα αυτά τα επιτεύγματα κι ενώ σήμερα ξο-

δεύονται αμύθητα ποσά για θανατηφόρους πυρηνικούς

εξοπλισμούς, η επιστήμη ακόμη (καθώς επιστήμονες πα-

ραπονούνται, απορούντες!) δεν αποφάνθηκε ικανοποιητικά

για τα σχετικά με τη λειτουργία της ανθρώπινης συνείδη-

σης κι ας είναι μεγίστης αξίας δύναμη για τη ζωή μας, αλλά

και ο κοινός παρανομαστής μας!!!...

Αναφερόμαστε δε στο φαινόμενο της Συνείδησης και συ-

νεπώς στις προεκτάσεις της – οποίες είναι οι αισθήσεις –

καθότι συνιστούν την προϋπόθεση και την υποδομή της

Διάκρισης, που αποτελεί και το επιστέγασμά τους και η

οποία (κατά το γνωστό) χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ήτοι,

τη φυσική και την πνευματική.

Και η μεν φυσική, ως βασική, είναι απλή και ενστικτώδης,

η δε πνευματική (που εμπεριέχει και τη φυσική) είναι μια

ανώτερης κλίμακας αντίληψη και κρίση.

Επιχειρώντας δε, να ορίσουμε το σημαίνον Διάκριση με το

σημαινόμενο και το κρύπτον της (η οποία είναι μάλιστα

λέξη ελληνική), από κοσμικής μόνον σκοπιάς, θα έλεγαμε

ότι: Διάκρισης είναι μια νοητική ικανότητα με την οποίαν

ο άνθρωπος παρατηρώντας και κρίνοντας μπορεί (εμμέσως

ή αμέσως) να διαχωρίζει, ξεχωρίζει, χαρακτηρίζει, ταξινο-

μεί, διαπιστώνει, αξιολογεί νοήματα, πράγματα σχέσεις,

καταστάσεις, δεξιότητες, φύλα, φυλές, αρμοδιότητες, κι

ακόμη να προλαμβάνει επερχόμενες ζημίες.

Χρήση
Επειδή ωστόσο, όπως είναι τοις πάσι γνωστό, πως όσα

πράγματα ή νοήματα ευρήκε ο άνθρωπος στη φύση ή ο

ίδιος έφτιαξε, έχουν θετική ή αρνητική χρήση, κατά συνέ-

πεια εις αυτό τον κανόνα περιλαμβάνεται και το φαινόμενο

της Διάκρισης.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, με τόση ενάργεια, και στην ορ-

θόδοξη χριστιανική2 Πατρολογία, το ότι μάχαιρα χρησιμο-

ποιεί ο δολοφόνος, αλλά κι ο χειρουργός, ή, πυρ καίει και

πυρ φωτίζει...

Έχοντας λοιπόν ν’ αντιμετωπίσουμε το συναμφότερον

(καλού – κακού), εξ αιτίας βεβαίως του αυτεξούσιου, όλη

αυτή η ανθρώπινη δύναμη λειτουργεί επί καλώ ή επί κακώ.

Οπότε ο μεν θετικός τρόπος χρήσης (ο φυσιολογικός),

αποσκοπεί στη στόχευση της εξισορρόπησης ορατών και

(στην εποχή μας) και ίσως και μερικών αοράτων, ώστε να

συντελέσει στην αγαστή συνεργασία των πάντων, επιτυγ-

χάνοντας την αρμονία, ο δε αρνητικός (αφύσικος) ως εκ

διαμέτρου αντίθετος, καταλήγει στη δυσαρμονία, την σύγ-

χυση και την ανισορροπία.

Γι’ αυτό ακριβώς ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολω-

μός3, επικαλούμενος τη θεϊκή Δύναμη, προς παροχή ισορ-

ροπίας, έλεγε επιγραμματικά: 

«Βοήθα, Θεά, το τρυφερό κλωνάρι μόνο να ’χω,
σε γκρεμό κρέμουμαι βαθύ, κι αυτό βαστώ μονάχο».

Διότι η ισορροπία, είναι το άλφα και το ωμέγα της καλής

σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας, η οποία βέ-

βαια εξαρτάται κι από τους παράγοντες προέλευσης του

καθενός, του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου καθώς

του φύλου και της ηλικίας.

Είναι όμως αρκετοί όλοι αυτοί οι παράγοντες για να λει-

τουργήσει εποικοδομητικά αυτό το σπουδαίο πλεονέ-

κτημα; Κατά την κοινή λογική οπωσδήποτε όχι... Όχι, διότι

απλούστατα, θα λογαριάζαμε χωρίς τον «νοικοκύρη», εάν

δεν συνυπολογίζαμε το εκάστοτε κίνητρο και τον στόχο

του χρήστη στην εκάστοτε περίπτωση και χωροχρονική

στιγμή.

Γιατί αυτός ο «νοικοκύρης», (ιθύνων νους) που με την πά-

ροδο αιώνων επινόησε κι ανέπτυξε τέχνες, γράμματα κι

επιστήμες χρησιμοποιώντας άοκνα και με περίσκεψη τη

διάκριση του είναι και αυτός που έχει τη δυνατότητα, όλ’

αυτά τα υπέροχα επιτεύγματα να τα καταστρέψει, λόγω

του ελεύθερου, της βούλησής του. 

Αλλά τι τέλος πάντων τελικά βούλεται;

Θέλει κι επιδιώκει αρμονία ή σύγχυση, φως ή σκοτάδι, οι-

κοδόμηση ή αποδόμηση, ζωή ή θάνατο, χαρά ή λύπη;

Αλλά να που τίθεται και το πλέον τρομακτικό ερώτημα,

είναι ο βουλόμενος ψυχικά και πνευματικά υγιής ώστε ν’

αυτοαποφασίζει ή πρόκειται για κάποιον χειραγωγούμενο

και (αρνητικά) αλλοτριωμένο;

Κατά πρώτον, με το θέμα της αλλοτρίωσης της ανθρώπινης

συνείδησης, έχουν καταγίνει εξαίρετοι στοχαστές και αρ-

μόδιοι επιστήμονες, προ αρκετών χρόνων, εκφράζοντας

σοβαρές ανησυχίες και κρούοντας κώδονες κινδύνου το-

νίζοντας, ότι μπήκαμε σε μιαν εποχή, όπου ο βίος γίνεται

και θα γίνεται αβίωτος.

Και κατά δεύτερον, γνωρίζουμε, πως εις όλα τα κράτη του

κόσμου, εκτός εξαιρέσεων, ούτε εξαλείφθηκε, ούτε καν

μετριάσθηκε αυτή η μάστιγα, τουναντίον εξαπλώθηκε πε-

ρισσότερο εις όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Κάτω λοιπόν,

από τις παρούσες συνθήκες, από ποιες πηγές ν’ αντλήσει

δύναμη και γνώση προκειμένου να αναπτύξει το εγώ του;

Το εγώ δηλαδή της ευσυνειδησίας, της αλληλεγγύης, της

αντικειμενικότητας και όχι της ασυνειδησίας, της φιλαυ-

τίας, της απληστίας και του τυφλού υποκειμενισμού;

Όταν, εκτός από την αρχική και συνεχόμενη αλλοτρίωση

που του υποβλήθηκε στον εργασιακό τομέα, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται, παρείσφρησε και στον πολιτιστικό, διοχε-

τευόμενη ποικιλότροπα, από το “ιδανικότερο” για την πε-

ρίπτωση μέσον που είναι, η οθόνη η οποία και του έγινε

εγκάθετη, [εις όλους τους χώρους εκπαίδευσης, εργασίας,

κυκλοφορίας, διασκέδασης και ανάπαυσης μη εξαιρουμέ-

νου και του υπνοδωματίου του!] εκτοξεύοντάς του όλο το

περιεχόμενο των αποστημάτων, της βαρέως νοσούσης

σύγχρονης κοινωνίας. Ή όπως εύστοχα παρομοίασε πρό-

σφατα ο Κώστας Βενετσάνος λέγοντας ότι «η οθόνη είναι
το ραβδί της Κίρκης».

Επί ξηρού ακμής ευρισκόμενοι ας ευχηθούμε - όντες πάν-

τοτε ενεργοί - ότι ο Έλλην, (όπως κάθε σκεπτόμενος αν-

θρώπινα) ως νέος Οδυσσέας, θα έχει την ευστροφία και τη

σύνεση ν’ αντέξει τελικά το άγγιγμα του... ραβδιού της αλ-

λοτρίωσης, φθάνοντας νικητής στην δική του Ιθάκη.

――――――

1. Το φαινόμενο της διάκρισης είναι μέγιστο και σοβαρότατο ζή-

τημα για το οποίο ακόμη κι οι νευροβιολόγοι και ψυχολόγοι ανα-

μένουν επιστημονικά αποτελέσματα, γι’ αυτό ακριβώς δηλώνουμε

ότι προσπαθούμε το κατά δύναμη, ως ενδιαφερόμενοι και προβλη-

ματιζόμενοι πολίτες.

2. Εις τη Χριστιανική θρησκεία, η Διάκριση είναι χάρισμα του Αγίου

Πνεύματος και το πηδάλιο του νοητού σκάφους της Εκκλησίας.

Θεωρείται δε η άσκηση στη διάκριση βασικό καθήκον των χριστια-

νών. Το δε περί αυτής ρητό λέγει: «Πασών των αρετών μείζων η
διάκρισις».
3.  Δ. Σολωμού. Άπόσπασμα  από Κρητικό  κεφ.21 στρ. 35.

της Ζαΐρας Διγενή - Μπέζα
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Τις θέσεις και τις προγραμματικές κατευθύνσεις της

παράταξης  κατέθεσε με τεχνοκρατικό τρόπο και με

καλή επικοινωνιακή δεξιότητα, η επικεφαλής της δη-

μοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας» Ειρήνη

Κουνενάκη, στο Δήμο Παλλήνης, την Κυριακή, 17 Φε-

βρουαρίου 2019 σε μια κατάμεστη αίθουσα του «Οι-

νοποιείου Πέτρου».

Η υποψήφια Δήμαρχος & επικεφαλής του συνδυα-

σμού, Ειρήνη Κουνενάκη, αναφερόμενη στην Ιδρυ-

τική Διακήρυξη της Δημοτικής Παράταξης,

επεσήμανε ότι, «με την απλή αναλογική και το νέο
σύστημα διοίκησης των συλλογικών οργάνων, σή-
μερα δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για τη συμ-
μετοχή των πολιτών αλλά και για την ευρύτερη
λειτουργία των Δήμων σε σχέση με τη λήψη αποφά-
σεων, τη συγκρότηση του προϋπολογισμού και του
τεχνικού προγράμματος».
«Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε μια “Συμφωνία

Τιμής και αξιοπρέπειας” με τους πολίτες, που θα εξα-
σφαλίζει, την διαφάνεια, τη συλλογικότητα και την
ηθική στην λειτουργία μας.
― Αυτή, η συμφωνία, δεν αντέχει κομματικά καπελώ-

ματα, μικροσυμφέροντα, ιδιοτέλεια και γνωριμίες
κολλητών. Ελπίζουμε όλοι να βρεθούν στην σωστή
πλευρά και να αποκατασταθεί η τόσο πληγωμένη
υπόθεση συμμετοχής και δημοκρατίας.
― Για να εμφυσήσουμε την τοπική μας κοινωνίας
μας, με την έννοια της ενεργούς συμμετοχής.
― Για να αντιστρέψουμε την κοινωνική πυραμίδα, θέ-
τοντας τους πολίτες στην κορυφή.
― Για να δρομολογήσουμε όλα εκείνα που θα κάνουν
την Παλλήνη μια πόλη με τους δημότες πρωταγωνι-
στές και όχι θεατές».
Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλοί υπουργοί, βου-

λευτές, αντιπεριφερειάρχες και υποψήφοι δήμαρχοι

άλλων Δήμων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των

πρώτων υποψήφιων της Δημοτικής Παράταξης,

«Εμείς, η πόλη μας.»

Οι πρώτοι 24 υποψήφιοι 

Παλληκάρης Δημήτρης, Κόπτη Μίλια, Αμοργιανού Μαρία,

Αλυσσανδράκης Αλέξανδρος, Αντωνίου Βαρβάρα, Βλαχο-

πουλιώτη Άννυ, Γείτονα Αργυρώ, Γλιάννα Στέλλα, Δημη-

τροπούλου Σπυριδούλα, Ζαβιτσάνου Φούλη,

Θεσσαλονικεύς Νίκος,  Καλδής Γιώργος, Καραγιάννη Φω-

τεινή,  Κάρκας Ευθύμιος, Κοτρώνης Δημήτρης,  Λούφα

Νίκη, Μαλισιόβας Θανάσης, Μανωλοπούλου Μαρία, Μαρ-

καντώνης Κώστας, Μπατιλέσκα Ιουλία, Νιργιανάκης Μανώ-

λης, Ντόβολου Ροζαλία, Πετρόπουλος Γιάννης και

Στεφοπούλου Ελένη.

O υποψήφιος Περιφερει-

άρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης παραβρέθηκε στο

Δήμο Ραφήνας - Πικερ-

μίου, όπου πραγματοποι-

ούσε τον απολογισμό

του έργου του κατά την

τρέχουσα δημοτική πε-

ρίοδο, ο δήμαρχος

Ευάγγελος Μπουρνούς.

Με αφορμή την παρου-

σίαση των δράσεων του

δήμου Ραφήνας Πικερμίου,

ο Γ. Πατούλης, μετά την

ολοκλήρωση του απολογι-

σμού σε δηλώσεις που

έκανε  αναφέρθηκε στην

επιτυχημένη πορεία του

δημάρχου Ευ. Μπουρνούς,

και επεσήμανε ότι στις δύ-

σκολες και τραγικές ώρες

που πέρασε η περιοχή

λόγω των καταστροφικών

πυρκαγιών η συνεργασία

του με τη δημοτική αρχή ως

Προέδρου της ΚΕΔΕ ήταν

άμεση και απέφερε ουσια-

στικά αποτελέσματα. τό-

νισε δε ότι: «Από την
πρώτη στιγμή που μετέβην

στην περιοχή είχα την δυ-
νατότητα να συνεργαστώ
στενά με τον Ευάγγελο
Μπουρνούς προκειμένου
να εξασφαλιστούν φάρ-
μακα και τρόφιμα για τους
πληγέντες.
Μάλιστα υπήρξε άμεση
απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ
για την εκταμίευση ενός
κονδυλίου  ύψους 600 χι-

λιάδων ευρώ προς όλους
τους δήμους που επλήγη-
σαν. 

Το στοίχημα που πρέπει να
πετύχουμε ως Αυτοδιοί-
κηση αναφέρεται στην υλο-
ποίηση ενός
συγκεκριμένου σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας στο
οποίο η Περιφέρεια θα έχει
πρωταγωνιστικό και συντο-
νιστικό ρόλο και οι δήμοι θα
συμμετέχουν ενεργά σε
επίπεδο πρόληψης».

Υποψήφια Δήμαρχος στην Παλλήνη 

η Ειρήνη Κουνενάκη
«ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας»

Στη Ραφήνα ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Επίσκεψη στον Δήμο Αχαρνών πραγματο-

ποίησε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττι-

κής Γιάννης Σγουρός, όπου είχε την

ευκαιρία να συζητήσει και να αφουγκραστεί

τα προβλήματα και τις αγωνίες των κατοί-

κων της περιοχής.

Ο Γιάννης Σγουρός περπάτησε στα καταστή-

ματα κοντά στην κεντρική πλατεία, στη λαϊκή

αγορά, ενώ επισκέφθηκε το 1ο  ΚΑΠΗ, τη

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το Λα-

ογραφικό Μουσείο, αλλά και το 2ο Δημοτικό

Σχολείο Αχαρνών που κατασκευάστηκε κατά

τη διάρκεια της θητείας του.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη

Αυτοδιοίκηση Αττικής» επισκέφθηκε και το

Κέντρο Πρόληψης και Αποκατάστασης

«Διέξοδος» όπου πραγματοποιείται αθό-

ρυβο έργο για τη θεραπεία και κοινωνική

επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν

προβλήματα με τη χρήση ουσιών.

Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός επεσήμανε

ότι «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή είναι η
παραβατικότητα, γεγονός που καθιστά την
καθημερινότητά τους δύσκολη και επικίν-
δυνη. ... Από την πλευρά μας δεν πρόκειται
να σταματήσουμε να διεκδικούμε από την
Πολιτεία το δικαίωμα για ασφαλείς πόλεις
για όλους τους πολίτες».
Υποψήφιος από τη Βούλα, ο Δημ. Δόγκας.

Αβάσιμα τα δημοσιεύματα

απαντά ο Κ. Χρυσόγονος

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα δια-

φόρων εφημερίδων, τα οποία με εμφανί-

ζουν να προσχωρώ στο

Κίνημα Αλλαγής και να

εκθέτω υποψηφιότητα

στις γραμμές του, διευ-

κρινίζω ότι δεν υφίστα-

ται τέτοια συμφωνία

και ότι τα δημοσιεύ-

ματα αυτά είναι παντε-

λώς αβάσιμα.

Κώστας Χρυσόγονος

Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής

Στο Δήμο Αχαρνών ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός
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Με τον παραπάνω τίτλο και μία ορθολογική παρου-

σίαση του τρόπου που πρέπει ως πολίτες να αντιμε-

τωπίζουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων, η

“Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ”, διατυπώνει το

συμπέρασμα ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι

υπόθεση όλων μας, που σημαίνει Διαλογή στην πηγή.

Διαφωνεί με τα φαραωνικά ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ γιατί δεν

ελέγχονται από τις κοινωνίες και είναι αρνητικά για

το περιβάλλον. Θέματα που έχει αναπτύξει κατ’ επα-

νάληψιν ο επικεφαλής της Θάνος Ματόπουλος στα

δημοτικά συμβούλια.

H “Επιτροπή Αγώνα Μαραθώνα” συγχαίρει

Για το κείμενο αυτό, που δυστυχώς δεν μπορούμε να δη-

μοσιεύσουμε όλο λόγω μεγέθους,  η “Επιτροπή Αγώνα

κατοίκων και Συλλογικοτήτων κατά του ΧΥΤΑ-Υ του

Δήμου Μαραθώνα”, μας κοινοποίησε συγχαρητήρια επι-

στολή που απευθύνεται προς τη ΡΙΚΙΠ, γιατί  όπως γρά-

φουν το δελτίο τους είναι «αλληλέγγυο, εκτενές και
ουσιαστικό σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

...Αντιδρούμε όχι γιατί θέλουμε τα πορρίμματά μας να
συνεχίσουμε να τα εναποθέτουμε σε γειτονικούς δή-
μους, αλλά γιατί μέσα από την επανάχρηση, κομποστο-
ποίηση, διαλογή στην πηγή, (στάδια ορθολογικής
διαχείρισης και ανακύκλωσης που δεν έχει εφαρμόσει
μέχρι τώρα ο Δήμος μας) να καταλήξουμε να θάβουμε
το 5% του συνολικού όγκου και όχι το 82% σύμμεικτων
απορριμμάτων που θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό περι-
βάλλον όλης της ανατ. Αττικής και συνακούλουθα την
υγεία μας». 

Ο ΡΙ.ΚΙ.Π. επισημαίνει

H διαχείριση των απορριμμάτων συνδέεται άρρηκτα με την

ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια

υγεία και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

Γιατί η κοινωνικά και περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση

των αστικών αποβλήτων πρέπει να εφαρμόζει τα παρακάτω

στάδια με αυστηρή ιεράρχηση:

 ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΥΓΗ δημιουργίας περιττών αποβλήτων,

με υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή προϊόντων. 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ προϊόντων και υλικών. Εξ ίσου σημαντική

είναι η εφαρμογή πολιτικών για την επανάχρηση προϊόντων

και υλικών που δεν μας εξυπηρετούν πλέον.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ Αλλαγή στον μέχρι τώρα τρόπο

διαχείρισης και διάθεσης με συστηματική οικιακή – δημο-

τική ή  διαδημοτική επεξεργασία κομποστοποίησης (της φυ-

σικής διεργασίας αποδόμησης οργανικών) ώστε να

παραχθεί χρήσιμο κομπόστ.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υλικών.  Μετά την συστηματική εφαρμογή

των δύο πρώτων σταδίων, και η διαλογή σε κάθε ξεχωριστό

υλικό να γίνεται στην ΠΗΓΗ. Τα οφέλη είναι πολλά για τον

δημότη και το περιβάλλον, γιατί  εξοικονομούνται πρώτες

ύλες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μετά την ολοκλήρωση όλων των

παραπάνω σταδίων οι κοινωνίες καλούνται να διαχειρι-

σθούν το σύμμεικτο ελάχιστο υπόλειμμα, με προτεινόμενη

και όχι αναγκαστική την εφαρμογή της  βέλτιστης μεθόδου

ενεργειακής αξιοποίησης. Η εφαρμογή αυτή αφορά μόνο

μεγάλες διαδημοτικές συνέργειες και στην ουσία είναι αρ-

μοδιότητα και στοιχείο του περιφερειακού σχεδιασμού.  

ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ. Ουσιαστικά αφορά ότι έχει απομείνει

από την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας.  Οι κοι-

νωνίες που ήδη εφαρμόζουν επιτυχώς όλη αυτή  τη διαδι-

κασία έχουν πετύχει να καταλήγει σε υγειονομική ταφή

πολύ κάτω του 5% του  αρχικού  όγκου-βάρους των προς

διαχείριση αποβλήτων.

Η ευαισθητοποίηση και συνεχής ενημέρωση κατοίκων και

επιχειρηματιών είναι βασικός παράγοντας στη ορθή και

αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων

...Επομένως η λειτουργία περιφερειακών Χ.Υ.Τ.Υ.  για το

ελάχιστο αδρανές υπόλειμμα που προορίζεται  για τελική

διάθεση, με σχεδιασμό που  εξυπηρετεί τις βασικές οικο-

λογικές αρχές της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της

όχλησης, είναι ανεκτή από τις τοπικές κοινωνίες.  

...Η ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.  στήριζε  και στηρίζει τους κατοίκους

των περιοχών που  επιβαρύνονται από την παρούσα κατά-

σταση στο θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

Είναι σε επαφή με πολίτες που μετέχουν ενεργά στα το-

πικά κινήματα όπως: τον  Συντονισμό φορέων, συλλογικο-

τήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας  και την Επιτροπή

Αγώνα Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση RDF.

Η ανησυχία των απλών πολιτών στο Μαραθώνα και την

ευρύτερη περιοχή για την συνέχιση της  διαδικασίας αδει-

οδότησης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ.  Γραμματικού είναι

δικαιολογημένη, γιατί ο χώρος είναι περιβαλλοντικά ευαί-

σθητος. Η μέχρι χθες πρακτική να χωροθετούνται φαραω-

νικές υποδομές με στόχο κυρίως το εξασφαλισμένο

κέρδος των μεγαλοεπιχειρηματιών, εύλογα τους προκαλεί

ανησυχία. Η νέα προτεινόμενη μονάδα, μικρότερης δυνα-

μικότητας, για να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά

ασφαλής, πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις περιβαλλοντικές

και τεχνικές εγκρίσεις και πρωτοκόλλα ασφαλείας για να

πείσει τους πολίτες για την  ασφάλεια της. 

Προκειμένου να δοθεί τέλος στην ομηρία και το μαρτύριο των

κατοίκων της Δυτικής Αττικής που  για πολλές δεκαετίες

έχουν επωμιστεί το βάρος της χωροθέτησης στην Φυλή και

την ευρύτερη περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α.  Αττικής και σήμερα των

Ο.Ε.Δ.Α.  ( ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορ-

ριμμάτων), πρέπει να ενστερνιστούμε την άμεση και ενεργή

συμμετοχή μας στην αλυσίδα της διαχείρισης των αστικών

αποβλήτων. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς είναι στην ουσία και

ένας κοινωνικός μικρομέτοχος,  τόσο στην παραγωγή και κατ’

επέκταση  στο πρόβλημα των αποβλήτων, όσο και στη λύση

του διαχρονικού και οξύτατου αυτού κοινωνικού και περιβαλ-

λοντικού  θέματος. ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Το δίλημμα δεν είναι Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.,

είναι διαλογή στην πηγή
Διαχείριση αποβλήτων με κοινωνική συμμετοχή και έλεγχο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Η «Χρυσή Τομή» προσκαλεί για 2η χρονιά παιδιά από

10 ετών και νέους στο Εργαστήρι Φυσικών Επιστη-

μών. Μέσα από αυτό το εργαστήρι τα παιδιά  θα μυη-

θούν στον θαυμαστό  κόσμο των Φυσικών Επιστημών

με τρόπο διασκεδαστικό, με  διαδραστικά πειράματα

φυσικής και χημείας, προβολές και διαθεματικές

προσεγγίσεις.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η προσέγγιση των φυ-

σικών επιστημών  – κυρίως της φυσικής και της χη-

μείας- μέσα από πειράματα και βιωματικές δράσεις,

που θα γίνονται με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλι-

σμό αλλά και με απλά καθημερινά υλικά. Η θεματο-

λογία θα αντλείται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών,

από φαινόμενα της καθημερινής ζωής αλλά και από

σύγχρονα θέματα των επιστημών. Οι δραστηριότητες

θα συνδυάζονται με παρουσιάσεις με σύγχρονα επο-

πτικά μέσα και  με διαθεματικές προσεγγίσεις.

Με εμψυχωτή  την εκπαιδευτικό Ελένη Σωφρόνη -

Φυσικό, εκπαιδευτικό στην δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση,  τα παιδιά θα συνεργάζονται σε ομάδες, θα

κάνουν πειράματα και θα εξάγουν συμπεράσματα.  

Το εργαστήριο δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση

τα σχολικά μαθήματα, αλλά φιλοδοξούμε η συμμε-

τοχή σε αυτό να είναι μια ενδιαφέρουσα και δημιουρ-

γική εμπειρία, που θα προσδώσει επιπρόσθετα

ερεθίσματα στα παιδιά, εναύσματα για μια ευαισθη-

τοποιημένη κριτική ματιά πάνω στα θέματα των επι-

στημών, της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους

αλλά και θα αναπτύξει τις δεξιότητές τους.

Πάνω απ’ όλα θέλουμε να έχουμε κοντά μας παιδιά

με διάθεση να πειραματιστούν, να διερευνήσουν, να

δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με όχημα τις

φυσικές επιστήμες και την χαρά της ομαδικής δου-

λειάς, σημειώνουν οι διοργανωτές.

Έναρξη: Σάββατο 23 Φεβρουαρίου  -  Ώρα 01:00μμ-

02:30μμ

Διάρκεια: 12 ώρες/8 μαθήματα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέ-

φωνα 6984912459, 6984614675. 

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη. Ο αριθμός των

συμμετεχόντων είναι μέχρι 25 παιδιά.

Το εργαστήρι υλοποιείται με την ευγενική στήριξη

της εταιρείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε

(www.why.gr) τηλ:2106779800.
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Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

Τελευταία εβδομάδα μεταδημοτεύ-

σεων προκειμένου να συμμετέχει ο δη-

μότης, που κάνει το αίτημα, στις

εκλογές του Μαΐου, στην πόλη που με-

ταδημοτεύει.

Οι εκλογικοί κατάλογοι με τους οποί-

ους θα διενεργηθούν οι εκλογικές ανα-

μετρήσεις του Μαΐου του 2019

κλείνουν στο τέλος του μήνα.

Όσες μεταβολές στα δημοτολόγια γί-

νουν από όσες αιτήσεις ετεροδημοτών

και κοινοτικών εκλογέων μέχρι την 28η

Φεβρουαρίου 2019, αυτές θα ενσωμα-

τωθούν στην Α’ αναθεώρηση των εκλο-

γικών καταλόγων του 2019. Και όλες

οι εκλογές του Μαΐου θα διενεργηθούν

με τους καταλόγους που θα προκύψουν

από την Α’ αναθεώρηση.

19PROC004473690 2019-02-18
ΑΔΑ: 62ΥΩΟΕΙΜ-61Ρ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“Αναβάθμιση κτιριακών εγκατα-
στάσεων και ηλεκτρομηχανοολογι-
κού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.”
Ημ/νια: 14/02/2019
Αρ. Πρωτ. 550

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙ-
ΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμαν-
σης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.)
προκηρύσσει την με ανοικτή διαδι-
κασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή
του αναδόχου για το έργο: ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-

ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ με
προϋπολογισμό 700.000,00 €,
χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται
από εργασίες που ανήκουν στην κα-
τηγορία των Έργων Καθαρισμού &

Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στε-
ρεών & Αερίων Αποβλήτων

CPV: 42996000-4, 38424000-3
NUTS: EL 305

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr (α/α συστή-
ματος: 80390) καθώς και στην ιστο-
σελίδα www.deyalavreotikis.gr. Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δη-
μοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει
κωδικό ΑΔΑΜ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920
22109 FAX επικοινωνίας 22920
26512, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία, Ιωάννης Ν. Ανδρεά-
δης.

3. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 20-2-2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 09:00. Ως ημερομηνία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών ορίζεται η 18-3-
2019, ημέρα Δ ε υ τ έ ρ α και ώρα
13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών ορίζεται η 22-3-2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

4. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.
4412/2016.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
Δημόσια Έργα και που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Λαύριο, 14-02-19
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος

19PROC004475663 2019-02-18
ΑΔΑ:  ΩΕΝ4ΟΕΙΜ-ΩΛΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ”
Ημ/νια: 14/02/2019
Αρ. Πρωτ. 551

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης,
Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προ-
κηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του
αναδόχου για το έργο:

CPV: 45231300-8    NUTS: EL 305

1. 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 (α/α συ-
στήματος: 80394) καθώς και στην
ιστοσελίδα www.deyalavreotikis.gr. Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δη-

μοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει
κωδικό ΑΔΑΜ.
1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920
22109 FAX επικοινωνίας 22920
26512, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία, Ιωάννης Ν. Ανδρεάδης.
2. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών ορίζε-
ται η 19-2-2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 09:00. Ως ημερομηνία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών ορίζεται η 15-03-
2019, ημέρα Π α ρ α σ κ ε υ ή και
ώρα 13:00 Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 19-3-2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.
3. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση τη τιμή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
Δημόσια Έργα και που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος

ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής 2% επί του προϋπολογι-
σμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ύψους
52.260,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετο-
χής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι
15-04-2020.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ
9773.05.022).
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δέκα οχτώ
(18) μήνες, από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
8. Περίληψη Διακήρυξης απεστάλει
και στον Ελληνικό Τύπο.
9. Προδικαστικές προσφυγές υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργίας του υποσυστήματος
«Επικοινωνία» της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΤΗΛ.

Λαύριο, 14-02-19
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963 
Κορωπί, 18 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 3079

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ  
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διακηρύσσει προφορική φανερή μει-
οδοτική δημοπρασία για μίσθωση ακι-
νήτου για την στέγαση του
Δημοτικού Ιατρείου της Αγίας Μαρί-
νας, όπως αναφέρεται κατωτέρω: 
Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να
είναι ολοκληρωμένο από κάθε ερ-
γασία. Το οίκημα πρέπει να διαθέτει
έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος θα χρη-
σιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής
των ασθενών, δύο (2) ανεξάρτη-
τους χώρους, οι οποίοι θα χρησιμο-
ποιηθούν ως εξεταστήρια, μία (1) ή

και περισσότερες τουαλέτες και μία
(1) κουζίνα, συνολικού εμβαδού
από 70 m2 έως 120 m2.
Η περιοχή μέσα στην οποία θα πρέ-
πει να βρίσκεται το υποψήφιο προς
μίσθωση ακίνητο είναι επί της Λεω-
φόρου Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας
και στο τμήμα αυτής που περικλεί-
εται από την συμβολή της με την
οδό Ν. Παπαγιαννοπούλου έως και
την συμβολή της με την οδό Λομ-
βάρδας καθώς επίσης και σε καθέ-
τους οδούς στο προαναφερόμενο
τμήμα της Λεωφόρου Κορωπίου –
Αγίας Μαρίνας και σε μήκος από την
συμβολή τους με την Λεωφόρο εκα-
τόν πενήντα (150) μέτρα περίπου. 
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισό-
γειο, να είναι νόμιμα υφιστάμενο,
να έχει πιστοποιητικό πυρασφά-
λειας, να ηλεκτροδοτείται-υδροδο-
τείται και να έχει όλες τις
απαραίτητες υποδομές για τηλεφω-
νοδότηση. Επίσης θα πρέπει να πα-
ραδοθεί βαμμένο, να μην έχει

προβλήματα υγρασίας, οι χώροι του
να είναι θερμαινόμενοι, φυσικά φω-
τιζόμενοι και αεριζόμενοι και γε-
νικά να παραδοθεί σε άριστη
κατάσταση χωρίς φθορές.  
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφεί-
λουν εντός (20) ημερών από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσης, να
υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέρον-
τος. Κατόπιν τούτου και μετά από
επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή
θα κρίνει περί της καταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων και
περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους διακήρυξης, συντασσόμενης
σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10)
ημερών, όποτε λήγει η προθεσμία
λήψεως των προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλ. 210-6026275 εσωτερικό 112
και 113.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Π3ΧΩΛΝ-Μ9Γ
19PROC0045065182019-02-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  22-2-2019
Αρ. Πρωτ. : 3022

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινή-
του στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 18η Μαρτίου
2019, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το Δημόσιο ΙΕΚ
Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου του Δήμου
Μαρκοπούλου και σε απόσταση 400
μέτρων από στάση λεωφορείου.

(αναλυτική περιγραφή στην αναλυ-
τική διακήρυξη)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή από-
φασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη
παρέχονται από το Δήμο Μαρκο-
πούλου (www.markopoulo.gr), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καλύβια 19 /02 / 2019
Αριθ.   Πρωτ. 66        
Βαθμός  Προτεραιότητας
θηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες:  Αγγελής Γεώργιος
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337
Email : george.aggelis@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδι-
κασία Συνοπτικού διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές με συμπλή-
ρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικότερη προσφορά,
για την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργα-
σίας ‘’Οργάνωση εκδρομών (μετα-
φορά-διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε
εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγι-
κού χαρακτήρα’’ με ενδεικτικό προϋπο-

λογισμό 51.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις, α) του
Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων
116 και 117, β) του άρθρου 209 του
Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από
την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016, την 110/2018
(ΑΔΑ: ΨΝΡΑΟΕΤ3-3ΩΓ) απόφαση
του Δ.Σ. και την ανάγκη του Νομικού
Προσώπου Δήμου Σαρωνικού για τη
σχετική υπηρεσία
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματο-
δοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βα-
ρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού
Προσώπου “Αριστόδικος Δήμου Σαρω-
νικού” στο Κ.Α: 15-6413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Σαρωνικού στις 13/03/2019
και ώρα ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφο-
ρών) ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-
πής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα
Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της εκτέλεσης  της υπηρε-

σίας , υποχρεούται να καταθέσει προ
η κατά την υπογραφή της σύμβασης
εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για το
ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβα-
σης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
(άρθρο 72 του Ν.4412/16).
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση
συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφον-
ται από τους ίδιους τους διαγωνιζό-
μενους  η τους  νόμιμους  εκπροσώ-
πους τους. 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται
σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως 
Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει από
την υπογραφή της σύμβασης.
Το τεύχος της μελέτης (Α.Μ. 11/2018),
η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης
και το ΤΕΥΔ, αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ

Mεταδημοτεύσεις μέχρι 28 Φεβρουαρίου,

για να ψηφίσεις το Μάιο εκεί που αιτείσαι
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στα πεταχτά

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

Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

επιχορήγησης δεύτερης 

επιχειρηματικής ευκαιρίας 

Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η

πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερο-

μένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαι-

ρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με

στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». 

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά ερ-

γασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, που

έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και

στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργή-

σουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχει-

ρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής

οντότητας.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του

Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προ-

ϋποθέσεις:

― έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018

― δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό

τους σε επιχείρηση, η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα

α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

― δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχει-

ρηματική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 6/2/2019

― έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη

μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος

έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά, κι

εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους

σχέδιο από τον ΟΑΕΔ

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και

άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριό-

τητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θε-

τικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους

σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προ-

χωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός

δύο μηνών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη

δέσμευση και δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000

ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή,

μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμ-

ματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρο-

νικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). 

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. του συλλόγου μας, στη συνε-

δρίαση της 11 Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση

Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού

μας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου ώρα 11.00

π.μ. γραφεία του συλλόγου

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επό-

μενη Κυριακή 17 Μαρτίου την ίδια ώρα, στα γραφεία του συλλό-

γου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστι-

κού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού

Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν

μέρος μόνο οι ταμειακώς εν τάξει ή όσοι καταβάλλουν την υπο-

χρέωση τους μισή ώρα πριν την έναρξη αυτής.

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. 

Φαρσάρης Μιχάλης Αγγελάκης Νίκος 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α
ΣΠΑΤΩΝ

Σπάτα, 14 Φε-
βρουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Λυκείου των Ελληνί-
δων-Παράρτημα Σπάτων, σύμφωνα
με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστα-
τικού του, καλεί τα Μέλη του σε Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, την
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019  και ώρα
6:30 μμ στη στέγη του Λυκείου, επί
της οδού Ικτίνου 7, στα Σπάτα, με

τα εξής θέματα:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για τα πεπραγμένα του
έτους.
2. Απολογισμός προηγούμενου
έτους και προϋπολογισμός επομέ-
νου έτους.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλ-
λαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα γίνει την επόμενη
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 την ίδια
ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια
θέματα.

Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Δ. Κουλοχέρη

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή

Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήνα από 06.30

έως 15.30. Διαλογή Προϊόντων Κοινωνικού Παντο-

πωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,

217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προ-

ϋπηρεσία για κατάστημα pizza fan στη Βούλα. 

Πληροφορίες τηλ. 6944773836

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.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμέ-

νων καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Hobby Festival 

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου το Skywalker.gr

συγκεντρώνει για τρίτη χρονιά και για δύο ημέρες σε κεν-

τρικό σημείο στην Αθήνα δημιουργούς και λάτρεις ερασι-

τεχνικών ασχολιών και δράσεων ελεύθερου χρόνου με

σκοπό τη μεταξύ τους φυσική συνάντηση.

Στο Hobby Festival παρουσιάζονται ερασιτεχνικές ασχολίες

που διαμορφώνουν για το κοινό προοπτικές για την ανακά-

λυψη ταλέντων και δεξιοτήτων με σκοπό την ευζωία και τη

δημιουργική ενασχόληση.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ επιτρέπεται η εμπορική

δραστηριότητα εφόσον τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ επικοινω-

νήστε με τους account managers του Skywalker.gr:

- Έφη Ευσταθοπούλου, 210 9730280, εσ. 228, eefs-

tathopoulou@skywalker.gr

- Παναγιώτη Ανδρέου, 210 9730280, εσ. 227,

pandreou@skywalker.gr

Repair cafe

ΕΑΝ

“Πιάνουν τα χέρια σας” σε επισκευές μικρών ή με-

σαίων αντικειμένων σπιτικού εξοπλισμού,

Έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο μια ή δυο φορές την

εβδομάδα

Δεν σας αρέσει να πετιούνται στα σκουπίδια συ-

σκευές ή αντικείμενα που μπορούν, σχετικά εύ-

κολα, να επισκευαστούν,

ΤΟΤΕ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να συμ-

βάλλετε ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - Τεχνικός σύμβουλος -

Επισκευαστής στη δημιουργία του πρώτου REPAIR

CAFE των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944025297 ή στο

mlomv@otenet.gr

MIXAΛΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

Ανακοίνωση

Με την πλήρη αδιαφορία και την παντελή έλλειψη συ-

νεργασίας μεταξύ όλων των αρμοδίων βρίσκονται αν-

τιμέτωποι οι ρευματοπαθείς της Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης. Οι ασθενείς αυτοί που μέχρι

πρότινος εξυπηρετούνταν από τη Ρευματολογική Κλι-

νική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ενημερώνον-

ται τηλεφωνικά από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να

μεταβούν για τη θεραπεία και τις εξετάσεις τους στην

Κλινική του Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, ύστερα από

την αποχώρηση του μοναδικού ρευματολόγου, για

προσωπικούς λόγους. Δυστυχώς, η Διοίκηση αδιαφο-

ρεί για το γεγονός πως πολλοί από τους ασθενείς αυ-

τούς ενδεχομένως δεν έχουν τα μέσα να μεταβούν

300 τουλάχιστον χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους

για να προσέλθουν σε μια κλινική, η οποία δεν είναι

καν ενήμερη για το νέο όγκο ασθενών που καλείται

να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει. 

Την ίδια αδιαφορία επιδεικνύει και η αρμόδια Υγει-

ονομική Περιφέρεια, αλλά και το Υπουργείο Υγείας,

που παρά την από 5/02/2019 επιστολή διαμαρτυρίας-

καταγγελία μας, παραμένουν κυριολεκτικά άφαντοι

σε όλες μας τις κρούσεις για άμεση επίλυση του προ-

βλήματος. 

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δια στόματος

του ίδιου του Διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας,

εντός του επόμενου διμήνου δεν προβλέπεται η πλή-

ρωση της θέσης ρευματολόγου. Θεωρούμε, επομέ-

νως, απαράδεκτη την μακρά καθυστέρηση εκκίνησης

των απαραίτητων διαδικασιών, δεδομένου ότι όλοι

γνώριζαν τις προθέσεις του Επιμελητή της Ρευματο-

λογικής να αποχωρήσει και ότι υπάρχουν ενδιαφερό-

μενοι για την άμεση κάλυψη της σχετικής θέσης. Αντί

της έγκαιρης διευθέτησης του ζητήματος, οι ασθενείς

αναγκάζονται να υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπω-

ρία και οικονομική επιβάρυνση.

Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και δίχως περιορι-

σμούς πρόσβασης όλων των πολιτών στις δημόσιες

δομές υγείας οφείλει να αποτελεί βασική προτεραι-

ότητα ενός Κράτους. Κάθε εμπόδιο ανάμεσα στους

πολίτες και στο δικαίωμα στην υγεία πρέπει να αίρεται

άμεσα, δίχως χρονοτριβή και πάντα με μοναδικό γνώ-

μονα το συμφέρον των ασθενών. 

Αυτή λοιπόν η αδιαφορία και η απραγία των υπευθύ-

νων όλους αυτούς τους μήνες έχει οδηγήσει σε μια

εξευτελιστική για χιλιάδες ασθενείς κατάσταση, την

οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν καταδι-

κάζει απερίφραστα, απαιτώντας την άμεση επίλυση

του προβλήματος.

Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν 
Απαράδεκτη η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
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Παραλείπετε κάποιες φορές το πρωινό σας; Τρώτε
αργά το βράδι; Μήπως μερικές φορές δεν τρώτε καν
το βράδι;
Αν απαντήσατε ναι σε κάποιες ή σ’ όλες αυτές τις

ερωτήσεις, τότε μάλλον είστε ένας από τους πολ-

λούς ανθρώπους που τρώνε χωρίς πρόγραμμα. 

Η παράλειψη του πρωινού είναι μια κακή διατροφική

συνήθεια καθώς  έπειτα από τη μη λήψη τροφής κατά

τη διάρκεια της νύκτας, ο οργανισμός έχει ανάγκη

από ενέργεια για να λειτουργήσει σωστά.  Έτσι, μπο-

ρεί να νιώσετε αδυναμία συγκέντρωσης και όταν τε-

λικά πεινάσετε κοντά στο μεσημέρι,  να αναζητήσετε

τις περισσότερες φορές ένα σνακ.  

Στην περίπτωση αυτή, ένα φρούτο και μερικοί ξηροί

καρποί είναι μια υγιεινή επιλογή. Προσπαθήστε να

αποφύγετε μία εύκολη λύση, όπως η σοκολάτα, τα

πατατάκια ή οτιδήποτε ανθυγιεινό και προσπαθήστε

να μην τρώτε πολύ γρήγορα καθώς αυτό  μπορεί να

σας δημιουργήσει καούρα και δυσπεψία.

Την ώρα του μεσημεριανού, ακόμα και αν βρίσκεστε

στο γραφείο, συνιστάται να έχετε ένα χαλαρό γεύμα

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σας.  Αν παρόλα

αυτά, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώ-

σεων,  τρώτε συνήθως ένα σάντουιτς στη διαδρομή

για κάποιο meeting ή δουλεύοντας στο γραφείο σας,

πρέπει να γνωρίζετε οτι η γρήγορη λήψη τροφής,

είναι βασική αιτία για την εμφάνιση παλινδρόμησης.

Θα πρέπει επίσης να είστε προσεκτικοί και να μην κα-

ταναλώνετε τροφές  πλούσιες σε λιπαρά ή βαριά, πι-

κάντικα φαγητά. 

Αν πιστεύετε ότι όλα όσα αναφέρθηκαν αντικατο-

πτρίζουν μερικώς ή στο σύνολο τους τον τρόπο ζωή

σας, τότε ίσως ήρθε η στιγμή να σκεφτείτε τι πρέπει

να κάνετε για να τα αποφύγετε να σας εμφανιστούν

ξανά τα συμπτώματα της καούρας κα της δυσπεψίας.

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε: 

Να κάθεστε όταν τρώτε

Προετοιμάστε τα γεύματά σας εσείς οι ίδιοι ξέροντας

ότι δεν περιέχουν συστατικά που ερεθίζουν το στο-

μάχι σας

Μην παραλείπετε τα βασικά γεύματα της ημέρας

Κρατήστε ένα διατροφικό ημερολόγιο με ποιες τρο-

φές σας προκαλούν καούρα και δυσπεψία, ώστε να

τις αποφύγετε

Να τρώτε αργά και να μασάτε καλά την τροφή έτσι

ώστε να συγκεντρωθείτε  σε αυτό και να γευματίσετε

με συνθήκες ηρεμίας  αντί να τρώτε κάνοντας ταυτό-

χρονα πολλά πράγματα.

Μην ξαπλώνετε αμέσως μετά το βραδινό φαγητό.

Αφήστε τουλάχιστον  2 ώρες μεταξύ του βραδινού

φαγητού και της κατάκλισης. 

Μια καλή λύση με άμεση ανακούφιση, όταν τα συμ-

πτώματα επιμένουν, είναι να πάρετε ενα  φάρμακο

που περιέχει αλγινικά όπως το (Gaviscon Double Ac-

tion) που θα προμηθευτείτε απο το φαρμακείο. Τα αλ-

γνινικά έχουν διπλό μηχανισμό δράσης,  αφενός μεν

εξουδετερώνουν την περίσσεια του οξέος και αφε-

τέρουν ειναι τα μόνα που αναστέλλουν την γαστρο-

οισοφαγική παλινδρόμηση. Ετσι αντιμετωπίζουν

ταυτόχρονα την καούρα, δυσπεψία, αναγωγή οξέος,

υπεροξύτητα και τον στομαχικό πόνο. 

Ενα άλλο σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι οτι

δρουν άμεσα , καταπραϋνουν την καούρα σε 3 λεπτά,

ανακουφίζουν αποτελεσματικά την δυσπεψία, ενώ η

δράση τους συνεχίζεται για 4 ώρες. 

Για καλύτερη και σωστή δράση, να λαμβάνεται το

Gaviscon Double Action εντός μισής ώρας απο τη

λήψη του φαγητού. Είναι κατάλληλα για την αντιμε-

τώπιση των επίμονων μεταγευματικών και νυκτερινών

συμπτωμάτων, ενώ μπορουν να ληφθούν άφοβα απο

εγκύους και ηλικιωμένους. 

Να μην παραλείψετε να ενημερώσετε τον γιατρό σας,

αν διαπιστώσετε ότι τα συμπτώματα δεν υποχωρούν. 

Μανώλης Συμβουλάκης

Γαστρεντερολόγος και Δ/ντής Β’ Γαστρεντερολογικής

Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

. . . γ ια την υγειά μας

Tι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν δεν τρώμε με πρόγραμμα

Έλληνες και Βρετανοί ερευνητές, με επικεφαλής την
Ελευθερία Ζεγγίνη από το Κέντρο Helmholtz του Μο-
νάχου, ανακάλυψαν 52 νέα γονίδια και βιολογικούς
μηχανισμούς που σχετίζονται με την οστεοαρθρί-
τιδα.
Η ανακάλυψη ανοίγει δυνατότητες για την ανάπτυξη
νέων φαρμάκων στο μέλλον.
Η μελέτη, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα του είδους
της, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό γενετικής Nature
Genetics και ανέλυσε το πλήρες γονιδίωμα 77.052 αν-
θρώπων με την εν λόγω πάθηση και 378.169 υγιών.
Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή μυοσκελετική εκ-
φυλιστική πάθηση των αρθρώσεων, κυρίως στο γό-
νατο και στο ισχίο, από την οποία πάσχουν πολλά
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο (περίπου το
40% άνω των 70 ετών), οι οποίοι νιώθουν χρόνιους
πόνους και δυσκολεύονται να κινηθούν ελεύθερα.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική θε-
ραπεία, παρά μόνο φάρμακα που ανακουφίζουν από
τον πόνο, ενώ μια ύστατη λύση είναι η χειρουργική
επέμβαση για αντικατάσταση της άρθρωσης (όχι
όμως πάντα με το επιθυμητό αποτέλεσμα).
«Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πολύ κοινή ασθένεια,
που φέρνει κινητικές δυσκολίες και για την οποία δεν

υπάρχει θεραπεία.
»Πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη μελέτη της
οστεοαρθρίτιδας μέχρι σήμερα και βρήκαμε περισσό-
τερες από 50 νέες γενετικές αλλαγές που αυξάνουν
τον κίνδυνο για την εμφάνισή της.
»Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου με
στόχο την ανάπτυξη θεραπειών, οι οποίες θα βοηθή-
σουν εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν», δή-
λωσε η δρ Ζεγγίνη.
Από τα 52 γονίδια, τα δέκα ξεχωρίζουν, επειδή θα
μπορούσαν να γίνουν στόχος ήδη υπαρχόντων φαρ-
μάκων, τα οποία βρίσκονται είτε στο στάδιο της κλι-
νικής ανάπτυξης (όπως το αντικαρκινικό φάρμακο
LCL-161), είτε έχουν εγκριθεί για χρήση κατά της
οστεοαρθρίτιδας και άλλων παθήσεων (όπως το φάρ-
μακο Invossa).
Από ελληνικής πλευράς, πλην της δρος Ζεγγίνη, πρώ-
τοι συγγραφείς της μελέτης ήσαν η Ιωάννα Ταχματζί-
δου (Target Sciences-R&D, GSK Medicines Research
Centre) και Κωνσταντίνος Χατζηκοτούλας (Wellcome
Sanger Institute του Κέιμπριτζ και Ινστιτούτο Μετα-
φραστικής Γονιδιωματικής του Helmholtz Zentrum του
Μονάχου), ενώ συμμετείχε επίσης η Ελένη Ζεγγίνη.
medlabgr.blogspot.com

Eλληνίδα ανακάλυψε τα γονίδια 

της οστεοαρθρίτιδας!
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Την επιστροφή στα τρόπαια, μετά το 2013, και την κα-

τάκτηση του πρωταθλήματος πανηγύρισε στη Χίο η

Βουλιαγμένη, που αναδείχθηκε κυπελλούχος Ελλά-

δας στο πόλο γυναικών, νικώντας στον τελικό του

Φάιναλ 4 τον περσινό κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό

με 10-8. Ετσι πλέον οι δύο βασικοί αντίπαλοι για τα

πρωτεία στο χώρο του γυναικείου πόλου μετράνε και

από μια κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου, που

καθιερώθηκε πέρυσι από την Ομοσπονδία κολύμβη-

σης.

Εχοντας ως πρωταγωνίστριες την τερματοφύλακά

της, Αμερικανίδα Ασλεϊ Τζόνσον, και στην επίθεση

την 17χρονη Ειρήνη Νίνου, η Βουλιαγμένη έδειξε

πιο έτοιμη για τη συγκεκριμένη, πρώτη μεγάλη φε-

τινή κόντρα τίτλου απέναντι στον βασικό της αντί-

παλο, έχοντας ως όπλο την πολύ καλή άμυνα. Το

συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου από την αρχή

διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ στη με-

γαλύτερη διάρκεια του αγώνα (3-2, 4-3, 7-6), ενώ

στο τελευταίο οκτάλεπτο με ένα ξέσπασμα κατά-

φερε να το διευρύνει (9-7, 10-7), βάζοντας τις βάσεις

για τη σπουδαία νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-1, 2-3, 2-3.

Βουλιαγμένη: Τζόνσον, Χαραλαμπίδη Στ. 1, Χυδηριώτη

3, Ελληνιάδη, Κοκκινάκη, Ξενάκη 1, Νίνου Ε. 3, Πάτρα,

Κώτσια, Διαμαντοπούλου Β., Ράνεϊ 2, Μαστροκάλου,

Κοτσιώνη, Νίνου Π., Γιαννοπούλου.

Ολυμπιακός: Διαμαντοπούλου Χρ., Πλευρίτου Ελ.,

Εγκενς 2, Ελευθεριάδου, Μανωλιουδάκη, Αβραμίδου

3, Ασημάκη 1, Πλευρίτου Μ., Μπάκλινγκ, Πλευρίτου

Β., Τσουκαλά 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Σταματοπού-

λου, Παπαναστασίου Δ., Κανετίδου.

Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα η Ελληνική Ομοσπονδία

Ποδηλασίας (ΕΟΠ) βράβευσε τους κορυφαίους αθλητές

και αθλήτριες του 2018, τα σωματεία που πρωταγωνί-

στησαν την περασμένη χρονιά και πρόσωπα της οικογέ-

νειας της ποδηλασίας που πρόσφεραν επί 10ετίες στο

άθλημα. 
Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Χρήστος Βολικά-

κης, ο κορυφαίος Έλληνας ποδηλάτης, που βρίσκεται ανά-

μεσα στους καλύτερους του κόσμου έχοντας ως μεγάλο

του στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου και στους Ολυμ-

πιακούς αγώνες του Τόκιο, το 2020. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  (16/02), στο Αμφιθέατρο

της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), παρουσία του

Προέδρου της ΕΟΕ Σπύρου Καπράλου -που βράβευσε τον

Χρήστο Βολικάκη- και των Μανώλη Κολυμπάδη (Γεν. Γραμ-

ματέας ΕΟΕ), Ισίδωρο Κούβελο (Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμ-

πιακής Ακαδημίας), Ιάκωβο Φιλιππούση (εκπρόσωπος της

ΕΟΠ στην ΕΟΕ και ΓΓ στη ΔΕΜΑ), Μιχάλη Φυσεντζίδη (Αν-

τιπρόεδρος ΔΟΑ), Χριστιάνα Καλογήρου (Περιφερειάρχη

Βορείου Αιγαίου), τα περισσότερα μέλη του ΔΣ της ΕΟΠ

και πολλούς φίλους του αθλήματος της ποδηλασίας.

Η λίστα των βραβευθέντων:  

Χρήστος Βολικάκης - 1ος Όμνιουμ στην Γενική Κατάταξη

Παγκοσμίων Κυπέλλων, 2ος στο αγώνισμα Πόντων 5...

Παναγιώτης Καρατσιβής - 1ος στο Σκρατς και  2ος στο Ατο-

μικό Πουρσουίτ στην Παγκόσμια Κατάταξη Εφήβων,    

Στην κατηγορία Ανδρών οι: Δημήτρης Αντωνιάδης, Σωτήρης

Μπρέτας, Ζαφείρης Βολικάκης, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης, Στυλια-

νός Φαραντάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Δημήτρης Κουτσονικο-

λής, Ανάργυρος Σωτηρακόπουλος, Ιωάννης-Στέργιος Φαλιακάκης,

Αντώνιος Λέλας, Θεοχάρης Τσιάντος, Μιλτιάδης Γιαννούτσος,

Κωνσταντίνος Ανδριώτης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ

Κορτσιδάκης.

 Στην κατηγορία Εφήβων οι: Γεώργιος Γατής, Νικόλαος Μαραγ-

κός, Βασίλης Μαυριγιαννάκης, Ηλίας Πατεράκης, Νικόλαος Μου-

στακίδης.  

 Στην κατηγορία Παίδων οι: Σταμάτης Σαββάκης, Ηλίας Πατερά-

κης, Νικόλαος-Στέργιος Δράκος, Γεώργιος Τσιρογιάννης, Ιωάννης

Δαβαριάς, Νικόλας Γεωργιάδης. 

Στην κατηγορία Γυναικών: Αργυρώ Μηλάκη, Βαρβάρα Φασόη,

Ιωάννα Πλέγα-Γαβριλάκη, Δήμητρα Πλεσιώτη, Κωνσταντίνα Συν-

τζανάκη.

Στην κατηγορία Νεανίδων οι: Σοφία Λιοδάκη, Φωτεινή Νικήτα,

Αλεξάνδρα Αδάμ.

Στην κατηγορία Κορασίδων οι: Ελευθερία Ρηγοπούλου, Παναγιώτα

Μπέντα, Ειρήνη Καρούσου, 

Στην κατηγορία Masters οι: Λουκάς Καταπόδης, Γεώργιος Γκίνης,

Αθανάσιος Καβουρτζικλής, Βασίλης Κολιός, Πασχάλης Πασχαλό-

πουλος, Μιχαήλ Παπασάβας, Λευτέρης Ματσούκας. 

Ευχές με βασιλόπιτα στο

τμήμα  Γυμναστικής 

γυναικών στο Δήμο 3Β 

Το τμήμα Γυμναστικής Γυναικών του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης,  έκοψε την καθιερωμένη

πρωτοχρονιάτικη πίτα, σε χαρούμενη ατμόσφαιρα

μαζί με τη γυμνάστριά τους (δασκάλα τους) Σούλα

Κυριακίδου, στο Σύλλογο Αρης Βούλας, που γυμνά-

ζονται. Είναι δραστήριες, με ζωντάνια, κέφι και κά-

νουν  ωραίες εκδηλώσεις.

Παρών και ο πρόεδρος του Αρη Βούλας, Σταύρος

Πλακαντωνάκης. Δύο τα τυχερά φλουριά, δύο και οι

τυχερές της χρονιάς: Ελένη Στρογγυόγλου και Ντία

Παπαθανασίου. Όλες αντάλλαξαν ευχές και ευχήθη-

καν καλή χρονιά με υγεία.

Η κινητήρια ομάδα: Φιλίτσα Κοτσοβού, Χάριw Στα-

θάκη, Ευαγγελία Δανιγγέλη.

ΠΟΛΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το τρόπαιο η Βουλιαγμένη

Η ΕΟΠ βράβευσε του κορυφαίους του 2018

με πρώτο τον Χρήστο Βολικάκη
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE
«Ερυθρόλευκη» καταιγίδα στο Φάληρο

H ευρεία νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και

οι βαθμολογικές ανακατατάξεις στην κόντρα για τις θέσεις

της πρώτης πεντάδας ήταν αυτά που σημάδεψαν την 21η

αγωνιστική της Super League.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός ήταν καταιγι-

στικός στο β' μέρος και ανατρέποντας το σε βάρος του 1-0

των πρώτων 45 λεπτών νίκησε 4-1 την ΑΕΚ. Ετσι οι «ερυ-

θρόλευκοι» εδραιώθηκαν στη 2η θέση, αυξάνοντας την δια-

φορά από την «Ενωση» και παίρνοντας ψυχολογική

τόνωση ενόψει της ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου στο Eu-

ropa League. Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς (Πόνσε 3') και είχε

τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, στο οποίο οι γηπεδούχοι

ήταν μετριότατοι. Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα του

αγώνα στην επανάληψη. Ιδιαίτερα μετά το 60' ο Ολυμπια-

κός κυριάρχησε πλήρως και έφτασε στην ανατροπή με τα

γκολ των Καμαρά (50'), Φορτούνη (72', 87') και Χασάν (83').

Τη χαρά των «ερυθρολεύκων» μετρίασε ο σοβαρός τραυ-

ματισμός του Χριστοδουλόπουλου, ο οποίος χάνει το υπό-

λοιπο της σεζόν. Στην ΑΕΚ, εκτός από τη βαριά ήττα

υπάρχει προβληματισμός και για την κατάρρευση του β' μέ-

ρους.

Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ συνέχισε την πορεία του προς τον

τίτλο, με επιβλητική νίκη 5-1 επί του Απόλλωνα Σμύρνης

στη Ριζούπολη.

Τις ελπίδες του για είσοδο στην πρώτη τριάδα αναπτέρωσε

ο Ατρόμητος, που νίκησε 2-0 τον ΠΑΣ στα Γιάννενα (Κου-

λούρης 11', Ουαρντά 50') και πλησίασε την ΑΕΚ σε από-

σταση αναπνοής. Στην κόντρα για την 5η θέση, η εντός

έδρας «γκέλα» του Αρη, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Πα-

νιώνιο (Ματίγια 48' - Τσιούλης 56'), επέτρεψε στον Πανα-

θηναϊκό να μειώσει τη διαφορά του από τους

Θεσσαλονικείς χάρη στη νίκη του με 1-0 επί του Αστέρα

Τρίπολης στο ΟΑΚΑ (Αλτμαν 16'). Στα της ουράς, σημαντικό

βήμα παραμονής έκανε η Λαμία, με την εκτός έδρας νίκη

της επί του ΟΦΗ με 3-2. «Ανάσα» και για τον Λεβαδειακό,

μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού. Τέλος, ΑΕΛ και Ξάνθη

έμειναν στο 1-1.

CHAMPIONS LEAGUE

Ξεχώρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης

Η μεγάλη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0 επί της Γιου-

βέντους, χάρη στην οποία απέκτησε σημαντικό προβάδισμα

πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League, ήταν

το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην τελευταία «πράξη» των

πρώτων αγώνων της φάσης των «16». 

Αγκαλιά με την πρόκριση βρίσκεται και η Μάντσεστερ Σίτι,

μετά τη νίκη 3-2 επί της Σάλκε στη Γερμανία (και ενώ μέχρι

το 85' έχανε 2-1). 

Αντίθετα, ανοιχτά παραμένουν τα ζευγάρια Λιόν - Μπαρ-

τσελόνα και Λίβερπουλ - Μπάγερν Μονάχου, στα οποία οι

πρώτοι αγώνες έληξαν ισόπαλοι χωρίς γκολ.

FIBA INTERCONTINENTAL CUP

Παγκόσμια η ΑΕΚ

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελ-

λάδας, η ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου κατακτών-

τας και το Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA, νικώντας 86-70

τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο στον τελικό του Φάιναλ 4 που

έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ηταν ο τρίτος τίτλος για την

ΑΕΚ σε διάστημα ενός χρόνου, καθώς έχει μεσολαβήσει

και η κατάκτηση του FIBA Champions League τον περα-

σμένο Μάη. Παράλληλα, η «Ενωση» έγινε η τρίτη ελληνική

ομάδα που κατακτά το Διηπειρωτικό, μετά τον Παναθη-

ναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ έδειξε τις διαθέσεις της ήδη από τον ημιτελικό απέ-

ναντι στην πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Σαν Λορέν-

τζο, την οποία συνέτριψε με 86-74. Με «αέρα» από την

εντυπωσιακή επικράτηση, η ελληνική ομάδα κυριάρχησε και

στον τελικό, με πρωταγωνιστή τον Θίοντορ, απέναντι στη

Φλαμένγκο του Βαρεζάο, ενός από τους σπουδαιότερους

Βραζιλιάνους παίκτες. Στο 4ο δεκάλεπτο σήμανε η ώρα του

Θίοντορ και σε συνδυασμό με την καθοριστική συμβολή των

Τζέιμς και Λαρεντζάκη σε άμυνα και επίθεση, η ΑΕΚ έβαλε

τις βάσεις για τη σπουδαία επιτυχία.

ΑΕΚ: Χάντερ 4, Τζέιμς 12, Ματσιούλις 17, Σαντ-Ρος 8,

Θίοντορ 22, Γκρίφιν, Λαρεντζάκης 10, Σάκοτα 11, Τσαλμ-

πούρης, Ξανθόπουλος 2.

Φλαμένγκο: Μπάλμπι 9, Ολιβίνια 4, Ροσέτο 3, Μαρκίνιος 21,

Βαρεζάο 15, Κρεζένι 2, Ντος Αντος 5, Μινέιρο 2, Νέσμιτ 7,

Ράμος 3.

Η Σαν Λορέντζο πήρε την 3η θέση στη διοργάνωση, νικών-

τας 77-59 τους Οστιν Σπερς στον μικρό τελικό.

ΜΠΑΣΚΕΤ

«Καμπάνα» -6 στον Ολυμπιακό
Βαριά ήταν η «καμπάνα» του αθλητικού δικαστή στον Ολυμ-

πιακό για την απόφασή του να αποχωρήσει στο β' μέρος του

ημιτελικού Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» τιμωρήθηκαν με αφαίρεση 6 βαθμών από το πρω-

τάθλημα της Basket League και πρόστιμο 7.000 €.

Με τα νέα δεδομένα ο Ολυμπιακός υποχωρεί στην 6η θέση

της βαθμολογίας της Basket League.

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

«Μίλησαν» εμπειρία και βολές για τον ΠΑΟ

Με όπλο την εμπειρία του, που του χρειάστηκε αρκετά στα

τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το φετινό Κύ-

πελλο Ελλάδας νικώντας 79-73 τον ΠΑΟΚ, μετά από έναν

συναρπαστικό σε εξέλιξη τελικό στο κλειστό «Δύο Αορά-

κια» του Ηρακλείου. Για μια ακόμα φορά ο αγώνας εξελίχ-

θηκε σε γιορτή στις εξέδρες, μετά την απόφαση της

Ομοσπονδίας να διεξαχθεί ο τελικός παρουσία κυρίως μα-

θητών από τα σχολεία της Κρήτης (στις δύο ομάδες δόθη-

καν μόνο 40 προσκλήσεις έκαστη).

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στη 19η κατάκτηση σε 44 διοργα-

νώσεις Κυπέλλου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία

του στο θεσμό. Παράλληλα ήταν ο 62ος τίτλος στην Ιστο-

ρία του τμήματος μπάσκετ του «Τριφυλλιού», ενώ διεύρυνε

και ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ, κατακτώντας τίτλο για 24ο

συνεχόμενο χρόνο. Σε έναν από τους καλύτερους τελικούς

των τελευταίων ετών, οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν κα-

ταπληκτικό ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια τα βρήκαν σκούρα

απέναντι στον ΠΑΟΚ και χρειάστηκαν στα τελευταία λεπτά

την εμπειρία τους και την ευστοχία στις βολές προκειμένου

να κατακτήσουν το τρόπαιο.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2019 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Την πρωτιά στον όμιλο των προκριματικών για το Παγκό-

σμιο Κύπελλο του 2019 αγκάλιασε η Εθνική ανδρών μετά

τη νίκη στο Ηράκλειο επί της Γεωργίας με 81-69 για την

11η και προτελευταία αγωνιστική. Σημειώνεται ότι η

Εθνική με απολογισμό 10 νίκες - 1 ήττα έχει ήδη εξασφα-

λίσει την πρόκριση στην τελική φάση στην Κίνα. Θέλει

ακόμη να σφραγίσει την πρωτιά στο τελευταίο εκτός

έδρας ματς κόντρα στη Γερμανία (24/2 19.00 ΕΡΤ). Μάλι-

στα, μετά τη χτεσινή ήττα των Γερμανών από το Ισραήλ η

Εθνική είναι πρώτη ακόμα και σε περίπτωση ήττας με λι-

γότερο από 7 πόντους. Ωστόσο η νίκη είναι το ζητούμενο

προκειμένου η Ελλάδα να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών

στην κλήρωση της FIBA για την τελική φάση.

Στο προχθεσινό παιχνίδι η Εθνική αν και έκανε τα εύ-

κολα... λιγότερο εύκολα στην 4η περίοδο, όταν απώλεσε

διαφορά 22 π., εντούτοις δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα από

τους αντιπάλους. Με πρωταγωνιστή τον Κόνιαρη και την

εμπειρία των Μπουρούση, Βασιλόπουλου, το ελληνικό

συγκρότημα απέκτησε εξαρχής τον έλεγχο του αγώνα και

σημαντική διαφορά στο σκορ μέχρι το ημίχρονο (19-7 στο

6' και 23-12 στο 9') την οποία έφθασε στο +22 (57-35) στο

25'. Ενα χαλάρωμα των διεθνών καθώς και η ζώνη των Γε-

ωργιανών έδωσαν το δικαίωμα στους αντιπάλους, με

μπροστάρη τον Μακ Φάντεν, να μειώσουν σε μόλις 5 π.

στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου (68-63). Το... ξύπνημα

της ελληνικής ομάδας και η αμυντική βελτίωση δεν επέ-

τρεψαν στους αντιπάλους να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Καταδικάζει την ένταξη ερασιτεχνικών

αγώνων στο στοίχημα

Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του ερασιτεχνικού πο-

δοσφαίρου θέτει ο Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Παικτών

Αχαΐας (ΣΕΠΑ), με αφορμή την ένταξη παιχνιδιών για τα

προημιτελικά του Κυπέλλου της τοπικής ΕΠΣ σε στοιχη-

ματικές εταιρείες του εξωτερικού. 

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΠΑ, μεταξύ

άλλων εκφράζει την ανησυχία του για την ένταξη αγώνων

ερασιτεχνικών κατηγοριών στα πλοκάμια του αθλητικού

τζόγου, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη για

χειραγώγηση, απάτη κ.λπ. Παράλληλα αναδεικνύει την

άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, τις συνολικές πολιτικές

αδιαφορίας της πολιτείας για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό,

που αντανακλώνται και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

ΕΦΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 75-65

Τα όνειρα του Ολυμπιακού για μια θέση στην τετράδα της

βαθμολογίας της Ευρωλίγκας και πλεονέκτημα έδρας στα

προημιτελικά «πνίγηκαν» χτες στον Βόσπορο. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» γνώρισαν ήττα 75-65 από την Εφές στην Κων-

σταντινούπολη για την 23η αγωνιστική και εκτός

απροόπτου μένουν εκτός τετράδας, καθώς η τουρκική

ομάδα αύξησε τη βαθμολογική διαφορά της από τον Ολυμ-

πιακό στις 3 νίκες (15-8 η Εφές, 12-11 ο Ολυμπιακός) και

παράλληλα απέκτησε πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθ-

μίας, καθώς υπερκάλυψε τη διαφορά των 8 πόντων με την

οποία είχε ηττηθεί στο ΣΕΦ. Ο δε Ολυμπιακός υποχώρησε

στην 6η θέση και πλέον κινδυνεύει θεωρητικά μέχρι και με

αποκλεισμό από τα πλέι οφ στις εναπομείνασες 7 αγωνι-

στικές.
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