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H παραλία της Αγίας

Μαρίνας Κορωπίου

“εξαφανίστηκε”

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

«..Τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ απράγ-
μονα ἀλλά ἀχρεῖον νομίζομεν».

Θουκυδίδης

(Αυτόν που δεν συμμετέχει σ’ αυτά – στα κοινά –

ΔΕΝ τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά ΑΧΡΗΣΤΟ).

«Όλοι θα θέλαμε
να ψηφίσουμε
τον καλύτερο,
αλλά δεν είναι
ποτέ υποψή-
φιος», έλεγε ο

Αμερικανός Kim

Hubbard, χαριτο-

λογώντας.

Κατ’ αρχήν αμφι-

σβητώ κατά πόσον

είναι ο “καλύτε-

ρος”, αφού δεν

συμμετέχει στα

κοινά, κατά πως ορίζει ο ημέτερος Θουκυδί-

δης, (τον οποίο θαυμάζω, ενώ τον απεχθανό-

μουν ως μαθητής, έτσι που μας το δίδασκαν).

Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ώστε

να καταλήγουμε εύκολα σε συμπεράσματα, -
θετικά ή αρνητικά. 

Γιατί τον καιρό του Θουκυδίδη, «ο μετέχων
κρίσεως και αρχής»1 πολίτης δεν ήταν απλά

“άτομο”, μια τυχαία βιολογική οντότητα του εί-

δους των πρωτευόντων “άνθρωπος”. Ήταν ση-

μαντικό, αναπόσπαστο κύτταρο του

οργανισμού, «Κοινωνία»!

«Και τέτοια πολιτική συνείδηση είχαν, ώστε

αγωνίζονταν μεταξύ τους όχι για το ποιος θα

επικρατήσει εξοντώνοντας τους άλλους – όπως

κάνουν οι σύγχρονοι πολιτικοί μας – (...) αλλά
για το ποιος θα προσφέρει πρώτος τις υπηρε-
σίες του στην Ελλάδα», λέει ο Ισοκράτης2.

Με τέτοιες προϋποθέσεις... προφανώς κατεβαί-

νουν στον πολιτικό στίβο των εκλογών τα κόμ-

ματα και οι πολιτευτές και στην εποχή μας!! Έτσι

τουλάχιστον νόμιζα, αφελώς Συνέχεια στη σελ. 2

Ο Υποψήφιος

Κώστας Βενετσάνος

Aστική αναζωογόνηση 
και ανάπλαση πόλεων
Ενα ελπιδοφόρο  σχέδιο νόμου

Σελίδα 10

“Σκαλοπάτι - 
Αγ. Χαράλαμπος”  

Ραφήνας, 
δεν δεσμεύονται από
τη δασική νομοθεσία

Σελίδα 6

Συνέδριο Φιλοσοφίας 
“Περί ευδαιμονίας”

Σελίδα 6

“Το 
ζητούμενο

είναι, 
το 2050 να μη

χρειάζεται
θέρμανση 

με ηλεκτρική
ενέργεια 

ή καύσιμη
ύλη”
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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

μέχρι πρότινος, και απέφευγα ν’ αναμειχθώ, από

μετριοφροσύνη, αφού τόσο σπουδαίοι άνδρες

(και γυναίκες) είχαν αναλάβει αυτό τον σημαν-

τικό ρόλο, πολλοί των οποίων μάλιστα, «κληρο-

νομικώ δικαιώματι»!

Ε, έλεγα, ας μην το επιχειρήσω κι εγώ, αφού μά-

λιστα δεν έτυχε, ως σπερματοζωάριο να βρεθώ

στις σπερματοδόχους κύστεις κάποιου διακεκρι-

μένου πολιτικού!...

Έκανα λάθος!

Για τον «υποψήφιο», ιδιαίτερα σ’ αυτό το καλπο-

νοθευτικό εκλογικό σύστημα της νόθας αναλο-

γικής, όπου η ψήφος των ψηφοφόρων αποκτά

ιδιαίτερη, άνιση ισχύ ανάλογα με την επιλογή

του – κι όπου το 21% ή το ένα πέμπτο, όπως στις

πρόσφατες ευρωεκλογές, υπεξαιρείται από τα

κόμματα που λαμβάνουν < 3%  – και ακόμα με-

γαλύτερη ισχύ αποκτά αν επιλέξει το πρώτο

κόμμα που λαμβάνει «μπόνους» 50 βουλευτικές

έδρες, δηλαδή το 1/6 του συνόλου των τριακο-

σίων και που αποτελεί, εν μέρει «δικαιολογη-

μένα» ψυχολογικώς, το λόγο που ο ψηφοφόρος

στρέφεται προς τα ισχυρότερα κόμματα. 

Για τον υποψήφιο, λοιπόν, πρέπει να γραφτεί ένα

ιδιαίτερο βιβλίο· για τον υποψήφιο και τον ψη-

φοφόρο!

Τώρα, στην έκταση ενός άρθρου, την παραμονή

των εκλογών, ελάχιστα και μάλιστα πειστικά,

μπορείς να γράψεις.

Ξέρετε πόσοι φίλοι συμπολίτες μου είπαν, όταν

είδαν την υποψηφιότητά μου ως βουλευτού Ανα-

τολικής Αττικής με το Ε.ΠΑ.Μ. του Δημήτρη Κα-

ζάκη, «καλά, δεν έβαζες με ένα μεγάλο κόμμα,
ώστε να σε ψηφίσουμε, γιατί πράγματι σ᾽εκτι-
μούμε και το αξίζεις...»!

Φίλοι μου, σας ευχαριστώ για την εκτίμηση που

τρέφερε για το πρόσωπό μου. Σας πληροφορώ

όμως, αν δεν το γνωρίζετε, ότι στα κόμματα

αυτά, ξέρετε τι διαγκωνισμός, τι στριμωξίδι γί-

νεται, για το ποιός θα επιλεγεί να συμπεριληφθεί

στα ψηφοδέλτια;

Κι ακόμα τι κομματικές διεργασίες, ίντριγκες και

δοσοληψίες γίνονται στα διάφορα “όργανα”, για

να επιλεγείς;

Τέλος, ασχέτως των παραπάνω απεχθών, σας

διαβεβαιώ πως αν μου γινόταν πρόταση, από

ένα εκ των τριών κομμάτων που διακυβέρνησαν

τη χώρα τα τελευταία χρόνια, θα αρνιόμουν

ρητά και κατηγορηματικά, γιατί δεν θα ήθελα να

συνδέσω το όνομά μου με ό,τι με κάνει να αι-

σθάνομαι ντροπή και απέχθεια.

Τα κόμματα αυτά έχουν όνομα και είναι γνωστά:

ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝ.ΑΛ) – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Τα κόμματα αυτά και οι πολιτειακοί θεσμοί

είναι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία και τον ελ-

ληνικό λαό και η λογοδοσία τους ΔΕΝ εξαντλεί-

ται με τις καλπονοθευτικές, εκβιαστικές και

κατευθυνόμενες εκλογές.

Κατευθυνόμενες, όχι μόνο από τους μηχανι-

σμούς των «μεγάλων» κομμάτων – που τα δύο

πρώτα εξ’ αυτών (ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.) χρωστούν 400

περίπου εκατομμύρια, αλλά και κυρίως από τα

συστημικά μεγάλα κανάλια, που «υπνωτίζουν»,

διαμορφώνουν και κατευθύνουν την κοινή

γνώμη.

Έτσι, τώρα, το ερώτημα που μου ετέθη, στην

αρχή του παρόντος, - γιατί δεν πήγα με ένα «με-

γάλο» κόμμα –αντιστρέφεται και επιστρέφεται

στους καλούς μου φίλους:

«Γιατί δεν ψηφίζετε ένα μικρό κόμμα της επιλο-

γής σας, για να το κάνετε μεγάλο, κι αν συμπέ-

σετε σ’ αυτό που κι εγώ επέλεξα (είχα δυο

προτάσεις, που τις τιμώ αμφότερες) θα σας δι-

νόταν η έμπρακτη ευκαιρία να εκφράσετε την

προτίμησή σας και την εκτίμησή σας στο πρό-

σωπό μου».

Ούτως ή άλλως, σας ευχαριστώ και πάλι.

――――――

1. Αριστοτέλης: ΠΟΛΙΤΙΚΑ, βιβλίο Γ΄.

2. Ισοκράτης: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, 49.

Ο Υποψήφιος

Ύποπτη ομάδα συλλέγει στοιχεία από
Κορωπιώτες... Σελ. 6

Βανδαλισμοί σε περίπτερα ΣΥΡΙΖΑ Σελ. 6

Από το ΦΑΟΣ στο ΧΑΟΣ
Σεβαστή Στρογγυλού Σελ. 8

Ωγυγία, το νησί της Καλυψούς!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Σπάμε το δίπολο στην Αλλαγή!
Βάσια Αναστασίου Σελ. 12

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Γιατί ψηφίζω Δημήτρη Τσανικλίδη Σελ. 13

Απιστίας Εγκώμιον
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Ο κόσμος των νοημάτων” Σελ. 15

Erasmus στο Δημοτικό Σχολείο Βου-
λιαγμένης Σελ. 15

Διαβάστε ακόμη

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
για σύνδεση ακινήτων στο

Δήμο Παιανίας - Γλυκά Νερά.
Η ΕΥΔΑΠ καλεί τους ιδιοκτήτες... 

Σελίδα 18

Επιτροπή Διαβούλευσης στο ΒΒΒ

για Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό

Την Eπιτροπή Διαβούλευσης κάλεσε ο Δήμος ΒΒΒ,

την Παρασκευή 5 Ιουλίου, ώρα 12 το πρωί για να συ-

ζητηθούν τα σοβαρότατα θέματα: 

«1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη του

προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

2. Υποβολή προτάσεων για το προσχέδιο του Προϋπο-

λογισμού 2020 και

3. Υποβολή προτάσεων για το προσχέδιο του Προ-

γράμματος δράσης 2020.

Βέβαια, όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Διαβού-

λευσης, έχει απαξιωθεί και από τα μέλη που συμμετέ-

χουν, (αν και πολλοί διαγκωνιστηκαν για να μπουν

μέσα), και από το Δήμο ΒΒΒ, που το βάζει πρωινή ώρα,

όταν όλοι είναι εργαζόμενοι.

Όλοι γνωρίζουν ότι στην 1η πρόσκληση θα ανταποκρι-

θούν ελάχιστοι και στη δεύτερη πρόσκληση θα συζη-

τηθούν τα σοβαρότατα θέματα με πέντε ανθρώπους...

Η δεύτερη πρόσκληση είναι για τη Δευτέρα 8 Ιουλίου

στις 12 το πρωί.

Aντιδρά η εταιρεία στην

Κ.Υ.Α. για το “Ελληνικό”

Οι γενικοί κανόνες οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρ-

κου Πρασίνου και Αναψυχής (με τους όρους δόμησης και

τις χρήσεις γης), περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ) για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην

αεροδρόμιο του Ελληνικού, η οποία εγκρίθηκε από τη Γε-

νική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και κοινοποιήθηκε

στηνε εταιρεία Lamda Development, η οποία έχει αναλά-

βει  το έργο στον χώρο του πρώην αεροδρομίου.

Βέβαια, για άλλη μια φορά, στον προεκλογικό ορυμαγδό,

η εταιρεία αντιδρά στους όρους δόμησης και τις χρήσεις

γης, γιατί προφανώς ελπίζει να τα έχει όλα δικά της... 
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Η πρώτη περίοδος των  καλοκαιρι-

νών πολιτιστικών εκδηλώσεων

του Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ

Σφηττός  με την επωνυμία «ΣΦΗΤ-

ΤΕΙΑ 2019» ξεκίνησε τη Δευτέρα

1 Ιουλίου 2019 με την καθιερω-

μένη μουσική συναυλία της Δημο-

τικής Φιλαρμονικής στο ανοιχτό

δημοτικό θέατρο πλ.Δεξαμενής

και συνεχίζει. 

Συναυλία Τζαζ
Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, στις 9 το

βράδυ, η καθιερωμένη πλέον, συναυλία

Τζαζ.  Οι  διεθνούς φήμης μουσικοί του

είδους, Γιώργος Τρανταλίδης, Αttila

Lazlo, Leonardo Corradi και το συγκρό-

τημα «Interchange Trio» των ελλήνων

μουσικών, Τάκη Αναγνωστόπουλο, Ηλία

Τσαγκάρη και Λάμπρο Παπανικολάου

έχουν ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα

στον απόηχο των εθνικών εκλογών της

Κυριακής 7ης Ιουλίου 2019 σε μια βρα-

διά που αξίζει να παρακολουθήσουν

όλοι όσοι αγαπούν την μουσική και τους

αυθεντικούς καλλιτέχνες της σκηνής

της Τζαζ.

Χορευτικά 

Λυκείων Ελληνίδων
Σημαντικές χορευτικές παραγω-

γές,  του Λυκείου Ελληνίδων Κο-

ρωπίου και άλλων 5  χορευτικών

ομάδων από Λύκεια Ελληνίδων -

με το σύνολο των χορευτών να

αγγίζουν τους 150, θα εξελιχθούν

στις 10 Ιουλίου 2019, 21:00 

Χορευτικά εθνοτοπικών

συλλόγων
Χορευτικά συγκροτήματα των εθνοτο-

πικών συλλόγων, Ηπειρωτών, Κρητών,

Ποντίων, Θρακιωτών, θα εξελιχθούν

με τη συνοδεία του μουσικού συγκρο-

τήματος «Πεντάηχον» στις 12 Ιου-

λίου, 21:00. 

Θεατρικές παραστάσεις

Παιδικές και εφηβικές θεατρικές πα-

ραστάσεις (από το Θίασο της Κάρμεν

Ρουγγέρη το Σάββατο 13 Ιουλίου

2019, και της θεατρικής εφηβικής ομά-

δας του ΝΠΔΔ Σφηττός την Κυριακή

14 Ιουλίου 2019 αντίστοιχα) καθώς και

θεατρική παράσταση ενηλίκων με

κλασσικό έργο-κωμωδία του Ουίλιαμ

Σαίξπηρ από το αντίστοιχο θεατρικό

σχήμα του ΝΠΔΔ Σφηττός, στις 5 Ιου-

λίου 2019. 

Η πρώτη περίοδος του Ιουλίου κλείνει,

την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 στις 21:30,

με την παραδοσιακή, λαϊκή και νησιώ-

τικη βραδιά στον ΝΑΟ Κέκρωψ στην

π. Αγίας Μαρίνας, την παραμονή του

εορτασμού της μεγαλομάρτυρος

Αγίας Μαρίνας.(Μεγάλη εορτή για το

Δήμο Κρωπίας και το Ιερό Προσκύ-

νημα Αγίας Μαρίνας Αλυκού στην πα-

ραλιακή Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου).

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

“Σφήττεια 2019” στο ΚορωπίΟι δρόμοι της φιλίας
The Roads of Friendship

Ravenna Festival - Oρχήστρα Νέων

Luigi Cherubini – Riccardo Muti

Ο Ρικάρντο Μούτι, «ο μαέστρος των μαέστρων» όπως έχει

χαρακτηριστεί από τη διεθνή κριτική, επιστρέφει στο Ηρώ-

δειο με μία μοναδική συναυλία-γιορτή για τη δύναμη της

μουσικής, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 9 Ιουλίου και ώρα

21:00. Έντεκα χρόνια μετά, ο Μούτι επιλέγει τη χώρα μας

ως σταθμό για το 23ο ταξίδι των «Δρόμων της Φιλίας», του

προσωπικού του πρότζεκτ στο Φεστιβάλ της Ραβέννας, που

εδώ και χρόνια ενώνει διάφορους λαούς διά μέσου της μου-

σικής. 

Ο Ρικάρντο Μούτι, από τους σπουδαιότερους μαέστρους

στον κόσμο, έχει κατακτήσει πολυάριθμα βραβεία και διευ-

θύνει κορυφαίες ορχήστρες, ανάμεσα στις οποίες οι φιλαρ-

μονικές του Βερολίνου και της Βιέννης και η Συμφωνική

Ορχήστρα του Σικάγου, στην οποία είναι διευθυντής από το

2010, ενώ έχει μακροχρόνια και στενή συνεργασία με το

Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. Με αυτή τη συναυλία, που οι

λάτρεις της μουσικής αναμένουν με ενθουσιασμό, ο Μούτι

επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στη χώρα μας, την οποία

αγαπά πολύ και δηλώνει θερμός φιλέλληνας. Ο ίδιος θεω-

ρεί πως η Αθήνα είναι ένας αναγκαίος σταθμός για τους

«Δρόμους της Φιλίας», καθώς η Ελλάδα και η Ιταλία είναι

δύο χώρες με πολλά κοινά στοιχεία, αλλά και με τεράστια

συμβολή στον δυτικό πολιτισμό. 

Υπό την μπαγκέτα του Μούτι, Ιταλοί και Ελληνες μουσικοί

και χορωδοί θα παρουσιάσουν μαζί τη δημοφιλέστατη 9η

Συμφωνία του Μπετόβεν, αναδεικνύοντας την έκκληση για

αδελφοσύνη που χαρακτηρίζει την «Ωδή στη χαρά».

Συμμετέχουν μουσικοί από την Ορχήστρα Νέων Luigi

Cherubini, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορ-

χήστρα Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα

και χορωδία της ΕΡΤ, τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων,

την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, τη χορωδία Coro

Costanzo Porta με διευθυντή τον Αντόνιο Γκρέκο, και τη

Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων με

διευθυντή τον Σταύρο Μπερή.
Τζωρτζίνα Καλέργη

Ημέρα χορού
8 Ιουλίου 2019

Η Πειραιώς 260 για μια ακόμα φορά «καταλαμβάνεται» από

τον χορό. Μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη απόπειρα στο

περσινό Φεστιβάλ, το εγχείρημα συνεχίζεται.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

8 Ioυλοίου

11.00 – 12.30 Οι Δράκοι που Χορεύουν - Dancing Dragons
για παιδιά από 6-12 ετών
Κινητικό μάθημα με την Ιωάννα Τουμπακάρη

Το παιδί έρχεται σε επαφή με βασικές ιδέες του σύγχρονου

χορού, ενώ παράλληλα προσεγγίζει ποιότητες του παρα-

δοσιακού κουνγκ φου. Γνωρίζει το σώμα του και τις ποικί-

λες δυνατότητες του μέσα από ετερογενή στοιχεία με

στόχο μια διαφορετική συνειδητοποίηση και έκφραση. Με-

τακίνηση στον χώρο, μουσικότητα, συντονισμός, ταχύτητα,

έκρηξη καθώς και παιχνίδι μας περιμένουν για εξερεύνηση

στην Πειραιώς 260!

Η βεβαίωση συναίνεσης για τη συμμετοχή των παιδιών πρέ-

πει να προσκομιστεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την

ημέρα του σεμιναρίου. Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές

ανηλίκων χωρίς συναίνεση.

Κατεβάστε τη βεβαίωση εδώ: http://greekfestival.gr/wp-con-

tent/uploads/2019/05/Dilosi-synainesis-anilikwn.pdf

Η παρουσία των συνοδών στον χώρο του σεμιναρίου είναι

απαραίτητη. Για τα μαθήματα είναι απαραίτητη η προεγ-

γραφή στο seminars@greekfestival.gr

13:00 – 15:30 Χορογραφικά Aποτυπώματα / Infinite Poten-

tials: Choreographic Traces 

Εργαστήριο

Σύλληψη Ιδέας / Συντονισμός: Έλενα Νοβάκοβιτς & Ροδιά

Βόμβολου. Μια ανοιχτή διαδραστική συνάντηση-συζήτηση

για τη διερεύνηση της έννοιας και των πρακτικών της σύγ-

χρονης χορογραφίας. Χορογράφοι, θεωρητικοί του χορού,

δραματουργοί, επιμελητές, καθώς και θεατές προσκαλούν-

ται να αποτυπώσουν σε έναν «χάρτη» ίχνη χορογραφικών

πρακτικών.

17:00-18:30 Αφρικάνικος Χορός για άτομα με και χωρίς

αναπηρία με τη συνοδεία ζωντανών κρουστών

Κινητικό μάθημα με τη Στέλλα Σπύρου. Μπορούν να συμ-

μετάσχουν άτομα με προβλήματα κίνησης, όρασης ή ακοής.

19:00 – 21:00 Return Trip

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού/καλλιτεχνικού προγράμμα-

τος. Τί γίνεται μετά την αποφοίτηση από μια επαγγελματική

σχολή χορού; Ποιές οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για τη με-

τάβαση από τη σπουδή στην επαγγελματική ζωή ενός χο-

ρευτή; 

21:30 – 22:30 Γνωριμία με χορογράφους – μια διαφορετική

παράσταση. Κοινές ερωτήσεις, συγκεκριμένος χρόνος, δια-

φορετικά υλικά.

Είσοδος ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις χορού.

«Οι πέτρες μιλούν» 

Στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Βυζαντινό Μουσείο και στην Αρχαία Αγορά θα

φιλοξενηθεί η επιτυχημένη πολιτιστική δράση «Οι πέτρες μιλούν», μία προ-

σφορά της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού

(ΕΞΑΑΑ) στους επισκέπτες της Αθήνας και στους Αθηναίους, με Θεατρικά

δρώμενα βασισμένα στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

Εφέτος, μάλιστα, η ΕΞΑΑΑ ενώνει τις δυνάμεις της με τον Διεθνή Αερολιμένα

Αθηνών στη συνδιοργάνωση της δράσης. 

«Οι πέτρες μιλούν» είναι πρωτότυπες εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα, που πραγματοποιούνται για τρίτη χρονιά, έχοντας πλέον δημιουργήσει

θεσμό για την πόλη. 

Επί τρεις μήνες, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο νέοι ηθοποιοί

ερμηνεύουν κείμενα της Αρχαίας και Βυζαντινής Γραμματείας σε μουσεία και

αρχαιολογικούς χώρους σε τρεις γλώσσες (ελληνικά- αγγλικά -γαλλικά).

Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή,

κατά τις ώρες 11 π.μ έως 1μ.μ. Η έναρξη έγινε στις 5 Ιουλίου από το Βυζαντινό

και Χριστιανικό Μουσείο (αίθριο). Ακολουθούν τον Σεπτέμβριο ο αρχαιολογι-

κός χώρος της Αρχαίας Αγοράς και τον Οκτώβριο το Μουσείο Ακρόπολης (αί-

θριο).  Η παρακολούθησή τους είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019
Ανοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 – Νύχτες

Αλληλεγγύης και ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει το

πρόγραμμα εκδηλώσεων καλώντας όλους και όλες να

συμμετέχουμε για πέμπτη συνεχή χρονιά στη μεγάλη

γιορτή της πόλης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμ-

βρίου, με ελεύθερη είσοδο. Κάνουν πρόσκληση για προ-

σφορά τροφίμων. Ώρα έναρξης 9 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6, Θεατρική παράσταση

Ο δράκος του Ευγένιου Σβαρτς, από τη Θεατρική Ομάδα

του Συλλόγου «Αργώ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 10, Συναυλία

The Bittersweet Rock, Pop, Psychedelic Rock

ΠΕΜΠΤΗ 11, Θεατρική παράσταση

Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού η Διάφανη σε κείμενο και σκη-

νοθεσία Περικλή Μοσχολιδάκη με τη Μάγδα Κατσιπάνου,

από το Θέατρο Άλφα.Ιδέα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12, Συναυλία

Λία Βίσση - 4 Συχνότητες. Από το ρεμπέτικο μέχρι τη τζαζ

και από την ελληνική και κυπριακή παραδοσιακή μουσική

μέχρι το θεατρικό τραγούδι και το ροκ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13, Συναυλία

Νίκος Ζιώγαλας & Μάνος Πυροβολάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 17, 

Συναυλία με τους Mode Plagal

“Ναυτίλος” -  3ο Φestival

Τεχνών στην Κερατέα

Το καλλιτεχνικό και εικαστικό φεστιβάλ – θεσμός της Κε-

ρατέας,  επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην

πόλη στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2019.

Το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Συνδέσμου, καθώς

και τα κτίρια “Μήτρου”, “Παναγιωταράκου”, “Ζαμπέτρου”,

“Μανώλη”, “Λιέπουρη” και “Βαζένιου” από μία παλαιά γει-

τονιά της Κερατέας μετατρέπονται σε έναν πολυχώρο

τεχνών και δράσεων. Αυλές σπιτιών μιας άλλης εποχής

αξιοποιούνται εκ νέου από τη “ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ”, υποδέχον-

ται τα εκθέματα του Φεστιβάλ και χρησιμοποιούνται ως

δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο παρελθόν και το

παρόν.  Οι επισκέπτες θα είναι σε θέση να εξερευνήσουν

και να θαυμάσουν εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, κε-

ραμικής, φωτογραφίας, ψηφιδωτών και video art.  

Παράλληλα, φιλοξενείται η διαδραστική έκθεση του κα-

θηγητή Ξενοφώντα Μουσά για τον Μηχανισμό των Αντι-

κυθήρων και την Ιστορία της Ελληνικής Αστρονομίας.  

Οι εκθέσεις θα πλαισιώνονται από εκδηλώσεις, δρώμενα

και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.  Τα βράδια

θα συνοδεύονται από συναυλίες ελληνικής και ξένης

μουσικής με τη συμμετοχή μουσικών της περιοχής μας,

καλλιτεχνών που έρχονται ειδικά για τη συγκεκριμένη

διοργάνωση από την Ιταλία αλλά και γνωστών ονομάτων

της ελληνικής μουσικής σκηνής.  

Το Ωράριο Λειτουργίας των εκθέσεων είναι 11πμ.-

11:00μμ. (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κε-

ρατέας) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

18 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»
2 μεγάλες συναυλίες

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ένας από τους λίγους

τραγουδιστές, που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο

του λαϊκού ερμηνευτή, αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε

στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων, τραγουδή-

θηκε όσο λίγοι.     

Με τη μοναδική υφή της φωνής του κατάφερε να εκ-

φράσει τις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις ελπίδες

μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων, για τους οποίους η

επιβίωση ήταν πολύ δύσκολη.

O Καζαντζίδης τραγούδησε τον έρωτα και τις μικρές

χαρές της ζωής σε δημιουργίες κορυφαίων συνθετών

και στιχουργών που αγαπήθηκαν και λατρεύτηκαν από

όλο τον κόσμο και που εξακολουθούν ακόμα να μας

συγκινούν.

Τραγουδάνε για τον Στέλιο της καρδιάς μας οι:

Θέμης Αδαμαντίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Κατερίνα

Στανίση, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Βάσω Χατζή, Λεω-

νίδας Βελής, 

Στέλιος Περπινιάδης, Δημήτρης Κοντογιάννης, Μπάμ-

πης Καραπέτης, Νότης Θαλασσινός

Μπουζούκι: Μανώλης Καραντίνης

Μουσική επιμέλεια: Φαίδων Λιονουδάκης

Οι συναυλίες:

1)    Βεάκειο Θέατρο (Πειραιάς): Κυριακή 14 Ιουλίου, 21:00.

2)    Ευριπίδειο Θέατρο (Σαλαμίνα): Κυριακή 25 Αυγούστου, 21:00.

Προπώληση εισιτηρίων: Ταμεία Δημοτικού Θεάτρου Πει-

ραιά, Πολυχώρος Αυλαία (Πασαλιμάνι), Viva, Public

Η Θεατρική Ομάδα «άλλη πλευρά» του Οργανισμού Αθλη-

τισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης παρουσιάζει την παράσταση: «Πα-
τρίδες» των Θ. Παπαθανασίου – Μ. Ρέππα σε Διασκευή,

Σκηνοθεσία, Φωτισμοί, Σκηνικά, Μουσική Επιμέλεια του

Τάσου Αλατζά.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο

Βάρης (Άττιδος 1, Βάρη) τo Σάββατο 6 Ιουλίου στις 21:00.

Παίζουν: Λίλη Σκούρτη, Βαγγελιώ Κονδάκη – Καραμέτου,

Οδυσσέας Μανουσαρίδης, Εύη Αγγελοπούλου, Βερονίκ

Ζωγράφου, Ναυσικά Καραμούζη, Κατερίνα Καραντζά,

Τάνια Παπαϊωάννου, Βαρβάρα Βιτάλη, Κατερίνα Καλιμικε-

ράκη, Κωνσταντίνος Κριεζής, Παναγιώτης Μοσχόπουλος,

Ελένη Τσέρμου, Μαρία Γεώργα, Βαγγέλης Μιχάλης.

Τα κοστούμια τα επιμελήθηκε η ομάδα.

3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

To 3o κατά σειρά φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

με συμμετοχές χορευτικών συγκροτημάτων, από

ολόκληρη την Αττική, παρουσιάζεται το Σάββατο 6

Ιουλίου, ώρα 9 μ.μ. στο θέατρο “Σάρας”.

Διοργάνωση; Χορευτικός και Λαογραφικός Ομιλος

Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη “Μυρρινούς” &

Κ.Δ.Ε.Μ. Είσοδος ελεύθερη.

Κάλεσμα προσφοράς τροφίμων και φαρμάκων για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου
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Ύποπτη ομάδα συλλέγει 

στοιχεία πολιτών στο Κορωπί 

Συνέδριο Φιλοσοφίας 

“Περί ευδαιμονίας”

Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας θα

πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 11 έως Δευτέρα

15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο “Amarilia” στη Βου-

λιαγμένη (Αγίου Νικολάου 13 Καβούρι).
Την Πέμπτη θα γίνει η άφιξη των συνέδρων, προσέ-

λευση, εγγραφή και παραλαβή φακέλου.

Ολες τις ημέρες θα εξελιχθούν ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρουσες ομιλίες και συζητήσεις, που αξίζει κανείς να

παρακολουθήσει. Ενδεικτικά:

Παρασκευή 12.7 

09.00-09.20: Γεώργιος Χρυσάφης, Διδάκτωρ Φιλοσο-

φίας

Αθήνα, με θέμα: «Eudaemonia and Virtue of the Individ-
ual and the Polis: The Aristotelian Approach»

09.20-09.35: Κωνσταντίνα Μπαρδάκα, Υποψηφία Διδά-

κτωρ Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Το δικαίωμα
στην αξιοπρεπή διαβίωση και η σχέση του με το ευ ζην»

09.35-09.55: Dr Σοφία Σταμούλη, Secondary Education

School Consultant: «Tὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ’
ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες»

09.55-10.10: Χριστόφορος Ευθυμίου, Doctor of Philoso-

phy

Athens: «Enframing (Gestell) and Iron Cage. The Dan-
gers of the Modern Rationality in Heidegger and Weber»

10.10-10.30: Michael Tegos, Dr. of Philosophy Independ-

ent Researcher European Graduate School Athens,

«Happiness and the Possibility of Truth»

10.30-11.00: ΔIAΛEIMMA 

11.50–12.10: Γεώργιος Ηλιόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσο-

φίας, ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ, Αθήνα, «Το δικαίωμα στην ευδαιμο-
νία. Η πλατωνική, η αριστοτελική και η νεωτερική
προβληματική»

17.40 – 18.00: Δρ Ιωάννα Κ. Λεκέα, Λέκτωρ Σχολή Ικά-

ρων: «Η ηθικη ́ του πολεμ́ου και ο κινηματογράφος: προ-
σεγγίσεις περι ́ του καλού και δικαι ́ου σε mainstream
ταινίες για τον πο ́λεμο κατά της τρομοκρατίας».

Σάββατο 13/7

11.20-11.40: Spiros Makris, Assistant Professor in Political

Theory, University of Macedonia: «Public Happiness in
Hannah Arendt’s Political and Ethical Republicanism».

11.40–12.00: Eve A. Browning, Professor and Chair De-

partment of Philosophy and Classics University of Texas:

«Xenophon’s Depictions of Women and Women’s
Virtues»

12.00-12.30: Christopher Vasillopoulos, Professor of Po-

litical Theory Eastern Connecticut State University USA:

«Aristotle’s Ghost and the Declaration of Independence».

Κυριακή 14/7

17.00 – 17.20: Pavlos Michaelides, Assistant Professor

University of Nicosia Cyprus: «Eudaimonia in Aristotle
and ancient philosophy»

18.00 – 18.20: Theodore Georgiou (Θεόδωρος Γεωργίου),

Professor of Political Philosophy Democritian University of

Thrace: «Σύγχρονη κριτική θεωρία περί ευδαιμονίας».

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους και το θέμα ιδιαί-

τερα ενδιαφέρον.

Όλο το πρόγραμμα στο www.ebdomi.com

Βανδαλισμοί σε περίπτερα του ΣΥΡΙΖΑ

Εχουμε δεχθεί αυτές τις ημέρες καταγγελίες για βανδαλισμούς σε πε-

ρίπτερα (προεκλογικά) του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνει την ανωριμότητά μας

σαν λαός και δεν μας τιμά καθόλου.

Μετά τη Γλυφάδα, έρχεται η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ η οποία με ανακοί-

νωσή της καταγγέλει: «τον βανδαλισμό του εκλογικού της περίπτερου στις

3/7, από φασιστικά ακροδεξιά στοιχεία, υπό την ανοχή νεοφιλελεύθερων κύ-

κλων της περιοχής.

Η προσπάθεια εκφοβισμού των δημοκρατικών πολιτών με ενέργειες που
παραπέμπουν σε άλλες εποχές δεν θα περάσει. Συνεχίζουμε τον δίκαιο
αγώνα μας δυνατά, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια, λέγοντας την
αλήθεια και είμαστε σίγουροι ότι η δημοκρατία θα νικήσει».

Ο.Μ.ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας, με ανακοίνωση

του, επισημαίνει ότι στην πόλη

του, ομάδα άγνωστων ατόμων, δη-

λώνοντας ότι είναι δημοτικοί

υπάλληλοι, μπαίνουν στα σπίτια

και ζητάνε προσωπικά δεδομένα

των κατοίκων.  Σαφώς δεν πρέπει

να ανοίγουμε το σπίτι μας σε

αγνώστους, ότι και αν λένε ότι

είναι ή προέρχονται, χωρίς να μας

επιδείξουν επίσημα στοιχεία.

Ακόμη και να τηλεφωνούμε στην

αρμόδια υπηρεσία που δηλώνουν

ότι προέρχονται. Ο Δήμος εφιστά

την προσοχή των πολιτών με την

παρακάτω ανακοίνωσή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εφιστούμε την προσοχή των συμ-

πολιτών μας σε καταγγελίες που

έγιναν από χθες το βράδυ (2.7.19)

για μικρή ομάδα άγνωστων ατό-

μων (συνήθως δύο άτομα γυναι-

κείου φύλου) που συλλέγει

προσωπικά δεδομένα με μεθόδους

αντιποίησης αρχής. Ειδικότερα, η

ομάδα αυτή φαίνεται να στοχο-

ποιεί οικίες και να σημειώνει πα-

ρουσίες-απουσίες. Τα μέλη της

όταν έρχονται σε επαφή με κατοί-

κους των οικιών δηλώνουν ψευδώς

ότι είναι δημοτικοί υπάλληλοι και

ζητάνε πληροφορίες ύδρευσης, τε-

τραγωνικών μέτρων οικίας κ.α. 

Όπως είναι προφανές ο  Δήμος

Κρωπίας δεν έχει καμμία σχέση με

αυτές τις ομάδες ατόμων και δεν

συλλέγει προσωπικά ή άλλα δεδο-

μένα με συνεργεία του. Ο Δήμος

Κρωπίας έχει ήδη προβεί σε ενη-

μέρωση του Αστυνομικού Τμήμα-

τος Κορωπίου. 

Οποιος πολίτης έχει έρθει σε

επαφή με τις ομάδες αυτές να ει-

δοποιήσει  το Αστυνομικό Τμήμα

Κορωπίου στο τηλ.: 210-662 37 07

ή στο 100.

“Σκαλοπάτι - Αγ. Χαράλαμπος”

Ραφήνας, δεν δεσμεύονται από

τη δασική νομοθεσία

Το Δασαρχείο Πεντέλης με την υπ. αρ. πρωτ. 3058/57338/18.6.19

(ΑΔΑ: 60ΞΖΟΡ1Κ-ΚΗΜ)  πράξη χαρακτηρίζει την έκταση συνολικού

εμβαδού 475.125,19 τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση “Σκαλοπάτι -

Αγιος Χαράλαμπος” Δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφή-

νας - Πικερμίου,  «Ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση καθώς δεν υπά-

γεται στην κατηγορία δασώνκαι δασικών εκτάσεων κατά την έννοια

των παραγρ. 1 έως 5 του άρθρου 3 του ν.998/79 όπως ισχύει που απο-

τελεί κληροτεμάχια και τμήματα των αριθμ. από το 1444 έως 1453

κληροτεμαχίων βάσει της οριστικής συμπληρωματικής διανομής αγρο-

κτήματος Ραφήνας, έτους 1955, σε εφαρμογή των διατάξεων της

εποικιστικής νομοθεσίας.

Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού είναι ότι το εξε-

ταζόμενο τμήμα εμφανίζει σήμερα μη δασική μορφή και την ίδια μη

δασική μορφή εμφάνιζε σταδιακά από το έτος 1960 μέχρι σήμερα. Ως

εκ τούτου το εν λόγω τμήμα δε δεσμεύεται από τις διατάξεις της δα-

σικής νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάση συμπληρωμα-

τικής οριστικής διανομής αγροκτήματος Ραφήνας έτους 1955 και κατά

την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 είχε μη δασική μορφή».

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να φέρει αν-

τιρρήσεις εντός προθεσμίας 60 ημερών. 

Πληροφορίες : Δασάρχης, Κλεισθένους 403 Γέρακας, Τηλέφωνο:

2106135010 - FAX : 2106137920
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Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Γιώργου Δημαρά, τη στήριξη του Πράσινου

Ταμείου και τη συμβολή επιστημονικών φορέων παρου-

σιάστηκε (24.6.19),  στο υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας  το νέο σχέδιο νόμου για τις αστικές αναπλά-

σεις.

Το εγχείρημα έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2018,

αλλά, όπως ελέχθη στην παρουσίαση σήμερα αποτυπώ-

νει την επιστημονική γνώση και εμπειρία επιστημόνων

εθελοντών και υπηρεσιακών, που εργάστηκαν για να

ολοκληρωθεί.

Στην παρουσίαση ακολούθησε διαλογική συζήτηση από

ειδικούς επιστήμονες, μέλη της ομάδας εργασίας, αλλά

και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην έναρξη της παρουσίασης ο υφυπουργός υπογράμ-

μισε ότι δημοσιοποιείται το σχέδιο νόμου, ώστε να απο-

τελέσει μία διοικητική συνέχεια και χρηστή διαχείριση

των δημόσιων πόρων. Κατά την ομιλία του υπογράμμισε

τη σημασία του κεντρικού σχεδιασμού για τις αναπλά-

σεις και επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο αυτό δίνει λύση

σε προβλήματα όπως της κλιματικής κρίσης στις πόλεις,

την αναζήτηση και δημιουργία νέων κοινόχρηστων

χώρων και τη διαχείριση των γερασμένων κτιρίων. Το ζη-

τούμενο είναι, το 2050 να μη χρειάζεται θέρμανση με

ηλεκτρική ενέργεια ή καύσιμη ύλη και κατέθεσε μία “με-

λανή” προοπτική στο κλίμα των πόελων: «Με την αύξηση
της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου, περιοχές
των πόλεων που δεν έχουν πράσινο θα μετρούν άνοδο
4, 5 και 6 βαθμούς και ως εκ τούτου θα γίνουν αβίωτες.
Εκτός από τα περιθώρια πρασινίσματος που έχουμε σε
ταράτσες, αυλές σχολείων, πεζοδρόμια κ.λπ., χρειαζό-
μαστε και νέους δενδροφυτευμένους χώρους. Επιβάλ-
λεται ανασχεδιασμός των πόλεων και αντί να τον
κάνουν οι εργολάβοι χωρίς σχέδιο και κανόνες, όπως
έγινε με την αντιπαροχή, αυτό θα πρέπει να τον κάνει η
Πολιτεία.

...Μπορούμε να μείνουμε παθητικοί θεατές σε μια διαρκή

υποβάθμιση των πόλεων περιμένοντας την πλήρη κα-
τάρρευση και τότε να παρέμβουμε; Η κλιματική αλλαγή
επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στην Αθήνα και σε άλλες
πυκνοδομημένες πόλεις.
Μπορούμε να μείνουμε παθητικοί θεατές σε μια διαρκή
υποβάθμιση των πόλεων περιμένοντας την πλήρη κα-
τάρρευση και τότε να παρέμβουμε; Η κλιματική αλλαγή
επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στην Αθήνα και σε άλλες
πυκνοδομημένες πόλεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο

υφυπουργός Γ. Δημαράς.

Επιλέγουμε ορισμένα σημεία από

άρθρα του σχεδίου νόμου

― Σε πρόγραμμα ανάπλασης εντάσσονται οι περιοχές

των εγκεκριμένων σχεδίων πόλε ων ή οριοθετημένων

οικισμών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα υπο-

βάθμισης και δυνατότητες ή ευκαιρίες αναβάθμισης,

αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης του πολεο- δομι-

κού, φυσικού και αναπτυξιακού δυναμικού. 

― Ως υπό ανάπλαση περιοχές μπορούν κατ’ εξαίρεση

να χαρακτηριστούν και περιοχές εκτός σχεδίου πόλης,

οι οποίες χαρακτηρίζονται από άναρχη δόμηση και φι-

λοξενούν ε ντατικές χρήσεις παραθερισμού, τουρισμού

ή παραγωγικής δραστηριότητας.

― Τα ειδικά προγράμματα ανάπλασης δεν εντοπίζονται

σε μια περιοχή αλλά αφορούν είτε σύνολα διασυνδεδε-

μένων παρεμβάσεων (δίκτυα) τα οποία διατρέχουν μια

ή περισ σότερες περιοχές, είτε σύνολα μεμονωμένων

παρεμβάσεων με κοινό θεματικό χαρακτή ρα, οι οποίες

διασπείρονται σε μια ευρεία περιοχή και είναι συντονι-

σμένες στη βάση ε νιαίων στρατηγικών κατευθύνσεων. 

― Κίνηση της διαδικασίας ανάπλασης μπορεί να γίνει

είτε από τον Δήμο είτε από την Περιφέρεια, το ΥΠ.ΕΝ.,

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ή άλλο δημόσιο φορέα.

Επίσης αίτημα για κίνηση της διαδικασίας μπορούν να

υποβάλλουν ιδιώτης, ή ιδιωτική επιχείρηση ή συλλο-

γικό όργανο κατοίκων, επαγγελματιών, ή άλλων εμπλε-

κομένων φορέων, ή φορέας της Κοινωνικής

Οικονομίας.

Οι φορείς που κινούν την διαδικασία, ή προτείνουν κί-

νηση αυτής υποβάλλουν πρόταση προς τον Δήμο, η

οποία πρέπει να συνοδεύεται από (σχέδιο) έκθεσης

σκοπιμότητας. Η πρόταση εξετάζεται από την αρμόδια

υπηρεσία του Δήμου, η οποία καταγράφει τις προκύ-

πτουσες δυνατότητες, τα ενδεχόμενα κενά της πρότα-

σης, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία, ώστε να

τεκμηριωθεί η έκθεση σκοπιμότητας και τους τρόπους

δυνητικής προώθησής της και εισηγείται εντός τριών

μηνών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δι’ αυτής στο

Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται με απόφαση του ως προς την

δυνατότητα ή μη υιοθέτησης της πρότασης, τον προσ-

διορισμό του φορέα υλοποίησης, τις αναγκαίες άμεσες

ενέργειες και τους τομείς συνεργασίας και υποστήριξης

του Δήμου.

...Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως και ο φορέας ανά-

πλασης ή ο φορέας υλοποίησης μπορούν να συνάπτουν

δάνεια για την υλοποίηση έργων του προγράμματος

ανά πλασης, τα οποία εξυπηρετούν με ίδιους πόρους ή

από έσοδα που θα προκύψουν από τα δανειοδοτούμενα

έργα, εκτός αν άλλως οριστεί σε σύμβαση με τον φορέα

α νάπλασης.

Ο φορέας ανάπλασης μπορεί επίσης να δανειοδοτεί κα-

τοίκους ή επιχειρηματίες ή ιδι οκτήτες της περιοχής

προκειμένου να αναλάβουν έργα, που εντάσσονται στο

πρό γραμμα ανάπλασης, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση

κτιρίων, η ανακαίνιση ή ανα μόρφωση των όψεων, η φύ-

τευση ακαλύπτων, η επισκευή προς επανάχρηση διατη -

ρητέων κτηρίων.

σημείωμα έκδοσης: έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες για

να αλλάξουμε ως περιβάλλον και κοινωνία γενικότερα.

Μην ξεχνάμε ότι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, είχε

χαρακτηριστεί από την υπογραφή της σύμβασης του

νέου αεροδρομίου (δεσμευτικά), ότι θα γίνει μητροπο-

λιτικό πάρκο. Για φανταστείτε έναν τέτοιο πνεύμονα

πρασίνου στην καρδιά της Αττικής! Τώρα γίνεται μπε-

τον... Το περιβάλλον όμως δεν περιμένει και το βιώνει

αυτές τις ημέρες όλη η Ευρώπη.

Aστική αναζωογόνηση και ανάπλαση των πόλεων
Ενα ελπιδοφόρο  σχέδιο νόμου

Aνασχεδιασμός Αστικών

οδών από τους ΟΤΑ 
Ολοκληρώθηκε ο Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών

Οδών Αρμοδιότητας Δήμων, από τον οποίον παρου-

σιάζονται οι δυνατότητες που έχουν οι δήμοι να

ανασχεδιάσουν αστικές οδούς με γνώμονα τη βιώ-

σιμη κινητικότητα αλλά και την αστική αναζωογό-

νηση. Ο οδηγός αυτός είναι ο πρώτος από μια σειρά

χρήσιμων εγχειριδίων που προετοιμάζει η ΜΟΔ και

το δίκτυο Civitas CY-EL για ζητήματα βιώσιμης κι-

νητικότητας.

Στόχος του είναι:

να αξιοποιήθεί από Δήμους που επιθυμούν να ανα-

θεωρήσουν τα υφιστάμενα μοντέλα μετακινήσεων

στην περιοχή τους ενισχύοντας εναλλακτικά προς

το ΙΧ μέσα μεταφοράς και δημιουργώντας προσβά-

σιμες πόλεις για όλες και όλους να στηρίξει τους

Δήμους στην εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Βιώ-

σιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με χρηματοδό-

τηση του Πράσινου Ταμείου και άλλων φορέων και

να συμβάλει στον σχεδιασμό άρτιων, σύγχρονων και

διαχρονικών έργων που θα εξυπηρετούν τους στό-

χους της βιώσιμης κινητικότητας και τις ανάγκες

των πολιτών.

σημείωση: Πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει η χείριστη με-

ταχείριση της δυνατότητας αυτής από τους Δήμους,

γιατί δεν έχουμε και τις καλύτερες εντυπώσεις,

ανασχεδιασμού πόλεων και κυκλοφορίας από τους

περισσότερους Δήμους.

“Το ζητούμενο είναι, το 2050 να
μη χρειάζεται θέρμανση με ηλε-
κτρική ενέργεια ή καύσιμη ύλη”
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΟΣ
ΣΤΟ ΧΑΟΣ

…μια γλωσσική και 
ιστορική σημειολογία…

Ο Απόλλων, ο Φαέθων,  το σπήλαιο του
Πλάτωνα,  τα Εώα, τα Εσπέρια και 
το Πασχαλινό Φως

-Αχανής η έρευνα περί χάους. Μέσα στη χοάνη των
πληροφοριών η αέναη ανάγκη του ανθρώπου να βρει
φως σε σκοταδιστικές αντιλήψεις οδηγεί σε χαοτικές
συζητήσεις περί των φωτεινών πηγών που αποτελούν
πυξίδες για την πλοήγηση στο χάος των πληροφορια-
κών δινών και δεινών.
Η επισήμανση θα ανέγειρε ποικίλες συζητήσεις για
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ανάγκη για περισσό-
τερο φως να οδηγεί σε πολλαπλές εκφάνσεις του
χάους.

Μία πρώτη πτυχή του φαινομένου είναι οι εκρήξεις
φωτός (από το φάος) που ακολουθούν τις πολεμικές
επιθέσεις. Μία δεύτερη η εντυπωσιακή και μεγαλει-
ώδης ανάγκη για πυροτεχνήματα που λειτουργούν
σαν ανταγωνιστικά τεχνάσματα του μικρού, αλλά
πλέον ατίθασου ανθρώπου απέναντι στην ικανότητα
του σύμπαντος να δημιουργεί τα δικά του φωτεινά
ερεθίσματα. 
Ο μικρόνοος όμως άνθρωπος, απλά περιορίζεται σε φι-
γουρατζίδικη διάθεση διάσπαρτων επιφανειακών εκ-
χύσεων ή περιμένει βροχή κομητών.

Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Λουδοβίκος  ΙΔ‘
με το προσωνύμιο Ήλιος

Μια τρίτη πτυχή είναι η αναζήτηση ενός προσωνυ-
μίου για τους επί γης βασιλιάδες, όπου η κυριαρχία
του φωτός, θα λειτουργούσε σαν πρόκληση μιας πλή-
ρους υποταγής στον άρχοντα-βασιλιά.
Έτσι ο Λουδοβίκος  ΙΔ΄ πολύ ευαρεστείτο με το προ-
σωνύμιο Ήλιος, τιθασεύοντας με την ισχύ του όλους
τους πιθανούς  αντιφρονούντες στην εξουσία της από-
λυτης μοναρχίας, προκαλώντας έτσι ακόμα χειρότε-
ρες κοινωνικές συγκρούσεις, ο δικός μας, ο
Αλέξανδρος, ενδιαφερόταν πολύ για την ακτινοβολία
του στην Ανατολή, αρχής γενομένης από την Αίγυπτο,
υποκύπτοντος στη λάμψη της εξουσίας του θεού
Ήλιου και στα ενδότερα της ανθρώπινης ψυχής για
άνευ όρων καταξίωση.

Απόλλων, Φοίβος, Φαέθων, Εσπέρα,  
Φαιά και Φενάκη

Η τέταρτη έκφανση έχει σχέση με τις εικονοκλασίες
ενός φωτεινού πληροφορικού πανοράματος που δυ-
στυχώς τείνει να μετατραπεί σε παρόραμα, λόγω της
πληθώρας εικόνων, των τρισδιάστατων προβολών και
των κυβιστικών οπτικών που δημιουργούν τερατογε-
νέσεις. Η όλη βιβλιογραφία ταυτίζει το φως με την
αλήθεια, τη δύναμη της αποκάλυψης, τη θερμική
ενέργεια και το ηλιακό φάσμα. Ορατοί πάντα από τις
διόπτρες του σύγχρονου πολιτισμού ζητάμε σχεδόν
την προσφυγή στο σκότος, μιας και τα φώτα της ράμ-
πας είναι ικανά να αποκαλύψουν το παραμικρό ση-
μάδι της φθοράς και να μας αναγκάσουν να
μετατραπούμε και μεις σε αυτόφωτους οργανισμούς,

περιβεβλημένοι από εφαρμογές που είναι ικανές να
μετατρέψουν μια χλωμή παρουσία σε αχτιδοβόλα.
Έτσι από το φως της αλήθειας φθάνουμε στο φως της
φενάκης, φαλκιδεύοντας κάθε πιθανότητα να ατενί-
σουμε την καθαρότητα της μορφής. Η ίδια η μορφή,
αποκτώντας όλα αυτά τα προσωπεία γίνεται άμορφη
και φαιά.

Ερευνώντας τα προσωνύμια του θεού Απόλλωνα δε
μπορούμε παρά να σταθούμε στο “Φοίβος”, προερχό-
μενο από το ρήμα φοβέω-ώ = προκαλώ φόβο και πιθα-
νόν θανατικό, αφού η δαμόκλειος σπάθη του θεού
λειτούργησε σαν θεία δίκη, με την πρόκληση επιδη-
μίας στο στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών Αχαιών. Συ-
νηγορώντας προς την ταχύτητα του φωτός έρχεται ο
θεός Φαέθων να επισφραγίσει την καταστροφική επι-
βολή του φωτός, όταν αυτή παραμένει ανεξέλεγκτη.
Η διάχυση αυτού του φωτός, ναι μεν αναιρεί το σκό-
τος αλλά προκαλεί παροράματα.

Η υποδήλωση του φωτός, του προερχόμενου από την
Ανατολή, είναι συνυφασμένο με την προσωπικότητα
της Ηούς, η οποία με τα θέλγητρά της κατάφερε να
υποτάξει την Εσπέρα. Εκείνη μεταλαμπάδευσε στη
Δύση την ανάγκη για περισσότερο φως, έστω κι αν το
ηλιακό φως μεταλλάχθηκε στη δύναμη και ακτινοβο-
λία του χρυσού και παρακίνησε τους δυτικούς σε
εξοντωτικές εκστρατείες αναζήτησης και κατάκτη-
σης αυτού του πολύτιμου λίθου.

Ο Διαφωτισμός, τα Εώα, ο Ιάσων, ο
Ηρακλής και το Ησιοδικό Χάος

Κι επειδή το φως δεν έχει όρια, έρχεται να ξεπεράσει
το σκότος της αμάθειας και συνοδευόμενο από την
πρόθεση «δια» να διαφωτίσει τις στάσιμες και σκοτει-
νές συνειδήσεις των αδαών και να βαπτίσει κινήματα
ιδεολογικά και πνευματικά όπως ο διαφωτισμός. Σε
αντιπαραβολή προς το σκότος και διαπερνώντας το,
θα κατανικήσει τη μονολιθικότητα της γνώσης των
αυτόκλητων πεφωτισμένων και θα αναδείξει μικρές
μεν αλλά πολλές συστάδες γνωστικών αντικειμένων
που είναι σε θέση να τιθασεύσουν το μεγάλο φόβο για
το άγνωστο. Φλογίζοντας τα φλογοβόλα πνεύματα με-
τατρέπει τη δύναμη του ενός πεφωτισμένου σε πολλα-
πλά λαμπυρίζοντα όμματα του πνεύματος που για
κάποιο διάστημα κρατούν ισορροπία και προστα-
τεύουν από τον κίνδυνο μιας ανάφλεξης χωρίς έλεγχο.
Η αχαλίνωτη διάθεση του ανθρώπου να ρίξει φως, τον
οδηγεί σε μορφές αυτοπυρπόλησης και να γίνει παρα-
νάλωμα πυρός για να δώσει αγωνιστικά μηνύματα σε
επιγόνους και να άρει τις σκοταδιστικές αντιλήψεις.
Συχνά όμως οι ίδιοι οι άνθρωποι γίνονται κινητές βόμ-
βες προκαλώντας καταστροφές σε εχθρικά προς την
ιδεολογία τους στρατόπεδα. Το φως το δικό τους προ-
καλεί το χάος σε άλλους.
Η παραπομπή στο αρχαιοελληνικό είδον = είδα του
ρήματος οράω που συγχέεται συχνά με το οίδα = γνω-
ρίζω καλά, της αρχαίας, ξεπερνά τα πλαίσια μιας
απλής σύμπτωσης ομοηχίας. Σμίγει το φως της γνώσης

με την όραση, ως βασικής αίσθησης συνειδητοποί-
ησης του κόσμου που μας περιβάλλει και  αποκωδι-
κοποιεί χρόνια καταχωνιασμένες γνωστικές
λειτουργίες που μπορούν να μας περιηγήσουν στον
κόσμο της μάθησης ως διαδικασίας ανίχνευσης του
φωτός. 

Ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτωνα συνηγορεί προς
μία λειτουργική σχέση των δύο ρημάτων (οίδα = γνω-
ρίζω και είδον = είδα), καθώς το φως της γνώσης έρ-
χεται να φωτίσει αυτούς που μπορεί να το δουν,
τυφλώνει όμως τους συνηθισμένους στη μαγεία του
ημίφωτος και στις προεκτάσεις των ειδώλων του
χάους.
Ο Μέλλοντας του ορώ, το όψομαι, που παραπέμπει σε
μία κυριαρχία της μορφής, δεν είναι παρά η παρα-
δοχή ότι στο μέλλον μόνο η επιφανειακή γνώση μοι-
άζει κυρίαρχη σε βάρος της   εντρύφησης μιας και
αυτή απαιτεί περισσότερες  ενοράσεις και διοράσεις
(ακόμη και το ψώνιο παράγεται από τον παρακεί-
μενο  όπωπα του οράω-ορώ, που υποδηλώνει μία επι-
στροφή της οπτικής ενέργειας στον εαυτό μου). Έτσι
ο μελλοντικός άνθρωπος φαίνεται καταδικασμένος να
αφεθεί στη μαγεία των πεπληθυσμένων ορατών πηγών
ενεργείας και των συνακόλουθων εκρήξεων φωτός
επιβεβαιώνοντας το ησιοδικό χάος. 
Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και στις νεότερες έρευνες
του σύμπαντος.

Από την άλλη το ρήμα είμι της αρχαίας, που υποδη-
λώνει τον ερχομό και ιδίως ο Παρατατικός  ήα, δεν
μπορεί παρά να συνδέεται με τα εώα = ανατολικά και
το έω = με το χάραμα, δίνοντας την ελπίδα μίας ακμής
στο σκοτάδι της δύσης//παραπομπή σε δύομαι = βυθί-
ζομαι.

Μήπως η αναζήτηση του Ιάσονα, ως πρωτογενούς εξε-
ρευνητή, για το χρυσόμαλλο δέρας είχε σαν βαθύτερο
στόχο να φέρει στη δύση τη θερμική εκείνη ενέργεια
που της χρειαζόταν για επιβίωση; 
Το ίδιο το όνομα του Ιάσονα παραπέμπει στο ρήμα
ιάομαι-ιώμαι = θεραπεύω και στη συνακόλουθη ίασιν
= θεραπεία που με τη σειρά της  επεκτείνεται σε όλα
τα φάσματα της ηλιακής ενέργειας.

Άραγε, μήπως ο Ηρακλής, ως σύμβολο δύναμης, είχε
αρπάξει τα μήλα των εσπερίδων, καταφεύγοντας στην
Ανατολή, στα εώα, για να μεταφέρει τα δυτικά της
στοιχεία, τα εσπέρια;

Το Πασχαλινό φως, το Φως της ζωής,
εναργέστερο μέσα από τα εώα της
Ανατολής και το Έαρ (= Άνοιξη).

Με την είσοδο στη γιορτή της χριστιανοσύνης, το
Πάσχα, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στο Φως που
προοιωνίζει την κυριαρχία του, έναντι του σκότους
του θανάτου, το φως της Ζωής, εναργέστερο μέσα από
τα εώα της Ανατολής και το έαρ = άνοιξη. 
Αποτελεί ένα δώρο, που δυστυχώς λησμονιέται στην
πανδαισία των illustration  φώτων μίας πρόσκαιρης
δημοσιότητας.

Όπως και να  ’χει η μαγεία της ελληνικής γλώσσας δε
βρίσκεται μόνο στην ηχώ των λέξεων, αλλά κυρίως
στις φυσικές-κλιματολογικές της διαστάσεις, αλλά
και στις ιστορικές και κοινωνιολογικές της εκφάνσεις. 

Δυστυχώς, ένα στείρο εκπαιδευτικό σύστημα την κα-
ταδίκασε σε μια τυπολατρική ερμηνεία, χωρίς να γί-
νεται καμία προσπάθεια για ουσιαστική έρευνα.

Σεβαστή Στρογγυλού, Φιλόλογος – Ιστορικός
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Ο στίχος «η 244», του ανεπανάληπτου επικού μεγαλουρ-

γήματος, της  Οδύσσειας, που είχε γράψει ο  Έλληνας-

Ίωνας ‘Ομηρος, ενέπνευσε τον πολυγραφότατο και έγκυρο

Έλληνα ιστορικό Πλούταρχο, να αναφερθεί λεπτομερώς

στο νησί «Ωγυγία», που κατοικούσε η Νύμφη Καλυψώ, της

οποίας το όνομα σήμαινε «κάλυψη» ή  «παραπλάνηση» και

ήταν κόρη του Τιτάνα Άτλαντα,  του αδελφού του Προμη-

θέα και  του Επιμηθέα, οπότε η Καλυψώ ήταν πρώτη ξα-

δέλφη του γενάρχη των Ελλήνων του Δευκαλίωνα!!!

Ο Πλούταρχος μας πληροφορεί ότι το νησί  Ωγυγία, ήταν

πολύ μακριά και σε απόσταση πέντε ημερών δρόμο από

την Βρετανία, για όποιον κατευθυνόταν προς την Δύση και

είχε πολλά δάση (Οδύσσεια α, 50), γλαφυρά σπήλαια

(Οδύσσεια α, 15)  και λίγους κατοίκους (Οδύσσεια ε, 100).

Και υπήρχαν άλλα τρία νησιά, σε ίση απόσταση από την

Ωγυγία, προς το μέρος που δύει ο ήλιος το καλοκαίρι και η

απόσταση του νησιού από την αντικρινή τεράστια Ήπειρο,

την σημερινή Αμερική, ήταν 5.000 στάδια, ενώ η αχανής

θάλασσα δοκιμαζόταν από πολλά και ισχυρά ρεύματα που

έκαναν δύσκολο και επικίνδυνο το ταξίδι, γι’ αυτό τα πλοία

ταξίδευαν με μικρή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τα κουπιά

αντί τα ιστία. Σημειωτέον ότι και σήμερα επικρατούν στην

αναφερόμενη περιοχή οι ίδιες καιρικές συνθήκες!!

Ο Θείος Όμηρος τοποθετεί το νησί στη μέση της θάλασ-

σας, (α, 50) «όθι ομφαλός εστί θαλάσσης», όπως χαρακτη-

ριστικά αναφέρει, ενώ την Καλυψώ την ονομάζει

«θυγατέρα Άτλαντα» δηλαδή του Ατλαντικού!!!

Με τη βοήθεια ενός σύγχρονου χάρτη και ακολουθώντας

τις πληροφορίες του Πλούταρχου, θα βγούμε στη  Νέα Γη

της Αμερικής, εκεί που πριν λίγα χρόνια ανακαλύφθηκαν

προϊστορικά ορυχεία χαλκού και χρυσού και οι επιστημο-

νικές έρευνες απέδειξαν ότι οι εξορύξεις γίνονταν από Έλ-

ληνες Μυκηναίους και σταμάτησαν με την πτώση του

Μυκηναϊκού πολιτισμού γύρω στο 1100 - 1200 π.Χ. και

ίσως αυτό το στοιχείο αποτελεί την αποκωδικοποίηση του

Μύθου του Ηρακλή για τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, (τα

χρυσά μήλα δεν ήταν τα πορτοκάλια, αλλά τα ορυχεία της

Νέας Γης)!!!

Η λέξη Ωγυγία σημαίνει «πάρα πολλή παλιά» και προέρχε-

ται από την λέξη Ώγυγος ή Ωγηνός που σημαίνει ωκεανός,

γιατί και ο ωκεανός είναι πάρα πολύ παλιός, από τότε που

χώρισε ο Δίας τα νερά των ωκεανών από την ξηρά σύμ-

φωνα με την φράση: «Ζας (Ζευς) ποιεί ωγηνόν και γην»!!
Η πανέμορφη Καλυψώ δέχτηκε να περιθάλψει και να φιλο-

ξενήσει τον ναυαγό βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα, που γύ-

ριζε από την άλωση και καταστροφή της λαμπρής και

πλούσιας ελληνικής Τροίας, και επειδή ο ίδιος ήταν υπαί-

τιος της καταστροφής της,  με τον Δούρειο ίππο που είχε

κατασκευάσει, όργισε τους  Θεούς, που υπηρετούν εδώ το

έργο της Νέμεσης και δεν βρήκε το δρόμο για την Ιθάκη

του για δέκα ολόκληρα χρόνια, περιπλανόμενος και δοκι-

μαζόμενος σκληρά μέσα στις θάλασσες!!

Ο πρώτος χρόνος πέρασε ευχάριστα στο καρποφόρο νησί

της Καλυψούς, αλλά ύστερα ο νόστος για την πατρίδα του

ήταν πιο δυνατός από τα φλογερά ερωτικά αισθήματα που

του ενέπνευσε η Θεά Καλυψώ και άρχισε η συναισθημα-

τική φθορά και η επιθυμία του Οδυσσέα για φυγή!! 

Η ερωτευμένη Θεά δεν ήθελε να χάσει τον θνητό εραστή

της, που είχε δώσει ιδιαίτερο νόημα στη ζωή της, ενώ

υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι είχε κάνει

ένα ή δύο δίδυμα αγόρια με τον Οδυσσέα και δεν τον

άφηνε να φύγει, κάτι που έγινε μόνο με την παρέμβαση

της προστάτιδάς του Θεάς Αθηνάς που μεσολάβησε στον

πατέρα της Δία, να συγχωρέσουν τον Οδυσσέα και να τον

αφήσουν να πάει στη πατρίδα του. Έτσι έστειλε ο Δίας τον

αγγελιοφόρο των Θεών, τον Λόγιο και Τρισμέγιστο Ερμή,

ο οποίος με μεγάλη δυσκολία έπεισε την Καλυψώ να δε-

χτεί την επιθυμία των Ολύμπιων Θεών και να αφήσει ελεύ-

θερο τον Οδυσσέα!!

Η  διήγηση του Ομήρου, μας κάνει σαφέστατο ότι η Ωγυγία

ήταν ένα υπερπόντιο νησί, καθώς αναφέρει ότι πήγε ο

Ερμής  «ποντοπορών» (ε, 50) και πέρασε πάρα πολλά κύ-

ματα με μεγάλη ταχύτητα, μέχρι να φτάσει στην Ωγυγία

και είπε στην Καλυψώ ότι είχε πάει με εντολή του Δία, γιατί

μόνος του ποτέ δεν θα αποφάσιζε να κάνει ένα τόσο μα-

κρινό ταξίδι, που δεν είχε καμιά άλλη πόλη με ανθρώπους

εκεί κοντά (3, 100)!!

Ο Πλούταρχος αναφέρει όσα και ο Όμηρος στις γεωγραφι-

κές περιγραφές, αλλά συμπληρώνει την πληροφορία ότι σε

ένα από τα τρία νησιά είχε φυλακιστεί ο Κρόνος μετά την

ήττα του από τον Δία και ότι  στην απέναντι ήπειρο υπήρχαν

Έλληνες, που άρχιζαν να χάνουν την ελληνική τους συνεί-

δηση λόγω μεγάλου χρόνου επικοινωνίας με την μητροπο-

λιτική Ελλάδα και ο ερχομός του Ηρακλή έδωσε πάλι

ελληνική ανάσα και μεγαλείο στην περιοχή, ενώ τα απομει-

νάρια των ορυχείων και πολλά ελληνικά πολιτιστικά στοι-

χεία που υπάρχουν στον πολιτισμό των γηγενών κατοίκων

της ηπείρου, μαρτυρούν του λόγου το αληθές!!!

Η περιγραφή του ταξιδιού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του

Πλούταρχου αρχίζει από το Ν.Δ. άκρον της Βρετανίας που

σήμερα είναι η χερσόνησος της Κορνουάλης, από την οποία

προμηθεύονταν από πανάρχαιους χρόνους οι Πελασγόι- Έλ-

ληνες τον κασσίτερο. Οι Πελασγοί ήταν το πρώτο ανθρώ-

πινο γένος που εξουσίασε όλες τις θάλασσες της Γης και

είχαν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνουν τα υπερ-

πόντια ταξίδια τους, δηλαδή γνώσεις μαθηματικών, γεωγρα-

φίας, φυσικής, αστρονομίας, ναυτιλίας κ.α.!!

Οι Αργοναύτες ήταν Πελασγοί και με την θρυλική Αργώ

δεν πήγαν μόνο στη Κολχίδα για να πάρουν το χρυσό-

μαλλο δέρας, αλλά έκαναν πολλά ταξίδια σε όλο τον πλα-

νήτη και το ξύλο της πρύμης της Αργούς,  είχε την

ιδιότητα να δίνει απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις, σαν

να είχε ανθρώπινο πνεύμα, ψυχή, και φωνή, για να δίνει

πληροφορίες της  τοποθεσίας που βρίσκονταν ή πως

έπρεπε να πάνε στο τόπο που ήθελαν!!! 

Αυτό  το περίεργο φαινόμενο, μήπως θυμίζει κάτι μηχανά-

κια που χρησιμοποιούμε σήμερα για τον ίδιο λόγο;  Για τα

οποία καμαρώνει η σύγχρονη τεχνολογία;   Τα συμπερά-

σματα δικά σας!!!

Σχετικά με το νησί της Καλυψούς γράφει σε μια από τις

τολμηρά φανταστικές διηγήσεις του ο ευθυμογράφος Λου-

κιανός, του οποίου φυσικά τα λογοτεχνικά δημιουργήματά

δεν παρέχουν ιστορικές πληροφορίες, αλλά μόνο ψυχική

τέρψη και αναφέρει για το νησί της Καλυψούς, τα ίδια που

γράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια, αλλά και όσα αναφέρει

ο Πλούταρχος που είναι πιο ακριβή, σοβαρά και επιστημο-

νικά και τα είχε γράψει στο έργο του «Περί εμφαινομένου
προσώπου τω κύκλω της σελήνης» (941 C)!!

Το νησί της Καλυψούς  είναι η τοποθεσία στην Αμερικανική

ήπειρο, που ονομάζεται Νέα Γη, και το έλεγαν νησί γιατί

έβλεπαν την θάλασσα να το περικυκλώνει με τα νερά της,

όπως έλεγαν νησί και το μέρος που κατοικούσε ή Κίρκη

που είναι μεν παραθαλάσσια περιοχή αλλά όχι νησί!

Το πρώτο όνομα της Αιγύπτου ήταν Ωγυγία, και αργότερα

ονομάστηκε Αίγυπτος, που σημαίνει υπτίως του Αιγαίου

και η Θήβα της Βοιωτίας ονομαζόταν επίσης Ωγυγία, ενώ

υπήρχε και πόλη Θήβα στην Αίγυπτο και όταν  καταστρά-

φηκε η Αττικοβοιωτία από τον πρώτο κατακλυσμό, στην το-

ποθεσία της παλιάς Θήβας έκτισε, με υπόδειξη του

Μαντείου των Δελφών, την καινούργια πόλη με το ίδιο

όνομα, ο Κάδμος ο γιος  του βασιλιά και ιδρυτή της ελλη-

νικής Φοινίκης του Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης της

μάνας του Μίνωα και παππού του Θεού Διονύσου από την

κόρη του Σεμέλη!! 

Το όνομα Ωγυγία ήταν πολύ σπάνιο και μόνο τέσσερις

φορές το συναντάμε στις ελληνικές εξιστορήσεις, εκ των

οποίων η μία ανήκει στο νησί της Καλυψούς που δεν είναι

φανταστικό, όπως μερικοί νομίζουν!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Δήμος ΒΒΒ πού ήταν;; 

Το Καβούρι, αυτές τις ημέρες, βρίσκεται στην “πρώτη

γραμμή” της επικαιρότητας. Κι αυτό γιατί στον προεκλο-

γικό βόρβορο, πήρε μπάλα και το Καβούρι, και συγκεκρι-

μένα η “τακτοποίηση” αυθαιρέτων κτισμάτων με πισίνες

στις βίλες του συγχωμένου Περικλή Παναγόπουλου,

που έχουν περάσει στη σύζυγό του Κατερίνα.

Όπως το παρούσιασε η εφημερίδα το “Πρώτο Θέμα”,

με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης (Αποκεντρωμένης

Διοίκησης) έγινε επαναχάραξη του αιγιαλού στο Κα-

βούρι για να νομιμοποιηθούν οι βίλες και τα παρελ-

κόμενα... Η πρώτη αίτηση είχε γίνει το 2014, αλλά

δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση. Επόμενη αίτηση

κατετέθη τον 9ο/2017 και έγινε αποδεκτή και βεβαίως

τακτοποιήθηκε.

Το δικό μας ερώτημα, που καίει, είναι ο Δήμος ΒΒΒ

πού ήταν; Το Καβούρι ανήκει στην περιοχή του και θα

έπρεπε να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του και αν προ-

χωρούσαν να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση και να το μπλοκάρει. Μάλλον είναι ψιλά

γράμματα. Δεν είναι τυχαίο το ποσοστό που πήρε ο

Κωνσταντέλλος!

«Μπάμπη γιατί μας κάρφωσες;»

Ποιος δεν θυμάται τον Μπάμπη (Mπάμπης Παπαδη-

μητρίου), που καθημερινά από τα γυάλινα παράθυρα

του Σκάι, χάιδευε τους τραπεζίτες και μας εξηγούσε

τί θα πάθουμε με τον Τσίπρα, τί θα πάθουμε αν δεν

υποκύψουμε στους Ευρωπαίους δυνάστες και καλώς

μας φάγανε τα λεφτά γιατί τα χρωστάμε και πόσα

άλλα. Όλα αυτά βέβαια τα εξαργυρώνει σήμερα, σαν

υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ.

Αλλά, επειδή δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αποκά-

λυψε και την κρυφή ατζέντα του Κυρ. Μητσοτάκη και

επιβεβαίωσε το σχέδιο της πιστοληπτικής γραμμής,

που οδηγεί στο τέταρτο Μνημόνιο!!! 

Και τον ...κράξανε.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ωγυγία, το νησί της Καλυψούς!!!
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Ο Παναγιώτης Κόνσουλας, είναι

ένας  ένας ενεργός πολίτης με με-

γάλη εμπειρία στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση.

Ασχολείται ανελλιπώς από το 2003

μέχρι σήμερα με την Τ.Α., έχοντας

διατελέσει δημοτικός σύμβουλος

επί 16 χρόνια στον τόπο καταγωγής

του, στο Δήμο Βύρωνα.

Πλέον όμως είναι δημότης του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, και τον γνωρίσαμε όταν ανα-

κοινώθηκε ότι θα συμμετέχει στο

ψηφοδέλτιο του δημάρχου Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου, κάτι που τελικά

δεν έγινε αφού μετά από την τιμη-

τική πρόταση της Φώφης Γεννη-

ματά, έθεσε υποψηφιότητα

βουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής

(ΚΙΝ.ΑΛ.) στην Ανατολική Αττική.

Εντύπωση μας προκάλεσε η δή-

λωσή του πρόσφατα, ότι στην στην

περίπτωση εκλογής του, την επό-

μενη ημέρα θα διαθέσει στα «Παι-

δικά Χωριά SOS» ολόκληρη την

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ του ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

και για όλη την περίοδο της θητείας

του!

Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης είναι ένας

από τους 13 Δήμους της Ανατολι-

κής Αττικής.

Ο Παναγιώτης Κόνσουλας είναι Οι-

κονομολόγος - Πολιτικός Επιστήμο-

νας, Μέλος του Οικονομικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος και Μέλος

του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

του Κινήματος Αλλαγής.
panagiotiskonsoulas@gmail.com 

Ο Παναγιώτης Κόνσουλας θα διαθέσει

τη βουλευτική αποζημίωση 

στα «Παιδικά χωριά SOS» Βάρης

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πολλά τηλεφωνήματα έχουμε δεχθεί από κατοίκους του Κορωπίου για την κα-

τάσταση που βρίσκεται η παραλία της Αγίας Μαρίνας, μετά τις τελευταίες έντο-

νες βροχοπτώσεις.

Η παραλία “γδάρθηκε” όλη από το ρέμα που κατέβαινε στη θάλασσα και σκά-

φτηκε, εξαφανίζοντας την άμμο.

Η τάφρος που ανοίχτηκε

από την ορμή του νερού έχει

ένας νερόλακος, που μα-

ζεύει κουνούπια και ότι άλλο

μπορεί να φανταστεί κανείς.

Οι κάτοικοι δεν μπορούν

πλέον να σταθούν στην πα-

ραλία και να κολυμπήσουν.

Εκφράζουν  παράπονα γιατί

ο Δήμος δεν έχει ενεργήσει,

να αποκαταστήσει την παρα-

λία με την άμμο. 

Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς

δίπλα είναι ο Ναυτικός Ομιλος και καθημερινά βρίσκονται παιδιά που αθλούνται.

Tις φωτογραφίες αντλήσαμε από τον Σύλλογο της Αγίας Μαρίνας.

H παραλία της Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου “εξαφανίστηκε”
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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 . . .

κ.Διευθυντα,

Θελω να σας ενημερωσω για την απαραδεκτη κατα-

σταση που επικρατει στο κεντρικο δρομο στην οδο Κο-

λοκοτρωνη στο ΚΟΡΜΠΙ. Εικοσι μερες πριν τις

Δημοτικες εκλογες ξεκινησαν εργασιες οριοθετησης και

ασφαλτοστρωσης απο την ιδια εταιρεια που εχει παρει

και την εργολαβια του ρεματος ΚΟΡΜΠΙ. Αφου, λοιπον

τοποθετησαν  τα κρασπεδα και ομαλοποιησαν το δρομο

με χωμα, ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ! Έμειναν μονο οι πινακιδες,

εκτελουνται εργα,''ΠΡΟΣΟΧΗ'' κλπ.

Φυσικα εχομε φαει τη σκονη με το κουταλι, το τοπιο εχει

αλλαξει χρωμα απο τη σκονη, σπιτια, δενδρα, αυτοκι-

νητα εχουν γινει αγνωριστα. Τι λεει γι’ αυτα η ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΗ ΑΡΧΗ; Ίδια  ηταν και ειναι. 

Μπραβο κυριε Δημαρχε, παντα ετσι να κανεις, να βαζεις

τις μπουλτοζες, να σκαβουν και μολις κλεισουν οι καλ-

πες, δεν σας ειδαμε δεν σας ξερουμε. 

κ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ σας ευχαριστω για τη φιλοξενια και ελ-

πιζω τα μυνηματα να φθανουν στους υπευθυνους και

μετα τις εκλογες. 

Δεν θα ξεχασω να αναφερω και την ασυνεπεια του Δη-

μαρχου σχετικα με τις πτησεις των αεροπλανων, πανω

απο το ΚΟΡΜΠΙ. Κατ’ επανάληψη μας ειχε υποσχεθει,

οτι ειναι σοβαρο το θεμα,  οτι θα επιληφθει κ.λπ. κλπ. 

Και παλι σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  

κατοικος ΚΟΡΜΠΙ

σημείωση έκδοσης: Είναι φαινόμενα Μαυρογιαλούρου,

που διαιωνίζονται, δυστυχώς: Το λάθος των δημοτών,

να δώσουν στο δήμαρχο, απόλυτη πλειοψηφία (υπέρ το

δέον), στην εποχή της απλής αναλογικής, για να υπάρ-

χει και φωνή αντίθετη,  θα το πληρώσουμε όλοι στα

ΒΒΒ.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΑΙΜΩΝ  
(μέρος τρίτο)

Ανασύρω ένα παλιό μου κείμενο γιατί το έφεραν πάλι στην

επικαιρότητα τα γεγονότα. Στην Γερμανία η Μέρκελ ξεθω-

ριάζει με ταχείς ρυθμούς, ο Σόϊμπλε μετακινήθηκε στο

προεδρείο της Βουλής για να προσπαθήσει να τιθασέψει

τους αγριεμένους νεοναζί. Όσο και να μην ομολογείται

καθαρά το τοπίο στην Ευρώπη αλάφρωσε. Με βαθειές

ανάσες και ανοιχτή ανακούφιση όλοι μας ευχαριστήσαμε

τις Ευμενίδες, κυρίως την Αελλώ, που δεν μας ξέχασαν.

Οι περισσότεροι τις παρακαλέσαμε να μην σταματήσουν

εκεί, μα να προχωρήσουν  και να τιμωρήσουν όλα τα τέ-

ρατα που εξακολουθούν να μας βασανίζουν.

**Είναι απαραίτητο όμως σήμερα στο τέλος  του Φεβρουά-

ριου 2018, να σημειώσω πως ανακατεύονται παράξενα τα

πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Στην Μ.Ανατολή πόλεμος,

η Τουρκία δίπλα μας να μην ξέρει τι λέει και τι κάνει (μα-

κάρι όμως να είναι έτσι όπως φαίνεται και να μην έχουμε

εκπλήξεις!). Τα Σκόπια μπελάς διαχρονικός (πώς να σβύ-

σουν τις αρλούμπες που έχουν πει και έχουν κάνει!). Εμείς

βέβαια δεν πάμε πίσω! Τώρα το μενού έχει σκάνδαλα,

μίζες, δωροδοκίες, τσιρίδες, υστερίες, επιτροπές και δεν

συμμαζεύεται! Να μην ξεχάσουμε βέβαια και τους ανθρώ-

πους (αρσενικούς και θηλυκούς) της τρόϊκας που φοβούν-

ται πως θα μείνουν άνεργοι αν λήξουν τα μνημόνια. Κακά

τα ψέματα μετακλητοί συμβασιούχοι είναι, που καλοπερά-

σανε 8 χρόνια στην πλάτη μας (…σίγουρα οι περισσότεροι

το «φχαριστηθήκανε» όπως λένε στα καφενεία, όσα δεν

έγιναν café!). Λέτε να μας βάλουν στο τέλος καμιά τρικλο-

ποδιά; Δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Εμείς τα γνωστά!

Ο θεός να βάλει το χέρι του!           

*** Ti  λέτε και σεις για όλα αυτά; Εγώ πάντως αισιοδοξώ!

3000 χρόνια και βάλε, με τόσες φουρτούνες τα καταφέ-

ραμε, τώρα θα χαθούμε ;

ΛΑΜΠΡΟΣ BAZAIOΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

προς την κλινική “Μητέρα”

Υπόψην: Διοικητικού Συμβουλίου 

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω τους γιατρούς μου, Χειρουργούς – Ορθοπε-

δικούς κο Παπαγιαβή Αναστάσιο και κο Χάγιερ

Ιωάννη, της κλινικής «Μητέρα», που με χειρούργη-

σαν στο δεξί ισχίο, στις 28 Ιουνίου 2019, με την αναί-

μακτη και ανώδυνη μέθοδο Super Path, χάριν της

οποίας έχω την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούμαι

στο σπίτι μου, μόλις 2 μέρες μετά το χειρουργείο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κος Παπαγιαβής εκπαιδεύ-

τηκε από τον ίδιο τον ιατρό, που επιχειρηματολό-

γησε και εφάρμοσε την συγκεκριμένη μέθοδο για

πρώτη φορά. 

Δύο εξαιρετικούς γιατρούς και πάνω απ’ όλα ανθρώ-

πους που με φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.

Χάρη στις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία

τους, η επέμβασή μου ήταν επιτυχής και η μετεγχει-

ρητική μου πορεία και ανάρρωση  εξελίχθηκαν άρι-

στα. 

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για το εν-

διαφέρον, την αγάπη και τις υπηρεσίες όλου του νο-

σηλευτικού προσωπικού που με φρόντισαν όλο το

διάστημα της νοσηλείας μου.

Με σεβασμό,

Γούλα Λαμπρινή

Θα καούμε από 
τις πευκοβελόνες!

Μήπως θα μπορούσε η αγαπημένη μας ΕΒΔΟΜΗ να

μεσολαβήσει στον Δήμο BBB έτσι ώστε να καθαρι-

στεί από τις ξερές πευκοβελόνες ο χώρος γύρω από

την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1940 (Ι. Μεταξά, Κα-

νάρη, Λακωνίας);  

Τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες αυτών των

ημερών  θα κάψουν όχι μόνο τα πεύκα της Πλατείας

και την Παιδική Χαρά, αλλά και εμάς τους περίοι-

κους, αν κάποιος περαστικός πετάξει αφηρημένος

ένα αποτσίγαρο.  Σας ευχαριστώ.
Τ.Τ.

“Ανοιχτή πληγή” η οδός Κολοκοτρώνη στο Κόρμπι Βάρης

Ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξη του

στον ΣΚΑΙ προχθές για να δικαιο-

λογήσει την στάση του στην με-

τάλλαξη του ΟΧΙ του

δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ είπε

απλά ότι,  κατά τα το στρίμωγμα

του στην 17ωρη διαπραγμάτευση

της συνόδου κορυφής,  παρά την

θέληση του δεν μπόρεσε να πετύ-

χει αυτό που ήθελε   όταν αντιλή-

φθηκε τις γεωστρατηγικές

συνέπειες που θα είχε για την Ελ-

λάδα η υποστήριξη του ΟΧΙ που

ζήτησε ο Ελληνικός λαός.

Μετά από αυτό τίθεται το ερώ-

τημα, τι είναι αυτό που τάχα δεν

γνωρίζει ο λαός και το μαθαίνουν

οι κυβερνώντες που τελικά απο-

φασίζουν για τον λαό χωρίς τον

λαό για το καλό του; Μήπως εννο-

ούν απειλές ενάντια σε κάθε αρχή

δικαίου που η ισορροπία δυνά-

μεων αναγκάζει την αδύναμη Ελ-

λάδα να υποκύπτει;  Εάν είναι έτσι

γιατί δεν φανερώνουν τις απειλές

στον Ελληνικό λαό και αναλαμβά-

νουν την ευθύνη επάνω τους ενώ

στην ουσία ο λαός είναι αυτός που

τελικά θα πληρώσει τα σπασμένα;

Ο λαός έχει διαίσθηση της ισορρο-

πίας δυνάμεων αλλά η συνολική

στάση υποτέλειας του πολιτικού

επιτελείου σε βαθμό εθνομηδενι-

σμού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

πρόκειται για ανθρώπους εξαρτη-

μένους από ξένα συμφέροντα και

η ανατροπή τους αποτελεί ύψιστο

εθνικό καθήκον των Ελλήνων που

παρά ταύτα καλούνται να τους ψη-

φίσουν ως σωτήρες στις επερχό-

μενες εκλογές. 

Το μόνο επιφανειακό κριτήριο που

θέτουν είναι η  καλύτερη τάχα δια-

χείριση της υποτέλειας ενώ δεν

γίνεται λόγος για  τα αίτια που την

προκαλούν όπως, η αποδοχή του

άδικου χρέους, η μη απαίτηση του

κατοχικού δανείου των Γερμανών,

η αποδοχή της θηλιάς του ευρώ

χωρίς η ΕΕ να αναλαμβάνει την

δημοσιονομική ευθύνη, το μετανα-

στευτικό, η ακύρωση της προδο-

σίας των Πρεσπών, η εθνομηδενι-

στική παιδεία των Ελληνοπαίδων,

το κομματικό κράτος κλπ.

Διερωτάται κανείς,  η στάση των

κυβερνώντων είναι στάση πατρι-

κής φροντίδας προς τέκνα που

αγνοούν την πραγματικότητα, ή,

είναι στάση προδοσίας; Εάν απο-

τελεί πατρική φροντίδα γιατί δεν

αναλύουν την  πραγματικότητα

στα τέκνα τους για να τα προετοι-

μάσουν ώστε να βελτιώσουν την

θέση τους έναντι των «φίλων» και

των εχθρών αλλά τα συντηρούν

στο σκοτάδι της ευρωλιγούρικης

υποτέλειας; 

Ποίος είναι ο ρόλος των πνευμα-

τικών ανθρώπων  του τόπου

έναντι της πολιτικής αυθαιρε-

σίας;

4 Ιουλίου 2019

Ηλίας Σταμπολιάδης

Δρ Μηχανικός Μεταλλείων 

Μεταλλουργός

τ. Καθηγητής Πολ/χνείου Κρήτης 

Οδεύοντας προς τις κάλπες
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Σπάμε το δίπολο με

ψήφο στην Αλλαγή!

Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει…Και είναι πολλά αυτά

που δεν μπορεί να ξεχάσει όσο και αν προσπάθησαν

οι ιθύνοντες. Για αρχή, είναι ακόμα νωπή η ανάμνηση

(και θα είναι για όλες τις επόμενες γενιές) της παρα-

χώρησης Μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας με

την Συμφωνία των Πρεσπών.

Και φυσικά ακόμα θυμόμαστε την περιβόητη φιγούρα

του κ. Πετσίτη, άλλοτε να περιδιαβαίνει στο Μαξίμου

και άλλοτε να κρύβεται στις σκιές και τα παρασκήνια.

Δυστυχώς η τελευταία τετραετία είχε πολλές cult πο-

λιτικές φιγούρες, που μόνο σε απαξίωση οδήγησαν

την πολιτική και την δημοκρατία μας. Μια ακόμα εξ’

αυτών ο …πολύς, κύριος Πολάκης. Η προσωποποί-

ηση του τραμπουκισμού και του τρολαρίσματος, της

αναίδειας και της προκλητικής ψευτομαγκιάς.

Όμως, ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ξεχνά και κάτι

ακόμα πολύ βασικό. Το περιβόητο σύνθημα «ο λαός

δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» πρέπει να γίνει πράξη

και να αποτυπωθεί στην κάλπη. Και αυτό γιατί μπορεί

η Frankenstein συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το πάν-

τρεμα του λαϊκισμού και του ψεκασμού, να τιμωρή-

θηκε για τον αμοραλισμό και τον τυχοδιωκτισμό της,

όμως το φάντασμα της παλιάς, σκληρής Δεξιάς

ακόμα πλανάται πάνω από την χώρα μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να φαντάζει …σωτή-

ρας μπροστά στην καταστροφική 4ετία του Αλέξη

Τσίπρα και του Πάνου Καμμένου. Όμως το “λευκό

πουκάμισο” που του λένε οι επικοινωνιολόγοι του να

φοράει, δεν το κάνει Ομπάμα! Αντιθέτως, δεν θα εν-

διαφερθεί ποτέ για τα συμφέροντα του εισοδηματία,

του αγρότη, του χαμηλόμισθου, του συνταξιούχου.

Αν ξύσει κανείς κάτω από την επιφάνεια της «κεντρο-

δεξιάς» του Κ. Μητσοτάκη θα βρει νεοφιλελευθερι-

σμό, παλαιωμένες αντιλήψεις, κρατισμό, νεποτισμό

και λογής λογής συμφέροντα.

Αυτή είναι και η επικινδυνότητα του λεγόμενου «δί-

πολου», όπου ο ψηφοφόρος παγιδεύεται ανάμεσα σε

δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και οδηγείται στο ίδιο

αποτέλεσμα, το οποίο είναι συντηρητισμός τύπου ΝΔ

ή…..συντηρητισμός τύπου ΣΥΡΙΖΑ!

Αν κάποιοι μπορούν να πολεμήσουν το σκοταδισμό

και τον ελιτισμό, αυτοί δεν είναι άλλοι από τα νέα

στελέχη του Κινήματος Αλλαγής, οι εκπρόσωποι της

γενιάς που ξενιτεύτηκε για να βρει δουλειά, των

20άρηδων και 30άρηδων που δεν ξυπνούν το μεση-

μέρι για να πάνε για καφέ με το χαρτζιλίκι από την

σύνταξη του παππού, που δεν φαντασιώνονται ότι η

ανάπτυξη θα έρθει με απορρύθμιση των εργασιακών

σχέσεων και που έχουν το know-how να πάνε την Ελ-

λάδα μπροστά. 

Το Κίνημα Αλλαγής είναι η πραγματική προοδευτική

δύναμη της χώρας που ανασυντάσσεται και ανακτά

δυνάμεις που δεν περιορίζονται στο παλιό ΠΑΣΟΚ.

Γιατί οι ιδέες της σύχρονης Κεντροαριστεράς είναι το

μέλλον και αφορούν τους νέους. 

Μόνο έτσι θα σπάσει το ψευτοδίπολο, μόνο έτσι θα

έρθει η αλλαγή και μόνο έτσι θα μπορούμε σε μια δε-

καετία από τώρα να μην ψάχνουμε στελέχη για τον

χώρο μας, αφού όλοι οι νέοι που ασχοληθήκαμε με

την πολιτική από ρομαντισμό και όχι από ανάγκη απο-

φασίσαμε να γυρίσουμε ξανά στις δουλειές μας ή να

φύγουμε στα ξένα.  Τροφή για σκέψη πρός όλους

μας…

Βάσια Αναστασίου
Υποψήφια βουλευτής στην Ανατ. Αττική

με το Κίνημα Αλλαγής



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                        6 IOYΛIOY 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Ελάχιστες ημέρες έμειναν μέχρι τις εθνικές

εκλογές και όλα δείχνουν πως η αυτοδύ-

ναμη κυβέρνηση της Ν.Δ. θα είναι γεγονός.

Εκτός όμως από πρωθυπουργό, που δεδο-

μένα πλέον θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, καλούμεθα να επιλέξουμε και τους

βουλευτές που θα μας εκπροσωπούν για τα

επόμενα τέσσερα χρόνια.

Φρονώ ότι μετά από όσα έχουμε ζήσει τόσα

χρόνια, θα πρέπει οι επιλογές μας να είναι

ανάλογες των προσδοκιών μας από τη νέα

Κυβέρνηση.

Τι θέλουμε, άραγε, από τη νέα, αυτοδύναμη

Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

Θέλουμε να επαναλάβει τα λάθη του παρελ-

θόντος;

Θέλουμε παρωχημένες νοοτροπίες και πρα-

κτικές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο;

Θέλουμε περιορισμούς στο έργο του Πρω-

θυπουργού μας;

Ή μήπως θέλουμε:

3 Να ανανεωθεί κοινοβουλευτικά και πολι-

τικά;

3 Να αφήσει πίσω τις πληγές του παρελ-

θόντος και να επανεκκινήσει δυναμικά τη

χώρα;

3 Να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,

ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία του;

Η επιλογή είναι δική μας και είμαι βέβαιος

πως όλοι όσοι πιστεύουμε στον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη, στο πολιτικό του ήθος, στο όραμα

και τη δυναμική του, θα κάνουμε τα πάντα

για να στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε

στη μεγάλη προσπάθειά του.

Με κάθε σεβασμό προς κάθε υποψήφιο βου-

λευτή, η δική μου επιλογή είναι ο Δημήτρης

Τσανικλίδης. 

Στηρίζω και ψηφίζω Δημήτρη Τσανικλίδη

για πολύ συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς και

ουσιαστικούς λόγους:

α) Από την πρώτη ημέρα που συστηθήκαμε,

πριν δύο περίπου χρόνια, οπότε και ξεκίνησε

τις περιοδείες του στην Ανατολική Αττική,

μου έδωσε την αίσθηση ενός ανθρώπου έν-

τιμου, μετρημένου και συγκροτημένου, με

γνήσιο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό του,

που με κέρδισε με την απλότητα και την

αβίαστη ειλικρίνειά του. Ομολογώ πως αυτά

τα δυο χρόνια διαπίστωσα επανειλημμένως

πως αυτή η πρώτη μου εντύπωση ήταν και η

σωστή. 

β) Η εμπειρία μου λέει πως κάθε άνθρωπος,

όταν καταγίνεται με κάτι, είτε δουλειά είτε

σχέση είτε χόμπι είτε πολιτική, το αποτέλε-

σμα επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα

του χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Γνωρίζοντας προσωπικά και «από κοντά» το

Δημήτρη Τσανικλίδη, έχω τη βεβαιότητα πως

θα είναι αποτελεσματικότατος και άριστος

ως βουλευτής.

γ) Παρόλο που έχει υπηρετήσει τη Ν.Δ. από

διάφορες θέσεις, από αφισοκολλητής μέχρι

μέλος της νομαρχιακής επιτροπής, εντού-

τοις ποτέ δεν υπήρξε παιδί του κομματικού

σωλήνα. Είναι αυτοδημιούργητος, αυτό που

λέμε «παιδί της πιάτσας», συμμετέχει

ενεργά στην αγορά εργασίας και ο ίδιος και

η οικογένειά του, βιώνουν τις δυσκολίες και

υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης ακρι-

βώς στον ίδιο βαθμό με όλους μας.

Πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε πως, αυτός

που βρίσκεται στη θέση μας, μπορεί όχι να

μας καταλάβει μόνο, μπορεί να μας νιώσει,

να μας πονέσει και να νοιαστεί για μας πε-

ρισσότερο από τον καθένα...

δ) Εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο την

κοινοβουλευτική ανανέωση που ζητά και επι-

διώκει ο αυριανός μας πρωθυπουργός, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, καθώς θα είναι μια νέα

παρουσία στη Βουλή, που δεν θα την αγγί-

ζουν τα λάθη και οι φθορές του παρελθόν-

τος.

ε) Ενσαρκώνει ιδανικά την πολιτική ανανέ-

ωση, ταυτιζόμενος πλήρως με τις αρχές του

Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, την έχει

πάει «ένα βήμα παραπέρα», καθώς είναι ο

μοναδικός υποψήφιος βουλευτής που πι-

στεύει ακράδαντα πως το ανθρώπινο δυνα-

μικό της Ανατολικής Αττικής είναι η βαριά

βιομηχανία της, που αν στηριχθεί σωστά και

του δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, η ανά-

πτυξη θα γίνει πραγματικότητα!

Αγαπητοί μου συμπολίτες, εμείς είμαστε

αυτοί που στη μεγάλη «μάχη του σταυρού»

θα παίξουμε το σημαντικότερο ρόλο, θα

«σταυρώσουμε» τους εκλεκτούς μας.

Έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε σταυρό σε

τρεις υποψηφίους βουλευτές.

Ανεπιφύλακτα συνιστώ ο ένας σταυρός να

δοθεί στο Δημήτρη Τσανικλίδη, γιατί είναι

ένας από εμάς, έντιμος, εργατικός, που θα

παραμείνει απλός και η πόρτα του δεν θα

είναι, μόνο, πάντα ανοιχτή για όλους μας,

αλλά και ο ίδιος θα βρίσκεται πάντα μπρο-

στά στη δική μας πόρτα!

O ανώνυμος ψηφοφόρος

Γιατί ψηφίζω Δημήτρη Τσανικλίδη

O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ είναι
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ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

«Νᾶφε καί μέμνασ᾽ἀπιστεῖν· ἄρθρα ταῦτα τᾶν
φρενῶν».        (Επίχαρμος, 540/530 - 448/440, Fragment 250,1)

(= Να είσαι νηφάλιος και να θυμάσαι πάντα να δυσπι-

στείς/αμφιβάλλεις· αυτές είναι οι αρθρώσεις/συναρμογές

της σκέψης, της διάνοιας, οι συνάψεις του εγκεφάλου).

ΣΧΟΛΙΟ: Να είστε πάντα σε διαρκή ετοιμότητα, σε εγρή-

γορση. Να μην εφησυχάζετε ποτέ! Ο ορθός και κριτικός

ΝΟΥΣ (Ν-ΟΥΣ = ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΩΤΟΣ) προϋποθέτει Νηφα-

λιότητα και Αμφισβήτηση - χωρίς αυτά καταντάμε φερέ-

φωνα του κάθε επιτήδειου. 

«ἐπιπολάζειν οὔ τι χρή τόν θυμόν, ἀλλά τόν νόον».
(Επίχαρμος, 540/530 - 448/440, Fragment 43,2)

(= Δεν πρέπει, συμβούλευε ο Επίχαρμος, να επικρατεί ο

θυμός, η αγανάκτηση, αλλά η Λογική/η Φρόνηση).

«Οὐδέ εἷς οὐδέν μετ᾽ὀργῆς κατά τρόπον βουλεύεται».
(Επίχαρμος, 540/530 - 448/440, Fragment 44,2)

(= Ακόμη: Ουδείς σκέφτεται σωστά όταν είναι οργισμένος

αλλά ούτε και αποφασίζει / επιλέγει / ψηφίζει σωστά).

«Αἴ τί και ζατῆις σοφόν, τᾶς νυκτός ἐνθυµητέον.
Πάντα τά σπουδαῖα νυκτός µᾶλλον ἐξευρίσκε-
ται».              (Επίχαρμος, 540/530 - 448/440, Fragment 270,1)

Διατεινόταν, όμως  και τα παρακάτω για τα σοφά και

σπουδαία: (= “Αν ψάχνεις κάτι σοφό, πρέπει να το φέρ-

νεις στο νου σου και τη νύχτα”, διότι, “όλα τα σοβαρά/ση-

μαντικά τ’ ανακαλύπτει κανείς καλύτερα τη νύχτα”).

«Ἐν νυκτί βουλή τοῖς σοφοῖς γίγνεται»
(Μένανδρος, 342-292, “ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ”, 1, 150) 

Το αυτό είχε διατυπώσει αργότερα και ο Μένανδρος. (=Τη

νύχτα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι μυαλωμένοι).

«Μέµνησθε ἄρα, Φιλέβδοµοι Ἀναγνῶσται, ἀπι-
στεῖν τοῖς δῆθεν περιστρεφοµένοις ὑµῖν».

(Πέτρος Ιωαννίδης) 

(= Να μην ξεχνάτε λοιπόν, Αναγνώστες, που αγαπάτε την

“Εβδόμη”, να είστε δύσπιστοι/καχύποπτοι, σ’ αυτά τα ψεύ-

τικα, πλαστά, παραχαραγμένα, που σας περιτριγυρίζουν).

Η ΣΩΦΡΩΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ

ΤΟΥ ΕΜΦΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

«Σώφρονος δ᾽ἀπιστίας οὐκ ἔστιν οὐδέν χρησι-
µώτερον βροτοῖς».

(Ευριπίδης, 480-406, “ΕΛΕΝΗ”, στ. 1617-1618) 

(=Τίποτε δεν είναι πιο χρήσιμο για τους θνητούς ανθρώ-

πους από τη δυσπιστία που δείχνουν με συνετή σκέψη).

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα είναι από την

“ΕΞΟΔΟ”, (στ. 1512-1692) του δραματικού έργου

“ΕΛΕΝΗ” του Ευριπίδη. Ένας “Άγγελος” διηγείται στην

“αγγελική του ρήση” - μακροσκελή αναφορά γεγονότων

που συμβαίνουν μακριά από το χώρο της σκηνικής δρά-

σης - τη φυγή/δραπέτευση του Μενέλαου και της Ελένης.

Τελειώνει την αφήγησή του με την παραπάνω διδακτική

γνωμολογική διαπίστωση. Η δυσπιστία χωρίς σοβαρή κρι-

τική σκέψη έχει αντικοινωνικό χαρακτήρα. Αποτελεί σο-

βαρό εμπόδιο στις διαπροσωπικές και κοινωνικές

σχέσεις. Η ευπιστία, είναι δείγμα ψυχικής ανωριμότητας.

Λείπει ο κριτικός έλεγχος και οδηγεί τον άνθρωπο σε πλάνη

και ακρισία. Αιτία είναι η απροσεξία και η αφέλεια του ατό-

μου στα όσα ακούει και βλέπει. Αποδέχεται τις απόψεις των

άλλων παθητικά χωρίς καν να τις ελέγχει και να τις αξιολο-

γεί. Είναι αδύναμος χαρακτήρας. Η ευπιστία για την επι-

στήμη είναι απαράδεκτη, γιατί υποβαθμίζει την έρευνα στην

αναζήτηση της αλήθειας. Μόνο η επαλήθευση και η από-

δειξη (= πίστη) θεμελιώνουν την επιστήμη.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ο ΑΝΕΝΤΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΑΣΤΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ 

Η ΑΚΡΑΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Η πιο αμφιλεγόμενη/αντιφατική φυσιογνωμία της αθηναϊ-

κής πολιτικής σκηνής. Ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί λόγω της

χαμαιλεοντικής πολιτικής συμπεριφοράς του δεν μπορεί να

ενταχθεί σε κανένα πλαίσιο πολιτικής. Ο συνδυασμός της

αριστοκρατικής του καταγωγής (Ευπατρίδης) με την υιοθέ-

τηση ακραίων δημαγωγικών τρόπων τον κατέστησε πολι-

τικά ασταθή και ως εκ τούτου επικίνδυνο για τα αθηναϊκά

συμφέροντα. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η κατά

το δυνατόν ολιστική προσέγγιση του θέματος, για να δια-

φανούν με ενάργεια οι καίριες πτυχές της πολιτικής του

δράσης (κίνητρα - αντικίνητρα - επιδιώξεις - στόχοι/σχέδια

- οραματισμοί). Η έρευνα δεν αποσκοπεί στο να παράσχει

οριστικές απαντήσεις στο δύσκολο ζήτημα που πραγμα-

τεύεται, αλλά να θέσει νέα ερωτήματα που δεν έχουν τεθεί

μέχρι σήμερα και να δώσει ώθηση/επανεκκίνηση για περαι-

τέρω ευρύτερο προβληματισμό απέναντι στο διαχρονικό

ζήτημα της προδοσίας, για την οποία κακώς ο Αλκιβιάδης

στιγματίστηκε με αυτό το βαρύ στίγμα, κατά την ταπεινή

αλλά πάντοτε επίμονη άποψή μας. Εξάλλου αυτό το θέμα

στις ημέρες μας αναδεικνύεται εξαιρετικά επίκαιρο. Θα

έχουμε πετύχει το στόχο μας, αν η ιστορία επανεξετάσει

και αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στον Αλκιβιάδη,

που, όπως πιστεύουμε, τον έχει αδικήσει. Να παλινωδήσει,

ήτοι να ανακαλέσει όσα κακώς υποστήριξε προηγουμένως

γι’ αυτόν.

Παρουσιάζουμε μια εντελώς διαφοροποιημένη θέση/θε-

ωρία απ’ αυτή που έχει καθιερωθεί και επικρατήσει από

την επιστημονική κοινότητα για την πολυθρύλητη “προ-

δοσία” του Αλκιβιάδη. Όχι βέβαια για λόγους πρωτοτυ-

πίας και αιρετικότητας, αλλά για να αποκαλύψουμε  και

να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, αίροντας την αυλαία

του αντιεπιστημονικού παρασκηνίου.

Ακολουθούμε τον τρόπο, τη στάση του λυρικού ποιητή

Στησιχόρου από την Ιμέρα της ΒΔ. Σικελίας (640-555),

που ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη “παλινω-

δία” σε μια ωδή του, στην οποία ο ποιητής ανακαλούσε

όσα υβριστικά / προσβλητικά είχε απαγγείλει προηγουμέ-

νως εις βάρος της Ελένης. Διότι πιστεύουμε ότι είναι κα-

λύτερα να παλινωδούμε παρά να παλινδρομούμε, ήτοι

να αναιρούμε όσα ειπώθηκαν εσφαλμένα και όχι να εί-

μαστε παλίνδρομοι, ασταθείς, ευμετάβλητοι.

Ο ΑΠΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΣΤΗΛΙΤΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥ ΗΓΕΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ

Σύμφωνα με τον Περικλή, 495-429, ο ιδανικός πολιτικός

ανήρ θα πρέπει να εμφορείται από τέσσερις σημαντικές

ιδιότητες, όπως αυτός μας τις παραδίδει στην τελευταία

του δημηγορία, βιβλίο Β’, κεφ. 60,4: α) ικανότητα πρόβλε-

ψης, β) ικανότητα ορθής κρίσης/εκτίμησης σε κρίσιμες κα-

ταστάσεις, γ) το φιλόπολι = φιλοπατρία/αγάπη για την

πατρίδα - χαρακτηριστικό γνώρισμα του αθηναϊκού λαού -

και δ) ακεραιότητα/ αδιαφθορία απέναντι στο χρήμα.

Γνωρίζετε σήμερα κάποιον από τους σύγχρονους ηγέτες/

κυβερνήτες που να συγκεντρώνει όλες αυτές τις αρχές/ αρε-

τές στο πρόσωπό του; Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε

ότι στην εποχή μας τουλάχιστον δεν έχει βρεθεί τέτοιο πο-

λιτικό πρόσωπο ακόμη! Ο ηγέτης όφειλε να είναι, σύμφωνα

με τον Πλάτωνα, “βελτίστη φύσις”, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 519c.

Και ο Αριστοτέλης θα αναφέρει τα προσόντα που οφείλει

να διαθέτει ένας αξιόπιστος και επαρκής ηγέτης: “Φρό-

νησιν και Ἀρετήν καί Εὔνοιαν”, ήτοι ορθή κρίση,

ηθικό/ενάρετο χαρακτήρα και φιλική διάθεση/φιλοφρο-

σύνη, “ΡΗΤΟΡΙΚΗ”, βιβλίο Β΄, 1378α, 7-9.

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

«Και πολεµιώτεροι οὐχ οἱ τούς πολεµίους που
βλάψαντες ὑµεῖς ἤ οἱ τούς φίλους ἀναγκάσαντες
πολεµίους γενέσθαι. Τό τε φιλόπολι οὐκ ἐν ιὧ ἀδι-
κοῦµαι ἔχω, ἀλλ᾽ἐν ιὧ ἀσφαλῶς ἐπολιτεύθην.
Οὐδ᾽ἐπί πατρίδα οὖσαν ἔτι ἡγοῦµαι νῦν ἰέναι,
πολύ δέ µᾶλλον τήν οὐκ οὖσαν ἀνακτᾶσθαι. Και
φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, οὐχ ὅς ἄν τήν ἑαυτοῦ ἀδί-
κως ἀπολέσας µή ἐπίῃ, ἀλλ᾽ὅς ἄν ἐκ παντός τρό-
που διά τό ἐπιθυµεῖν πειραθῇ αὐτήν ἀναλαβεῖν».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄, 92, 2-4) 

(= Και χειρότεροι εχθροί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι, σαν

κι εσάς, έβλαψαν τους εχθρούς τους, αλλά εκείνοι οι

οποίοι ανάγκασαν τους φίλους τους, να γίνουν εχθροί.

Δεν αισθάνομαι πατριωτισμό, όταν με αδικούν, τον αι-

σθάνομαι εκεί που ασκώ με ασφάλεια τα πολιτικά μου δι-

καιώματα. Ούτε αισθάνομαι ότι έχω πια πατρίδα και ότι

τώρα ενεργώ εναντίον της, αντίθετα νομίζω πως δεν έχω

πια πατρίδα και θέλω να την ανακτήσω. Καλός πατριώτης

δεν είναι εκείνος ο οποίος, αφού έχασε άδικα την πα-

τρίδα του, αρνείται να βαδίσει εναντίον της, αλλά εκεί-

νος που προσπαθεί από πάθος να την ανακτήσει με κάθε

μέσο και τρόπο).

ΣΧΟΛΙΟ: Σύμφωνα με τον φυγάδα/εξόριστο πολιτευτή,

δεν είναι φοβερότεροι εχθροί οι Λακεδαιμόνιοι, οι οποίοι

έβλαψαν τους Αθηναίους εν καιρώ πολέμου, αλλά οι δη-

μαγωγοί που ανάγκασαν τον Αλκιβιάδη να γίνει εχθρός

τους. Θα μπορούσε κάποιος να αναμένει ζημιά/βλάβη από

τους εχθρούς του μα όχι από τους συμπολίτες του. Θεω-

ρεί λοιπόν ότι δεν επέρχεται κατά της πατρίδας του, η

οποία δεν υφίσταται πλέον γι’ αυτόν, διότι εκδιώχθηκε απ’

αυτήν, ήτοι αναγκάστηκε να φύγει. Σύμφωνα με τον Αλ-

κιβιάδη η επιθυμία του να ανακτήσει την πατρίδα του

επιβεβαιώνει τη φιλοπατρία του. Επιθυμεί βέβαια να επι-

στρέψει με τη βοήθεια άλλων και με προδοσία, η οποία

έβλαψε τους Αθηναίους τόσο, όσο δεν τους έβλαψαν οι

εχθροί τους. Και το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει είναι:

έχει δικαίωμα να επιτίθεται κανείς κατά της πατρίδας

του ή όχι, όταν αδικείτα απ’ αυτήν; Σύμφωνα με τον Πλά-

τωνα αυτό δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο (“Κρίτων”,

51α). Βλέπουμε τη μορφωτική δύναμη που έχει η Φιλοσο-

φία και την οποία δεν διαθέτει ούτε η Πολιτική, ούτε η

Ρητορική, ούτε η Ιστορία.

ΟΥΚΟΥΝ ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ (ΕΚΛΟΓΑΙ)

ΑΡΑ: ΝΗΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΨΗΦΟ!!!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος
―――――――
* Ἀπλάνεια: Η ευστάθεια, η σταθερότητα, η εδραιότητα, η στερε-

ότητα, το αμετάβλητο, το ακλόνητο, το άσειστο. Παράγεται από

το επίθετο ὁ, ἡ ἀπλανής, τό -ές ή ὁ, ἡ ἀπλάνητος, το -ον =
ο µη πλανώµενος, ο σταθερός, ο στερεωµένος, ο µη σφα-
λώµενος. Ετυµολογείται από το στερητ. α + πλανάοµαι =
περιφέροµαι, περιπλανώµαι, τριγυρνώ.
* Ἀπλανησία: Απαλλαγή από πλάνη, απάτη, ξεγέλασμα, το να μην

υποπίπτεις σε πλάνη, το να μην απατάσαι στην κρίση σου. Παρά-

γεται από το στερητ. α + μεταφορική χρήση του πλανάομαι = απα-

τώμαι, παραπλανώμαι, ξεγελιέμαι.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀπλανείας*  

ἄρχεσθαι 
&

Ἀπλανησίας*
παύεσθαι
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«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΗΜΑΤΩΝ»

Από το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα
Την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019, στο θέατρο

του σχολείου μας, του 1ου Γυμνασίου Γέ-

ρακα, η ομάδα του Πολιτιστικού Προγράμ-

ματος «Ο Κόσμος των Νοημάτων»,

διοργάνωσε την τελική της εκδήλωση. 

Προσκεκλημένοι ήταν ο Νίκος Γαλάνης, εκ-

παιδευτικός, ψυχολόγος, ιδρυτής & υπεύθυ-

νος σπουδών του Πολυχώρου Κιβωτός  και

η Σοφία Κουρτίδου, τραγουδίστρια, τραγου-

δοποιός και ψυχολόγος. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφώνηση του

Διευθυντή κ. Κουρτέση και με νοηματικό κα-

λωσόρισμα από όλη την ομάδα των παιδιών

και καθηγητριών τους. Το ποίημα της μαθή-

τριας Σοφίας Μαυρομμάτη “Πρέπει ν’ αγω-
νιστούμε για να σωθούμε” απαγγέλθηκε

από την ίδια. Συνέχισαν τα παιδιά με το τρα-

γούδι «Αγάπη μου εσύ» που το απέδωσαν

στη νοηματική γλώσσα. 

Ο N. Γαλάνης, στη συνέχεια,  έκανε την ιδι-

αιτέρως ενδιαφέρουσα παρουσίασή του με

θέμα: «Η αξία & οι δυνατότητες της Νοη-
ματικής Γλώσσας», με την διερμηνέα κ.

Αναστασίου να αποδίδει στην ομιλούσα ελ-

ληνική και να νοηματίζει. 

Οι μαθητές της ομάδας μοιρασμένοι σε

τρεις υποομάδες, παρουσίασαν τρεις αντί-

στοιχα περιπτώσεις οικογενειών: Ακούον-

τες γονείς με κωφά παιδιά, κωφή οικογέ-

νεια και κωφοί γονείς με ακούοντα παιδιά.

Το κάθε ένα παιδί παρουσιαζόταν με το

όνομα του και μία λέξη που το εκφράζει στη

νοηματική, αλλά και δυο λόγια για την εμ-

πειρία από το πρόγραμμα. Ακολούθως, η

Διονυσία Σταυρουλάκη έπαιξε κιθάρα και

τραγούδησε το τραγούδι «Χίλιες σιωπές»
ενώ η Ελένη Ζωγράφου με την Ιωάννα Τζια-

φέτα νοημάτιζαν.

To 1o Γυμνάσιο Γέρακα συνεργάστηκε με το

18ο Γυμνάσιο - Λύκειο Πατρών, μία συνερ-

γασία με πολλές εμπειρίες, αφού είναι το

μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα, το οποίο

έχει τμήματα ακουόντων και κωφών & βα-

ρήκοων μαθητών. 

Η εκδήλωση είχε ένα συναισθηματικό κλεί-

σιμο με την παρουσίαση της Σοφίας Κουρ-

τίδου, που μίλησε για την «Ιδιαιτερότητα
του τραγουδιού στον κόσμο των κωφών»
και με βάση το βίντεο του τραγουδιού της

(σύνθεση και στίχοι από την ίδια) «Κάθε
μέρα διακοπές», νοημάτισε ζωντανά στη

σκηνή με τον μοναδικό της τρόπο. 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες Βάσια Γερμανού

και Βάσω Παπαγιαννοπούλου

Το Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 παρουσίασε σε μα-

θητές, γονείς, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπικές αρχές και τοπική κοινωνία,  το διε-

τές πρόγραμμα (2017-2019) Erasmus+ με τίτλο “Students Against Violence in

Europe, SAVE” . Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 6 χώρες: Ελλάδα, Κύπρος,

Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία.

Στόχος του προγράμματος, όπως ανέπτυξε η συντονίστρια του προγράμματος,

Σοφία Κακάτση, ήταν η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας

κατά των παιδιών. Επίσης ο σεβασμός της διαφορετικότητας (ΑμΕΑ), η διαπολιτι-

σμική ευαισθητοποίηση και ο διάλογος μεταξύ διαφόρων εθνοτήτων, θρησκευτι-

κών ομάδων, μεταναστών και προσφύγων. 

Κατά τη διάρκεια των 2 αυτών ετών πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις εκπαιδευ-

τικών (στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο) και 3 συναντήσεις εκπαιδευ-

τικών και μαθητών (στην Ουγγαρία, στην Ιταλία και στην Ισπανία). Στο πλαίσιο των

συναντήσεων εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετείχαν καθημερινά σε εργαστήρια

(workshops) σχετικά με το θέμα του προγράμματος, συναντήθηκαν με φορείς (Κοι-

νοβούλια, Ύπατη Αρμοστεία, κ.α.) και ξεναγήθηκαν στις πόλεις ώστε να έρθουν

σε επαφή με τον πολιτισμό των χωρών φιλοξενίας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώθηκαν δράσεις όπως: δημιουργία logo,

mascot, παρουσιάσεις PPT, μπλουζάκια με συνθήματα ειρήνης, αφίσες, ημερολό-

γιο, εκθέσεις ζωγραφικής, δημιουργία video, θεατρικά δρώμενα, επίσκεψη στη

δομή φιλοξενίας προσφύγων Λαυρίου, παρακολούθηση συναυλιών (El Sistema,

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών), επίσκεψη-συζήτηση στο σχολείο ατόμου με προβλή-

ματα όρασης, συμμετοχή σε βιωματικό εργαστήριο με το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού, παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί, συμμετοχή σε μίνι Ολυμπιακούς Αγώνες

στο γήπεδο Δόξα Βουλιαγμένης, διοργάνωση Food Festival με ελληνικές  και διε-

θνείς γεύσεις. 

Στο τέλος της παρουσίασης οι εκπαιδευτικοί και η Διευθύντρια του Σχολείου, Αλε-

ξάνδρα Σταθοπούλου, εξέφρασαν ευχαριστίες προς τους γονείς που βοήθησαν

με κάθε τρόπο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βραβεύτηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας (που ήταν η

συντονίστρια χώρα) ως εξαιρετικό Erasmus+!!

http://dim-vouliagm.att.sch.gr/erasmus/enimeroseis

Erasmus+“Students Against Violence

in Europe, SAVE” στο

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης
Απολογισμός του προγράμματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό
θέσης) Τίτλος σπουδών 

――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά &
τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαι-
δευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων  και  Μοτοσι-
κλετών ή πτυχίο 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχα-
νικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Επαγγελματικού 

100 Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότη-
τας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας
ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστη-
μάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανο-
τεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συ-
στημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτο-
κινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συ-
στημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τε-
χνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απο-
λυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματι-
κής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-
τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγη-
σης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι-
τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή  (C) κα-
τηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποι-
ητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαι-
τούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να
είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και

απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την εν-
σωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνε-
ται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύ-
θυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη
βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και
η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη
- λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδι-
κασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια
οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η
ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγή-
σει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρ-
χείων της, αρκεί :
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην
οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής
άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την
Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελ-
ληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας
οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο,
Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που
οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής.
―――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων  Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 
και Μοτοσικλετών ή πτυχίο  Α’ ή Β’ κύκλου σπου-
δών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτο-
κινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού 
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδι-
κότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μη-

101 χανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλε-
κτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του 
Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότη-
τας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας

του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυ-
τοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογι-
κών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημά-
των και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινή-
του ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημά-
των Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ-
κείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ει-
δικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+
Ε’ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+
Ε’ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι-
τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+
Ε’ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι-
τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά
την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινή-
του.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+
Ε’ ή CE κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι
σε  ισχύ .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ + Ε’ ή CE
κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστο-
ποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαι-
τούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι
σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας
βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την εν-
σωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βε-
βαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η
νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη
- λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικα-
σία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υπο-
κατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδή-
γησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η
ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαι-
τούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυπο-
βάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει
τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων
της, αρκεί :
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία
να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής
άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος  μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλαν-
δία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του
π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_
ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής
(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδή-
γησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής.
―――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
                α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέ-
                λεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄  τάξης Γ΄ 
                του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
                έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του 
                Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κα-
                τάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/ 
                166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)
                υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
102           β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτε-
                χνική ή επαγγελματική,
                γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελ-
                ματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-
κείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια 190 10
Τηλ.: 2299320320-1
Φαξ:  2299320319
e-mail: evangelia.nanou@kalivia.gr
Ημερομηνία: 24/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 7593

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρ-
θρου 64 του Ν. 4590/2019.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Νομικών  Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.
4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).
Τις διατάξεις του άρθ. δεύτερου του
Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018).
Την υπ΄ αριθμ. 5/28-1-2019
(Ω4ΓΟΩ1Ξ- ΦΝ0) απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνι-
κού με θέμα: «Προγραμματισμός
προσλήψεων προσωπικού  Ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για Υπηρε-
σίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα
έτους 2019».
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19061/5677/27-
02-2019 Εισηγητική έκθεση της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σα-
ρωνικού ανταποδοτικού χαρακτήρα,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 24939/04-04-
2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΒ465ΧΘ7-ΤΕΧ) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, με
την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων,
στο Δήμο Σαρωνικού η πρόσληψη εί-
κοσι δύο (22) ατόμων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 25546/05-04-2019
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών με θέμα την έγκριση πρόσληψης

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου αν-
ταποδοτικού χαρακτήρα, προς το
Δήμο Σαρωνικού.
Τον τροποποιημένο  Οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρω-
νικού (ΦΕΚ 4224/τ.Β’/28-12-2016) και
την με αριθμ. πρωτ. 7592/24-04-2019
βεβαίωση του Δημάρχου περί ύπαρ-
ξης κενών θέσεων.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9924/07-6-2019
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνι-
κού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη προσωπικού  της
παρούσας ανακοίνωσης.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10430/19-6-2019
έγγραφο του Δημάρχου Σαρωνικού
με το οποίο βεβαιώνεται ότι το υπό
πρόσληψη προσωπικό αφορά ανάγ-
κες καθαριότητας του Δήμου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
του Δήμου Σαρωνικού, που εδρεύει
στα Καλύβια Αττικής, και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός

σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Κατηγορίας Γ’) 8 μήνες 2

Με ψηφιακό Ταχογράφο 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101          ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Κατηγορίας Γ+Ε’) 8 μήνες 1  

Με ψηφιακό Ταχογράφο 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. 8 μήνες 2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 8 μήνες  1  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 15 
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εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μο-
νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με  συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄
τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ει-
δικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής από-
φασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδα-
πής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλ-
λει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτο-
τελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄
τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ει-
δικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής από-
φασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την από-
κτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄
τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ει-
δικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής από-
φασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012,
εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.
Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να
ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις

χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως
ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση
που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκο-
μίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
                α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
                ομάδας Ζ΄  τάξης Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
                (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατά-
                ταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
                (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και 
                ισχύει,*  
103          β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
                γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τε-
                χνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
                Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελμα-
τικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτ-
λος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μο-
νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με  συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄
τάξης Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ει-
δικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής από-
φασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδα-
πής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλ-
λει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτο-
τελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄
τάξης Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ει-
δικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής από-
φασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την από-
κτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄
τάξης Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ει-
δικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής από-
φασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,*  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012,
εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.
Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να
ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως
ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση
που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκο-
μίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής. 104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ. 2
του Ν. 2527/1997)  
Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, ΤΚ 19010
Καλύβια Θορικού απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Ανθρ. Δυναμι-
κού υπόψη κας Νάνου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299320320).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κα-
τηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προ-
σωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω δια-
δικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγο-
ριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ  σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία
θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-
ρολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαι-
ρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτεςà Έν-
τυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτεςà
Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Ο μύθος της Λαϊκής κυριαρχίας

Εάν στις 26 Μαΐου είχαμε εθνικές εκλογές,
η ΝΔ θα κατακτούσε άνετα την αυτοδυνα-
μία, αφού στις συγκεκριμένες συνθήκες το
απαιτούμενο ποσοστό για αυτοδυναμία θα
έπεφτε κοντά στο 32%. Το 32%  των εκλο-
γών θα γινόταν αυτόματα πάνω από 50%
μέσα στη βουλή. Με  μπόνους  50 εδρών και
με «την αξιοκρατία των αρίστων» θα μας
κυβερνούσαν αυτοί που επέλεξε η μειοψη-
φία! Αν κάποιος ισχυριστεί πως το 32%
είναι ισοδύναμο με το 50% οι ορθολογιστές
θα τον χαρακτηρίσουν παράλογο οι δε
μετα-μεταμοντέρνοι θα αναζητήσουν τους
όρους κάτω από τους οποίους μπορεί να
ισχύει και αυτό.

Ο μύθος των λέξεων

Διαβάζουμε:
― «Στα 400 εκ. ευρώ ανέρχεται  το χρέος της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ».
― «Χρέος της ΝΔ είναι να βγάλει την πα-

τρίδα από  το τέλμα»
― «Σαν Κίνημα Αλλαγής έχουμε ιστορικό
χρέος να σταθούμε ανάχωμα  στην κυριαρχία
της δεξιάς».
Με μια νέα ισοτιμία, το χρέος από ευρώ μετα-
τρέπεται σε υποκειμενικές άνευ αξίας φιλοδο-
ξίες! Το παράλογο δεν εντοπίζεται στη χρήση
της ίδιας της λέξης, αλλά  στο σκεπτικό όσων
τα ξέρουν αυτά και όμως  τους ψηφίζουν.

Ο μύθος της οικογένειας Μητσοτάκη

― Τρία Μνημόνια = 173,6 δις βάρη για τον ελ-
ληνικό λαό. 

― Το 1ο μνημόνιο ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ,
το ΛΑΟΣ και την κ. Μπακογιάννη. 

― Το 2ο μνημόνιο ψηφίστηκε κύρια από το ―
ΠΑΣΟΚ,  τη ΝΔ και το ΔΗΣΥ·  το τότε
κόμμα της κ. Μπακογιάννη. 

― Το 3ο μνημόνιο ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ,
την Ν.Δ, το ΠΑΣΟΚ, τους ΑΝΕΛ, το Λε-
βέντη και το Ποτάμι. Η κ. Μπακογιάννη
αυτή τη φορά  ανήκει στην ΝΔ.

Στις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων
χρόνων, με τον ένα ή τον άλλο  τρόπο, όλοι

αυτοί «τιμωρήθηκαν» από τον ελληνικό λαό
εκτός από όσους συνδέονται με το όνομα Μη-
τσοτάκη. Αυτό τον παραλογισμό ούτε η μετα-
μοντέρνα λογική δεν μπορεί να κατανοήσει.

Ο μύθος της σωτηρίας μας 

Στη χώρα από το 1990 μέχρι και την πρό-
σφατη κρίση κυριάρχησε ο δικομματισμός
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ («φως-σκοτάδι»), ο οποίος  χρεο-
κόπησε τη χώρα. 
Το 2009  το βάρος της αντιλαϊκής μνημονια-
κής πολιτικής επωμίζεται υπερήφανα το
ΠΑΣΟΚ, αφού η ΝΔ εμφανίζεται ως αντιμνη-
μονιακή δύναμη. Ο παλιός δικομματισμός αρ-
χίζει να καταρρέει.
Το 2011 το «φως-σκοτάδι», αυτοί που μας
χρεοκόπησαν,   συνεργάζονται και εμείς τους
δίνουμε τη σκυτάλη για να μας σώσουν! 
Αυτοί που μας χρεοκόπησαν δεν μπορεί, θα
ξέρουν να γυρίσουν το τιμόνι 1800 και να μας
σώσουν!
Το 2012 στο «φως-σκοτάδι» - αυτούς που μας
χρεοκόπησαν και προσπάθησαν να μας σώ-
σουν - τους ξαναδίνουμε την ευκαιρία να μας
ξανασώσουν!

Το 2015 δημιουργήθηκε νέος δικομματισμός,
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, «παλιό – καινούργιο»

γιατί ο προηγούμενος δεν μας έσωσε! 
Ο μύθος του μέλλοντός μας   

Ο νέος δικομματισμός  ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ 

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ αποδέχονται χωρίς αμφισβή-
τηση το σύνολο των μνημονίων που επιβλήθη-
καν. Επομένως, αποδέχονται χωρίς
αμφισβήτηση  τους πάνω από 600 μνημονιακούς
νόμους που οριοθετούν μια συγκεκριμένη πολι-
τική. Αποδέχονται χωρίς αμφισβήτηση  και τον
μνημονιακό γύψο που έχει επιβάλει η Ευρωζώνη
για τις επόμενες δεκαετίες έως το 2060. Αν έως
το 2060, δημοσιονομικά ή στην διεθνή οικονομία
πάει κάτι στραβά η  «πολιτική ανεξαρτησία» της
αρχής δημοσίων εσόδων με τα «αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης» και το υπερταμείο θα είναι
εδώ με υπογραφή και του Τσίπρα και του Μη-
τσοτάκη. Το πρόγραμμα είναι καθορισμένο και
κοινά αποδεκτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαγγέλλει μια ήπια
εφαρμογή, η ΝΔ εξαγγέλλει μια άγρια εφαρ-
μογή. Μετά τις εκλογές, λοιπόν, όποιος εκ των
δύο «σωτήρων» κι αν επικρατήσει στην κάλπη,
το πρόγραμμά του είναι σαφές, έχει υπογραφή
«Κομισιόν». Που σημαίνει: Η λιτότητα, η φτώ-
χεια και η ανεργία παραμένουν κοινός τόπος και
των μεν και των δε. 
Είναι παράλογο: δεν θέλουμε να σωθούμε!

Άννα Χρυσοβέργη 

Εκλογικοί - Προεκλογικοί παραλογισμοί
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ΑΔΑ: ΨΟΘ3ΩΛ6-722
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Κορωπί : 02-07-2019 
Αρ. Πρωτ. : 10911 
Βασ. Κων/νου 47 19441 Κορωπί Πληροφ.: Αικατερίνη
Μωραΐτη
Τηλέφωνο : +30 2132000756 
FAX : 210 6624963 
e-mail : tpkoropi@gmail.com  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια ανοι-
κτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με βάση την
οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή
(Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως αναφέρεται στην
προμετωπίδα του εγγράφου.
(Ι.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr στην οποία και βρίσκονται τα απαι-
τούμενα εργαλεία και συσκευές. Οι προσφορές ή οι αιτή-
σεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση. Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες από τη διεύθυνση στην προμετωπίδα του εγ-
γράφου.
(Ι.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδι-
οίκησης
(Ι.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριότητα, ύδρευση, κοινω-
νικές υπηρεσίες, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός κλπ
Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος: Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου
κλπ. Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/46/2018
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 34100000
ΙΙ.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά (Προμήθεια)
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια οχημάτων και μηχα-
νημάτων του Δήμου, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση ερ-

γασιών καθαριότητας, τη συντήρηση του δικτύου Φωτισμού
οδών και πλατειών (ΦΟΠ), τις ανάγκες του Γραφείου Ύδρευσης
καθώς και για τη μετακίνηση των υπαλλήλων για Υπηρεσιακούς
λόγους. Συνο-πτικά πρόκειται για Φορτηγά, Ημιφορτηγά, Επι-
βατηγά- Θερμικά, Επιβατηγά- Ηλεκτρικά, Ημιρυμουλ-κούμενο
μεταφοράς απορριμμάτων, Μηχανήματα Έργου και ένα όχημα
9 θέσεων με σύστημα για αμαξίδιο ΑΜΕΑ.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.694
800.00 ευρώ (€)
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Μπορούν να
υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα. - 

ΙΙ.2) Περιγραφή

ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περιγράφεται στους Ανα-
λυτικούς Όρους της Διακήρυξης.
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για όλα τα τμήματα:  Η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλει-
στικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:
ΔΕΝ γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:
Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους της Διακή-
ρυξης.
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης: Η σύμβαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρηματο-δο-
τούμενο πρόγραμμα από τα Ταμεία της ΕΕ.
ΙΙ.2.13) Φορέας χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα
συναφθούν είναι ο Δήμος Κρωπίας, ίδιοι πόροι. Το είδος με
Α/Α προϋπολογισμού 10.1 «Όχημα μεταφοράς προσώπων
9 θέσεων με σύστημα ανύψωσης και φόρτωσης αμαξιδίου
ΑΜΕΑ», θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΚ). Το είδος με Α/Α προϋπο-

λογισμού 7.1 χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ

Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και
τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Όπως αναφέρεται
στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής
Επιλογής των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κρι-
τήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβα-
σης.

ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κριτήρια
επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κα-
τηγορία: Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της
Διακήρυξης.

ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως αναφέρεται
στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που ανα-
λαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση ανα-
φοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών
προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέ-
λεση της σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
ΙV.1) Περιγραφή

ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.

ΙV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προ-
μηθειών (GPA): Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών.

ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες

ΙV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αι-
τήσεων συμμετοχής: 30/07/2019 15:00

ΙV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά

ΙV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος
της προσφοράς: 6 μήνες μετά την 31/07/2019

ΙV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:
05/08/2019 11:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρ-
μόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Tμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμ-
βάσεις: ΟΧΙ.

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούνται μέχρι
την 23η Ιουλίου 2019 και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινί-
σεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής
μέχρι την 25η Ιουλίου 2019, μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ. Θηβών
196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233.
VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία
για την υποβολή προσφυγών, αναλυτικά αναφέρονται στο
άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders
Electronic Daily - TED): 26/06/2019.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους  και
τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Δημο-
τικής Ενότητας Γλυκών Νερών του
Δήμου Παιανίας ότι συνεχίζονται οι
εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡ-
ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ», από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Στα πλαίσια του εν λόγω έργου κατα-
σκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώ-
σεις προς σύνδεση των ακινήτων με
το δίκτυο ακαθάρτων, το οποίο κατα-
σκευάζεται ταυτοχρόνως.
Με την παρούσα ανακοίνωση κα-
λούνται οι ιδιοκτήτες  ή οι νόμιμοι εκ-
πρόσωποι των ακινήτων των οδών
που παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Περιοχή Γλυκά Νερά
Μπουμπουλίνας
Βασιλέως Όθωνος
Κανάρη
Γεωργίου Αθανασίου
Ασκληπιού
Χρυσανθέμων
Φιαστού
Χρυσοστόμου Σμύρνης
Νάξου
Επτανήσου
Καραϊσκάκη
Θεσσαλονίκης
Αγίου Μάρκου
Θεσσαλίας

Ροδοδάφνης
Παύλου Μελά
Χάλκης

να παραλάβουν την αίτηση για την
κατασκευή της εξωτερικής διακλάδω-
σης και τον κατάλογο με τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά από:
• την ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ:
www.eydap.gr
• την ιστοθέση του Δήμου Παιανίας:
https://www.paiania.gov.gr/
καθώς και από
• το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση:
Λεωφ. Μεσογείων 419, Αγ. Παρα-
σκευή,  Τηλέφωνα: 1022  ή  210-
2144444
• τα γραφεία του Δήμου Παιανίας
στην διεύθυνση:  Καραολή & Δημη-
τρίου 38Α τηλ: 2132030709 κα.
Ξανθή Νικολογιάννη  
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προ-
σκομίζονται εντός ενός (1) μηνός από
την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ της παρούσας ανακοίνωσης:
• Στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση:
ΛΕΩΦ.  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419, Αγ. Παρα-
σκευή,  Τηλέφωνα: 1022  ή  210-
2144444
• Στα γραφεία του Δήμου Παιανίας
στην διεύθυνση:  Καραολή & Δημη-
τρίου 38Α.τηλ: 2132030709 κα.
Ξανθή Νικολογιάννη  

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον
Ν. 1068/1980, το Π.Δ. 6/1986 και την
Υπουργική Απόφαση Δ16γ/ 010/178Γ
(ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 - Κανονισμός
Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης),  η
σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο

ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και γι'
αυτό καλείσθε να παραλάβετε τα απαι-
τούμενα έντυπα και να τα καταθέσετε
συμπληρωμένα προκειμένου να κατα-
σκευασθεί η εξωτερική διακλάδωση και
να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδε-
σης του ακινήτου σας.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακι-
νήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού
δεν προσκομίσει, εντός της αναφερό-
μενης προθεσμίας, τα απαραίτητα στοι-
χεία για την κατασκευή του εξωτερικού
δικτύου του, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κα-
τασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτε-
ρική διακλάδωση στη θέση που κρίνει
κατάλληλη όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 10, παρ. 1.3, εδ. Γ της Υπουργι-
κής Απόφασης Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ
846Β΄/06-05-2009 - Κανονισμός Λει-
τουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), προ-
κειμένου να υλοποιηθεί το έργο.
Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιο-
κτησιών με περισσότερους από έναν
ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από
τον διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο
για το σύνολο της ιδιοκτησίας.
Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση
του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων
θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδο-
ποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιο-
κτήτες των ακινήτων, μετά την
ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία
των έργων του αποδέκτη.
Οποιαδήποτε παράνομη σύνδεση του
ακινήτου χωρίς την έγγραφη ειδοποί-
ηση  της ΕΥΔΑΠ ΑΕ  προς τους ιδιο-
κτήτες θα επιφέρει βαρύτατες
κυρώσεις, βάσει του άρθρου 28 του
Κανονισμού Καθαριότητας του
Δήμου Παιανίας.

Εκ της ΕΥΔΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7787/15-05-
2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ με την αριθμ. 7787/15-05-2019
Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2480/Β΄/ 24-06-2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευ-
ματινή εργασία   έτους 2019, μέσα
στα όρια που προβλέπουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) περί αποζη-
μίωσης για εργασία υπερωριακή απο-
γευματινή πέραν του ωραρίου με
ημερομηνία ισχύος του νόμου από
1/1/2016, όπου σύμφωνα με το προ-
αναφερθέν άρθρο «οι αποφάσεις Δη-
μάρχου για τον αριθμό υπαλλήλων,

το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπε-
ρωριακής απασχόλησης τους δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχουν ισχύ από την
δημοσίευσης τους και μετά»  για το
υπηρετούν Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό ΥΕ
Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπρο-
στασίας και ΔΕ Οδηγών Υδροφόρων-
Πυροσβεστικών  του Δήμου Κρωπίας
έτους 2019 ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι οκτώ  (30) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6042.002 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας για
δράσεις πυροπροστασίας» έχει προ-
ϋπολογιστεί πίστωση 3.500,00 €.

Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β΄ εξα-
μήνου 2019.
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών
δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνι-
αίως ανά υπάλληλο.  Ο αριθμός των
ωρών υπερωριακής απασχόλησης
δεν είναι ίδιος για κάθε δικαιούχο,
αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
πραγματοποιούμενες από τον κάθε
εργαζόμενο ώρες.  Ο αριθμός των δε-
δουλευμένων ωρών των υπαλλήλων
θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο
Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτι-
κής Προστασίας. 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη
Διαύγεια, να δημοσιευθεί σε τοπική
εφημερίδα και να παραμείνει αναρτη-
μένη στον πίνακα ανακοινώσεων του
κεντρικού καταστήματος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή  θα έχει  ισχύ από
τη δημοσίευση της. 

Ο Δήμαρχος     
Δημήτριος Ν. Κιούσης

TMHMA Τίτλος σύμβασης Διάρκεια σύμβασης Εκτιμώμενη αξία Κωδικός CPV 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Φορτηγά 120 ημέρες 719.000,00 € 34142000-4
2 Ημιφορτηγά 120 ημέρες 139.000,00 € 34131000-4 
3 Επιβατηγά-Θερμικά 120 ημέρες 97.000,00 € 34110000-1 
4 Επιβατηγά-Ηλεκτρικά 120 ημέρες 7.800,00 € 34110000-1 
5 Λεωφορεία 150 ημέρες 175.000,00 € 34121000-1 
6 Ημιρυμουλκούμενο μεταφοράς απορριμμάτων 90 ημέρες 125.000,00 € 34223000-6 
7 Μηχανήματα Έργου 75 ημέρες 210.000,00 € 34144431-8 
8 Μηχανήματα Έργου 135 ημέρες 70.000,00 € 43200000-5 
9 Μηχανήματα Έργου 135 ημέρες 117.000,00 € 43200000-5 

10 Όχημα 9 θέσεων με σύστημα για αμαξίδιο ΑΜΕΑ 90 ημέρες 35.000,00 € 34115200-8

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ

ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ 

EUROGROUP ΤΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η κατάσταση της ελληνικής οικονο-

μίας σε συνέχεια της τρίτης έκθεσης

ενισχυμένης εποπτείας θα βρεθεί στην

ατζέντα του Eurogroup της επόμενης

Δευτέρας 8 Ιουλίου, σύμφωνα με καλά

πληροφορημένη πηγή της ευρωζώνης

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Όπως ανέφερε η εν λόγω πηγή στο

πρακτορείο, παρόλο που οι υπουργοί

Οικονομικών γνωρίζουν ότι το Eu-

rogroup θα πραγματοποιηθεί μόλις μία

ημέρα μετά τις εκλογές στην Ελλάδα,

αποφάσισαν να συζητήσουν το εν

λόγω ζήτημα προκειμένου να στείλουν

το «σωστό μήνυμα» σε όποια κυβέρ-

νηση προκύψει!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο  24-06-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτοκ. 10018 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του άρθρ.12, παρ. 5
του Ν. 1337/83, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και συμπληρωθεί με το
άρθρ.6, παρ. 4 του Ν. 2242/94,
2. την με αρ. 29881/3445/1984 από-
φαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως
συμπληρώθηκε με την με αρ.
93027/7188/1994 απόφαση Υπουρ-
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
3. το από 26-04-2012 ΠΔ σχετικά
με «Έγκριση πολεοδομικής μελέ-
της της πολεοδομικής ενότητας 5

και τμήματος της πολεοδομικής
ενότητας 3 του Δήμου Μαρκόπου-
λου Μεσογαίας (Ν.Αττικής), (πε-
ριοχή «Νότια» του οικισμού
Μαρκοπούλου)», ΦΕΚ 180ΑΑΠ/15-
05-2012,
4. το με αρ.πρωτ.: 262926/2017/07-
11-2018 έγγραφο της Περιφέρειας
Αττικής (Γενική Δ/νση Αναπτυξια-
κού Προγραμματισμού Έργων και
Υποδομών, Δ/νση Χωρικού Σχεδια-
σμού, Τμήμα Πολεοδομικών Θεμά-
των και Εφαρμογών),
5. την με αρ. 127/2019 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
εγκρίνεται η Β’ Ανάρτηση της Πρά-
ξης Εφαρμογής που συντάχθηκε
στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη

Κτηματογράφησης-Πολεοδόμη-
σης-Πράξης Εφαρμογής Επέκτα-
σης Κατοικίας Νότια του Οικισμού
του Μαρκοπούλου», κατά το χρο-
νικό διάστημα από 01-07-2019 έως
14-07-2019.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων να
λάβουν γνώση (Δημαρχιακό Μέ-
γαρο Δήμου Μαρκόπουλου Μεσο-
γαίας, καθημερινά 09.00-14.00) και
να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις
– ενστάσεις μέσα σε προθεσμία 15
ημερών από την τελευταία δημοσί-
ευση της πρόσκλησης.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Βασίλειος Μεθενίτης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοικίαση

στη περιοχή Βάρη, Βάρκιζα.

Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHTAEI κυρία από το Πανόραμα Βούλας, καθαρί-

στρια για δύο φορές το μήνα. Τηλ. 6951336660

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία, ζη-

τάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη -

Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες

για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αργυρούπολη Κατάστημα με πατάρι και

W.C. στην οδό Διγενή Ακρίτα 34 Αργυρούπολη. Πλη-

ροφορίες 6939220952, 210 9929.151 κα. Ελευθερία.

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

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός

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

λος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή

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

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγ-

μένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικο-

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

κίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,

εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30

μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βεν-

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

στα πεταχτά

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

Δωρεάν εκπαίδευση και 

πιστοποίηση στις δεξιότητες του

Επαγγελματικού προφίλ του 

«International Marketing Manager»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την υποστήριξη

της διαδικασίας διεθνοποίησης μικρών και μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), καλεί τους ανέργους ή

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, απόφοιτους

οικονομικών σχολών, έως 35 ετών, να συμμετάσχουν

σε δωρεάν πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,

τετράμηνης διάρκειας, ώστε να αποκτήσουν τις δε-

ξιότητες του Επαγγελματικού προφίλ του “Interna-

tional Marketing Manager” με έμφαση στον

Αγροδιατροφικό Τομέα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές πρωτότυπες ή σκαναρι-

σμένες (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής)  με την

ένδειξη: Υποβολή  Αίτησης  Συμμετοχής στο

Eκπαιδευτιτικό  Πρόγραμμα «International   Marketing

Manager» έως  την ημερομηνία  λήξης  της  προθε-

σμίας έως τις 19 Ιουλίου,  με:

1.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  (e-mail) 

innovation@acci.gr

Ταχυδρομείο ή  Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (courier) 

Ανακαλείται από τον ΕΦΕΤ
κεμπάπ με τυρί κρέμα

O Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)  ανακαλεί

Κεμπάπ μλόγω ανίχνευσης σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο διενέργειας τακτικών ελέγ-

χων, διαπίστωσε ότι στο προϊόν με εμπορική επωνυμία «ΥΨΗ-

ΣΤΟΝ ΜΕΑΤΚΑ- ΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΑΣ, κεμπάπ με τυρί κρέμα

μοσχάρι και πρόβειο», συσκευασίας τετρακοσίων (400) γραμ-

μαρίων, με αρ. παρτίδας LOT 34818 και ημερομηνία λήξης

15/12/2019, ανιχνεύτηκε σαλμονέλα (Salmonella spp).

Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την

επιχείρηση «MEATKA A.E.», στα Σπάτα Αττικής.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συ-

νόλου της συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη βρίσκονται σε

εξέλιξη οι έλεγχοι.  

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί

τα ανωτέρω προϊόντα να μην το καταναλώσουν.

Ολοκληρώθηκε η σύνοδος

κορυφής, με συμφωνία 
για την ηγεσία των 

ευρωπαϊκών θεσμών 
Με συμφωνία για την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμικών

οργάνων ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου. Για τη θέση της προέδρου της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής οι "28" αποφάσισαν να προτείνουν

τη Γερμανίδα, νυν υπουργό 'Αμυνας, Ούρσουλα φον ντερ

Λάιεν, για πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον

Βέλγο πρωθυπουργό Σαρλ Μισέλ, για επικεφαλής της ευ-

ρωπαϊκής διπλωματίας τον πρώην υπουργό εξωτερικών της

Ισπανίας και πρώην πρόεδρο της Ευρωβουλής, Ζοζέπ Μπό-

ρελ, ενώ για Πρόεδρο της ΕΚΤ τη Γαλλίδα, νυν επικεφαλής

του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ-

ΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος

ΔΡΕΝΙΟΥ, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και

κατοικεί στο Βρωμοπούσι Κερατέας Αττικής και η

ERICA LORENI του FRANCESCO και της PATRIZIA

το γένος FEROGLIO, που γεννήθηκε στo Torino Ιτα-

λίας και κατοικεί στο Βρωμοπούσι Αττικής, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στο Μαραθώνα Αττικής.

O KAREMANAJ KRESHNIK του Lavdosh και της

Xhevaire το γενος Nuraj που γεννήθηκε στο Ballsh

Αλβανίας και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής και

η ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ του Χαράλαμπου και

της Γεωργίας το γένος Μάνου που γεννήθηκε στην

Πάτρα και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στο δημαρχείο Παιανίας 

ΓΑΜΟΙ

ΑΔΑ:64ΤΛΩΛ6-ΖΟΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47,  19441 Κορωπί
Πληροφ.: Κ. Μωραΐτη
Τηλ. :  2132000700 
Φαξ  :  210 6624963
e-mail  :  tpkoropi@gmail.com
Kορωπί : 04-07-2019
Αρ. Πρωτ. : 11131

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με
τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ονομα-
τοθεσίας και σήμανσης 2019» προ-
ϋπολογισμού 59.999,99€ χωρίς ΦΠΑ,
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής. Τα
προϊόντα που ζητούνται αναλυτικά
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμ-
βασης με αρ. μελέτης ΤΥ/22/2019
καθώς και στα παραρτήματά της I έως

VII τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των όρων διακήρυξης. 
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στα τμήματα 1 έως 3
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
ΤΥ/22/2019 μελέτης. Θα γίνονται δε-
κτές προσφορές ξεχωριστά για κάθε
τμήμα. Εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδο-
τηθεί από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.koropi.gr. Πλήρης διακή-
ρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η
Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 και ώρα λήξης 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημο-
τικό κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν
διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 15/07/
2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας,
θα διενεργηθεί στις 17/07/2019 ημέρα
Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγού-
μενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300
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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 30 84 781
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: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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

Kαλοκαιρινές διακοπές στο βουνό!
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχή-

ματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν

τα σχολεία και αυτό σημαίνει  περισσότερος ελεύθερος

χρόνος για τα παιδιά,  συχνά χωρίς επιτήρηση. Είναι επί-

σης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, όσο

το δυνατόν νωρίτερα,  να αναγνωρίζουν τους κινδύνους

και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφάλεια όμως, δε

σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερπροστασία συχνά προκα-

λεί το αντίθετο αποτέλεσμα.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

• Κατάλληλο ντύσιμο: 

α) στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και καπέλλο 

β) στην ποδηλασία κράνος και σωστά παπούτσια 

γ) στο rafting εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.

Γενικά όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρίχηση,

ανάβαση, ελεύθερη πτώση κλπ. καλόν είναι να γίνονται σε

οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να ακο-

λουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να χρησι-

μοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.

• Να μάθουμε  στα παιδιά  να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη

έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν ατυ-

χήματα  που προέρχονται από αυτά.

Να αποφεύγουν να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, αλ-

λιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύνουν τα φίδια που

μπορεί να κρύβονται σε αυτά.

Να μη χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από

πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητη-

ριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί.

• Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται επι-

κίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα

ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την κα-

τοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα τα

παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα ζώα. 

Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κα-

τοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδούρια κ.α.

που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην περίπτωση

αυτή, θέλει προσοχή εκ μέρους των παιδιών για να μην

προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.

• Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτά-

μια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης νερού.

Σε περίπτωση που υπάρχουν,  να εξηγήσουμε την επικιν-

δυνότητά τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε να παί-

ζουν δίπλα τους. 

• Τα παιδιά μακριά από σπίρτα, φωτιά  και γκαζάκια. Όταν

κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα, να τους μά-

θουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.

• Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά

στην περιοχή πχ. μανιτάρια, και ας μάθουμε στα παιδιά

μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν.

• Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες. Ας μάθουμε

στα παιδιά μας να μη στέκονται κάτω από δέντρα και ηλε-

κτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν, όταν πέφτουν κε-

ραυνοί.

Όπου και να είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα παιδιά

μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα

παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Με τις υψηλές καλοκαι-

ρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρία-

σης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάψυξη τρόφιμα που

έχουν ήδη αποψυχθεί.

Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας. Δυστυχώς

όμως, είναι τόσο απλά που παραβλέπονται.  

«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

Την νανοτεχνολογία στην αντιμετώπιση του γλαυκώμα-

τος και της ωχράς κηλίδας επιστρατεύουν Έλληνες επι-

στήμονες από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και

το Πανεπιστήμιο Πατρών!

Ομάδα των δυο πανεπιστημίων προχώρησε στην  επι-

νόηση ενός νέου συστήματος χορήγησης και απελευθέ-

ρωσης  φαρμάκων στο μάτι, το οποίο αντικαθιστά τις

ενδοφθάλμιες ενέσεις με νανοσωματίδια που μεταφέ-

ρουν το φάρμακο στο εσωτερικό του.

«Σε συνεργασία με συναδέλφους από το  Πανεπιστήμιο
Πατρών αναπτύξαμε σύστημα νανοσωματιδίων  στα
οποία «φορτώσαμε» με λατανοπρόστη (μια αντιγλαυ-

κωματική ουσία) και το όλο σύστημα το χορηγήσαμε πει-
ραματικά σε κουνέλια. Διαπιστώσαμε μείωση της
ενδοφθάλμιας πίεσης η οποία διήρκεσε καθ’ όλο το χρο-
νικό διάστημα της παρακολούθησης» αναφέρει ο δια-

πρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής

Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και

επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέν-

τρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών  Βασίλειος Κοζομ-

πόλης και συνεχίζει:

«Οι νέες οφθαλμικές φαρμακοτεχνικές μορφές που βα-
σίζονται στη νανοτεχνολογία είναι μία από τις προσεγ-
γίσεις που αναπτύσσονται και τελειοποιούνται τόσο για
την πρόσληψη φαρμάκων στο πρόσθιο όσο και στο οπί-
σθιο τμήμα. Τα συστήματα με βάση τη νανοτεχνολογία
με κατάλληλο μέγεθος σωματιδίων μπορούν να σχεδια-
στούν για να εξασφαλίσουν χαμηλό ερεθισμό, επαρκή
βιοδιαθεσιμότητα και συμβατότητα με τον οφθαλμικό
ιστό».

Στόχος των Ελλήνων επιστημόνων με την  χρησιμοποί-

ηση της νανοτεχνολογίας είναι η θεραπεία τόσο του

γλαυκώματος όσο και των προβλημάτων που έχουν

σχέση με την ωχρά (εκφύλιση, οίδημα).

Η προσπάθεια αυτή απαιτεί την συνεργασία οφθαλμιά-

τρων, φαρμακολόγων και στην συνέχεια την συνεργασία

με φαρμακευτική εταιρεία η οποία θα συνδράμει την

προσπάθεια και θα αξιοποιήσει το προϊόν με την μαζική

παραγωγή και την διάθεση του στους πάσχοντες.  Προ-

σβλέπει στην αξιοποίηση των τωρινών αλλά και μελλον-

τικών δυνατοτήτων που η σύμπραξη ιδιωτικού και

δημόσιου τομέα προσφέρει.

Η χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας με αυτή την διαδι-

κασία έχει στόχο να απαλλάξει τους ασθενείς από την

καθημερινή πολλαπλή υποχρέωση της ενστάλαξης των

οφθαλμικών σταγόνων και την ανάγκη συνταγογράφη-

σης σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και φιλοδοξεί να συμ-

βάλλει σε αποσυμφόρηση των μονάδων παροχής

υγειονομικών υπηρεσιών από τους ασθενείς που πά-

σχουν από χρόνια οφθαλμική νόσο και φυσικά στην βελ-

τίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Με το νέο τρόπο χορήγησης φαρμάκων, η αποτελεσμα-

τικότητα της αγωγής θα είναι σταθερή και δεν θα εξαρ-

τάται από την συμμόρφωση του ασθενούς, η οποία στην

πλειοψηφία των ασθενών είναι μέτρια ή μικρή με απο-

τέλεσμα την αστοχία της φαρμακευτικής αγωγής» διευ-

κρινίζει ο κ Κοζομπόλης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με στατιστικά επιστημονικά στοιχεία  ητοπική

ενστάλαξη είναι η συνήθης μη επεμβατική οδός χορή-

γησης φαρμάκου για τη θεραπεία ασθενειών που επη-

ρεάζουν το πρόσθιο τμήμα του ματιού.

Οι συμβατικές μορφές θεραπείας, όπως οι οφθαλμικές

σταγόνες, αντιπροσωπεύουν το 90% των οφθαλμικών

σκευασμάτων που διατίθενται στο εμπόριο δεδομένης

της ευκολίας στην χορήγηση και τη συμμόρφωση του

ασθενούς.

Όμως, η βιοδιαθεσιμότητα είναι πολύ χαμηλή με τοπική

χορήγηση σταγόνων. Λιγότερο από το 5% της τοπικά

εφαρμοζόμενης δόσης φθάνει σε βαθύτερους οφθαλμι-

κούς ιστούς και είναι δύσκολο να επιτευχθεί θεραπευ-

τική συγκέντρωση φαρμάκου σε οφθαλμικούς ιστούς

του οπίσθιου τμήματος μετά από ενστάλαξη τοπικών

οφθαλμικών σταγόνων.

Οι ενδοβόλβιες ενέσεις αποτελούν επιλογή και ανα-

γκαιότητα για την αντιμετώπιση των παθήσεων της

ωχράς κηλίδας. Η θεραπευτική ουσία μπορεί να χορηγη-

θεί στους οφθαλμικούς ιστούς του οπίσθιου τμήματος

με διαφορετικό τρόπο χορήγησης, όπως ενδοϋαλοειδι-

κές ή περιβολβικές ενέσεις.

«Δυστυχώς οι παραπάνω μέθοδοι απαιτούν μηνιαίες επι-
σκέψεις και υπόκεινται σε περιορισμούς. Για να ξεπερα-
στούν τα διάφορα εμπόδια όπως οι οφθαλμικοί φραγμοί
και να βελτιωθεί η οφθαλμική βιοδιαθεσιμότητα, επι-
στρατεύουμε την νανοτεχνολογία» καταλήγει ο Β. Κο-

ζομπόλης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι νέες οφθαλμικές φαρμα-

κοτεχνικές μορφές που βασίζονται στη νανοτεχνολογία

είναι μία από τις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται και

τελειοποιούνται τόσο για την πρόσληψη φαρμάκων στο

πρόσθιο όσο και στο οπίσθιο τμήμα. Τα συστήματα με

βάση τη νανοτεχνολογία με κατάλληλο μέγεθος σωμα-

τιδίων μπορούν να σχεδιαστούν για να εξασφαλίσουν

χαμηλό ερεθισμό, επαρκή βιοδιαθεσιμότητα και συμβα-

τότητα με τον οφθαλμικό ιστό.     

http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr.  

Νανοτεχνολογία στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος και της ωχράς κηλίδας 

Δεν σας φτάνει ο αέρας,

έχετε δύσπνοια; 

Δύσπνοια είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που περιγράφει

ο άρρωστος ότι δεν του "φτάνει ο αέρας" που αναπνέει.

Φυσιολογικά συμβαίνει στην έντονη άσκηση. Μπορεί να

ξεκινήσει αιφνίδια (οξεία δύσπνοια) ή μπορεί να έχει βαθ-

μιαία εγκατάσταση (εβδομάδες ή και μήνες), χρόνια δύ-

σπνοια.

Ποιες είναι οι αιτίες της δύσπνοιας;

Διάφορες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν δύσπνοια.

Οι συχνότερες αιτίες της οξείας – ξαφνικής δύσπνοιας

είναι:

•   Προβλήματα των πνευμόνων όπως άσθμα, λοιμώξεις,

βρογχίτιδα, πνευμονική εμβολή.  Αυτές οι καταστάσεις εν-

δεχομένως να προκαλέσουν κι άλλα συμπτώματα, π.χ. η

πνευμονική λοίμωξη μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό

και βήχα.

•   Καρδιολογικά προβλήματα, όπως η καρδιακή προσβολή

ή η καρδιακή ανεπάρκεια. 

•   Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (ονομάζεται “αναφυλα-

ξία”). Μπορεί να συνοδεύεται από φαγούρα και εξανθή-

ματα.

•   Εγκυμοσύνη. Μπορεί να είναι φυσιολογικό μία έγκυος

να έχει δυσκολία στην αναπνοή της, συνήθως όταν κου-

ράζεται ή ξαπλώνει ύπτια.

Οι πιο συχνές αιτίες της χρόνιας δύσπνοιας είναι:
•   Παχυσαρκία ή έλλειψη γυμναστικής.

•   Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,

•   Η χρόνια περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια

•   Η διάμεση πνευμονική ίνωση

•   Η πλευριτική συλλογή κ.ά.

Πως γίνεται η διάγνωση της αιτίας της δύσπνοιας
Γίνεται με το ιστορικό του ασθενή, την κλινική εξέταση και

τον εργαστηριακό έλεγχο.

Κώστας Λούβρου, M.D., medlabnews.gr
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Η Δήμητρα Κοροκίδα στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αντιπτέρισης ΑμεΑ

Την πρόκριση στο 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντιπτέ-

ρισης για ΑμεΑ (Para Badminton) για την Δήμητρα Κο-

ροκίδα αθλήτρια του προπονητή Κατσίφα Βασίλη  που

δραστηριοποιείται  στα Μεσόγεια Αττικής, παιδιά και οι

δυο της τοπικής κοινωνίας  των Γλυκών Νερών του

Δήμου Παιανίας είναι πλέον γεγονός.

Στη λίστα που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία

Αντιπτέρισης (Μπάντμιντον) BWF  η Ελληνίδα αθλήτρια

βρίσκεται στο νούμερο 28 στο αγώνισμα του Απλού Γυ-

ναικών και έτσι έχει  δικαίωμα να συμμετάσχει στο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία

(Basel) στην Ελβετία 20 - 25 Αυγούστου. Πρόκειται για

μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Αντιπτέρισης καθώς

στο συγκεκριμένο Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα δικαίωμα

συμμετοχής έχουν μόνο οι 32 καλύτεροι αθλητές/τριες

στον κόσμο με βάση  την Παγκόσμια Κατάταξη.

Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου Op-

timist το οποίο διεξήχθη στα Χανιά

της Κρήτης, 15-19 Ιουνίου 2019. Στο

Πρωτάθλημα συμμετείχαν 341 αθλη-

τές και αθλήτριες από όλη την Ελ-

λάδα, 229 αγόρια και 112 κορίτσια. 

Για τα αγόρια τις δύο πρώτες ημέρες

πραγματοποιήθηκαν  κούρσες κατάτα-

ξης στο  χρυσό στόλο και στον αργυρό

στόλο αντίστοιχα  και τις δυο επόμε-

νες μέρες διεξήχθησαν  κούρσες ανά

στόλο. Οι αθλητές του ΝΑΟΒ Γιάννος

Τουρνής, Ευάγγελος Κουκούδης και

Βασίλης Κουκούδης προκρίθηκαν στο

χρυσό στόλο. Ο Γιάννος Τουρνής   κα-

τέκτησε την  4η  θέση, ο  Ευάγγελος

Κουκούδης  τη 12η  θέση  και ο Βασί-

λης Κουκούδης  τη  14η θέση.  Στον

αργυρό στόλο, η κατάταξη για τους

αθλητές ήταν Χρήστος Τσαβδαρίδης

(14), Γεώργιος Ρόζης (104), Σταύρος

Ζαχαρίας (117). Η κατάταξη για τα κο-

ρίτσια της ομάδας του ΝΑΟΒ, ήταν

Μαρίνα Λαμπράκη 35η θέση, και

Ιωάννα Μαρία Βλάχου 71η θέση. 

Το πρωτάθλημα ήταν επίσης αγώνας –

πρόκριση για τους αθλητές που θα

έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν  στο

βαλκανικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννος

Τουρνής κατακτώντας την 4η  θέση

στη συνολική κατάταξη  κατάφερε να

προκριθεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

και  θα εκπροσωπήσει τη χώρα, ως

μέλος της εθνικής  μας ομάδας στη

συγκεκριμένη διοργάνωση.

Επίσης στις 21-24 Ιουνίου διεξήχθη το

Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist  11χρο-

νων στα Χανιά της Κρήτης  στο οποίο

συμμετείχαν 168 αγόρια και 75 κορί-

τσια.  Έγιναν 6 ιστιοδρομίες και ο

αθλητής του ΝΑΟΒ  Γιάννος Τουρνής

βρέθηκε ένα βήμα πριν από τα μετάλ-

λια και το βάθρο , καθώς κατέκτησε

την 5η θέση  ισοβαθμώντας με τον 4ο

και 3ο αθλητή, ενώ  και  ο αθλητής του

ΝΑΟΒ Στέλιος Παπαστεργίου ολοκλή-

ρωσε τον αγώνα στην 36η θέση .

Εξαιρετική η εμφάνιση των αθλητών

του ΝΑΟΒ με προπονητή τον Πάχο

Παπαστεφάνου.

ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟΛΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΒ

O Tελικός του

Παγκοσμίου 

Κυπέλλου Εθνών

στην Αθήνα
Είναι η μεγαλύτερη διορ-
γάνωση υπερπήδησης εμ-
ποδίων πέντε αστέρων,
CSIO5*-W στον Ιππόδρομο
Μαρκοπούλου.
Με παγκόσμιο ενδιαφέρον
αναμένεται φέτος το καλο-
καίρι, από 25 έως και 28
Ιουλίου, στο Ολυμπιακό
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρ-
κόπουλο το Athens Eques-
trian Festival 2019. 
To 4ήμερο αυτό θα εξελιχ-
θούν παράλληλες εκδηλώ-
σεις. Η είσοδος στο
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππα-
σίας είναι ελεύθερη.

Ολοκληρώθηκε - για δεύτερη χρονιά - το

πρόγραμμα εκμάθησης πινγκ-πονγκ σε του

Συλλόγου Άρης 2006 Βούλας σε συνεργα-

σία με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητι-

σμού Κωφών (ΕΟΑΚ), του Δήμου ΒΒΒ και

του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου κωφών/βα-

ρηκόνων Αργυρούπολης.

Στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελετή

λήξη του προγράμματος στις αθλητικές εγ-

καταστάσεις πινγκ-πονγκ του Άρη 2006.

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθη-

καν αγώνες με το σύστημα round robin.

Σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν διπλώματα

συμμετοχής, μετάλλια και διάφορα αναμνη-

στικά.

Παρόντες ο προπονητής της ομάδας Αγγε-

λος Μακρής και ο πρόεδρος του Άρη, Σταύ-

ρος Πλακαντωνάκης.

Στην τελετή λήξης παρευρέθηκαν ο αντιδή-

μαρχος Β. Παπαμιχαήλ, η αντπρόεδρος του

ΟΑΠΠΑ Μ. Μπραϊμνιώτη, ο σύλλογος διδα-

σκόντων και η διευθύντρια του Ειδικού Σχο-

λείου κωφών/βαρηκόων Αργυρούπολης

Πέλη Τσαγκαρίδου.

Τελετή λήξης προγράμματος πινγκ-πονγκ

στη Βούλα για κωφά παιδιά 
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ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2019

Εθνική ... υψηλών φιλοδοξιών
Με την παρουσία του πρόσφατα ανακηρυχθέντος καλύτερου

παίκτη του φετινού NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, να δεσπόζει

στην αποστολή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής αν-

δρών στο μπάσκετ, Θανάσης Σκουρτόπουλος, ανακοίνωσε

τους παίκτες που θα μετάσχουν στην προετοιμασία ενόψει της

συμμετοχής στο φετινό Μουντομπάσκετ της Κίνας (30/8 -

15/9). 

Στην αποστολή περιλαμβάνονται και οι παίκτες των ομάδων

της Euroleague που επί το πλείστον δεν πήραν μέρος στους

αγώνες των προκριματικών. Ωστόσο αρκετές είναι οι επιλογές

του Ελληνα ομοσπονδιακού από παίκτες που χρησιμοποιήθη-

καν στα «παράθυρα» της FIBA, μέσω των οποίων κερδήθηκε η

πρόκριση για την τελική φάση της Κίνας. Στα αξιοσημείωτα της

αποστολής η μια ακόμη παρουσία του Γιάννη Μπουρούση με

το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αλλά και η παρουσία των

δύο άλλων αδελφών Αντετοκούνμπο, Θανάση και Κώστα. Αν-

τίθετα, για μια ακόμη φορά θα απουσιάσει ο Κώστας Κουφός,

αφού δεν κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό εξαιτίας και

της στάσης του σε προηγούμενες διοργανώσεις (που έδειξε

να μην... καίγεται για την παρουσία του στην ομάδα).

Η αποστολή: Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας, Αντώνης Κόνια-

ρης, Βαγγέλης Μάντζαρης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ

Ντόρσεϊ, Γιάννης Αθηναίου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας

Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Χρήστος Σαλούστρος,

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιώργος Πρίντεζης, Ντίνος Μήτο-

γλου, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώρ-

γος Παπαγιάννης, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Πρεμιέρα στις 24/7

Η έναρξη της προετοιμασίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 24

Ιούλη και το μεγαλύτερο μέρος της θα γίνει στην Αθήνα ενώ

το διάστημα 5 - 11 Αυγούστου η Εθνική θα μεταβεί στην Κρήτη

για συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή των Ιράν

και Ουγγαρίας. Θα ακολουθήσει το «Ακρόπολις» στις 16, 17

και 18 Αυγούστου με αντιπάλους την Ιταλία, την Τουρκία και

τη Σερβία. Στις 21 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η ανα-

χώρηση της αποστολής για την Κίνα.

SUPER LEAGUE 1 - KΛΗΡΩΣΗ

Εντός έδρας τα φαβορί στην πρεμιέρα

Εντός έδρας «ποδαρικό» για τα φαβορί έβγαλε η κλήρωση της

Λίγκας (2.7.19) για το πρωτάθλημα της Super League 1 2019 -

2020. Το νέο πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης,

είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες

σεζόν, καθώς θα διεξαχθεί με 14 ομάδες, ενώ επιστρέφει και

η διαδικασία των πλέι οφ. Για πρώτη φορά, μάλιστα, μέσα από

τα πλέι οφ θα αναδειχθεί και ο πρωταθλητής και όχι μόνο οι

ομάδες που θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

όπως στο παρελθόν.

Η έναρξη του νέου πρωταθλήματος προγραμματίστηκε για τις

24 Αυγούστου και η λήξη της κανονικής διάρκειας για την 1η

Μάρτη 2020. 

Η 1η αγωνιστική

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, που θα διεξαχ-

θεί το τριήμερο 24 - 26 Αυγούστου: ΑΕΚ - Ξάνθη, Αρης - ΟΦΗ,

Ατρόμητος - ΑΕΛ, Ολυμπιακός - Αστέρας, Πανιώνιος - Βόλος,

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός, Λαμία - Παναθηναϊκός.

Από νωρίς τα ντέρμπι

Νωρίς νωρίς ανεβαίνουν οι τόνοι στο νέο πρωτάθλημα, με την

4η αγωνιστική να περιλαμβάνει δύο ντέρμπι: Το ντέρμπι των

«αιωνίων», Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, και το ντέρμπι της

Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Αρη. Η επόμενη, 5η αγωνι-

στική περιλαμβάνει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ - ΠΑΟΚ. Την

8η αγωνιστική θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός - ΑΕΚ και την 12η

το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ23

Με Τεντόγλου και Καραλή η αποστολή

Με τον πρωταθλητή Ευρώπης ανοιχτού και κλειστού στίβου

στην κατηγορία των ανδρών στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, και

τον τέταρτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού τον χει-

μώνα στο επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή, στις τάξεις της θα

παρουσιαστεί η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Στίβου Κ23 στο Γκέβλε της Σουηδίας (11 - 14/7). Ο

ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τα μέλη της ελληνικής ομάδας με τους

Τεντόγλου και Καραλή να αποτελούν τα λεγόμενα βαριά χαρ-

τιά συγκεντρώνοντας τις μεγαλύτερες ελπίδες διάκρισης. Ο

Αντώνης Μέρλος στο ύψος και ο Οδυσσέας Μουζενίδης συγ-

κεντρώνουν επίσης αρκετές φιλοδοξίες μετά και τις σπουδαίες

εμφανίσεις στο περσινό Παγκόσμιο Στίβου Κ20, όπου είχαν

κερδίσει το χρυσό και το χάλκινο, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η αποστολή:
ΑΝΔΡΕΣ Κ23: 100 μ.: Κώστας Ζήκος, Σωτήρης Γκαραγκάνης.
400 μ.: Μιχάλης Παππάς. 10.000 μ.: Γιώργος Τάσσης, Μάριος
Αναγνώστου. Υψος: Αντώνης Μέρλος. Επί κοντώ: Εμμανουήλ
Καραλής. Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου, Θανάσης Παπαδόπουλος,
Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης. Τριπλούν: Δημήτρης Μονό-
πωλης, Νίκος Ανδρικόπουλος. Σφαιροβολία: Οδυσσέας Μου-
ζενίδης. 10αθλο: Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Αρης
Περιστέρης. 20 χλμ. βάδην: Γιώργος Τζατζιμάκης. 4x100 μ.:
Ζήκος, Γκαραγκάνης, Γιάννης Κόκκινος, Παππάς, Παναγιώτης
Αρβανίτης.
Γυναίκες Κ23: 10.000 μ.: Ειρήνη - Ρία Μιχαλά. 400 μ. εμπ.:
Ολυμπία Καραγιάννη. Υψος: Δέσποινα Μαλταμπέ. Μήκος:
Ελένη Κουτσαλιάρη. Σφαιροβολία: Σοφία Καϊσίδου. 20 χλμ.
βάδην: Σοφία Αλικανιώτη, Ευσταθία Κουρκουτσάκη.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Κ19

Βγήκε «νοκ άουτ» η Εθνική
Αδοξο τέλος είχε η πορεία της Εθνικής μπάσκετ εφήβων στο

Παγκόσμιο Κύπελλο Κ19 που διεξάγεται στο Ηράκλειο, μετά

τη βαριά ήττα (3.7.19) από τη Γαλλία με 77-46 για τη φάση των

«16». Η Εθνική θα πάρει μέρος στους αγώνες κατάταξης για

τις θέσεις 9 - 16, ενώ η Γαλλία στα προημιτελικά θα αντιμετω-

πίσει τον Καναδά, που νίκησε 90-79 τη Σενεγάλη.

Απέναντι στην ισχυρή Γαλλία η Ελλάδα είχε δεδομένα δύ-

σκολο έργο και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, καθώς στο με-

γαλύτερο μέρος του αγώνα αδυνατούσε να βρει τις λύσεις

στην άμυνα ώστε να σταματήσει την επιθετική έξαρση των

«τρικολόρ». Και στην επίθεση όμως τα πράγματα δεν εξελίχ-

θηκαν καλά για την ελληνική ομάδα, καθώς η έλλειψη συγκέν-

τρωσης οδήγησε σε πολλά λάθη και στην αδυναμία να βρεθεί

το εύκολο σουτ.

Οι νεαροί παίκτες του προπονητή Γιάννη Καστρίτη στάθηκαν

καλά μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, μένοντας κοντά στο σκορ

(14-18). Από τη δεύτερη περίοδο και μετά, όμως, οι Γάλλοι

«πάτησαν γκάζι» και η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει,

με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει σε διψήφιο νούμερο στην

ανάπαυλα (36-24). Η δε επανάληψη ήταν καταστροφική για

την Εθνική. Τα επιθετικά προβλήματα συνεχίστηκαν κι έτσι η

Γαλλία μετέτρεψε το υπόλοιπο του αγώνα σε «περίπατο».

Ελλάδα: Χατζηδάκης 2, Γεωργαλάς, Κολοβέρος 1 Ρογκαβόπου-

λος 7, Σανδραμάνης 3, Αρνόκουρος 3, Αρσενόπουλος 2, Μπαζίνας

4, Χουγκάζ 4, Καράμπελας 8, Σωτηρίου 12, Βουλγαρόπουλος.

Γαλλία: Μπουρίς 4, Εφθίμοφ, Εγιούμ 8, Λεοπόλντ 6, Ρομπινό

2, Αγιαγί 11, Μπαπτίστ 12, Τσουπάς 5, Ντιμάνς 8, Γιοβό 5, Μα-

κουντού 3, Νιάς 13.

SUPER LEAGUE 1

Η... συνήθης ισοπαλία για Ολυμπιακό
Με το... γνωστό αποτέλεσμα της ισοπαλίας όπως και στα προ-

ηγούμενα δύο παιχνίδια ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός το τρίτο

φιλικό του παιχνίδι στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί το βα-

σικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν. Οι «ερυ-

θρόλευκοι», αντιμετωπίζοντας τη Λεχ Γκντανσκ, έμειναν στο

1-1, ενώ επίσης είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με το ίδιο σκορ με

την Πογκόν και 2-2 με τη Μακάμπι Μπερ Σεβά. Κόντρα στη Λεχ

Γκντανσκ ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πιο βελτιωμένος σε

σχέση με το δεύτερο αγώνα κόντρα στη Μακάμπι δείχνοντας

θετική εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια ενώ πολύ καλή παρου-

σία είχε το δίδυμο Σεμέδο, Βαλμπουενά.

ΠΑΟ: Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης υπέγραψε την επέκταση

του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2022. Οι

«πράσινοι» έτσι διατηρούν στο ρόστερ τον διεθνή εξτρέμ. 

ΑΡΗΣ: Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Φετ-

φατζίδη για δύο ακόμη χρόνια ανακοίνωσε ο Αρης. Ο παίκτης

χτες ολοκλήρωσε τα τυπικά του συμβολαίου και σήμερα ανα-

μένεται να αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγ-

ματοποιεί την προετοιμασία της.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Στην απόκτηση του Ισραηλινού, με πορτογαλικό

διαβατήριο, αμυντικού Ταλ Κάχιλα προχώρησε ο Ατρόμητος.

Ο 27χρονος παίκτης, που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της

χώρας του Μπεϊτάρ, πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην

Μπνέι Γεχούντα για 16 ματς.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ: Σε γνωστοποίηση πως η ομάδα του ΝΠΣ Βόλου

θα παραμείνει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και δεν πρό-

κειται να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του

Ηρακλή προέβη ο δήμαρχος Βόλου, Αχ. Μπέος. Οπως αποκά-

λυψε, απέρριψε σχετική πρόταση επιχειρηματιών από τη Θεσ-

σαλονίκη μετά από σχετική συνάντηση.

ΤΕΝΙΣ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ

Ανετη πρόκριση για Σάκκαρη
Επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον τίτλο του φαβορί της αναμέτρη-

σης, η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του διε-

θνούς τουρνουά τένις Γουίμπλεντον επικρατώντας με 2-0 σετ της

Τσέχας Μαρία Μπούζκοβα σε αγώνα για τον δεύτερο γύρο. Με

την πρόκριση αυτή, η Σάκκαρη ισοφάρισε την καλύτερή της πορεία

σε Grand Slam διοργάνωση. Στην επόμενη φάση του τουρνουά θα

αντιμετωπίσει την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Φουλ για χρυσό η Εθνική κωφών γυναικών
Μετά τα χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και

στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Σαμψούντας, η

Εθνική μπάσκετ κωφών γυναικών έχει την ευκαιρία να βρε-

θεί και στην κορυφή του κόσμου, καθώς πέτυχε μεγάλη νίκη

47-43 επί της Τουρκίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου

Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην Πολωνία, και προκρί-

θηκε στον μεγάλο τελικό που γίνεται αύριο Σάββατο.

Ο αγώνας με την Τουρκία ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε

στο φινάλε. Η Ελλάδα ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ

από την αρχή και με διψήφια διαφορά στο τέλος της τρίτης

περιόδου (37-26), ενώ έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο δε-

κάλεπτο, όταν οι Τουρκάλες επιχείρησαν αντεπίθεση, και

με καλή άμυνα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τη λήξη. 

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




