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«Πρέπει να κερδίζεις τους ανθρώπους (και
τους αντιπάλους) ειδάλλως να τους εξουδε-
τερώνεις».

Νικολλό Μακιαβέλλι

Το παραπάνω απόφθεγμα του Μακιαβέλλι

είναι σημαντικό, διαχρονικό και αφορά όλους

τους τομείς των ανθρωπίνων υποθέσεων. Και

την πολιτική και την επιχειρηματική δραστη-

ριότητα κι όλο το φάσμα των κοινωνικών και

προσωπικών σχέσεων.

«Γιατί όταν τους
τραυματίζεις – συνε-

χίζει ο Ν. Μακιαβέλλι

– καραδοκούν να σ’
εκδικηθούν. Ενώ όταν
τους εξουδετερώνεις,
γίνονται ανίκανοι για
ζημιά».
Η πείρα έχει δείξει ότι

οι περισσότεροι άν-

θρωποι επιλέγουν,

σαν πιο εύκολη λύση,

την εξουδετέρωση

των αντιπάλων, όταν μπορούν. 

«Λύση» που ικανοποιεί ταυτόχρονα, τα εκδικη-

τικά ένστικτα μικρόψυχων και μικρόνοων και απο-

καλύπτει την κακία τους και τη μικρότητά τους. 

Ο Χίτλερ, για παράδειγμα κι άλλοι μεγάλοι

ηγέτες, δοκίμαζαν και δοκιμάζουν πρώτα να

προσεταιριστούν τους αντιπάλους τους, συνή-

θως εξαγοράζοντάς τους, αφήνοντας να υπο-

νοηθεί, σ’ αντίθετη περίπτωση η απειλή, είτε

διατυπώνοντάς την ξεκάθαρα. Η μέθοδος επι-

τυγχάνει συνήθως σε αδύνατους και ενδοτι-

κούς χαρακτήρες. Εδώ βρίσκεται το λάθος.
Συνέχεια στη σελ. 2

Τί πρέπει να κάνει

Ο Κυρ. Μητσοτάκης
(που δεν θα το κάνει)

Κώστας Βενετσάνος

Λαϊκή Συνέλευση για
τα απορρίμματα στο

Μαρκόπουλο 
Σελίδα 6

Oι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Κρωπίας 

Σελίδα 12

Καλή Σχολική Χρονιά!

Φωτιά στο Λαγονήσι, έχει ξεσπάσει, Παρασκευή (13.9) μεσημέρι σε κατοι-

κημένη περιοχή, κοντά στο ξενοδοχείο Grand Resort. Ήδη εκκενώνονται

σπίτια και έχουν κλείσει οι δρόμοι. Πηγαίνοντας προς το τυπογραφείο, να

ευχηθούμε να σβήσει γρήγορα, χωρίς απώλειες.

“Θέλουμε ένα άλλο σχολείο
με επίκεντρο τα παιδιά μας”
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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

Ενδέχεται δηλαδή, οι αντίπαλοι να διαθέτουν

«την πονηριά της αλεπούς», όπως συνιστά πάλι

ο Μακιαβέλλι, ή να ξεπηδούν άλλοι αντίπαλοι

πιο θαρραλέοι και πιο μεθοδικοί, ή να εκρήγνυ-

ται, αργά ή γρήγορα, η λαϊκή αντίδραση.

Οι άνθρωποι κερδίζονται με το συναίσθημα και

τη λογική. Αντίθετα, η βία γεννά βία. Είναι φυσι-

κός νόμος. 

Η δράση δημιουργεί αντίδραση. Ενίοτε απρό-

βλεπτη και ενδεχομένως απονενοημένη. Εκεί

ακριβώς εμφυλοχωρεί ο ασύμμετρος πόλεμος!

(«τρομοκρατία»).

Την εξουδετέρωση του αντιπάλου, ο Μακια-

βέλλι, στον ύστερο μεσαίωνα, σαφέστατα υπο-

νοεί τη φυσική εξόντωση· τον φόνο.

Στην εποχή μας, χωρίς ν’ αποκλείεται κι αυτός,

χρησιμοποιούνται κυρίως, άλλα μέσα:

― Η οικονομική εξόντωση, ακόμα και με παρά-

νομα μέσα (αποκλεισμός οικονομικής δραστη-

ριότητας – εμπάργκο στα κράτη – φορολογικά

μέτρα, παντοειδείς διώξεις, «νομικίστικα» παρα-

θυράκια, δυσερμηνεία ή και σκόπιμη παρερμη-

νεία νόμων ή και ψήφιση νόμων και έκδοση

αποφάσεων παντελώς άδικων ή και «φωτογρα-

φικών».

Τί πρέπει να κάνει 

ο ικανός ηγέτης

Τί πρέπει να κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης για να

πετύχει ως πρωθυπουργός της Ελλάδος κι όχι

της Νέας Δημοκρατίας;

Κατ’ αρχήν να τονίσω ότι δεν βαυκαλίζομαι να

πιστεύω ότι θα τα κάνει, γιατί ήδη έχει δώσει

δείγματα αντιλήψεων και δράσης.

― Να κρατήσει λοιπόν ό,τι καλό, δίκαιο και

σωστό έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ήδη όμως κάνει το αντίθετο. Αλλάζει πρόσφα-

τους νόμους κατά τα κέφια του, τις επιδιώξεις

του και τις επιθυμίες των «δικών» του. Τραντα-

χτό παράδειγμα τα πρόσφατα μέτρα – αλλαγές

που ανατρέπουν τ’ αποτελέσματα επί της ου-

σίας, των εκλογών της απλής αναλογικής, χάριν

της «κυβερνησιμότητας». Η «κυβερνησιμότητα»

των ολίγων, κατά τον Αριστοτέλη («Πολιτικά»),

ονομάζεται ολιγαρχία! Ολιγαρχία και απολυταρ-

χία δεν έχουν βέβαια καμμιά σχέση με τη δημο-

κρατία· ούτε την «παλιά», τη γνήσια, ούτε τη

«νέα» την μπασταρδεμένη.

― Να τηρήσει την «αξιοκρατία! Καλά, είμαι αι-

θεροβάμων. Εύλογα διερωτώμαστε, κανένας

καλός δεν υπήρχε στη δικαιοσύνη, στις ΔΕΚΟ,

στα Νοσοκομεία; Απλά κάνει ό,τι έκαναν κι οι

άλλοι, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι προγε-

νέστεροι, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά,

ότι η εξουσία για τα κόμματα είναι η αποκόμηση

των λαφύρων για τους ημέτερους, όπως είχε

γράψει ο Ρούσβελτ.1

Κι ακόμα ο Μητσοτάκης να ξεχάσει την κρητική

βεντέτα και να μη μιμηθεί τον πατέρα του, που

έστειλε τον Αντρέα στο ειδικό δικαστήριο  (όρα

και υπόθεση αδειών Κουφοντίνα).

Ερχεται ένας «ζεστός» χειμώνας...

Μακάρι να με διαψεύσει· αλλά αυτό είναι απλά

μια ευχή. Είναι η ποιότητα των ανθρώπων που

δεν αλλάζει εύκολα. Είναι η υπεροψία, η απλη-

στία, η μικροψυχία, η κακότητα, ο εγωισμός, τα

συμφέροντα· ίδια και φίλια...

――――――――
1. Unesco: Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, τομ. Β, λήμμα «Κόμ-

ματα».

Τί πρέπει να κάνει

Ο Κυρ. Μητσοτάκης

Mήνυμα του Μητροπολίτη Γλυφάδας
προς τους μαθητές Σελ. 6

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί μητέρες για

αιτήσεις στα νηπιαγωγεία Σελ. 6

“Η ερήμωση των χωριών μας”
Χρίστος Κοντοβουνήσιος Σελ. 8

“Ότε ο Μίνως εθελαττοκράττει”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Κάντε κλικ στη ζωή σας με το χορό!

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκλογές Επιτροπών - Ορισμοί Αντι-
δημάρχων στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 13

Εξ Αριστοπαιδείας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Αιτήματα του Οινοποιητικού Κλάδου
προς τον αρμόδιο Υπουργό Σελ. 16

Προτάσεις προς το Προεδρίο του Δ.Σ.

του Δήμου ΒΒΒ από την ΡΙΚΙΠ Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, αντάξια της

φήμης της,  τις «Ικέτιδες»,  από το Εθνικό Θέατρο και

τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου έληξαν, την Τετάρτη

11 Σεπτεμβρίου 2019, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

«Σφήττεια 2019» του ΝΠΔΔ Σφηττός-Δήμου Κρωπίας.

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους πολίτες

του Δήμου Κρωπίας, όλα τα μέλη και τους εθελοντές

της, τα Τμήματα του ΝΠΔΔ Σφηττός, όλους τους παρα-

γωγούς των πολιτιστικών εκδηλώσεων και όλες τις

υπηρεσίες του Δήμου Κρωπίας που συνέδραμαν για την

επιτυχία της φετινής διοργάνωσης.

Λόγω του πλήθους αποκλείστηκαν πολίτες!!

Οφείλει όμως να ενημερώσει για την τελευταία ημέρα

των Σφηττείων 2019, ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον

αποκλεισμό πολιτών που ήθελαν να παρακολουθήσουν

την σπουδαία αυτή θεατρική παράσταση και δεν μπόρε-

σαν.

Η υπεύθυνη ασφαλείας του Εθνικού Θεάτρου ειδοποί-

ησε τους φορείς του Δήμου ότι, κατά την κρίση της,

υπήρχαν υπεράριθμοι θεατές που είχαν καταλάβει τους

διαδρόμους και τις σκάλες πρόσβασης και δεν έδινε την

άδεια έναρξης της παράστασης αν δεν υπήρχε εκκέ-

νωση από θεατές στα σημεία  διαδρόμων-πρόσβασης.

Ζητάμε συγνώμη στους συμπολίτες μας αλλά την απο-

κλειστική ευθύνη φέρει η υπεύθυνη ασφαλείας του

Εθνικού Θεάτρου που απείλησε με ματαίωση και με νο-

μικές συνέπειες.

Τέλος, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες θεατρικές

παραστάσεις που πραγματοποιούν οργανωμένοι και σο-

βαροί θεατρικοί κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς, οι χρόνοι

προσέλευσης είναι καθορισμένοι, κάτι που το γνωρί-

ζουν οι θεατρόφιλοι και όσοι έχουν παρακολουθήσει

ανάλογες παραστάσεις. Και στη χθεσινή παράσταση

του Εθνικού Θεάτρου τηρήθηκε η αρχή αυτή και ως εκ

τούτου έκλεισαν οι θύρες του θεάτρου στις 20:55.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ 2019» ΔΗΜΟY ΚΡΩΠΙΑΣ
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Η
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002

έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων

προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρ-

φωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των

δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμ-

βρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών

στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς

και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτι-

κών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.

Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυ-

τοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδι-

κές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για

τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινω-

νίες.

Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώ-

σιμη αστική κινητικότητα.  

Ο ρόλος του ΥΠΕΝ στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότη-

τας είναι καταλυτικός, συντονίζοντας και διαχέοντας την

πληροφορία στους Δήμους της χώρας, καθώς και συνει-

σφέροντας στο σχεδιασμό διαφόρων δράσεων σε κεντρικό

και τοπικό επίπεδο.

Βραβεία Βιώσιμης Κινητικότητας

Το Βραβείο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑΣ αναδεικνύει τοπικές αρχές  που καταβάλλουν σημαν-

τικές προσπάθειες για  την προαγωγή της βιώσιμης αστικής

κινητικότητας. Το  Βραβείο SUMP απονέμεται για τον κα-

λύτερο σχεδιασμό  βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Όπως είναι γνωστό η ρύπανση και η μόλυνση επηρεάζουν

αρνητικά την ποιότητα της ζωής μας, η οποία μεταξύ άλλων

μειώνεται εξαιτίας των επιπτώσεων των ρύπων στην υγεία

μας και το περιβάλλον. Για την κατάσταση αυτή πολύ ση-

μαντικό μερίδιο ευθύνης έχει το ΙΧ.

 Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του ενεργειακού ισο-

ζυγίου, η κατανάλωση ενέργειας του κλάδου των μεταφο-

ρών συγκεντρώνει περίπου το 39% της συνολικής

τελικής κατανάλωσης ενέργειας  στη  χώρα.

o Αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο

τομέας των μεταφορών εκπέμπει το 22% περίπου του συ-

νολικού CO2.

 Εκπομπές επικίνδυνων αέριων ρύπων, όπως το μονοξεί-

διο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), οι πτη-

τικές οργανικές ενώσεις (VOC), οι άκαυστοι υδρογονάνθρα-

κες, το βενζόλιο και τα σωματίδια (PM), προέρχονται από

τις μεταφορές και αποτελούν την κύρια αιτία ατμοσφαιρι-

κής ρύπανσης στα αστικά κέντρα. Οι ρύποι αυτοί έχουν ση-

μαντικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Η μείωση του

προσδόκιμου ζωής εως και δυο χρόνια, η μείωση της δια-

νοητικής ικανότητας και αύξηση του στρες και όξυνση των

ψυχολογικών προβλημάτων.

o Η ρύπανση και η μόλυνση συμβάλλουν καθοριστικά και

στην κλιματική αλλαγή.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η επιβάρυνση του πε-

ριβάλλοντος από την διάνοιξη αυτοκινητοδρόμων. Χώροι

πρασίνου ζωτικής σημασίας για μια πόλη καταστρέφονται

για τα φαραωνικά έργα των αυτοκινητοδρόμων.

 Στην Αθήνα το πράσινο αντιστοιχεί μόνο στο 8% της

πόλης. Σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το ποσοστό

αυτό ανέρχεται στο 15-25%.

Όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της ποιότητας της ζωής

μας. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τι είναι πιο σημαντικό:

να αναπνέουμε καθαρό αέρα στην πόλη μας ή να έχουμε

μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, μποτιλιαρίσματα, φασαρία

και νευρικότητα;  

Συμμετοχές Δήμων

Ο Δήμαρχος Παλλήνης οργανώνει δράσεις: ενθαρρύνει

και προωθεί βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περ-

πάτημα και το ποδήλατο για την οικονομική, περιβαλλον-

τική και κοινωνική αναβάθμιση του Δήμου.

Παράλληλη εκστρατεία αποτελεί το Social Biking Challenge

που στοχεύει στην ενθάρρυνση της ποδηλασίας ως κοινω-

νική συνήθεια.

Ως Τοπική Συντονίστρια των εκδηλώσεων έχει οριστεί η

Μπίθα Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφοριακών

έργων, και η συμμετοχή έχει καταχωρηθεί σε Εθνικό Δίκτυο

με επικεφαλής την Εθνική Συντονίστρια.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου δίνει δυναμικό «παρών» στο

θεσμό και σε συνεργασία με 40 και πλέον φορείς, θεσμι-

κούς υποστηρικτές και χορηγούς, σχεδίασε δράσεις που

αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δρα-

στηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση της βιώσιμης

κινητικότητας.

Με σύνθημα “Ας περπατήσουμε όλοι μαζί” & “Ασφαλές

περπάτημα και ποδηλασία” ο Δήμος προσκαλεί όλους τους

πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετέχουν στις πλού-

σιες  δραστηριότητες με παιχνίδια γειτονιάς, παραστάσεις

Θεάτρου Σκιών και πλήθος δράσεων που αφορούν στην

ασφαλή μετακίνηση όλων και κυρίως παιδιών και ΑΜΕΑ. 

H “Eναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής”, οργανώνει εκ-

δηλώσεις και καλεί τους πολίτες να την ακολουθήσουν:

Τρίτη 17/9, 5μ.μ. ΤΡΑΜ, Ασκληπιείο, Καταγραφή διαδρομής

διέλευσης αμαξιδίων όλων των τύπων.

Τετάρτη 18/9, 6μμ. Ενημέρωση στην πλατεία της Βούλας.

Σάββατο 21/9, 11π.μ. Ενημέρωση σε Βάρκιζα/Βουλιαγμένη

Κυριακή 22/9, 10πμ. πεζοπορία στον αρχαιολογικό χώρο

Αγ. Νικολάου στο Καβούρι και παράλληλα Ποδηλατοπορεία

από το πάρκινγκ της πλατείας Βούλας.

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

“Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο”
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ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ
ΥΠΗΡΧΕ

Το «Αρχείο Πολέμου»  προσκαλεί στην προβολή του ντοκι-

μαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ
ΥΠΗΡΧΕ, ντοκιμαντέρ 87min, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

2019, ώρα: 18:30.

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής θα ακολουθήσει συ-

ζήτηση με τον σκηνοθέτη.

22 Ιουνίου 1962. Ένα μικρό κότερο, φυγαδεύει παράνομα
από τη Γλυφάδα 4 άνδρες και 2 γυναίκες. 6 παράνομους,
επικηρυγμένους, αντάρτες που αφού κρύβονταν για 15 πε-
ρίπου χρόνια στη Δ. Κρήτη, έφευγαν από την Ελλάδα με
εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αναχώρηση των
6 ανταρτών ήταν ο ελληνικός επίλογος μιας απίστευτης
προσπάθειας επιβίωσης, σε μια πολύ μοναχική διαδρομή
που ξεκινούσε με το τέλος του Εμφυλίου στην Κρήτη. Τότε
ένα τμήμα των ανταρτών που επέζησαν δεν παραδόθηκε·
κρύβονταν, ακόμα και όταν ο Εμφύλιος τελείωσε στην υπό-
λοιπη Ελλάδα -13 άτομα αρχές του ’50 που τελικά έμειναν
8 το ’56. Οι αντάρτες αυτοί συγκρότησαν παράνομη οργά-
νωση, με διαρκή πολιτική δράση στο Ν. Χανίων, έως το
1962 που οι 6 από αυτούς δραπέτευσαν και μέσω Ιταλίας
κατέληξαν στην Τασκένδη.
Από τους 6 τότε παράνομους, όταν έγινε η ταινία, ζούσαν
οι 3 και αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα του ντοκιμαντέρ.
Η ταινία, με αφορμή το βιβλίο, ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ
ΥΠΗΡΧΕ του Νίκου και της Αργυρώς Κοκοβλή (οι 2 από
τους παράνομους), που είναι και ο τίτλος της ταινίας, διε-
ρευνά το "θαύμα" της αντοχής των τσακισμένων υπολειμ-
μάτων του Δημοκρατικού Στρατού, στη Δ. Κρήτη και την
αυτοθυσία των απλών ανθρώπων που τους τροφοδοτούσαν
και τους έκρυβαν τόσα χρόνια.

Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36, Πλατεία Αμερικής, 

τηλ. 210 867 6390

Ενημερώστε εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκ-

δήλωση, επικοινωνώντας με την διδα  Μάκα Ντοχνάτζε στα

τηλέφωνα 210-8676390, 69-98088220, ή afreris@warar-

chivegr.org, λόγω των περιορισμένων θέσεων.

Συνεχίζονται οι μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές

παραστάσεις και γενικότερα ότι έχει να κάνει με την

τέχνη από το Δήμο Παλλήνης. Έτσι:

14/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα 20.30: 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝ-

ΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗ-

ΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

(ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ).

18/09, ΤΕΤΑΡΤΗ, 19:30 - Εγκαίνια έκθεσης Εικαστι-

κών Καλλιτεχνών Μεσογαίας «ΑΠΟ ΨΗΛΑ»
Διάρκεια έκθεσης:  έως 30/09

Καθημερινές: 18:00-21:00

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕΣΟ-

ΓΑΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ (Κ.Ε.Ε.Τ)

21/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30- 

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη 

Η Λίνα Νικολακοπούλου μας προσκαλεί, την Δευ-

τέρα 16 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Παπάγου, σε μία

μελωδική διαδρομή για να επισκεφτούμε και να ξα-

ποστάσουμε στις μουσικές γειτονιές της ψυχής μας.

Η μεγάλη μας ποιήτρια και στιχουργός Λίνα Νικολα-

κοπούλου αναφέρει για τη συγκεκριμένη μουσική πα-

ράσταση:

“Έδωσα τον τίτλο "Πάμε κάπου" σαν μια πρόσκληση
για κοινή βόλτα σε μουσικές γειτονιές που δεν επι-
σκεπτόμαστε συχνά ενώ όταν τύχει να περάσουμε
από κεί νοιώθουμε να μάς προσφέρουν κι άλλο χώρο
για τα αισθήματα μας. Προσπαθώ να διανθίζω με
κάθε ευκαιρία που μου δίνεται, τα περιεχόμενα

αυτών των μουσικών συναντήσεων , γιατί έτσι και οι
τραγουδιστές και οι μουσικοί βγαίνουν από την ρου-
τίνα, αλλά και το κοινό νοιώθει ότι παρακολουθεί κάτι
που έχει μιά άλλη πρόθεση. Να δώσει στο τραγούδι
τον αληθινό του χώρο που δεν είναι άλλος από την
δημιουργία συγκίνησης και ψυχικής ευφορίας με
ωραίες ερμηνείες και φροντισμένες ενορχηστρώ-
σεις.”

Επιμέλεια Ορχήστρας και Πιάνο o Νεοκλής Νεοφυ-

τίδης, Τσέλο ο Αλέξανδρος Κασαρτζής, Κανονάκι ο

Ηλίας Μαντικός.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το Φεστιβάλ πόλης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εξε-

λίσσεται όλο το μήνα.  Σε όλες τις εκδηλώσεις  η ΕΙ-

ΣΟΔΟΣ ειναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Το κοινό μπορεί να

προσφέρει τρόφιμα και φάρμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00

ORIENT EXPRESS

Βιολιστές της στέγης του κόσμου

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ: 21:00

FERKET EL  ANWAR

Ορχήστρα αραβικής μουσικής

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ:

21:00, ΕΠΤΑΗΧΟΝ

“Με τα φτερά του Αρχαγγέλου” Μίκης Θεοδωρά-

κης και ποιητές

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 21.00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  

MARIAN ROCK BAND

ΦΕΣΤΙΒΑΛ AΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης και το ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑ-

ΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ προσκαλούν την Δευτέρα 16 Σεπτεμ-

βρίου 2019 και ώρα 19:00, σε μια εκδήλωση

αφιερωμένη στον μεγάλο Μικρασιάτη Θεατράνθρωπο

Κάρολο Κουν, με τίτλο: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

Για τον Κάρολο Κουν θα μιλήσουν οι:
• Κωστής Καπελώνης, Σκηνοθέτης

• Χρήστος Λεοντής, Συνθέτης 

• Ιωάννα Παπαντωνίου, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος

• Ρένη Πιττακή, Ηθοποιός 

• Κάτια Γέρου, Ηθοποιός

• Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια στο

Τμήμα Θεάτρου της Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

- Στο φουαγέ θα λειτουργήσει έκθεση με αντικείμενα από τη

ζωή και το έργο του πολυτάλαντου Μικρασιάτη από το

«Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν».

H εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μικρή φιλική δεξίωση.

Μέγαρο ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης,

Αίθουσα «Πάνος Χαλδέζος» 2ος όροφος
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21

Νέα Σμύρνη, Τηλ. 210 9333 702 – 210 9330 274,

Fax: 210 9333694

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

«ΠΑΜΕ ΚΑΠΟΥ… με τη ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»
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Εκδρομή στη Ζάκυνθο με

την “Υπατία”
Ο Σύλλογος "Υπατία" προσκαλεί σε ένα όμορφο τα-

ξίδι στις 23 με 26 Σεπτεμβρίου στην μαγευτική Ζά-

κυνθο. Υπεύθυνη εκδήλωσης Ιφιγένεια Αμοργιανού

6998958059

Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τον Μικρασιατικό Ελλη
νισμό με τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας» διοργα
νώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο
Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
του Δήμου (ΟΑΠΠΑ), για 5η συνεχή χρονιά στις 13, 14 & 15
Σεπτεμβρίου. Όλες οι εκδη
λώσεις θα πραγματοποι
ηθούν στην κεντρική πλατεία
ΙΜΙΩΝ Βούλας έναντι του Αγ.
Ιωάννη). 
Το τριήμερο περιλαμβάνει έκ
θεση φωτογραφίας, προ
βολή ντοκιμαντέρ, συναυλία,
θεατρικά & μουσικά δρώ
μενα.

Πρόγραμμα 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου ώρα 21:00 
«Δυνατά κάθε φορά»,

Συναυλία με την
Ελευθερία Αρβανιτάκη 
και το Γιάννη Κότσιρα

οι οποίοι θα ερμηνεύσουν  μεγάλες επιτυχίες  της πολύ

χρονης καριέρας τους αλλά και αγαπημένα λαϊκά και μι
κρασιάτικα τραγούδια, με τη συνοδεία πολυμελούς  ορχή
στρας.

Η  Είσοδος είναι ελεύθερη.

Kυριακή 15 Σεπτεμβρίου
ώρα:10.30  Ιερός Ναός
Αγίου Ιωάννη Βούλας.  Επι
μνημόσυνη δέηση και κατά
θεση στεφάνου στο μνημείο
της Ιωνίας.

«Πώς περνούσαμε 
στο μέτωπο..»

Έκθεση φωτογραφίας , με
τίτλο, «Πώς περνούσαμε στο μέτωπο..», 13, 14 και 15 Σε
πτεμβρίου. 
Έργα και ημέρες του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία
1919 – 1922, από το αρχείο του Πολεμικού Μουσείου σε
επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση Στέφ. Χατζηστεφάνου. Η
έκθεση θα λειτουργεί στην Πνευματική Εστία (Ζέφυρου 2). 
Ώρες   10:00  14:00 και 18:00 – 21:00.  
Είσοδος Ελεύθερη

Μoνοήμερη εκδρομή

με την “Ευρυάλη”
Μονοήμερη εκδρομή στο Αρχαιολογικό μουσείο της

Αταλάντης και στην παραλία του Θεολόγου Λοκρί-

δας για μπάνιο και φαγητό, οργανώνει ο Εξωραϊστι-

κός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 22

Σεπτεμβρίου. Αναχώρηση από Παπάγου & ίριδος

στις 08.00. Τιμή 12€. Πληροφορίες 6974017018.

“Xέρωμα 2019” 
Ο Εκπολιτιστικός και φυσιολατρικός Σύλλογος Χε-

ρώματος Βάρης “Ο Νυμφόληπτος” προσκαλεί στη

γιορτή “Χέρωμα 2019”, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

στις 7.30 μ.μ. στην Β’ Παιδική Χαρά (28ης Οκτω-

βρίου & Κατσαντώνη) με ζωντανή λαϊκή και παρα-

δοσιακή μουσική. Είσοδος ελεύθερη. 

Ξεκίνησε το β’ μέρος του Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας

2019. Eνας μήνας μεγάλων συναυλιών, μοναδικών

κινηματογραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρι-

κών παραστάσεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα

Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις

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

Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρό-

φιμα και φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

ΜΟΥΣΙΚΗ
14.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία    «Οι Μουσικοί της Πόλης»
έρχονται για να μας θυμίσουν αξέχαστες μελωδίες
και αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες.

5.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Γιάννη Πλούταρχο
Ο καλλιτέχνης της αγάπης, των συναισθημάτων και

των αναμνήσεων, ο πολυτραγουδισμένος Γιάννης

Πλούταρχος, έρχεται στη Γλυφάδα για μια μοναδική

συναυλία.

20.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τους Blues Wires και Sixteen Strings 

Οι Blues Wires και Sixteen Strings συναντιώνται επί σκηνής

σε ρυθμούς Blues Rock για να ξεσηκώσουν την σκηνή του

Φεστιβάλ της Γλυφάδας.

22.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με την Ελένη Ροδά
Η Ελένη Ροδά και το συγκρότημά της σε τραγούδια του

Γιώργου Ζαμπέτα.

5.09 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τους Delight
Οι Delight σας υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι παρέα

με γκρουβάτους ρυθμούς, jazzy αυτοσχεδιασμούς,

έξυπνα mash ups και μελωδικές εκπλήξεις που αναμ-

φίβολα θα σας ξεσηκώσουν!

ΘΕΑΤΡΟ

16.09 (3η Μαρίνα)  Toc Toc
Η θρυλική …ψυχοθεραπευτική κωμωδία Toc Toc του

Laurent Baffie σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου,

έρχεται στη Γλυφάδα! 

24.09 (3η Μαρίνα)

Αρκάς «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων»

Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», οι «Χαμηλές Πτή-

σεις», ο «Καστράτο», το «Μαλλί με Μαλλί» πρωτα-

γωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση «Ζωή Μετά

Χαμηλών Πτήσεων», που θα φέρει λυτρωτικό γέλιο

στα χείλη κάθε πικραμένου.

26.09 (3η Μαρίνα)

Stand up «Εκείνος & Εκείνος»

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου

είναι «εκείνος κι εκείνος» όπου σε ένα καταιγιστικό

δίωρο, σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται...

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στη Γλυφάδα

“H Μικρά Ασία της καρδιάς μας”
Tριήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες Πατρίδες

Συναυλία στο
Αρχαίο Θέατρο Θορικού

Στο αρχαίο Θέατρο Θορικού, Λαύριο, καλούν σε

συναυλία, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 στις

6 μ.μ., με την ορχήστρα HELLENIC MUSICA VIVA

υπό τη διεύθυνση της Λουντμίλα Λιμόροβα. Το

κοινό θα απολαύσει έργα των J.S. Bach, Antonio

Vivaldi, Gabriel Faure, Νίκου Σκαλκώτα και Astor

Piazzolla. 

Την εκδήλωση οργανώνουν ο Δήμος Λαυρεωτικής

και η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με την υπο-

στήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής

και του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Δήμου Λαυρεωτικής
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Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση

για τα απορρίμματα στο

Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η Πρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι Δημο-

τικοί Σύμβουλοι, προσκαλούν στην Ανοιχτή

Λαϊκή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00

π.μ. στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκο-

πούλου «Άρτεμις» (Ι. Γιαννάκη 5, Μαρκό-

πουλο), με μοναδικό θέμα: «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙ-

ΤΟΥΝΤΑΙ».

Μήνυμα του 

Μητρόπολης Γλυφάδας

Αντωνίου

Πρός Τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες

τῶν Σχολείων τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὡς νεός Μητροπολίτης καί πνευματικός σας Πατέ-

ρας, μέ ἀφορμή τήν ἒναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ
ἒτους 2019-2020 σᾶς εὒχομαι ὁλόψυχα νά ἒχετε

μία καλή καί καρποφόρο σχολική χρονιά, πολύ κα-

λύτερη σέ ὅλους τούς τομεῖς ἀπό αὐτήν πού πέ-

ρασε.

Γιά νά εἲμαστε ὅμως

ῥεαλιστές, ἐκτός ἀπό

τίς εὐχές τίς δικές

μου, τῶν Ἐφημερίων

τῆς Ἐνορίας σας,

τῶν ἐκλεκτῶν διδα-

σκάλων σας καί τῶν

ἀγαπητῶν γονέων

σας, χρειάζεται

ὁπωσδήποτε καί ἡ
δική σας συστηματική

προσπάθεια γιά μάθηση. Στήν προσπάθεια αὐτή θά

σᾶς βοηθήσῃ ὁ Χριστός, ἐφ' ὅσον βεβαίως θά

ζητᾶτε τήν βοήθειά Του. Καί μήν ἀμφιβάλλετε κα-

θόλου, ὅτι ὁ Χριστός θά ἐνισχύῃ τίς φιλότιμες προ-

σπάθειές σας, θά εἶναι δίπλα σας, θά σᾶς φωτίζῃ
καί θά σᾶς ἐνισχύῃ στόν καθημερινό σας ἀγῶνα.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας καί ὁ φωτισμός μας.

Ἐναποθέστε, λοιπόν, μέ πίστη τήν ζωή σας ὁλό-

κληρη στήν πρόνοια καί στήν ἀγάπη Του καί σέ κάθε

περίσταση τῆς ζωῆς σας νά καταφεύγετε σ'

Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος θά καθοδηγῇ ἀόρατα τά βήματά

σας πρός τό συμφέρον σας.   

Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης καί πνευματικός σας πατέρας

+ Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ  
Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ προσφέρει υποτροφίες σε δημότες του Κορω-

πίου, αποφοίτους Λυκείου, όλων των τύπων, για το ακαδη-

μαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης.

Ειδικότερα, προσφέρει, σε πολλούς τομείς ειδικοτήτων, 2

πλήρεις ετήσιες υποτροφίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

2 AΛΦΑ Studies και δύο υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ στα πα-

ραρτήματα του εκπαιδευτικού φορέα σε Αθήνα, Πειραιά &

Γλυφάδα.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Τμήμα Παι-

δείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κρω-

πίας με κριτήρια οικονομικά-κοινωνικά και ακαδημαϊκά.
Επισημαίνεται,  ότι όσοι πληρούν κριτήρια αλλά δεν επι-

λεγούν, ο εκπαιδευτικός οργανισμός ανακοινώνει ότι, θα

τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με ή πηγαίνοντας στην

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, στο Δημοτικό Κτίριο

Κοινωνικών Υπηρεσιών «Αριστείδης Γκίκας» Οδός Β.

Παπαμιχάλη 4 (Δευτέρα έως Πέμπτη 09:30-13:30) έως

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι τομείς των σπουδών : Διοίκηση & Οικονομία, Ναυτι-

λιακά, Επισιτισμός &Τουρισμός, Υγεία, Φάρμακα & Καλ-

λυντικά, Ομορφιά, Διαιτολογία & Διατροφή, Παιδαγωγικά,

Πληροφορική, Μηχανολογία, Εφαρμ. Τέχνες, Δομ. Κατα-

σκευές, Ηλεκτρολογία, Ασφάλεια Προσώπων και Υποδο-

μών, ΜΜΕ, Πολιτισμός & Αθλητισμός, Αεροπορικές

Σπουδές, Αγροτική Ανάπτυξη

Η μετεγκατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων 7ο

Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και 7ο Νηπιαγωγείο

Παλλήνης, πρόκειται να γίνει σύντομα, αφού από το

Καλοκαίρι, που επλήγησαν από την πλημμύρα που

έπληξε την περιοχή, (Ιούνιο μήνα), όταν υπερχείλισε

το παρακείμενο ρέμα, οι ρυθμοί για την μεταφορά

τους έγιναν εντατικοί.

Ετσι συνεχίζονται οι εργασίες διαμόρφωσης των

νέων σχολικών εγκαταστάσεων στην Άνω Μπαλάνα

(επί της οδού Αγίας Σοφίας και Μίληση), όπου  θα με-

τεγκατασταθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των

σχολείων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εται-

ρείας (Κτιριακές Υποδομήες) Κτ.Υπ. ΑΕ, που υπολο-

γίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν έως τα

Χριστούγεννα.

Τα δυο σχολεία έπαθαν σοβαρές καταστροφές, από

το ρέμα που μπήκε μέσα στις εγκαταστάσεις, και έτσι

κρίθηκε αναγκαία η μεταστέγασή τους έως ότου ολο-

κληρωθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-

φορών, τα απαραίτητα έργα που θα καταστήσουν

ασφαλή την λειτουργία τους στο φυσικό τους χώρο.

Σήμερα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, στεγάζονται

προσωρινά στις πρώην εγκαταστάσεις του 3ου Γυ-

μνασίου Παλλήνης, μετά τις απαραίτητες επισκευές,

μετατροπές και προσθήκες αιθουσών στις οποίες

προχώρησε ο Δήμος Παλλήνης κατά την διάρκεια του

καλοκαιριού. 

Ο Δήμος Παλλήνης φρόντισε κατά την διάρκεια του

Καλοκαιριού να επισπεύσει την κατασκευή του οδι-

κού δικτύου της περιοχής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι

εργασίες κατασκευής του νέου σχολείου, αλλά και η

αυριανή πρόσβαση των μαθητών σε αυτό.

Τσιμεντόστρωσαν ζώνη 

αιγιαλού στην παραλία 

του Σουνίου!
Η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατολικής Αττι-

κής προσκαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον ή

εκείνους, που πραγματοποίησαν τσιμεντόστρωση

εβαδού 10 τ.μ. εντός της ζώνης αιγιαλού, σε παρά-

κτιο σπήλαιο, στο 35ο χιλ. της Λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου, στο Δήμο Κρωπίας, να το γνωστοποιήσει

στην Υπηρεσία. Πληροφορίες: Α. Κωσταγιάννη,

Τηλέφωνο: 213 2118445,  FAX: 213 2118436

O Δήμος Σαρωνικού καλεί

για αιτήσεις στη δίχρονη

προσχολική εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες που διαμένουν στο Δήμο Σα-

ρωνικού που εξαιρέθηκε από την εφαρμογή της δίχρονης

προσχολικής εκπαίδευσης και οι οποίες επιθυμούν να υπο-

βάλλουν αίτηση συμμετοχής στην Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ώστε να

ενταχθούν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής &

Επαγγελματικής Ζωής» Σχολ. Έτους 2019-2020, σύμ-

φωνα με την 10181/10-09-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩ-

ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της ΕΕΤΑΑ,  για διευκόλυνσή

τους, μπορούν να απευθύνονται, για τη συμπλήρωση της

Αίτησης (η οποία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά), τον έλεγχο

των δικαιολογητικών, στο Νομικό Πρόσωπο «Αριστόδικος

Δήμου Σαρωνικού», στο Δημαρχείο στα Καλύβια από τις

11/9/2019 – 23/9/2018 κι ώρες  9.30 – 14.30.

Τηλ. : 2299 3 20323 & 2299 3 20314 κα Μιχάλη Ελένη

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ένταξη στη δράση

οι τακτικοί και αορισίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου

των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς υπάλλοι Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού).

Η αποστολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών προς

την ΕΕΤΑΑ γίνεται μόνο από τις ωφελούμενες μητέρες

και με ευθύνη δική] τους.

Σύντομα η μετεγκατάσταση του 7ου Δημοτικού Σχολείου

και 7ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης, στην Άνω Μπαλάνα
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O “παλιός” συναντάει τον 

νέο Αντιπεριφερειάρχη
Πέτρος Φιλίππου με Θανάση Αυγερινό

Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής για τα έργα του Δήμου Σαρωνικού. 

Συνάντηση εργασίας είχε την Τετάρτη 11 Σεπτεμ-

βρίου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-

τολικής Αττικής στην Παλλήνη, ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και πρώην Αντιπεριφε-

ρειάρχης, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Ατ-

τικής Θανάση Αυγερινό για τα έργα του Δήμου

Σαρωνικού. 

Στην πρώτη αυτή συνάντηση εργασίας παραβρέθηκαν

ακόμη από τον Δήμο Σαρωνικού ο Αντιδήμαρχος Τε-

χνικών Υπηρεσιών Γιάννης Κυριακόπουλος, ο Πρό-

εδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Μανώλης

Τσαλικίδης και ο Γενικός Γραμματέας Μιλτιάδης Κλά-

πας και από την Περιφερειακή Ενότητα ο Διευθυντής

Τεχνικών Έργων Γιάννης Ασπρουλάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αναλυτική με-

λέτη των έργων του Δήμου Σαρωνικού που είναι εν-

ταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της

Περιφέρειας Αττικής, ο συνολικός προϋπολογισμός

των οποίων ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ, εξτάζοντας

τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησής τους. 

Ειδικότερα δόθηκε βαρύτητα  στο Αλιευτικό Καταφύ-

γιο Παλαιάς Φώκαιας, για το οποίο πρέπει το συντο-

μότερο δυνατό η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων να

ξεκινήσει τις έρευνες και η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας να εγκρίνει τα ανάλογα κονδύλια. 

Από όλες τις πλευρές σε κλίμα συναίνεσης αποφασί-

σθηκε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την

άμεση υλοποίηση του έργου που αναμένεται να συμ-

βάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο

της Παλαιάς Φώκαιας, αλλά και ολόκληρου του

Δήμου Σαρωνικού και να αναβαθμίσει το επίπεδο

ζωής των πολιτών της περιοχής. 

Mε τους υπαλλήλους της Περιφε-

ρειακής Ενότητας  Ανατ. Αττικής

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Αυγερινός με την

ανάληψη των καθηκόντων του ξεκίνησε τις ενημερω-

τικές συναντήσεις με τους υπαλλήλους όλων των

Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής με στόχο την ενημέρωση για τις ανάγκες και

τα προβλήματα που υπάρχουν. Την Πέμπτη 5 Σεπτεμ-

βρίου 2019 συναντήθηκε με τους υπαλλήλους των

Δ/νσεων που στεγάζονται στο κτίριο της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, ενώ την Παρασκευή 6

Σεπτεμβρίου 2019  επισκέφθηκε την Δ/νση Μεταφο-

ρών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής

Αττικής.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης έθεσε ως προτεραιότητα όλων

την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την

επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που σχετί-

ζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των

πολιτών.  

Με το Δήμαρχο Μαραθώνα 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης  Αθα-

νάσιος Αυγερινός υποδέχτηκε στα γραφεία της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής τον

Δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενη-

μέρωσης για τα μεγάλα ζητήμα του Δήμου Μαρα-

θώνα. 

Mε το Δήμαρχο Παλλήνης
Tη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε

συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Παλλήνης, Αθα-

νασίου Ζούτσου, με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής, Αθανάσιο Αυγερινό.

Ο Αθ. Ζούτσος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για

την εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέ-

ρεια Αττικής στο Δήμο Παλλήνης και να θέσει τις προ-

τεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Και οι δύο αντάλλαξαν ευχές για καλή και δημιουρ-

γική θητεία με αφορμή την έναρξη της αυτοδιοικητι-

κής περιόδου.

Με το Δήμαρχο Κρωπίας

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 ο Αντιπεριφερειάρ-

χης  υποδέχτηκε στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας

τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση. Ο Αθ. Αυ-

γερινός συνεχάρη τον Δ. Κιούση για την επανεκλογή

του για τρίτη συνεχόμενη φορά ως Δήμαρχος του

Δήμου Κρωπίας. 

Συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα της ευρύτερης πε-

ριοχής του Δήμου Κρωπίας, ενώ παράλληλα τέθηκαν

οι βάσεις της συνεργασίας τους που αφορούν κυρίως

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές

παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

πολιτών. 

Συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αθ. Αυγερινού

με τους Δημάρχους της Ανατολικής Αττικής 
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Δεκαετίες τώρα, όπου κι αν βρέθηκα ανά την υφήλιο,

τέλη Ιουλίου και για ένα περίπου μήνα, επιστρέφω και

“κατασκηνώνω” στον γενέθλιο τόπο μου, για να “ανε-

φοδιασθώ” με τις γεύσεις και τις μυρωδιές των αγαπη-

μένων θερινών οπωρών (σύκα, αχλάδια, σταφύδα,

καρπούζια κ.α), για να με κρατούν άγρυπνο νοσταλγό

του χωριού μου.

(Γλυκορρίζιον-Τριφυλίας-Μεσσηνίας)

Αυτή τη χρονιά όμως, αλλά και τις τελευταίες προ-

ηγούμενες, άφησα το χωριό μου με μια παράξενη

πικρή γεύση που της έδωσα την ονομασία “η ερή-

μωση των χωριών μας”, 

Και το γράφω αυτό, γιατί στο αγαπη-

μένο μου χωριό δεν έχω πλέον τη δυνα-

τότητα να καθίσω απέναντι σε λίγους

νέους άνδρες –γυναίκες, μόνιμους κα-

τοίκους του χωριού και να κουβεντιά-

σουμε για τα τρέχοντα τοπικά και άλλα

γενικώτερα θέματα και αυτό γιατί,

απλώς, δεν υπάρχουν πλέον νέοι άν-

θρωποι στα χωριά μας.

Δυστυχώς, όποιος γεννήθηκε, έζησε και

μεγάλωσε σε χωριό και έχει κρατήσει

τους δεσμούς του, διαπιστώνει σήμερα

με την πρώτη του επαφή ότι έχει επέλ-

θει η πλήρης δημογραφική, πολιτική,

οικονομική και πολιτιστική “απα-

ξίωση”, διάβασε ερήμωση της υπαί-

θρου, των χωριών μας.

Και για να εννοήσουμε πλήρως τη

πραγματική διάσταση του θέματος, πα-

ραθέτω λιτά και απλά την πρόσφατα

ιστορική και σημερινή παράμετρο του

φαινομένου στο χωριό μου: 1955-70

μόνιμοι κάτοικοι περί τους 350… ένα εξατάξιο μονο-

θέσιο δημοτικό σχολείο με 65 μαθητές… αυτοδιοικη-

τική κοινότητα.. 3 καφενεία. Σήμερα 2019: μόνιμοι

κάτοικοι 37… το σχολείο καταργήθηκε πριν 28 χρό-

νια… δεν υπάρχει κοινότητα… δεν υπάρχουν καφε-

νεία. Τη νέα γενιά αποτελούν τρείς οικογένειες με 9

παιδιά σχολικής ηλικίας.

Και δυστυχώς το πρόβλημα της ερήμωσης των χωριών

μας θα επιδεινωθεί καθόσον είναι μέρος του γενικότε-

ρου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η

χώρα μας, που σύμφωνα με την τελευταία (πριν 3

μήνες) επιστημονική έρευνα του δημογραφικού εργα-

στηρίου του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο πληθυσμός

της Ελλάδος το 2035 μπορεί να μειωθεί από 10.4 εκα-

τομμύρια έως 9.5 εκ. το δε 2050 από 10 εκ. έως 8.3 εκ.

Τα κοινωνικά προβλήματα και οι δυσάρεστες καταστά-

σεις που έχει επιφέρει η ερήμωση των χωριών μας είναι

τα ίδια κάθε φορά που επισκέπτομαι το χωριό, για να

αναβαπτιστώ στα νάματα της γενέθλιας γης.

Σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες εκτιμήσεις, τα πολυ-

σύνθετα κοινωνικο/πολιτικο/οικονομικά αίτια που

οδήγησαν στην ερήμωση της υπαίθρου γενικώς οφεί-

λονται στην έξαρση της αστυφιλίας και στην εξωτε-

ρική  μετανάστευση που βίωσε η ελληνική κοινωνία

μετά τον εμφύλιο πόλεμο και κατά τις δεκαετίες του

’50 και ’60. Είναι όμως καιρός και τώρα δεν είναι

αργά, να κάνουμε κάτι και να μην καθίσουμε με σταυ-

ρωμένα τα χέρια, όπως λένε στο χωριό μου.

Λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητος, είχα τις ευ-

καιρίες και δυνατότητες να γνωρίσω και να ζήσω σε

πολλές και διάφορες χώρες και να είμαι σε θέση να δια-

τυπώσω, πέρα και πάνω από όποιες εθνικιστικές και

κακώς εννοούμενες πατριωτικές θεωρήσεις και εξάρ-

σεις, τεκμηριωμένα τη προσωπική μου άποψη/εκτί-

μηση, την οποία νομίζω μπορεί να συμμεριστεί κάθε

καλοπροαίρετος και ελεύθερα σκεπτόμενος συμπολί-

της, ότι ζούμε σε μια προικισμένη/ευλογημένη από

πλευράς φυσικής, κλιματολογικής και ανθρωπίνου δυ-

ναμικού χώρα, που μπορούσε και μπορεί σήμερα να

ανταποκριθεί και αντεπεξέλθει στην τρέχουσα κρίση

και προκλήσεις, αξιοποιώντας τα συγκριτικά αυτά κι

άλλα πλεονεκτήματα που διαθέτει.

Επί του θέματός μας, το ζητούμενο είναι να ξαναζων-

τανέψουν τα χωριά μας, να αναβιώσουν, να επανεν-

ταχθούν στη παραγωγική και πολιτιστική διαδικασία,

να ανασάνουν δημογραφικά, να ξαναγίνουν  όπως κά-

ποτε, η μήτρα της φυλής μας, όπως έχει αναγνωρισθεί

ιστορικώς.

Το πως θα γίνουν είναι το έτερον ζητούμενο, που μπο-

ρεί να φαίνεται και ακούγεται ονειρικό, είναι όμως εφι-

κτό, με τη προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κατάθεση

πολιτικής τόλμης, αποφασιστικότητας, φαντασίας

στην εξουσία, οργανωτικότητας και δια-πολιτικής συ-

νεννόησης/συναντίληψης.

Φειδώμενος του  φιλόξενου χώρου της “Ε”, καταθέτω

τηλεγραφικά την εξής πρότασή μου: Όπως πρέπει να

υπάρχει Ενεργή εθνική συνεννόηση των δημοκρατι-

κών πολιτικών δυνάμεων στα θέματα της εξωτερικής

πολιτικής, στο ίδιο αυτό πνεύμα να εκπονηθεί, συν-

ταχθεί και συμφωνηθεί ένα μακροχρόνιο στρατη-

γικό αναπτυξιακό πρόγραμμα δημογραφικής -

κοινωνικής - οικονομικής ανασυγκρότησης των χω-

ριών μας. 

Με αίσθημα ιστορικής/πολιτικής ευθύνης, κυβέρνηση

και δημοκρατικές αντιπολιτευτικές παρατάξεις, αφού

παραμερίσουν τα ανόητα φληναφήματα και τις στείρες

αντιπαραθέσεις να καθίσουν στο τραπέζι και να δε-

σμευτούν σε βάθος χρόνου σε ένα σύνθετο αναπτυ-

ξιακό πρόγραμμα, που θα στοχεύει στην αναβίωση,

γενικώς της υπαίθρου.

Το “εργαλείο-όργανο” υλοποίησης του προγράμ-

ματος αυτού θα είναι οι νέοι μας, που στη σημερινή

αρνητική συγκυρία διαγκωνίζονται

στα περιθώρια των αστικών κέν-

τρων, ψάχνοντας να βρουν μια ανα-

σφάλιστη δουλίτσα που θα τους

εξασφαλίζει την ημερήσια “φραπε-

διά”. Το εθνικό αυτό πρόγραμμα,

που μπορεί να ενισχυθεί από ανά-

λογα ευρωπαϊκά, θα απευθύνεται και

θα προσκαλεί νέους για επιστροφή

ή εγκατάσταση στα χωριά, με οι-

κονομικούς και κοινωνικούς προ-

νομιακούς όρους, που θα τους

δίνουν τις δυνατότητες να ενταχθούν

στο εν ευρεία εννοία γίγνεσθαι της

αγροτικής οικονομίας και κοινωνίας.

Δεν είναι του παρόντος και δεν είμαι

εξ αντικειμένου σε θέση να παρα-

θέσω ιδέες και σχέδια δράσης και

εκπόνησης, καθώς οι αρμόδιοι παρά-

γοντες είναι ικανοί προς τούτο, το

μόνο όμως που χρειάζεται είναι

όραμα, θέληση και συμμετοχική δράση.

Και μόνο η σκέψη ότι στα χωριά μας θα γίνονται

γάμοι και βαφτίσια και θα μπορούμε να βρίσκουμε

στο ιστορικό παζάρι της Κυπαρισσίας (απ’ το 1902) ελ-

ληνικά, σκόρδα, κρεμμύδια, πατάτες και λεμόνια  και

όχι εισαγόμενα από τη Κίνα, Αίγυπτο και Αργεντινή,

αναθαρρεύει τους λιγοστούς εναπομείναντες “ακρίτες

μας” να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της ιστορικής συ-

νέχειας των χωριών μας. 

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς

Γλυκορρίζιον- Τριφυλίας

Αύγουστος 2019

“Η ερήμωση των 
χωριών μας”

Αντίδοτο μια πρόταση
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Το δεύτερο ακραίο πλημμυρικό  φαινόμενο στη περιοχή της Με-

σογείου,  το οποίο προήλθε από το λιώσιμο των πάγων της βό-

ρειας Ευρώπης, άλλαξε το ανάγλυφο της Γης, έπληξε

αφάνταστα τον Ελληνισμό και ονομάστηκε κατακλυσμός του

Δευκαλίωνα, από το όνομα του Έλληνα βασιλιά της  Φθίας (=

Φθιώτιδας)  του Δευκαλίωνα (= μουσκεμένος),  του προπάτορα

των Ελλήνων, ο οποίος είχε  έναν  εγγονό από το γιο του

Δώρο, το γεννήτορα των Ελλήνων Δωριέων, τον «Τέκταμο»,

του οποίου ο γιος ο Αστέριος ή Αστερίωνας, έγινε  πρώτος βα-

σιλιάς της Κρήτης!! 

Ο Αστέριος  επειδή ήταν άτεκνος, δέχτηκε την υπόδειξη του

Δία να νυμφεφθεί την βασιλοπούλα Ευρώπη, με τα υπέροχα με-

γάλα μάτια, όπως δηλώνει το όνομά της, την κόρη του Αγή-

νορα, του ιδρυτή και βασιλιά της ελληνικής αποικίας της

Φοινίκης, μεταξύ Τύρου και Σιδώνας  και  να υιοθετήσει  τα τρία

αγόρια που απέκτησε η Ευρώπη με τον Δία,  δηλαδή  το Μίνωα,

το Σαρπηδόνα και  το Ραδάμανθυ!!

Ο Δίας είχε μεταμορφωθεί σε έναν υπέροχο λευκό ταύρο, (ση-

μειωτέον ότι ο ταύρος αποτελούσε το ιερό σύμβολο της μη-

τριαρχικής κοινωνίας της Κρήτης και αντιπροσώπευε την

γονιμότητα της μάνας Γης), απήγαγε την Ευρώπη και με μεγα-

λοπρεπή και θεϊκό τρόπο εγκαταστάθηκαν στη Γόρτυνα της

Κρήτης για τρία χρόνια και αφού την αποκατέστησε σαν βασί-

λισσα της Κρήτης, έφυγε  αφήνοντάς της πλούσια δώρα,  με-

ταξύ των οποίων και το πρώτο ρομπότ της ανθρωπότητας,  ο

μεταλλικός Τάλως,  ένα εύστοχο τόξο και μια κυνηγητική

σκύλα, τη Λαίλαπα!

Ο Μίνωας διαδέχθηκε τον Αστέριο και αναδείχθηκε  σε μέγιστο

ηγέτη, δίκαιο νομοθέτη και ιδρυτή του μοναδικού Μινωικού πο-

λιτισμού!!

Κάθε εννέα χρόνια ανέβαινε στο «Δυκταίο Άνδρο» για να πάρει

από τα χέρια του Δία την καινούργια νομοθεσία, που ήταν

γραμμένη σε πέτρινες πλάκες,  και τιμήθηκε από τους Θεούς

για την τιμιότητα και την δικαιοσύνη του, αναλαμβάνοντας μετά

τον θάνατό του, τα καθήκοντα του κριτή στον Άδη,  βοηθούμε-

νος από τον αδελφό του Ραδάμανθυ!!

Ο Μίνωας έγινε μέγας θαλασσοκράτορας, με το στόλο του να

ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου, ενώνοντας ειρηνικά τους

λαούς μέσα από την ανάπτυξη του εμπορίου και μεταλαμπα-

δεύοντας τον αθάνατο και πρωτοπόρο ελληνικό πολιτισμό,

μέχρι που υπέκυψε στη δύναμη της Αθήνας, όταν ο Θησέας

σκότωσε τον Μινώταυρο, που συμβόλιζε την δύναμη της κο-

σμοκρατορίας του και κυνηγώντας τον Δαίδαλο, έφτασε μέχρι

την Σικελία,  όπου βρήκε το θάνατο μέσα στα λουτρά του βασι-

λιά από τον οποίο εφιλοξενείτο!!

Η Ευρώπη έδωσε το όνομά της στην  ήπειρο που δημιουργή-

θηκε μετά το λιώσιμο των βόρειων πάγων της και  ονομάζεται

από τότε Ευρώπη, ενώ θεοποιήθηκε μετά τον θάνατό της με

την έννοια της αγιοποίησης,  ονομάστηκε Ελωτία και γιορτα-

ζόταν πανελλαδικά στη γιορτή των Ελλωτείων!  

Πληροφορίες για τη ζωή και τα έργα του Μίνωα, μας δίνει ο

Πλάτωνας, ο Όμηρος και τα αδιάψευστα  ευρήματα της Κνω-

σού, των οποίων τις πρώτες ανασκαφές ξεκίνησε ο Έλληνας

Ηρακλειώτης έμπορος Μίνως Καλοκαιρινός, αλλά τη δόξα καρ-

πώθηκε αργότερα ο Άγγλος Άρθουρ Έβανς, ο οποίος αλλοίωσε

με τις αυθαιρεσίες του τον ιερό χώρο των ανακτόρων της Κνω-

σού!

Η Κνωσός ήταν η πρωτεύουσα του μινωικού κράτους, το οποίο

περιελάμβανε  την Κρήτη, που είχε τότε 100 πόλεις και τα

νησιά των Κυκλάδων που ονομάζονταν «Μινωίδες νήσοι»!!!

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (ιστορ. Βιβλιοθ. Ε 84), αναφέρει ότι ο

στόλος του Μίνωα, είχε φτάσει  στις Αντίλλες νήσους,  όπου

σήμερα υπάρχει νησί με το όνομα « Άνδρος»  στο νησιωτικό

σύμπλεγμα  των  «Μπαχάμας»!!

Η Άνδρος των Κυκλάδων, πήρε το όνομά της  από τον βασιλιά

της Ανδρέα (ο Ανδρεύς του Ανδρέως), που ήταν γιος  του Ρα-

δάμανθυ,  ενώ η Άνδρος των «Μπαχάμας», από τους θαλασσο-

πόρους  του Μίνωα!!!

Το όνομα των ελληνικών Κυκλάδων, οι οποίες  «κυκλοτερώς

κείνται περί την ιερή νήσο Δήλο»,  προέρχεται από το ρήμα κυ-

κλόω,  που σημαίνει κυκλώνω και είναι  συνώνυμο με τη λέξη

«Αντίλλες» που προέρχεται από τη λέξη «αντί», που δηλώνει

την θέση τους απέναντι στη διώρυγα του Παναμά, και το ρήμα

ίλλω, που έχει την ίδια σημασία με το κυκλόω!! 

Στα βόρεια του Παναμά, υπάρχει η Αλάσκα, της οποίας το

όνομα προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «αλάσκω»,  που ση-

μαίνει «περιπλανώμαι  θαλασσίως»!

Τα κυκλαδίτικα αγαλματίδια,  με ανθρώπινη μορφή, που ήταν

«φορητά ημερολόγια», έχουν τεράστια ομοιότητα με τα

«μοάι», που τα συναντάμε σε πλατείες του νησιού του Πάσχα

και στο μόνο που διαφέρουν είναι στο τεράστιο μέγεθός τους!!!

Ο Βρετανός αντιπλοίαρχος και συγγραφέας Γκάβιν Μένζις,

αποδεικνύει  ότι η Αμερική ανακαλύφθηκε από τους Μινωίτες

θαλασσοπόρους 3.700 χρόνια πριν από το Κολόμβο!!!

Στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά,  κοντά στη λίμνη «Σουπίριορ»,

υπάρχουν απομεινάρια από  ελληνικά ορυχεία χαλκού και χρυ-

σού, που λειτούργησαν κατά την περίοδο των Μινωικών χρό-

νων και σταμάτησαν μετά την πτώση του Μυκηναϊκού

πολιτισμού, ο οποίος απετέλεσε την συνέχεια του Μινωικού!! 

Αναφέρει ακόμα ο Γκάβιν Μένζις,  ότι οι ντόπιοι κάτοικοι της

παραλίμνιας περιοχής παρουσιάζουν στο DNA τους ένα σπάνιο

γονίδιο, το οποίο έχει εντοπιστεί μόνο στους Έλληνες!! 

Άλλο ένα στοιχείο που μαρτυράει την παρουσία των Ελλήνων

στην Αμερικανική Ήπειρο, είναι η μεταφορά κάποιων γηγενών

φυτών, σε χώρες που έμεναν Έλληνες Μινωίτες ή είχαν εμπο-

ρικές συναλλαγές με αυτές, όπως βρέθηκαν σε Αιγυπτιακές

μούμιες φύλλα καπνού και στη Θήρα απολιθώματα εντόμων

που είχαν σχέση με τον καπνό των ιθαγενών της Αμερικής!!!

Μινωίτες ναυτικοί  είχαν ιδρύσει αποικία στην σημερινή Παλαι-

στίνη και έλεγχαν τη διέλευση των πλοίων του Μίνωα, πολλούς

αιώνες πριν την έλευση διαφόρων και κυρίως Μεσοποτάμιων

λαών,  που ζούσαν νομαδική ζωή σε πατριαρχικές κοινωνίες,

από τους οποίους διέφεραν οι Μινωίτες σε εμφάνιση, σε ήθος,

σε μόρφωση και γενικά σε πολιτισμό, κάτι που γέννησε την συ-

νεχή εχθρότητα των νομάδων λόγω της μισαλλοδοξίας τους!!

Από την υπερβολική αγάπη των Μινωιτών της Παλαιστίνης

προς τα «ιστιαία»,  δηλαδή προς τα πλοία που έφεραν ιστία,

είχαν ονομαστεί Φιλισταίοι και είχαν ιδρύσει έξι μεγάλες πό-

λεις, μια από τις οποίες την ονόμασαν «Ιστιαία», αλλά όλες

σταδιακά ισοπεδώθηκαν και κατασφάχτηκαν οι κάτοικοί τους

από τους νομαδικούς λαούς!!!

Οι Φιλισταίοια ονομάζονταν και Παλαιστίνιοι από το όνομα του

γενάρχη τους  του  «Παλαιστίνου»,  που ήταν  γιος του Ποσει-

δώνα ή κατά μία άλλη εκδοχή  του Κρόνου, ενώ την ελληνική

καταγωγή των σύγχρονων διασωθέντων αραβόφωνων και εξισ-

λαμισθέντων Παλαιστινίων,  είχε επιβεβαιώσει  ο αποβιώσας

Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και ηγέτης της οργάνω-

σης  για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ,

σε επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, επί πρωθυπουργίας του

Ανδρέα Παπανδρέου!!

Οι Έλληνες-Μινωίτες «πρώτοι ήνυσαν δρόμους θαλάσσης»,

από την εποχή της πανάρχαιας λαμπρής και ενδόξου ιστορίας

τους, που σήμερα διδάσκεται  στα ελληνικά σχολεία αλλοι-

ωμένη, ελλιπής και παραχαραγμένη, με συμβατικές και όχι

πραγματικές χρονολογίες!!!

Πρώτοι ποντοπόρησαν, ωκεανογράφησαν, εξερεύνησαν και

έφθασαν παντού με τις «ευεργέας και ωκέας νήας» τους  και

«γλώσσαν την ελληνικήν επέβαλον ευρύ ποιούντες το εμπό-

ριο», όπως γράφει ο πολυγραφότατος και σοφότατος Πλού-

ταρχος!!

Η   λέξη «εμπόριο», αποτελείται από τις λέξεις  εν + πόρος και

το «εν» σημαίνει μέσα,  ενώ η λέξη «πόρος» σημαίνει πέρασμα

και στην προκειμένη περίπτωση τα  θαλάσσια περάσματα, μέσα

από τα οποία μετέφεραν τα εμπορεύματά τους οι Έλληνες  σε

πολλές  χώρες του πλανήτη!!

Οι ιθαγενείς της Αμερικής στόλιζαν τα κεφάλια τους με φτερά

και φορούσαν κοντό ένδυμα με σφικτή ζώνη στη μέση τους,

όπως ο πρίγκηπας με τα κρίνα στην περίφημη τοιχογραφία των

Ανακτόρων της Κνωσού,  ενώ πάρα πολλές λέξεις που χρησι-

μοποιούν μέχρι σήμερα οι ιθαγενείς είναι καθαρά ελληνικές,

όπως  τον αετό τον λένε «aeto», το άλογο το λένε «hipo», κ.α.!!

Κάποιοι άγριοι λαοί σε διάφορα μέρη του πλανήτη, έβαζαν στα

κεφάλια τους κέρατα βοδιών,  για να μοιάζουν με τον Μινώ-

ταυρο, σαν ένδειξη ισχύος και πλούτου, ενώ άλλοι χρησιμοποί-

ησαν Μινωικά ιερά σύμβολα, όπως τον διπλό πέλεκυ, τον

μαίανδρο, τον αγκυλωτό σταυρό κ.α.!!!

Οι Έλληνες σαν γνήσιοι απόγονοι του θαλασσοκράτορα Μίνωα,

είναι σήμερα κάτοχοι του πρώτου με διαφορά,  ελληνόκτητου

εμπορικού στόλου και παρά την προσπάθεια πολλών να τους

καταστρέψουν και να τους αφανίσουν, εκείνοι απτόητοι οργώ-

νουν με τα ποντοπόρα πλοία τους  τα πελάγη και τους ωκεα-

νούς, κάνοντας υπερήφανη την Ελλάδα!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σάπιο το βασίλειο 
της Δανιμαρκίας!

Το “έλα να δεις” έχει γίνει με τα λύματα που πέφτουν

στις θάλασσες του Δήμου ΒΒΒ και στη Βούλα και στη

Βουλιαγμένη, με τη Δημοτική Αρχή να προσπαθεί να δι-

καιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, λύματα έπε-

σαν και στη θάλασσα του πρ. κάμπινγκ Βούλας, βρώ-

μικα νερά αγνώστου ταυτότητας έπεσαν μετά την Α’

πλαζ Βούλας, που με δελτίο Τύπου ο Δήμος έδωσε μία

αίολη αιτιολογία, απαντώντας μέσω της ΕΥΔΑΠ(!!!) ότι

προήλθαν από αγωγό που καθάριζε στη διασταύρωση

Παπάγου και Σωκράτους. Μόνο που στη διασταύρωση

Παπάγου και Σωκράτους δεν υπάρχει αγωγός!

Γελάνε και οι κότες, γιατί πλέον τίποτα δεν μένει κρυφό

στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Είναι ένα από τα καλά

του διαδικτύου, που οι πολίτες σπεύδουν και αλληλοε-

νημερώνονται... και ας ενοχλούνται οι αιρετοί, με τους

«αυτοσχέδιους “φωτορεπόρτερ” των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης», που γράφει στο Δ.Τ.  ο Δήμος.

Κατά τα άλλα περιμένουμε τη “γνωμάτευση” του αρμό-

διου Υπουργού Τουρισμού μια που όπως μας πληροφό-

ρησε ο Δήμος «ενδιαφέρθηκε άμεσα ο Υπουργός

Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης και ήδη από την πρώτη

στιγμή είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο

προκειμένου να ενημερωθεί. Ο Δήμαρχος έχει επικοινω-

νήσει σήμερα με τον Υπουργό και τον ενημερώνει για

την εξέλιξη του θέματος».

Επίσης Σάββατο πρωί - πρωί, δεχθήκαμε τηλεφωνήματα

από λουόμενους που πήγαν να κολυμπήσουν απέναντι

από τη λίμνη Βουλιαγμένης και βρήκαν τη θάλασσα

...καφετιά και ένα σωλήνα να βγάζει ένα απελπιστικά δύ-

σοσμο υγρό, με αποτέλεσμα να μην κολυμπήσουν.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

«΄Οτε ο Μίνως εθαλαττοκράτει»!!!



D
A
N
C
E

και παιδικά 
τμήματα
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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 . . .
Οι καιροί άλλαξαν...

Γράφω αυτό το άρθρο προκειμένου να εκφράσω τα πραγμα-

τικά μου συναισθήματα για την άγρια εποχή που ζούμε. 

Για να γίνω πιο σαφής.

Πόσοι από εμάς σε μία πολυκατοικία γνωρίζουμε ένα - δύο

πρόσωπα και αυτό σε επίπεδο “Καλημέρας”, όταν συναντη-

θούμε τυχαία  και “καληνύχτας”, αν συναντηθούμε την ίδια

ώρα στο ασανσέρ.

Έχω καταλήξει ότι η πραγματική φιλία είναι πλέον κάτι πολύ

σπάνιο έως ανύπαρκτο. Οι “φίλοι”, χαίρονται με τη λύπη σου

και σε “οικτίρουν” στη χαρά σου. Όταν όμως κάποια στιγμή

αυτή η “χαρά” μετατρέπεται σε χρήμα, τότε παρουσιάζονται

εκατοντάδες “φίλοι”, διεκδικώντας μερίδιο, με τον τρόπο

τους, που δεν τους ανήκει! Αν όμως βρεθείς στην ανάγκη και

χρειάζεσαι οικονομική στήριξη, τότε δεν “έχουν” γιατί θα κά-

νουν ...μαγνητική που κοστίζει, θα πρέπει να πληρώσουν την

εφορία, έχουν προτεραιότητα σε άλλα. Κι ας έχεις σκιστεί

εσύ να τους εξυπηρετείς, να τρέχεις γι’ αυτούς, για τον άν-

θρωπο βρε αδερφέ!

Και κάποια στιγμή εκτίθενται οι ίδιοι, όταν τους συναντάς τυ-

χαία σε ακριβά εστιατόρια, event με επώνυμα ρούχα κλπ. Βέ-

βαια, τους “γράφεις” στα παλαιότερα των υποδημάτων σου

που είναι ελβιέλα και όχι lacoste. 

Και διερωτώμαι: και να τους πω ότι τους είδα, πού και πώς τι

θα κερδίσω; Θα πουν: το πλήρωσε η πεθερά, τα ρούχα τα γό-
ρασαν σε τιμές ευκαιρίας από κολλητούς τους και άλλα τινά...
Γιατί αυτή η ψευτιά, γιατί αυτή η μνησικακία; Γιατί τα ψέματα;

γιατί... γιατί... γιατί. Είναι δύσκολο να δώσεις μία εξήγηση,

αλλά θα το ρισκάρω κι ας είναι και λάθος.

Όλα οφείλονται στον “ωχαδερφισμό”, στον ατομισμό “να εί-

μαστε εμείς καλά”, στον φιλοτομαρισμό, θα έλεγα! Διότι μ’

αυτό τον τρόπο ζουν σε μια ανειλικρινή κατάσταση, δήθεν

προσφέρουν “αυτά που μπορούν”, δηλαδή τίποτα. Τίποτα σε

ανθρώπους που οι ίδιοι καμώνονται πως είναι φίλοι. Έτσι, αν

έρθεις σε σύγκρουση μαζί τους επειδή λες τα κακώς κείμενα,

αλήθειες που καίνε, την επομένη ημέρα δεν σε γνωρίζουν...

Όμως είναι κρίμα! Χάθηκε αυτή η ομορφιά της άδολης φιλίας.

Διότι οι πραγματικές φιλίες τελικά είναι αυτές που μεγαλώ-

σαμε μαζί από μικρά, στα νηπιαγωγεία, με τα κοντά παντελο-

νάκια! Στην περίπτωση αυτή μπορεί η επικοινωνία να είναι

τηλεφωνική κάθε έξι μήνες, ή χρόνο, αλλά κανείς δεν παρα-

ξηγείται να σου γυρίσει την πλάτη. Είναι σαν να ήσασταν

“χθες” μαζί. Όμως δεν μπορείς να ζεις μ’ αυτές τις αναμνήσεις

και να λες “πότε θα πάω στο χωριό να δω τους φίλους μου”.

Ζούμε στη ζούγκλα της Αθήνας. Σε μια απρόσωπη πόλη, όπου

κανείς δεν γελάει και δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον (ενώ

έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον). Μπαίνεις στο νοσοκομείο

και λένε: “ο καημένος, πώς το ’παθε!”. Σε επισκέπτονται, “εφά-

παξ” για να βγάλουν την υποχρέωση και ...άντε γειά. Κερδί-

ζεις στο ΚΙΝΟ και τρέχουν να σε συναντήσουν και σου λένε

“μαζί να τα φάμε” και κάνουν όνειρα με τα δικά σου κερδι-

σμένα. 

“Άστε με ήσυχο όλοι, θέλω να ζήσω ελεύθερος
δίχως ταυτότητα πια”.

Αν όντως είναι έτσι, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας!

Αν δεν είναι έτσι τότε σας ζητάω ταπεινά συγγνώμη.

Π.Μ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι γονείς καλή

σχολική χρονιά και καλή δύναμη.

Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά. Με

όνειρα, προσδοκίες αλλά και αγω-

νίες και προβλήματα. Παρ’ όλες

όμως τις δυσκολίες της ζωής βλέ-

πουμε τα παιδιά μας και σκεφτόμα-

στε το «αύριο». Κάνουμε όνειρα

μαζί τους, μοιραζόμαστε την αγωνία

να τους προσφέρουμε ότι το καλύ-

τερο, να τους δώσουμε εφόδια για

το παρόν και το μέλλον τους, για να

γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βά-

ζουν υψηλούς στόχους και να τους

κατακτάνε. Κάνουμε ότι μπορούμε

για να μορφωθούν, να σπουδάσουν,

να βρουν μια δουλειά στο αντικεί-

μενό τους.

Μία από τα ίδια; Όχι ακριβώς;

Γιατί η νέα κυβέρνηση συνεχίζει από

εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη

κυβέρνηση. Το έργο των προηγού-

μενων έρχεται να προστεθεί στο

έργο των νέων. Που σημαίνει : πιο

βαθιά το χέρι στην τσέπη, νέοι

φραγμοί στη μόρφωση των παιδιών

μας, με την παιδεία να μετατρέπεται

σε εμπόρευμα και γι΄ αυτό να δίνε-

ται ανάλογα με την τσέπη κάθε οι-

κογένειας.

Αγαπητοί γονείς,

Δεν θα παραιτηθούμε από αυτό που

έχουμε ανάγκη και είναι δίκαιο για

μας και τα παιδιά μας.

Τίποτα από αυτά που δικαιούμαστε

εμείς και τα παιδιά μας δεν είναι πο-

λυτέλεια.

Και δικαιούμαστε :

2 Να έχουμε παιδεία, σύγχρονη,

δωρεάν, ουσιαστική και όχι στα

λόγια δωρεάν

2 Να έχουμε ελεύθερη και δωρεάν

πρόσβαση στις τέχνες και τον αθλη-

τισμό

2 Να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας

με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας

2 Ουσιαστική στήριξη των σχο-

λείων. Για να αντιμετωπίζονται έγ-

καιρα τα προβλήματα υλικοτεχνικής

υποδομής.

2 Να μη βάζει το χέρι στην τσέπη

κανένας γονιός γι’ αυτά που έχει ευ-

θύνη η κυβέρνηση και οι Δήμοι.

2 Να καταργηθούν τα τροφεία

στους παιδικούς σταθμούς.

2 Δίχρονη Προσχολική Αγωγή σε

σύγχρονες και ασφαλή υποδομές με

το αναγκαίο εκπαιδευτικό και βοη-

θητικό προσωπικό

2 Να ανεγερθούν νέα, ασφαλή και

σύγχρονα σχολεία. Να δεσμευτούν

επιτέλους νέοι ελεύθεροι χώροι για

να μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας.

Θέλουμε ένα άλλο σχολείο
που θα έχει στο επίκεντρο τα
παιδιά μας!

Πλούτος και γνώση υπάρχει για να

μπορούν όλοι οι νέοι να μορφώνον-

ται ολόπλευρα και να μπορούν να

δουλεύουν σε αυτό που έχουν

σπουδάσει.

Γι’ αυτό θέλουμε παιδεία αποκλει-

στικά δημόσια και δωρεάν.

Χρειαζόμαστε ένα σχολείο που θα

παρέχει την ίδια γενική μόρφωση σε

όλους τους μαθητές, διαμορφώνον-

τας ολοκληρωμένες προσωπικότη-

τες και παρέχοντάς τους ένα

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από

το επίπεδο των προηγούμενων γε-

νεών.

Ποιο είναι αυτό το σχολείο;
Είναι 12χρονο, υποχρεωτικό σχο-

λείο. Εξασφαλίζει την αναγκαία

βασική γενική μόρφωση και προ-

ετοιμάζει για την αυριανή επαγγελ-

ματική πορεία. Δίνει προετοιμασία

για το αύριο άλλα δεν θα βάζει

ταμπέλες στα παιδιά μας, γιατί ξέ-

ρουμε ότι το επαγγελματικό μέλ-

λον των παιδιών μας, δεν πρέπει

να σφραγίζεται στην ηλικία των 14-

15 ετών.

Ένα σχολείο με βιβλία σύγχρονα

στηριγμένα στην επιστημονική

γνώση και την αντικειμενική αλή-

θεια, που θα εξασφαλίζουν σ’ όλα τα

παιδιά την άριστη γνώση της ελλη-

νικής γλώσσας, την κατανόηση των

μαθηματικών, των φυσικών επιστη-

μών, και της ιστορικής εξέλιξης, δί-

νοντας παράλληλα τη δυνατότητα

σε κάθε μαθητή να μάθει -πολύ καλά

έως και άριστα- τις ξένες γλώσσες.

Διεκδικούμε άμεσα:
0 Την άμεση κάλυψη όλων των εκ-

παιδευτικών κενών, με μαζικούς μό-

νιμους διορισμούς. Άμεση έναρξη

ενισχυτικής διδασκαλίας και πρό-

σθετης διδακτικής στήριξης.

0 15 μαθητές ανά τάξη για νήπια, α’

και β’ δημοτικού, 20 μαθητές για τις

άλλες τάξεις.

0 Ολοήμερα σχολεία χωρίς όρους

και προϋποθέσεις. Να λειτουργή-

σουν όλα τα τμήματα Ένταξης για

τους μαθητές που το έχουν ανάγκη.

0 Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση

όλων των σχολικών μονάδων.

0 Διαγραφή των χρεών των σχολι-

κών επιτροπών προς τις πρώην

ΔΕΚΟ. Ρύθμιση για αποκλειστικά

δωρεάν πετρέλαιο, φυσικό αέριο,

ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχο-

λεία.

0 Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη

των γονιών, των εκπαιδευτικών ή

των συλλόγων για πληρωμή λει-

τουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων,

εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων

κ.λπ.

0 Να διασφαλιστεί άμεσα η δωρεάν

μεταφορά όλων των μαθητών προς

και από τα σχολεία τους. Δωρεάν

μεταφορά όλων των μαθητών – φοι-

τητών με τα ΜΜΜ.

0 Δωρεάν ιατρικοφαρμακευτική και

νοσοκομειακή περίθαλψη όλων των

μαθητών, ανεξάρτητα από φορέα

ασφάλισης. Να εξασφαλιστούν κι-

νητές μονάδες υγείας, για τον εμβο-

λιασμό όλων των μαθητών και τα

πιστοποιητικά υγείας.

0 Με ευθύνη της κυβέρνησης και

χρηματοδότηση του κράτους να

αποκατασταθούν άμεσα οι φθορές

και να γίνει προσεισμικός έλεγχος

σε όλα τα σχολεία.

Ως ΑΣΓΜΕ καλούμε κάθε Σύλλογο

Γονέων, τις Ενώσεις Γονέων και τις

Ομοσπονδίες να βρίσκονται σε

αγωνιστική ετοιμότητα για να μην

μείνει αναπάντητο κανένα πρό-

βλημα στα σχολεία!

Με συλλογικές διαδικασίες, σύγ-

κληση Δ.Σ και Γενικών Συνελεύσεων

να συζητήσουμε τα προβλήματα

που υπάρχουν σε κάθε σχολείο  και

να οργανώσουμε δράσεις και παρα-

στάσεις διαμαρτυρίας προς όλες τις

αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την

επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Οι αγώνες μπορούν να έχουν απο-

τελέσματα! Τίποτα δεν μας χα-

ρίζεται όλα κατακτώνται!

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) 

Θέλουμε ένα άλλο σχολείο που θα έχει
στο επίκεντρο τα παιδιά μας!
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Θεόδωρος Γ. Γρίβας

Aντιδήμαρχος, Πολιτικής Προστα-

σίας και Περιβάλλοντος, με αρμο-

διότητες:  Πολιτικής Προστασίας,

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κοιμητηρίων, Συντήρησης Πρασί-

νου, Αποκομιδής Απορριμμάτων

και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κα-

θαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

και Ειδικών και Εξωτερικών Συ-

νεργείων, Διαχείρισης και Συντή-

ρησης Οχημάτων. Επίσης έχει

την εποπτεία  και τον καθαρισμό

των παραλιών του Δήμου, τον

συντονισμό και την παρακολού-

θηση των θεμάτων καθημερινότη-

τας του Δήμου.

Νικόλαος Κ. Γιαννάκος

Aντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπη-

ρεσιών, με αρμοδιότητες:  της

εποπτείας, του συντονισμού και

ευθύνης, της εκπόνησης των με-

λετών του Τμήματος Συγκοινω-

νιακών, Κτιριακών Έργων και

Ενεργειακών Δικτύων, Ηλε-

κτρολογικών Έργων, Σηματο-

δότησης και Σήμανσης,

Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών

Έργων και Ύδρευσης / Αποχέ-

τευσης, του Τμήματος Συγκοι-

νωνιών και Εγκαταστάσεων.

Τοπογραφικού και Κτηματολο-

γίου. 

Ανδρέας Ντούνης

Αντιδήμαρχος Διοίκησης και

Οικονομικών, Αναπληρωτής

Δημάρχου Κρωπίας -σε περί-

πτωση απουσίας ή κωλύματός

του-και Πρόεδρος της Οικονο-

μικής Επιτροπής.

Στον A. Ντούνη μεταβιβάζον-

ται, οι αρμοδιότητες : Νομικής

Υπηρεσίας και παρακολού-

θηση όλων των νομικών υπο-

θέσεων. Έχει την εποπτεία,

τον συντονισμό και την ευθύνη

της λειτουργίας των Υπηρε-

σιών Υποστήριξης των Πολιτι-

κών Οργάνων του Δήμου.

Παναγιώτης Γ. Πολίτης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-

σιών με αρμοδιότητες: εποπτεία,

συντονισμός και  ευθύνη της υλο-

ποίησης των έργων, του Τμήμα-

τος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών

Έργων και Ενεργειακών Δικτύων,

Ηλεκτρολογικών Έργων και Ση-

ματοδότησης, Συγκοινωνιών και

Εγκαταστάσεων, Υδραυλικών Εγ-

γειοβελτιωτικών Έργων και

Ύδρευσης / Αποχέτευσης.  

Η  εποπτεία, ο συντονισμός και η

υλοποίηση των εργασιών συντή-

ρησης και επισκευής του δικτύου

ύδρευσης του Δήμου.

Ελένη Κ. Αδάμ

Aντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-

κής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού, με

αρμοδιότητες: εποπτεία, συντονι-

σμός και ευθύνη λειτουργίας του

Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής

και Πολιτικών Ισότητας των

φύλων και Κοινωνική Υπηρεσία

του Δήμου (Κοινωνικές δομές, ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα, αδέσποτα

κ.α). Την εποπτεία, τον συντονι-

σμό και την ευθύνη λειτουργίας

του Γραφείου Προστασίας και

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

και Δημοτικών Ιατρείων, Κοινωνι-

κού Φαρμακείου και Κοινωνικού

Παντοπωλείου.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κρωπίας
Με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Ν. Κιούση για την περίοδο 11.09-2019 έως 30.09.2020



Οπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαί-

σιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων “Σφήττεια”

βραβεύει και τους επιτυχόντες φοιτητές, πλέον,

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι και φέτος,

την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, το βράδυ,

στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο της πλ. Δεξαμενής

στο Κορωπί, βραβεύθηκαν οι επιτυχόντες, με την

παρουσία της Δημοτικής Αρχής, καθηγητών και

εκπροσώπους φορέων και πολλών γονιών.

Ο δήμαρχος Δ. Κιούσης στον σύντομο χαιρετισμό

του, επανέλαβε ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος

για  εργασία και οικογενειακό προγραμματισμό

στην πατρίδα μας.

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε. Κάλεσε τους

νέους να μείνουν στη χώρα μας ώστε η υπερα-

ξία της γνώσης που θα αποκτήσουν να παραμεί-

νει στην πατρίδα μας. Ο Δήμαρχος Κρωπίας

δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι όσοι δεν πέτυ-

χαν στις εξετάσεις δεν σημαίνει αποτυχία. Η ζωή

είναι δική τους και μπορούν να τα καταφέρουν. 

Ο Διεθνής Αερολιμένας “Ελευθέριος Βενιζέ-

λος”, κάθε χρόνο διαθέτει ένα σημαντικό χρημα-

τικό βραβείο  στους αριστούχους μαθητές/τριες

που για πρώτη φορά συμμετείχαν στις εξετά-

σεις και το ίδιο έπραξε και φέτος  με την εκπρό-

σωπό του, Εύη Αναματερού.

Tα χρηματικά βραβεία ανά σχολείο

1ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου:

Μαρία Λούκου του Ευαγγέλου, χρηματικό βραβείο

1000€. Εισήχθη στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, με 18.880 μόρια.  

Αθηνά Μαυρομμάτη του Ιωάννη, 1000€.  Τμήμα  Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 18.680 μόρια. 

Κυριάκος Κιούσης του Θωμά, 500€. Εισήχθη στο

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 17.814 μόρια.  

3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου

Ισιδώρα Παπαμιχάλη του Ιωάννη, 1000€.   Τμήμα Επι-

στήμης και Διαιτολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπι-

στήμιο  Αθηνών με 17.779 μόρια. 

Αναστασία Χριστοπούλου του Ιωάννη, 500€. Τμήμα

Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με

17.250 μόρια.  

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος του Δημητρίου, 500€.

Τμήμα Επιστήμης και Διαιτολογίας, στο Χαροκόπειο

Πανεπιστήμιο  Αθηνών με 17.016 μόρια. 

1ο ΕΠΑΛ Κορωπίου

Ανδρομάχη Αλλαγιάννη του Γεωργίου, 1000€. Τμήμα

Φυσικοθεραπείας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-

κής  με 18.135 μόρια.  

Ελευθερία Αθανασία Κολλιαδήμα του Γεωργίου,

500€. Τμήμα Κτηνιατρικής Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, με 17.590 μόρια.  

Επίσης, με δημόσια κλήρωση προσφέρθηκαν σε 10

επιτυχόντες, 5 φορητοί υπολογιστές, δωρεά του

Αθανασίου Μαρτίνου και 5 smart watch & power-

banks δωρεά του καταστήματος «Γερμανός» Κορω-

πίου. (Τα ονόματα των 10 επιτυχόντων που
κληρώθηκαν είναι στη διάθεση της διοργανωτών). 

Την οργάνωση και παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε

εθελοντικά, η Χριστίνα Παπαχρήστου, δημοτική υπάλ-

ληλος και επικούρησε εθελοντικά η Σταματίνα Παπα-

κωνσταντίνου, δημοτική υπάλληλος. 

Oι φωτογραφίες της εκδήλωσης για τις ανάγκες του

Δήμου Κρωπίας προσφέρθηκαν από το studio Pa-

pamichali. Στην εκδήλωση συνέδραμαν η Πολιτική

Προστασία Δήμου Κρωπίας και το στέλεχος του

Τομέα Περιβάλλοντος, Σπύρος Ζωίτσας.

σ.ε. Σημειωτέον ότι για να ανακοινωθούν τα ονόματα

των επιτυχόντων, ο Δήμος ζήτησε υπεύθυνες δηλώ-

σεις από τους γονείς και τους κηδεμόνες, γιατί είναι

προσωπικά δεδομένα!!! (Αρχή Προστασίας Προσωπι-

κών Δεδομένων).

Μ’ αυτό απαντούμε και σε αναγνώστες που μας ρω-

τούν γιατί πλέον δεν δημοσιεύουμε τους επιτυχόντες

στις σχολές όπως κάναμε πολλά χρόνια πριν. Είναι

προσωπικά δεδομένα!!! ανεξάρτητα αν μας έχουν “ξε-

βρακώσει”, οι “ανεξάρτητες αρχές...”.

Βράβευση των επιτυχόντων του Δήμου Κρωπίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με ένα σημαντικό χρηματικό βραβείο  στους αριστούχους  
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«Η Μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο κοινω-
νικό αγαθό».

«Η Μεταπολιτευτική Παιδεία μας από το 1974 ως το 2019
είναι εκμηδενιστική, εκφυλιστική και εθνοαποδομητική».

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν κυβερνούν τον κόσμο
κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι
που μιλούν σοβαρά».

(Μαρκ Τουαίην, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας)

Οι Αξίες του Ελληνισμού υπήρξαν και εξακολουθούν να
είναι σημεία αναφοράς και δικαίωσης του ανθρώπου.

«Καινοτόμες και φαεσφόρες ιδέες που διαδίνονται καί
κυκλοφορούν ελεύθερα, δεν ξεθωριάζουν ποτέ, παραμέ-
νουν αθάνατες». (του ιδίου)

Το σημερινό μου άρθρο αφιερώνεται στον Έλληνα Ιστο-

ρικό και Ακαδημαϊκό, κορυφαίο μελετητή της Νεώτερης

Ιστορίας, Κων/νο Σβολόπουλο, ο οποίος απεβίωσε την

Τρίτη 13.8.2019 σε ηλικία 81 ετών (1938). Αντιτάχθηκε

στην Αποδομητική Ιστορική Σχολή και υποστήριζε πως

οφείλουμε να μελετάμε την Ιστορία χωρίς φόβο και

πάθος, με σεβασμό στην εθνική μας ταυτότητα και στη

διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού: «Η Ελληνικότητα
είναι ανάχωμα στην απρόσωπη εξομοίωση της παγκο-
σμιοποίησης».
Οι Αλήθειες, όσο πικρές και επώδυνες και αν είναι, πρέ-

πει να λέγονται, να διδάσκονται, να μαθαίνονται και να

κοινοποιούνται. Τολμούμε να αποφανθούμε ότι η Παιδεία

μας από τη Μεταπολίτευση και δώθε (1974-2019) βρίσκε-

ται στην Εντατική (ΜΕΘ) σε κωματώδη κατάσταση, διότι

αλώθηκε (= μολύνθηκε) από τον επάρατο ιό της κομμα-

τοκρατίας, και υποστηρίζεται μηχανικά για να διατηρείται

στη ζωή. Όλα αυτά τα χρόνια, (45) τον αριθμό, χάθηκαν

εξ απαιδευσίας δύο γενιές ανθρώπων, ας μη θρηνήσουμε

και τρίτη. 

Υπήρξαν πολλοί, και υπάρχουν ακόμη, που τρέφονται από

τη σάρκα της Παιδείας και θα τρέφονται από τα απομει-

νάρια της. Αυτό υπονομεύει το βάθρο της  ύπαρξής μας

και θα έπρεπε οι πολίτες να επαναστατούν. Η Παιδεία θα

πρέπει να εξετάζεται και να σχεδιάζεται με λογικά και

όχι κομματικά κριτήρια. Το πρόβλημα της Παιδείας είναι

εθνικό και όχι κομματικό. Η Παιδεία δεν είναι φέουδο κα-

νενός, ανήκει στο λαό. Η Παιδεία είναι ιδανικό ανθρω-

ποπλαστικό που δημιουργεί ολοκληρωμένους / τέλειους

πολίτες και όχι πελάτες - υπηκόους.

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, σκόπιμη νομίζω, μεταξύ της

Παιδείας και της Εκπαίδευσης. Διαφέρουν όμως αυτές

κατά πολύ. Έργο της Παιδείας είναι να δημιουργεί ανθρώ-

πους. Ενώ έργο της Εκπαίδευσης είναι να καλλιεργεί δε-

ξιότητες του μυαλού και του σώματος σε όσους υπόκειν-

ται σε εκπαίδευση. Παιδεία είναι αυτό που μας μένει όταν

ξεχάσουμε όλα όσα μάθαμε στο σχολείο. Είναι το ψυχικό

μεγαλείο, η ευγένεια, το ήθος, η άσκηση του μυαλού.

Η ζωή έχει μεταλλαχθεί σε πολεμική επιχείρηση και τώρα

κατάντησε και καννιβαλική. Στο παιδί δεν απλώνουμε το

χέρι, του δίνουμε το χέρι μας. Δεν προετοιμάζουμε το μα-

θητή, το φοιτητή με σωστά εφόδια, με σπουδή και μά-

θηση. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας έζησε

αυτά τα 45 χρόνια περίπου 20 μεταρρυθμίσεις που πάντα

καταλήγουν σε απορρυθμίσεις. Απαιτείται να στηριχθεί

η κριτική σκέψη, η μαθησιακή πρωτοβουλία και να μά-

θουμε στους νέους να εκφράζονται με δικά τους λόγια,

να αποκτήσουν τη δική τους γνώμη διαβάζοντας πολλά

βιβλία, κρίνοντας και επιλέγοντας αυτά που τους αντι-

προσωπεύουν.

Οι άθλιοι “άθλοι” της σημερινής ελληνικής εκπαίδευσης,

που δεν μπορούν βέβαια ούτε καν να συγκριθούν με αυ-

τούς τους τιτάνιους του Ηρακλή είναι: 

― Η κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας - πολυτονικό

σύστημα και η δικτατορική επιβολή του μονοτονικού/ μο-

νότονου που κατάντησε ατονικό/άτονο ή και παράτονο

(Π.Δ. 297/1982).

― Η υποβάθμιση των ανθρωπιστικών γραμμάτων, Αρ-

χαίων και Λατινικών.

― Η συγγραφή και διανομή στους μαθητές σχολικών εγ-

χειριδίων, που προωθούν και “ακονίζουν” τον ψιττακι-

σμό, τη μηχανική, στείρα και άκριτη αποστήθιση,

απομνημόνευση.

― Η δικτατορία της κυριαρχίας ενός και μόνου διδακτι-

κού εγχειριδίου.

― Η μη παραγωγή σχεδόν καμμίας δημιουργικής δραστη-

ριότητας,  ειμή μόνον η προετοιμασία ατόμων για δη-

μοσίους υπαλλήλους (πελατειακή πολιτική).

― Η προ - αγορά των σχολικών βοηθημάτων (Λυσάρια)

πριν καλά  καλά προμηθευθούν οι μαθητές την πρώτη

ημέρα του αγιασμού τα σχολικά τους βιβλία (κερδο-

φόρα επιχείρηση παραγωγής εξωσχολικών υποβοη-

θημάτων).

― Η επαγγελματοποίηση της Παραπαιδείας και η ερασι-

τεχνοποίηση της Παιδείας. Το Φροντιστήριο έγινε

Επίσημο Σχολείο/θεσμός και το Σχολείο πάρεργο!

― Η διά βίου υποβάθμιση του Σχολείου.

Η σύγχρονη κοινωνία και παιδεία μαστίζεται από τη σύγ-

χυση εννοιών και τον ευτελισμό των αξιών, ήτοι την απο-

νοηματοδότηση των λέξεων και την κατάρρευση του

αξιακού μας συστήματος. Η Παιδεία στοιχειοθετεί τις

απώτατες ανθρώπινες προοπτικές στο εκπαιδευτικό σύ-

στημα. Καλλιεργημένο λεξιλόγιο δημιουργεί και καλλιερ-

γημένο μυαλό. Τι θα πει Αριστερός - Δεξιός. Αυτά είναι

τζούφια καρύδια, σήμερα η πλουτοκρατία, π.χ. ο εκδότης

του συγκροτήματος Λαμπράκη, έγινε Αριστερά και η φτω-

χολογιά Δεξιά. Αναγάγαμε σε υπέρτατη αξία της ζωής

μας την ύλη, δεν είναι όμως αυτή η πρώτη αξία της ζωής.

Αφετηρία των σκέψεών μας για το σημερινό άρθρο απο-

τέλεσαν η περίφημη πυθαγόρεια ρήση:

«Ἀπαιδευσία πάντων τῶν παθῶν μήτηρ»
(Αι γνώμαι των Πυθαγορείων, sententia 2,1) 

και το πιττάκειο απόφθεγμα: «Βαρύ ἀπαιδευσία»
(Αποφθέγματα των επτά σοφών, Fragment 4,8 από τη συλλογή του

Δημητρίου του Φαληρέως).

Όντως και αναντιρρήτως η Απαιδευσία είναι η γενεσιουρ-

γός αιτία κάθε κοινωνικής ή πολιτικής και γιατί όχι οικο-

νομικής κακοδαιμονίας. 

«Ἐξ ἀμαθίας πάντα κακά πᾶσιν ἐρρίζωται καί βλαστάνει
καί εἰς ὕστερον ἀποτελεῖ καρπόν τοῖς γεννήσασιν πι-
κρότατον».

(Πλάτων, 427-347, “ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ”, 336b, 6)

(= Από την αμάθεια / απαιδευσία πηγάζουν όλα τα

δεινά/συμφορές σε όλους τους ανθρώπους, και βλαστά-

νουν και αργότερα προσπορίζουν αυτά σ’ αυτούς που την

κατέχουν πάρα πολύ πικρό καρπό).

Ο φωτισμένος δάσκαλος του Γένους, Αδαμάντιος Κο-

ραής, 1748-1833, θέλοντας να καταδείξει τη φθοροποιό

δύναμή της, την παρομοιάζει με πυρκαγιά, που απειλεί με

ολοσχερή αφανισμό τις πόλεις των ανθρώπων. Σύνηθες

εξάλλου φαινόμενο της εποχής μας που βγάζει “Μάτι-α”,

αφού κι αυτό είναι καρπός της Απαιδευσίας μας, η απο-

ψίλωση των δασών και η ολιγόστευση του οξυγόνου μας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ

«Αἱ καταναλίσκουσαι τάς πόλεις πυρκαϊαί εἶναι καρπός
τῆς ἀπαιδευσίας µας».
«Ὅλαι µας αἱ προλήψεις καί αἱ κακίαι προέρ-
χονται ἀπό τῆς ἀπαιδευσίας τήν καταραµένην
ἀχλύν, ὁµίχλην, καταχνίαν».
«Πολιτεία πού δέν ἔχει βάσιν τήν Παιδείαν, εἶναι οἰκο-
δομή ἐπί ἄμμου».

Ποιο είναι όμως το ισχυρότερο αντίδοτο για την εξάλειψη

των δεινών που απορρέουν από την Απαιδευσία;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει δώσει ο κορυφαίος

Γάλλος ιστορικός Ζυλ Μισελέ, 1798-1874, ο οποίος

έγραψε μια μνημειώδη ιστορία του Μεσαίωνα και των Νε-

ωτέρων χρόνων σε 19 τόμους και το σπουδαίο 4τομο

έργο της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης.

Όταν κάποτε ρωτήθηκε, ποιο είναι το πρώτο κεφάλαιο

της Πολιτικής; απάντησε: Η ΠΑΙΔΕΙΑ. Ποιο το δεύτερο;

Η ΠΑΙΔΕΙΑ. Ποιο το τρίτο; Η ΠΑΙΔΕΙΑ.

Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε μπροστά και να εξελιχθούμε

ως άτομα και ως κοινωνία πρέπει να αφήσουμε να τριτώ-

σει το καλό, που λέγεται ΠΑΙΔΕΙΑ!

Η Παιδεία παρέχει τη Μόρφωση και η Μόρφωση δημι-

ουργεί τη Μεταμόρφωση. Με την Παιδεία ο άνθρωπος

προάγεται ηθικά, εξημερώνεται, ελευθερώνεται εσωτε-

ρικά και μετουσιώνει σε φως πάθη, ελαττώματα και αδυ-

ναμίες του. Έτσι προσεγγίζει εκείνο το ιδεώδες που

εκφράζει ο εξαίρετος λόγος του Μενάνδρου, κωμικού

ποιητή, εκπρόσωπου της Νεώτερης Αττικής Κωμωδίας,

«ὡς χαρίεν ἔστ᾽ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ιἦ». (Μέ-

νανδρος, 342-292, Fragment 761,1).

Όταν το άτομο φθάσει σ’ ένα τέτοιο ηθικό αναβαθμό,

μπορούμε να αποφανθούμε μετά βεβαιότητος γι’ αυτό ότι

εκπλήρωσε την αποστολή του στον κόσμο.

Η Παιδεία συνοδεύει τον άνθρωπο σ’ όλη τη διάρκεια της

ζωής του αλλά και μετά το θάνατό του κληροδοτεί αθά-

νατα τα έργα του. Ο άνθρωπος ως υλική οντότητα πεθαί-

νει, αλλά διασώζονται τα πνευματικά του δημιουργήματα

και παραμένει μέσα στους αιώνες μια ζωντανή πάντοτε

παρουσία. Ο σοφός ιεράρχης Μέγας Βασίλειος, 330-379,

χαρακτηρίζει την Παιδεία ως «μόνην δέ κτηµάτων
ἀναφαίρετον καί ζῶντι καί τελευτήσαντι παρα-
µένουσαν».
Για την επικύρωση αυτού μπορούμε να προσφύγουμε

στον ίδιο τον Πλούταρχο, τον μεγάλο στοχαστή της Χαι-

ρώνειας, που υποστηρίζει πως μόνο η Παιδεία είναι αθά-

νατο και θεϊκό αγαθό, στο έργο του, «Περί παίδων

αγωγής, 5e, 5», ή σε άλλους φωστήρες του πνεύματος

που, ενώ έχουν σβήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξακο-

λουθούν να φωτίζουν την ανθρωπότητα με το ανέσπερο

φως της Παιδείας τους.

Άρα, αφού η Παιδεία δύναται να μας χαρίσει και στη ζωή

μας ευτυχία και υστεροφημία μετά το θάνατό μας, έχουμε

ηθικό χρέος να καλλιεργήσουμε από νωρίς το δέντρο της

μάθησης που μας προσφέρει τόσο εύχυμους καρπούς.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀριστοπαιδείας  

ἄρχεσθαι 
&

Μηδενοπαιδείας
παύεσθαι
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Δευτέρα 16 & Τρίτη 17/9 

Αίθουσα Μουσείου 

Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, 

ΗΣΑΠ -Πειραιάς, 9πμ-7μμ

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

προγραμματίζει για δεύτερη φορά εθε-

λοντική αιμοδοσία στον σταθμό του

ΗΣΑΠ στον Πειραιά, συνεχίζοντας την

προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθε-

λοντών αιμοδοτών από την περιοχή

του Πειραιά, έτσι ώστε να εξασφαλι-

στεί η αυτάρκεια και η κάλυψη των

αναγκών αίματος και μέσα στην φθινο-

πωρινή περίοδο. 

Η φιλοσοφία μας είναι οτι η αιμοδοσία

είναι μια πολύτιμη προσφορά που οφεί-

λει να μπει στην κουλτούρα μας, ως μία

αυτονόητη πράξη με κίνητρο τον αλ-

τρουισμό και την αλληλεγγύη. Σκοπός

μας είναι, να καθιερωθεί η εθελοντική

αιμοδοσία ως μία «συστηματική συνή-

θεια» ενταγμένη στον καθημερινό

τρόπο ζωής. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο,

επιλέγουμε αποκεντρωμένες δράσεις

εθελοντικής αιμοδοσίας, ανά τακτά

χρονικά διαστήματα, προσελκύοντας

νέους αιμοδότες στη δική τους γεω-

γραφική περιοχή, σε χώρους εύκολα

προσβάσιμους, μακριά από το νοσοκο-

μειακό περιβάλλον και τους αρνητικούς

συνειρμούς που αυτό δημιουργεί.

Το Ε.ΚΕ.Α., επέλεξε, έναν εξαιρετικό

χώρο που παρέχει ευκολία πρόσβασης

σε χιλιάδες κατοίκους της ευρύτερης

περιοχής του Πειραιά αλλά και επιβά-

τες, που μετακινούνται καθημερινά με

τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τους

καλεί να δώσουν λίγο από το αίμα τους

και λίγο από το χρόνο τους, να μοιρα-

στούν στην ουσία τη ζωή που κυλάει

στις φλέβες τους.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματο-

ποιηθεί τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17

Σεπτεμβρίου, στην  αίθουσα Μουσείου

Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, στον τερ-

ματικό σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά,

από τις 9 το πρωί έως τις 7 το από-

γευμα.

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

•  Να είσαι 18-65 ετών

•  Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα

πριν την αιμοδοσία

•  Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5

ώρες

•  Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και

φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό

της αιμοδοσίας

•  Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν πα-

ρέλθει 4 μήνες   

Πληροφορίες Γραφείο Προσέλκυσης

Εθελοντών Αιμοδοτών Ε.ΚΕ.Α τηλ

2132146717

Με την ευγενική χορηγία της ΣΤΑΣΥ

Α.Ε και του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδη-

ροδρόμων

Η Εθελοντική Αιμοδοσία

ρίχνει άγκυρα στον

Πειραιά!

Καλωσορίζοντας στα μαθητικά θρανία τα παιδιά!

Οι πύλες των σχολείων άνοιξαν, στις 10 Σεπτεμβρίου και υποδέχθηκαν

τους χιλιάδες μαθητές όλων των βαθμίδων. Σε όλα τα σχολεία έγινε ο

αγιασμός με την παρουσία γονιών και δημοτικών αρχών.

Πολλοί Δήμοι ήταν άριστα προετοιμασμένοι να υποδεχθούν τα παιδιά σε

σχολεία άρτια και ακίνδυνα, όπως ο Δήμος Μαρκοπούλου, που εδώ και

ένα μήνα ήταν πανέτοιμος.

Κάποιοι άλλοι Δήμοι, μπήκαν στα σχολεία δύο ημέρες πριν ανοίξουν  και

σήμερα τα παιδιά βρίσκονται με μπάζα στα προαύλιά τους, δίνοντας μία

κακή εικόνα στα παιδιά.

Και κάποιοι άλλοι τα συντήρησαν και πέταξαν τα μπάζα ακριβώς δίπλα από

την περίφραξη των σχολικών συγκροτημάτων.

Aκόμη χειρότερα η αποψίλωση των χόρτων που πετάχτηκε έξω από την

περίφραξη και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά, πέραν

του ότι θα σκορπίσουν σε όλη την περιοχή από τους αέρηδες.
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Eκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου

(Σ.Ε.Ο.)  συναντήθηκαν με τον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη  την Πέμπτη

12/9/2019, όπου συζητήθηκαν τα καυτά προβλήματα

που απασχολούν τον  οινοποιητικό κλάδο.

Τα μέλη της διοίκησης του ΣΕΟ έθεσαν στον

Υπουργό ζητήματα όπως τα προγράμματα προβολής

και προώθησης του ελληνικού οίνου και συζήτησαν

για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μηχανισμού

αξιολόγησης των προωθητικών ενεργειών. Παράλ-

ληλα ετέθη το θέμα Υπουργικής Απόφασης με την

οποία, όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του Συνδέ-

σμου, καθιστά αδύνατη την εφαρμογή προγραμμά-

των και για την οποία ο Μ. Βορίδης δεσμεύθηκε να

απαντήσει σύντομα. 

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα με τις άδειες φύτευσης

ο Υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους του

Σ.Ε.Ο. συγκεκριμένες προτάσεις για να προχωρήσει

στην αναδιαμόρφωση του καθεστώτος του, ενώ θα

εξετάσει και το ζήτημα της ταυτοποίησης των ελλη-

νικών ποικιλιών στη βάση της κλωνικής επιλογής αμ-

πέλου. 

Την τακτική σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής Προ-

στασίας Οινοπαραγωγής η οποία, παρότι γνωμοδο-

τικό όργανο σε μείζονα ζητήματα του οινοποιητικού

κλάδου, σήμερα υπολειτουργεί, ζήτησαν οι εκπρόσω-

ποι του Σ.Ε.Ο., κάτι που αποδέχθηκε ο Υπουργός.

Τέλος οι εκπρόσωποι του συνδέσμου έθεσαν και το

θέμα της «γεωργικότητας» των οινοποιητικών επιχει-

ρήσεων σύμφωνα με την οποία με βάση την κείμενη

νομοθεσία δεν παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο

των επιχειρήσεων αυτών να κάνουν χρήση του καθε-

στώτος του εργοσήμου κατά την απασχόληση επο-

χιακών εργατών. Ο Μ. Βορίδης επικοινώνησε, λίγη

ώρα μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του

Συνδέσμου, με τον αρμόδιο Υπουργό Κοινωνικής

Ασφάλισης με τον οποίο συζήτησε εκτενώς το ενδε-

χόμενο το συγκεκριμένο καθεστώς να αφορά και τις

κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποι-

ούνται στον αγροτικό τομέα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Οι υπηρεσίες παρέχονται

δωρεάν και χωρίς 

λίστες αναμονής

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο Θερα-

πείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνε-

ται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21

ετών και τις οικογένειές τους, στοχεύοντας στην

απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την κοινωνική επα-

νένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση

στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούν-

ται φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την

αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρό-

σβαση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρό-

βλημα τοξικοεξάρτησης και διαμένουν στην

Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οι-

κογένειές τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις

πρόληψης και ενημέρωσης. 

Oι στόχοι του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε χρήστες εξαρ-

τησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό και ομα-

δικό επίπεδο με στόχο την κινητοποίηση των χρη-

στών για θεραπεία και την παραπομπή τους στο

κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε γονείς, αδέλφια,

συντρόφους εξαρτημένων

• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρό-

βλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις μεθό-

δους αντιμετώπισής τους

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης (συμβουλευ-

τική γονέων, ενημέρωση σχολικής κοινότητας, ενη-

μέρωση φορέων υγείας και ομάδων εργαζομένων)

• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του θεραπευτικού

προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

• ατομικά ραντεβού

• ατομική και ομαδική συμβουλευτική

• ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο

χώρο υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

• ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με

δασκάλους, καθηγητές, γονείς

• συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την

ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ. Μαραθώνος, στον ξύλινο οικίσκο, στη δια-

σταύρωση Ραφήνας.  Η λειτουργία του κέντρου

είναι καθημερινή από τις 09:00 – 17:00, εκτός Σαβ-

βάτου & Κυριακής. Για οποιαδήποτε πληροφορία

επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22940 79900, 22940

75551 και στο email ssr@kethea-paremvasi.gr 

www. kethea-paremvasi.gr

www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI

Αιτήματα του Οινοποιητικού Κλάδου

στο τραπέζι με τον Υπουργό

Σε καλή πορεία

τα δρομολόγια 

μεταφοράς 

μαθητών
Mε νομοθετικές παρεμβάσεις και τη συνεργασία της Οι-

κονομικής Επιτροπής, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών Ν. Πέππα και των αρμόδιων υπηρεσιών της

Περιφέρειας Αττικής ολοκληρώνεται η διαδικασία για την

απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.

Η συντριπτική πλειονότητα των αποφάσεων για την ανά-

θεση εκτέλεσης των δρομολογίων έχει ολοκληρωθεί έγ-

καιρα προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλήματα που

υπάρχουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η δια-

δικασία ανάθεσης στο 100% του συνόλου των 1090 δρο-

μολογίων τα οποία πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια

Αττικής για τη μεταφορά 23.380 μαθητών. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
Εφέσου 2 & Αγ, Ιωάννου 166 73  Βούλα

Τηλ.- Φαξ. 210 8952022

e-mail:sylogosmnp@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκα-

λεί τα μέλη του στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη

Δ.Σ  και  Εξελεγκτικής επιτροπής που θα διεξαχθούν

την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 και  ώρα 10-14

στην Πνευματική Εστία Βούλας Ζεφύρου 4.

Δηλώσεις συμμετοχής υποψηφιοτήτων, καθώς και

λοιπές πληροφορίες  στο τηλέφωνο 6392766111

Πιερράκος Γεώργιος έως 20/09/2019
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ΟΙ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

1) Σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτι-

κού συμβουλίου ,από τις πρώτες που

θα συγκληθούν  να υπάρξουν προγραμ-

ματικές δηλώσεις – δεσμεύσεις της

νέας δημοτικής αρχής, ώστε να συζη-

τήσουμε την πολιτική που θα ακολου-

θήσει ο δήμος σε κάθε τομέα.

2) Να καθοριστεί σε κάθε Δημοτικό

Συμβούλιο η δυνατότητα να θέτουν θέ-

ματα οι πολίτες ή οι σύλλογοι στην

αρχή κάθε συνεδρίασης, με μέγιστο

αριθμό τις 5 τρίλεπτες παρεμβάσεις. Το

Δ.Σ. θα αποφασίζει για  την συζήτηση

ή όχι των θεμάτων που τίθενται. Σε

κάθε περίπτωση τα θέματα θα επιλύον-

ται είτε με παρέμβαση του  Δ.Σ., είτε με

εντολή Δημάρχου από τις υπηρεσίες

εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

3) Στις συνεδριάσεις για να  υπάρχει

απαρτία, θεωρούμε  ότι είναι  αναγκαία

προϋπόθεση   η παρουσία μελών του

Δημοτικού συμβουλίου από  το ήμισυ

του αριθμού του συνόλου  των Δημοτι-

κών παρατάξεων, καθ’ όλη την διάρκεια

της συνεδρίασης, για   την  διασφάλιση

της ευρύτερης  δυνατής εκπροσώπη-

σης και πολυφωνίας απόψεων.

4) Να διασφαλιστεί ότι οι επιτροπές

του δήμου και τα Δ.Σ. των νομικών

προσώπων θα συνεδριάζουν πραγμα-

τικά δημόσια. Να μη γίνονται δηλαδή

συνεδριάσεις αποκλειστικά το πρωί ή

στο γραφείο του δημάρχου, αλλά στην

αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου σε

απογευματινή ώρα.

5) Να καλούνται επισήμως και τα μέλη

του Δημοτικού συμβουλίου στις επιτρο-

πές του δήμου, με δικαίωμα λόγου και

παίρνοντας έγκαιρα την ημερήσια διά-

ταξη με όλες τις εισηγήσεις και τα συ-

νημμένα  έγγραφα ηλεκτρονικά. Λόγω

του αποκλεισμού των τεσσάρων από

τις έξι δημοτικών παρατάξεων από τις

επιτροπές η παραπάνω πρόβλεψη θα

συνεισφέρει στην δημοκρατική λει-

τουργία τους.

6) Για όλα τα σοβαρά θέματα που επε-

ξεργάζεται και αποφασίζει η Οικονο-

μική Επιτροπή και η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής να προβλεφθεί με

απλό αίτημα δημοτικής παράταξης να

συζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το

οποίο αποτελεί άλλωστε και το ανώ-

τερο αιρετό όργανο του Δήμου. 

7) Να γίνονται δεκτά προς συζήτηση

θέματα που καταθέτει η αντιπολίτευση

στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού

συμβουλίου, κατόπιν σχετικής διαπα-

ραταξιακής διαβούλευσης των παρατά-

ξεων της.

8) Να στέλνονται ηλεκτρονικά οι ειση-

γήσεις για τα θέματα του Δημοτικού

συμβουλίου σε όλους τους δημοτικούς

συμβούλους παίρνοντας την ημερήσια

διάταξη και όλα τα εισηγητικά – συνο-

δευτικά έγγραφα που αναφέρονται και

απαιτούνται. Οι επικεφαλής των παρα-

τάξεων να παραλαμβάνουν έγκαιρα

όλα τα παραπάνω έγγραφα των θεμά-

των του Δ.Σ. και έντυπα σε ευκρινή αν-

τίγραφα.

9) Οι δημοτικοί σύμβουλοι να λαμβά-

νουν γνώση,  τουλάχιστον τρείς (3) ερ-

γάσιμες ημέρες πριν την τακτική

συνεδρίαση του  Δημοτικού  Συμβου-

λίου, όλων των εισηγήσεων και των

αναγκαίων στοιχείων που αφορούν το

θέμα  και όσων αναφέρονται σαν συ-

νημμένα στα θέματα  της ημερήσιας

διάταξης.

10) Θέματα προς συζήτηση τα οποία

δεν έχουν εισηγητικό ή τα  αναφερό-

μενα συνημμένα συνοδευτικά έγραφα

δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημερομη-

νία ανακοίνωσης της πρόσκλησης προς

τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου,

αποσύρονται και συζητούνται στην

αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού συμβουλίου, με όλα τα δεδο-

μένα. Η τήρηση της διάταξης είναι

ευθύνη του προεδρείου του  Δημοτικού

συμβουλίου.

11) Θέματα που το προεδρείο του  Δη-

μοτικού συμβουλίου ή η διοίκηση ή

σύμβουλος επικεφαλής  Δημοτικής πα-

ράταξης, υποβάλλει σαν έκτακτα, οφεί-

λει να διανέμει άμεσα προ της

συζήτησης τους το εισηγητικό και όλα

τα απαιτούμενα έγγραφα και να απο-

φασίζεται μαζί με την αναγκαιότητα για

την συζήτηση του σαν κατεπείγον θέμα

και ο ολιγόλεπτος χρόνος μελέτης των

Δημοτικών συμβούλων, αυτός ορίζεται

από 5 λεπτά έως 15 λεπτά το μέγιστο

12) Να ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό

χρονόμετρο για την διασφάλιση και

τήρηση των οριζόμενων χρόνων τοπο-

θέτησης των ομιλητών και την ισηγο-

ρία τουλάχιστον σε επίπεδο προβλε-

πομένων.

13) Οι δημοτικές παρατάξεις της αντι-

πολίτευσης να μπορούν να συνεδριά-

ζουν στην αίθουσα που έχει οριστεί για

τις συνεδριάσεις των οργάνων τους, με

απλό αίτημα πρωί ή απόγευμα.

Η αίθουσα για να μπορεί να θεωρηθεί

επαρκής γι’ αυτές τις συνεδριάσεις

πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον επαρκή

αριθμό καθισμάτων (αυτές που υπάρ-

χουν είναι κυρίως όσες αποσύρονται

επειδή   είναι κατεστραμμένες) και αν-

τίστοιχο ασφαλές τραπέζι συνεδριά-

σεων.

Η ανάγκη για περεταίρω εξοπλισμό και

στήριξη   των δημοτικών παρατάξεων

για την ισότιμη και αναγκαία προετοι-

μασία για τα συζητούμενα και επίκαιρα

δημοτικά θέματα απαιτεί επίσης: ηλε-

κτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο

διαδίκτυο και πρόσβαση σε ψηφιακές

βάσεις δεδομένων για θέματα  αυτοδι-

οικητικά και νομικά και η δυνατότητα

εκτύπωσης των αντλούμενων δεδομέ-

νων.

Το άμεσο μέλλον θα δείξει κατά πόσο

ο πρόεδρος του Δ.Σ., θα προχωρήσει

και σε επί της ουσίας κινήσεις για τη

δημοκρατικότερη λειτουργία του δημο-

τικού συμβουλίου και για τον έλεγχο

των υπερεξουσιών της δημοτικής

αρχής έναντι του Δημοτικού συμβου-

λίου.

Πρότασεις  προς  το  προεδρείο  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Β.Β.Β.  
από τη “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ”

Παρέμβαση για τη διαιτησία

Η Γοητεία, του αγωνιστικού Αθλητισμού, κυρίως του Πρω-

ταθλητισμού στηρίζεται στο Αποτέλεσμα. Η μετατροπή

του Πρωταθλητισμού σε εμπόρευμα, με τις “ευλογίες” της

ΔΟΕ τη δεκαετία του ’60, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες  στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ για ΝΕΕΣ πηγές ΚΕΡΔΟΥΣ.

Από τότε μέχρι σήμερα τα ΣΠΟΡ σε όλο τον ΚΟΣΜΟ,

έχουν μετατραπεί  σε Πολυεθνικές Εταιρείες, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται (Θάνατοι - Φάρμακα - Μαύρο Χρήμα - Εμπό-

ριο Ναρκωτικών - Εγκλήματα  διαφόρων ειδών - Μαφίες

κλπ – κλπ…). Ζωντανό Παράδειγμα η ΔΟΕ…. Πότε τους

είχαν πετάξει ΟΛΟΥΣ έξω για κλεψίματα κλπ;;;;….. Ο κ.

Σάμαρανκ… εξαιρετικός κύριος (ή παίρνετε το Σίδερο του

ανιψιού μου Αρχιτέκτονα Καλατραβα και το βάζετε στο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ δεν έχει.)

Αυτές τις μέρες ΖΟΥΜΕ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπά-

σκετ στην ΚΙΝΑ…. Ομολογώ, ότι αυτό που μου έκανε εν-

τύπωση, ήταν οι διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας Μπάσκετ,

για τη  διαιτησία στο παιχνίδι με την ΤΣΕΧΙΑ το οποίο χά-

σαμε…. Ο κ. Βασιλακόπουλος Πρόεδρος  της Ομοσπον-

δίας, πολύ έμπειρος και άριστος γνώστης για τα παιχνίδια

που παίζονται κυρίως στα Ομαδικά Αθλήματα τα Πολιτικά

– Οικονομικά – Κοινωνικά  και οι δυσκολίες που υπάρχουν

για τον τρόπο αντιμετώπισης μίας άδικης διαιτησίας

μήπως  θα έπρεπε αυτή η παρέμβαση, να γίνει σε συνερ-

γασία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη ΓΓΑ; Το λέω

αυτό γιατί  ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ σήμερα είναι από τα μεγαλύ-

τερα Πολιτικά

Οικονομικά – Κοινωνικά ζητήματα της Εποχής μας… για

να δούμε τι σκέπτονται, γιατί πέρα από την καταστροφή

του  Αγ. Κοσμά εν όψει των πολυτελών ...χαρτοπαικτικών

Λεσχών, δεν έχω ακούσει τίποτε άλλο…

Νίκος Γεωργόπουλος

Ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης αναζητεί

χρηματοδότες

Με δελτίο Τύπου, ενημερωθήκαμε από το Δήμο ΒΒΒ,

ότι αναζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή δημόσιων και

ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του έργου

PRODESA. 

Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

2014-2020 και αφορά χρηματοδότηση μέρους των

ενεργειακών παρεμβάσεων στα Δημοτικά Κτήρια του

έργου. 

Οπως σημειώνεται στο Δ.Τ.: «Προς τη ίδια κατεύθυνση

και με την αρωγή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΚΑΠΕ), γίνονται επαφές με Εταιρείες Ενερ-

γειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να συμμετέχουν στη

χρηματοδότηση του έργου με εκτιμώμενο προϋπολογι-

σμό στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2019 έχει προγραμματιστεί η

έναρξη της καμπάνιας crowdfunding για τη διαδικτυακή

χρηματοδότηση ενεργειακών παρεμβάσεων στον Ξε-

νώνα Υπερηλίκων Βούλας από πολίτες και φορείς.

Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του

έργου δημιουργήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο που είναι

διαθέσιμο στο https://www.prodesa.eu/λήψεις/.

Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο

του έργου: https://www.prodesa.eu/».

Με “εξαιρετικά επείγον” έγγραφο η “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

ΒΒΒ” μέσω του επικεφαλής της και δημοτικού συμβούλου στο Δήμο

ΒΒΒ, Θάνου Ματόπουλου, κατέθεσε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του

Δ.Σ., τους επικεφαλής των κομμάτων και το Γραφείο Δημάρχου, με το

οποίο κατέθεσε τις προτάσεις για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβου-

λίου, με αφορμή την εκλογή του νέου προεδρείου.

Προτάσεις για τη  λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του   Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου το Δημοτικό συμβούλιο να

λειτουργήσει με περισσότερη δημοκρατία και διαφάνεια. 

Καλεί έτσι, τις δημοτικές παράταξης να αποδεχτούν τις προτάσεις και να

εισηγηθούν από κοινού την άμεση τροποποίηση του υπάρχοντος κανονι-

σμού λειτουργίας του Δ.Σ. που ισχύει με την 573/2015 απόφαση του Δ.Σ.. 

Θάνος Ματόπουλος

ΡΙ.ΚΙ.Π
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Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-

λιτών (ΚΕΠ) οργανώνονται

ηλεκτρονικά όλο και ευρύτερα

και παρέχουν ακόμη 18 υπηρε-

σίες του ΟΑΕΔ online. 

Αυτές είναι:

1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

(τρέχουσα κατάσταση)

2. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για

προηγούμενο χρονικό διά-

στημα

3. Βεβαίωση ανεργίας για την πα-

ροχή ιατροφαρμακευτικής περί-

θαλψης σε ανέργους ηλικίας

έως 29 ετών

4. Βεβαίωση εξατομικευμένης

προσέγγισης

5. Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας

6. Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις

συμβουλευτικών υπηρεσιών

7. Βεβαίωση οικονομικών συναλ-

λαγών

8. Ανανέωση Δελτίου ανεργίας

9. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμ-

μετοχής στο Βοήθημα ανεργίας

αυτοτελώς και ανεξαρτήτως

απασχολουμένων  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

10. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμε-

τοχής στο Βοήθημα ανεργίας αυ-

τοτελώς και ανεξαρτήτως

απασχολουμένων  ΟΑΕΕ

11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

συμμετοχής στην Ειδική Πα-

ροχή Προστασίας της Μητρό-

τητας.

12. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

συμμετοχής στο Ειδικό βοή-

θημα λόγω επίσχεσης εργασίας

13. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμ-

μετοχής στο Ειδικό βοήθημα

μετά από τρίμηνη παραμονή στα

Μητρώα Αρένων

14. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

συμμετοχής στο Ειδικό βοή-

θημα μετά  τη λήξη της τακτι-

κής επιδότησης λόγω ανεργίας

15. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

συμμετοχής στο Ειδικό βοή-

θημα σε όσους εξέτισαν ποινή

στερητική της ελευθερίας  

16. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

συμμετοχής στο Επίδομα μα-

κροχρονίως ανέργων

17. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕ-

ΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ)

18. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμ-

μετοχής στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ-

ΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τον αρμό-

διο φορέα που εκδίδει το αποτέλε-

σμα της υπηρεσίας και την

παρέχουν στον πολίτη χωρίς

αυτός να απαιτείται να γνωρίζει

την δομή και τις διαδικασίες της

δημόσιας διοίκησης.

Για τις υπηρεσίες αυτές, τα ΚΕΠ

έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με

τα πληροφοριακό σύστημα του

Φορέα που τις παρέχει. 

18 υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

που παρέχονται online

από τα ΚΕΠ 

Ελλείψει των ανωτέρω ειδικοτήτων
δύναται να προσληφθούν ΚΦΑ
άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε όλα τα ανωτέρω
προγράμματα.
Χρονική διάρκεια απασχόλησης :
οκτώ μήνες ( 8) από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης  με
ωριαία αποζημίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία, να είναι άνερ-

γοι και να πληρούν όλες τις προϋπο-
θέσεις του Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων « Άθλησης για
Όλους» «Υπουργική απόφαση
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕ-
ΠΑΟ 187200/ 13385/1259/891 (ΦΕΚ
1774/ΤΒ/17-6-2016)» . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση της ανακοίνωσης και
να υποβάλουν αίτηση κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες 9.30-13.30

στη Γραμματεία του Αθλητικού Ορ-
γανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος, Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Σπάτα και Ανθέων 21 στην Αρτέ-
μιδα, εντός δέκα ( 10 ) ημερών από
την  δημοσίευση της παρούσας  στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων της υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                  

Ειδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Αεροβικής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αεροβικής, Γενικής Μυικής 1
Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών 
Χώρων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αεροβικής, Γενικής Μυικής 
Ενδυναμώσης,YOGA, PILATES, ZYMBA ή 
2. Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων 1
Αεροβικής , Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA
3. Kολύμβησης για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κολύμβησης σε συνεργασία με 
τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδης. Kολύμβησης για την υλοποίηση των Προγραμμάτων 
Κολύμβησης σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδης. ( Με προϋπηρεσία και 2 Μέχρι 8
σε προγράμματα Αεροβικής, Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, μήνες από
ZYMBA Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων για την υλοποίηση των την υπογραφή
Προγραμμάτων Αεροβικής, Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA) της σύμβασης
4. Ποδοσφαίρου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Ποδοσφαίρου σε Παιδικά 1
τμήματα με Εκμάθηση Βασικής Τεχνικής.
5. Μπάσκετ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων σε Παιδικά τμήματα με Εκμάθηση 2
Βασικής Τεχνικής και σε Εφηβικά για την Βελτίωση της Φυσικής κατάστασης.
6. Τένις για την υλοποίηση των Προγραμμάτων σε Παιδικά και Εφηβικά τμήματα με 1
Εκμάθηση Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων και Βελτίωση Τεχνικής και Φυσικής κατάστασης σε Εφήβους.
7. Ενόργανης για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενόργανης σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών ή 1
8. Ρυθμικής σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών και Ρυθμικής για την Υλοποίηση Προγραμμάτων 1
Ενόργανης ή Ρυθμικής σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η
ΑΡΤΕΜΙΣ” - Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ 
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να 
Τηλ.:  210.6633290, 22940.89405   

Fαx:   210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 10/9/2019
Αρ. Πρωτ.:871

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει
την πρόσληψη προσωπικού με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθ-
μού δέκα (10) ατόμων για την κά-
λυψη παροδικών αναγκών χρονικής
διάρκειας οκτώ (8) μηνών με ωριαία
αποζημίωση από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, για την
διεξαγωγή των προγραμμάτων
«Άθληση για Όλους 2019-2020» :

ΑΔΑ: ΨΣΝΡΩΛ6-50Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 12-09-2019
Αρ. Πρωτ. : 15132
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνι-
σμού, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη
Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοι-
νόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαί-
τερης σημασίας για το οικιστικό
σύνολο Πόλεως Κορωπίου – Αύξηση
ελκυστικότητας – λειτουργικότητας
πλατειών “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ”
και “9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944”» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/65/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προ-
σφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η εκτέλεση  εργασιών προ-
κειμένου να προκειμένου να μπορέσει
να γίνει βιοκλιματική ανάπλαση για
λόγους  ελκυστικότητας-λειτουργικό-
τητας των  Πλατειών "Δημητρίου
Λάμπρου" & "9ης  Οκτωβρίου 1944"
της πόλης Κορωπίου . 
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 45431000-7 και  45112710-5

Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έντεκα (11) μηνών από την επο-
μένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου
2019, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πα-
ρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: Πα-
ρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Σάββατο 5 Oκτωβρίου 2019 και ώρα
12:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 550.000,00 €  και αναλύε-
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 324.434,50 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 58.398,21 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 57.424,91 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες 2.788,78 €
Όφελος Απολογιστικών εργασιών
501,99 €
Φ.Π.Α 24% 106.451,61 €
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους και
από το Πράσινο Ταμείο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ-
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξεως
και άνω για έργα κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΑ, Α1 τάξεως και άνω για έργα
κατηγορία Η/Μ, Α1 τάξεως και άνω
για έργα κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι οκτώ χιλιάδες
οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενε-
νήντα επτά λεπτά (8.870,97€), πρέπει
να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ συνταγ-
μένη σύμφωνα με το τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 10 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 13-9-2019
Αρ. Πρωτ.  14888 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34999,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας:
Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και  με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονο-
μικά χαμηλότερη προσφορά  για την
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
34999,00 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ 6/2019 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο
Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία το Ν.
4412/2016, το Ν.3463/2006, το Ν.
3852/2010 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας την  27η Σεπτεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ
– 10:30πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ηλεκτρονικό το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών  

Επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπο-

ρούν, ανά πάσα στιγμή και από κάθε σημείο, να έχουν

ακόμη ευκολότερη πρόσβαση στις προηγμένες ηλεκτρο-

νικές Υπηρεσίες του ΕΕΑ, αλλά και να ενημερώνονται

για πρωτοβουλίες και νέα – χρηστικές πληροφορίες που

τους αφορούν, μέσα από την σύγχρονη εφαρμογή ΕΕΑ

mobile app που μπορεί ο καθένας να κατεβάσει.

Όσοι διαθέτουν την εφαρμογή ΕΕΑ mobile app, μέσα

από ένα πολύ εύχρηστο μενού, χρησιμοποιούν τις υπη-

ρεσίες του Επιμελητηρίου, μαθαίνουν πρώτοι τις δράσεις

του και έχουν έγκυρη ενημέρωση για κάθε ζήτημα που

απασχολεί επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρη-

ματίες.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                          14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019 - ΣΕΛΙΔΑ 19

στα πεταχτά

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

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας στην Παλλήνη

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προσκαλεί

να συμμετέχετε ενεργά στην Ευρω-

παϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

2019 με θέμα «Ασφαλείς Περπά-

τημα-Ασφαλή Ποδηλασία που διε-

νεργεί ο Δήμος Παλλήνης.  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας στηρίζει τις εκδηλώσεις

που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 16-22 Σεπτεμβρίου

2019.

Τοπική  έχει οριστεί η Δήμητρα Μπίθα, Προϊσταμένη Τμή-

ματος Κυκλοφοριακών έργων, και η συμμετοχή έχει κατα-

χωρηθεί σε Εθνικό Δίκτυο με επικεφαλής την Εθνική

Συντονίστρια.

Ο Δήμος Παλλήνης με καινοτόμες δράσεις ενθαρρύνει και

προωθεί βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπά-

τημα και το ποδήλατο για την αναβάθμιση της πόλης μας.

Παράλληλη εκστρατεία αποτελεί το Social Biking Challenge

που στοχεύει στην ενθάρρυνση της ποδηλασίας ως κοινω-

νική συνήθεια.

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην πλατεία Ελευθερίας, στο Δη-

μαρχείο Παλλήνης και στην ΕΧΡΟ στην Ανθούσα.

Δωρεάν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

για την εξοικονόμηση Ενέργειας

σε Επιχειρήσεις από ΕΒΕΑ

Στις 7, 8, 14 και 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο

ΕΒΕΑ το εκπαιδευτικό workshop "Energy Scouts", διάρκειας

25 διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο του έργου Young  Energy

Europe, που προσφέρεται σε συνεργασία του ΕΒΕΑ με το

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να

προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, μεθόδους και

δράσεις που χρειάζονται, ώστε οι επιχειρήσεις που εργά-

ζονται να λειτουργούν εξοικονομώντας ενέργεια, με γνώ-

μονα την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του

περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μορφής

και μεγέθους και σε εργαζόμενους/ες ηλικίας μέχρι 35

ετών. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετοχών είναι πε-

ριορισμένος (25) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραι-

ότητας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κάθε επιχείρηση

μπορεί να δηλώσει έως 4 εργαζόμενους.

Ελληνική Ακαδημία 

Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

«Το κράτος οφείλει να έχει συνέχεια. Πρέπει να δούμε την
πολιτική ως σκυταλοδρομία και όχι ως αγώνα δρόμου», ση-

μείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πανη-

γυρική εναρκτήρια εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας

της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΑΒΙ)

που διοργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

(ΟΒΙ). Ο A. Γεωργιάδης δήλωσε: «Οτιδήποτε καλό έχει συμ-
βεί από το παρελθόν, δεν σταματάει επειδή υπάρχει κυβερ-
νητική αλλαγή». 
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, N. Παπαθανά-

σης, σημείωσε ότι η κατοχύρωση κάποιου πνευματικού δι-

καιώματος φέρνει όφελος σε αυτόν που κατοχυρώνει το

σήμα, αλλά δίνει και ένα κίνητρο να προχωρήσει η τεχνο-

λογία παραπέρα.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

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.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωμομί-

σθια εργασία. Τηλ. 210 8952269

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε διπλοκατοικία (το ισό-

γειο) στα Δικηγορικά της Βούλας, 2 υπνοδωμάτια, σα-

λόνι με μεγάλο κήπο και γκαράζ. Ανεξάρτητη είσοδος.

Πληροφορίες 6945717043.

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

Συγκέντρωση σχολικών

ειδών από 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μια ακόμα χρονιά, διορ-

γανώνει πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης σχολι-

κών ειδών για τα παιδιά των οικογενειών που αδυνατούν

να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και μας καλεί

όλους να συνδράμουμε για να ξεκινήσει η σχολική χρο-

νιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελα!

Χάρη στην πολύτιμη και συγκινητική προσφορά του κό-

σμου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» την περσινή χρονιά

κάλυψε τις ανάγκες 3.798 μαθητών, εξασφαλίζοντάς

τους τα απαραίτητα σχολικά είδη!

Η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή παραμέ-

νει και φέτος ιδιαίτερα  σημαντική με δεδομένες τις δύ-

σκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν χιλιάδες

οικογένειες!

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:

● Σχολικές τσάντες δημοτικού - γυμνασίου -λυκείου

● Τετράδια 3-4 θεμάτων  ● Τετράδια (μπλε και χρωματι-

στά)

● Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)

● Τέμπερες - Κηρομπογιές ● Μπλοκ ζωγραφικής –

ακουαρέλες ● Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές ● Μολύβια

● Στυλό ● Γόμες ● Ξύστρες ● Διορθωτικά ● Πινέλα ● Κα-

σετίνες ● Ντοσιέ  ● Φακέλους με λάστιχο ● Χαρτί Α4 ●
Διαφάνειες ● Κόλλες (στικ και υγρές) ● Πλαστελίνες ●
Διάφανο αυτοκόλλητο για την προστασία βιβλίων ● Ψα-

λιδάκια κ.λ.π.

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών πραγματοποιείται στα

Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανι-

σμού, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα:
● Μαρούσι, Τηλ: 210 6095844 

socialservicesmarousi@hamogelo.gr, 

● Νέα Μάκρη, 31ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Νέα Μάκρη,

Τ.Κ. 15302, Τηλ: 22940 96711 

socialservicesnmakri@hamogelo.gr

press@hamogelo.gr
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 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

Να έχουν οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα

έγκαιρη πρόσβαση στις βιολογικές θεραπείες

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (EΛ.Ε.ΑΝ.Α),

αλλά και το σύνολο των πασχόντων από χρόνια νοσήματα

προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να πετύχει την έγκαιρη

πρόσβαση στις νέες βιολογικές θεραπείες, που παραμέ-

νουν ακριβές και απειλούν τα συστήματα υγείας.  

Τα βιο-ομοειδή αλλά και νέες μορφές παλαιότερων φαρ-

μάκων, όπως η ενέσιμη μεθοτρεξάτη, αλλά και καινούργια

καινοτόμα προϊόντα, σε περιορισμένη κλίμακα, η Ελληνική

Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα πιστεύει ότι είναι η λύση

που θα βοηθήσει όλους.

Σύμφωνα με την Αθανασία Παππά, Πρόεδρο της Ελληνι-

κής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα «Μέριμνά μας πα-

ράλληλα είναι και η προστασία του ασφαλιστικού

συστήματος, αφού από αυτό εξαρτάται άμεσα η υγεία μας.

Με αγωνία λοιπόν περιμένουμε αρκετά χρόνια την έλευση

των βιο-ομοειδών προϊόντων προκειμένου να αυξηθεί η

προσβασιμότητα στις νέες θεραπείες χωρίς όμως να κιν-

δυνεύει το ασφαλιστικό σύστημα.

Γνωρίζουμε ότι πολλές εταιρείες, αναγνωρισμένου κύ-

ρους, έχουν παρασκευάσει βιο-ομοειδή προϊόντα, αλλά

και κλασσικά φάρμακα, τα οποία έχουν ήδη άδεια κυκλο-

φορίας και τιμή στη χώρα μας, αλλά δεν αποζημιώνονται

ακόμα από το σύστημα υγείας».

Σε επαφές που είχε η Ελληνική Εταιρεία Αντιευματικού

Αγώνα μέχρι σήμερα, με διάφορους φορείς, γνωρίζει ότι

τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά από την

Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Αν-

θρώπινης Χρήσης. Παρόλα αυτά, τα νέα αυτά προϊόντα

δεν αποζημιώνονται ακόμη. 

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα θέλει να γνω-

ρίζει τους λόγους που τα φάρμακα αυτά δεν αποζημιώνον-

ται, από τη στιγμή που δεν επιβαρύνουν, αλλά μάλλον

ελαφρύνουν το προϋπολογισμό, ενισχύουν τον ανταγωνι-

σμό και επιφέρουν δημοσιονομικό όφελος για το Κράτος.

Επιπλέον  όλα τα νέα προϊόντα καταβάλλουν 25% rebate

για τα δύο πρώτα χρόνια της αποζημίωσής τους και δεν

προβλέπεται να δημιουργήσουν νέα αγορά. 

Τέλος από τη στιγμή που ισχύει ακόμη ο μηχανισμός του

Claw Back και η φαρμακευτική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει

με κανένα τρόπο το τελικό ποσό των 1.945.000.000 Ευρώ

η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα θεωρεί ότι τα

φάρμακα αυτά θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα θα παρακα-

λούσε  τα αρμόδια όργανα να προβούν στις απαραίτητες

ενέργειες και φυσικά να ενημερώσουν τους θεσμικούς φο-

ρείς των ασθενών για τους λόγους της καθυστέρησης

προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα ώστε να είναι διαθέ-

σιμα τα παραπάνω σωτήρια προϊόντα για όσους τα χρει-

άζονται.

Περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, επισκεφθείτε: www.arthritis.org.gr 

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

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στα Σχολεία
Τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια

και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, για

αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώ-

νοντας, αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επη-

ρεάζονται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η

ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμ-

βουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με

αποτέλεσμα να εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχή-

ματα. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να μάθουν

από μικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους και να

μην τον θέτουν σε κίνδυνο. 

Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά περνούν μεγάλο

μέρος του χρόνου τους σε χώρους εκπαίδευσης (Παιδικοί

Σταθμοί, Σχολεία), με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό

των παιδικών ατυχημάτων, να συμβαίνει εκεί καθώς και

κατά την μεταφορά των παιδιών προς και από, τους χώρους

αυτούς. 

• Από την προσχολική ηλικία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά

μας τη σωστή οδική συμπεριφορά. Πρέπει όμως να έχουμε

υπόψη μας, ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών, δεν έχουν την

απαιτούμενη ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουν πάντα,  τα

όσα έχουν μάθει. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνοδεύονται

από ενήλικες, από και προς το σχολείο ή τη στάση του σχο-

λικού λεωφορείου. Κρατάμε πάντα τα μικρά  παιδιά από το

χέρι και τα έχουμε από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

Και μην ξεχνάμε, ότι τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας,

γι’ αυτό πρέπει να τους δίνουμε το καλό παράδειγμα, ακο-

λουθώντας οι ίδιοι τους κανόνες της σωστής οδικής συμ-

περιφοράς.

• Εφόσον πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο με το αυτοκί-

νητο, πρέπει να τους μάθουμε να κάθονται πάντα στο πίσω

κάθισμα, δεμένα με τον σωστό τρόπο. Οι αντιπροσωπείες

αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων ή

παιδικά είδη, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό

κάθισμα ή ζώνη ασφαλείας για κάθε παιδί, ανάλογα με το

ύψος και το βάρος του. Πρέπει επίσης να μάθουμε στα παι-

διά, να μπαίνουν και να βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πάν-

τοτε από την πλευρά του πεζοδρομίου. Επιπλέον, είναι

σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι δεν θα πρέπει να

βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο του αυτοκι-

νήτου γιατί εάν κάνουν κάτι τέτοιο ο κίνδυνος πρόκλησης

ατυχήματος είναι μεγάλος. Στην περίπτωση που τα παιδιά

πηγαίνουν με σχολικό λεωφορείο, πρέπει το ίδιο το σχο-

λείο, αλλά και εμείς οι γονείς, να  τους εξηγήσουμε γιατί

πρέπει και εκεί να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας και να προ-

σέχουν πολύ την ώρα που μπαίνουν και βγαίνουν από το

λεωφορείο.

• Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή μοτο-

ποδήλατο, πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον βγαίνουν στο

δρόμο με το δίκυκλό τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με

τα άλλα οχήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φορούν

πάντα κράνος και τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατάλληλα

προσαρμοσμένο στο σωματότυπό τους, καθώς και να γνω-

ρίζουν καλά και να ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυ-

κλοφορίας. Τα δίκυκλά τους να είναι σε καλή κατάσταση

και σωστά εξοπλισμένα με καθρέφτες και φώτα, ώστε να

φαίνονται τις βραδινές ώρες. Για να κυκλοφορήσουν στο

δρόμο με μοτοποδήλατο, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το

16ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν προμηθευτεί την

νόμιμη  άδεια.

• Τα παιδιά που πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο πρέπει

να φορούν  ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ένθετο ανα-

κλαστικό υλικό, για να διακρίνονται από τους διερχόμενους

οδηγούς, ειδικότερα το βράδυ.

• Στην έξοδο όλων των σχολείων, πρέπει να υπάρχει προ-

στατευτικό κιγκλίδωμα, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να

βγουν απευθείας στο δρόμο.

• Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός τρο-

χονόμος στην πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Αρμο-

διότητά του είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην γύρω

από το σχολείο περιοχή κατά τις ώρες προσέλευσης και

αποχώρησης των μαθητών, με στόχο της ασφαλή διέλευση

αυτών. Προκειμένου, όμως, οι οδηγίες του σχολικού τρο-

χονόμου να επιτελούν τον σκοπό τους θα πρέπει αφενός

οι γονείς να εξηγήσουμε στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι

να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του και αφετέρου οι

οδηγοί να σέβονται την παρουσία του και να ακολουθούν

τις οδηγίες του.

• Όλα τα σχολεία πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις κτιρια-

κές τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι ασφαλείς για τα παι-

διά που στεγάζουν. Σ’ αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι

γονείς των μαθητών με σωστές παρατηρήσεις και εποικο-

δομητικές προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχουν

στους χώρους του σχολείου σκουριασμένα ή αιχμηρά αν-

τικείμενα στα οποία τα παιδιά θα μπορούσαν να χτυπήσουν

(π.χ. σκουριασμένα κάγκελα). Εφόσον το σχολείο διαθέτει

χημείο, θα πρέπει αυτό να παραμένει κλειδωμένο εκτός

από τις ώρες του μαθήματος που υπάρχει υπεύθυνος εκ-

παιδευτικός. 

• Στην αρχή κάθε σχολικού έτους πρέπει να γίνεται μία

ανοικτή συζήτηση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, για θέ-

ματα πρόληψης παιδικών ατυχημάτων, κυρίως στους σχο-

λικούς χώρους. Οι ιδέες των ίδιων των παιδιών μπορούν κά-

ποιες φορές να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και να προάγουν

την δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλον-

τος.

• Η ύπαρξη συστήματος πυρασφάλειας είναι απαραίτητο να

υπάρχει σε κάθε σχολείο. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε χρόνο

να γίνεται άσκηση ασφαλούς εγκατάλειψης του κτιρίου σε

περίπτωση φωτιάς.  

• Σε περίπτωση σεισμού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλη-

σης ατυχήματος όχι μόνον εξαιτίας της σεισμικής δόνησης

αλλά και λόγω του πανικού που δημιουργείται. Μόνος τρό-

πος για την προσπάθεια ελέγχου μίας τέτοιας κατάστασης

είναι η πραγματοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα

ασκήσεων σεισμού. 

• Εάν το σχολείο διαθέτει παιδική χαρά ή γυμναστήριο, πρέ-

πει να γίνεται συνεχής έλεγχος, ώστε το υλικό (κούνιες,

τσουλήθρες, μονόζυγα, μπασκέτες) και ο γύρω χώρος, να

πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Πρέπει επίσης, τα παι-

διά να ενημερώνονται ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης

του υπάρχοντος εξοπλισμού από τους γυμναστές του σχο-

λείου.

• Πρέπει τα παιδιά να προειδοποιούνται και να γίνεται σω-

στός έλεγχος, ώστε να μη  φέρνουν στο σχολείο επικίν-

δυνα και αιχμηρά αντικείμενα.

• Την ώρα του διαλείμματος πρέπει πάντα να είναι παρόντες

κάποιοι υπεύθυνοι.

• Όλα τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο

για την παροχή  Α΄ Βοηθειών, με κάποιον υπεύθυνο γι’

αυτό, και αν είναι δυνατόν ένα Νοσηλευτή ή μια Νοσηλεύ-

τρια. Σημαντικό είναι ακόμη οι γονείς να ενημερώσουν έγ-

καιρα το ιατρείο του σχολείου εάν το παιδί τους τυχαίνει

να έχει κάποια αλλεργία. Πρέπει επίσης να υπάρχουν εμ-

φανώς αναρτημένα τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Κέν-

τρου Υγείας ή Νοσοκομείου. Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι,

Καθηγητές και Γυμναστές, πρέπει ιδανικά να εκπαιδεύονται

στις βασικές Α' Βοήθειες. Στις μεγάλες τάξεις αυτό μπορεί

να γίνεται και για τους μαθητές.

Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημά-

των, η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου

σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά, από την πιο μικρή ηλι-

κία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστα-

τεύονται. Προσοχή όμως στην υπερπροστασία, γιατί μπορεί

εύκολα να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη

κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει

στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και

των συνεπειών τους.

Τηλ: 210 67 41  933, fax: 210 67 43 950

e-mail: info@pedtrauma.gr, www.pedtrauma.gr 
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Πώς ωφελούν τα μαθήματα Κρητικών χορών:

 Θεωρείται από τις καλύτερες αεροβιακές ασκήσεις.

 Βελτιώνει τον συντονισμό των μελών του σώματος.

 Διευρύνει την ελαστικότητα των πνευμόνων και τονώνει

τη λειτουργία της καρδιάς.

 Συμβάλλει στην απώλεια κιλών αυξάνοντας ρυθμό με-

ταβολισμού και καύσεις.

 Γυμνάζει όλες τις μυϊκές ομάδες 

 Βοηθά στην απόκτηση αρμονίας στην κίνηση με την πα-

ρακολούθηση του ρυθμού.

 Αυξάνει την κοινωνικότητα του ατόμου γιατί είναι ομα-

δική δραστηριότητα.

Πώς ωφελούν τα μαθήματα Κρητικής Λύρας:

 Τα παιδιά που μαθαίνουν μουσικό όργανο τα πάνε καλύ-

τερα στο σχολείο, παραμένουν περισσότερο σε εγρήγορση,

γίνονται πιο δραστήρια και αποκτούν ισχυρότερη μνήμη.

 Αυξάνει το δείκτη νοημοσύνης και αναπτύσσει ορισμέ-

νες περιοχές του εγκεφάλου.

Πληροφορίες: τηλ. 6937514999, ekritonBBB@gmail.com

Γυμναστική Γυναικών

με τον Άρη Βούλας

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρης Βούλας έχει δη-

μιουργήσει τμήμα γυμναστικής γυναικών, που

αθλούνται δωρεάν στο χώρο του γυναίκες του

Δήμου ΒΒΒ.

Είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο και αποτελεί-

ται από γυναίκες του Δήμου, που γίνονται όλες

μία παρέα.

Η ...εκκίνηση γίνεται την Τετάρτη 11 Σεπτεμ-

βρίου, στην οδό Λευκάδας 1 στη Βούλα.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο

τηλ. 6946 107459.

Παράλληλα οι επικεφαλής της ομάδας Φιλίτσα

Κοτσοβού, Χάρις Σταθάκη και Ευαγγελία Δα-

νιγγέλη, οργανώνουν και άλλες εκδηλώσεις.

Τις κυρίες προπονεί η κυρία Σούλα.

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η ελληνική παρουσία στο

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 που διεξήχθη

στη Λίμνη Ιωαννίνων, με τα ελληνικά κουπιά να κατα-

κτούν 7 μετάλλια (3 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα),

φέρνοντας τη χώρα μας στην 3η θέση της γενικής κα-

τάταξης. Πρώτη αναδείχθηκε η Ρουμανία με 11 μετάλ-

λια και δεύτερη η Λευκορωσία με 9.

Τα ελληνικά μετάλλια: 

Χρυσά: Aννέτα Κυρίδου στο Σκιφ Νέων Γυναικών,

Μαρία Κυρίδου - Χριστίνα Μπούρμπου στη δίκωπο, Αν-

τώνης Παπακωνσταντίνου -Πέτρος Γκαϊδατζής στο

διπλό Σκιφ ελ. βαρών. 

Ασημένια: Σοφία Θεοχάρη - Αγγελική Αραμπατζή -

Ελενα Βαρελοπούλου - Χρυσή Καλίτσα στο τετραπλό

Σκιφ ελ. βαρών, Θανάσης Παλαιοπάνος - Γιάννης Κα-

λανδραρίδης στη δίκωπο άνευ. 

Χάλκινα: Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ, Ελένη Βαρβέρη
- Ελένη Βαρελοπούλου στο στο διπλό Σκιφ ελ. βαρών.

Νίκος Γεωργόπουλος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23
Mε 3 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα για την Ελλάδα

«Πρόγραμμα Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους» στο

Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκόπουλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,

ανακοινώνουν την έναρξη του «Προγράμματος Αθλητισμός

και Πολιτισμός για Όλους» και προσκαλεί σε εγγραφές.

Κατά τη νέα περίοδο θα λειτουργήσουν όλα τα αγαπημένα

και δημοφιλή Τμήματα της περσινής περιόδου, ενώ προστί-

θεται για πρώτη φορά τμήμα kid aerobic.

Θα πραγματοποιηθούν Παιδικά Τμήματα (που απευθύνον-
ται σε συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών):
Kαι πολλά και ενδιαφέροντα Τμήματα Ενηλίκων
Οι εγγραφές ξεκινάνε την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, 27 Σεπτεμ-

βρίου 2019, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά χρονικής προ-

τεραιότητας. Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε όλους όσοι

επιθυμούν την συμμετοχή τους να σπεύσουν να εγγρα-

φούν πριν οι θέσεις εξαντληθούν.

Για τα Τμήματα του Μαρκοπούλου: εγγραφές θα πραγμα-

τοποιούνται από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως και την

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00 έως 17:00, στο

Κλειστό Στάδιο Μαρκοπούλου (31ο χλμ. λεωφ. Αθηνών –

Λαυρίου, τηλ: 22990-22815).

Για τα Τμήματα του Πόρτο Ράφτη: εγγραφές θα πραγμα-

τοποιούνται από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως και Παρα-

σκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00 – 17:00, στον

Δημοτικό Πολυχώρο (δίπλα στο Δημοτικό Υποκατάστημα

Πόρτο Ράφτη, τηλ. 22990-78015).

Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, οι εγγραφές θα συνεχι-

στούν καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, στη Γραμματεία

του Προγράμματος, στο Κλειστό Στάδιο Μαρκοπούλου. 

Το κόστος εγγραφής παραμένει 5 ευρώ, όπως και το

μηνιαίο χρηματικό αντίτιμο 5€ για την συμμετοχή σε

κάθε Τμήμα.
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EOK
Διαμαρτύρεται για τη διαιτησία

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απέστειλε διαμαρ-

τυρία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία για τις αποφάσεις των δι-

αιτητών στον αγώνα της Εθνικής με την Τσεχία, ζητώντας την

τιμωρία τους, ενώ στο στόχαστρο της ΕΟΚ μπαίνουν και οι

υπεύθυνοι διαιτησίας της FIBA, που όρισαν τους διαιτητές για

το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία κάνει λόγο για ύποπτη

διαμόρφωση αποτελέσματος, ζητώντας την «άμεση αποπομπή

εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τους ορισμούς και τη διαιτη-

σία», καθώς επίσης τη «λεπτομερή εξέταση του βίντεο του

αγώνα παρουσία εκπροσώπου μας και τη δημοσιοποίηση των

συμπερασμάτων». Τέλος, καλεί τη FIBA σε άμεση επέμβαση,

για «την άμεση λήψη μέτρων και την προβλεπόμενη από τους

κανονισμούς απόδοση δικαίου».

ΕΛΛΑΔΑ - ΤΣΕΧΙΑ 84-77

Γλυκόπικρο «αντίο»
Με γλυκόπικρο τρόπο τελείωσαν τα όνειρα της Εθνικής ομά-

δας μπάσκετ για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που

διεξάγεται στην Κίνα. Παρά τη νίκη επί της Τσεχίας με 84-77

στον δεύτερο αγώνα για τη φάση των «16», η ελληνική ομάδα

αποκλείστηκε από τα προημιτελικά, καθώς ήθελε διαφορά

+12 προκειμένου να πάρει αυτή το «εισιτήριο» για την οκτάδα.

Από την άλλη η Τσεχία συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς στην

πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει βρεθεί

στους «8», αποκλείοντας την Τουρκία στην πρώτη φάση και

την Ελλάδα στη δεύτερη.

Στον χτεσινό αγώνα η Ελλάδα ιδίως στο β' μέρος πραγματο-

ποίησε την καλύτερη εμφάνισή της στο τουρνουά, επιδει-

κνύοντας μπόλικο πάθος και φτάνοντας δυο φορές στην

«πηγή» (+12), χωρίς όμως τελικά να «πιει νερό». Βασικοί πα-

ράγοντες της αποτυχίας ήταν η αποκαρδιωτική αστοχία στις

ελεύθερες βολές (10/18), η απώλεια των ριμπάουντ (31 έναντι

42) αλλά και οι διαιτητικές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία. Ειδι-

κότερα, στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «φωνάζουν» για

τα δύο φάουλ που χρεώθηκαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και

οδήγησαν στην αποβολή του σε ένα κρίσιμο σημείο του

αγώνα, καθώς και γενικότερα για τη διαιτητική συμπεριφορά

στον αγώνα.

«Αγγιξε» την πρόκριση

Η Εθνική, που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε με τους Καλάθη

- Σλουκα στη βασική πεντάδα, ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι. Με

πρωταγωνιστή τον πρώτο, που έκανε σπουδαία εμφάνιση, και

όπλο τα μακρινά σουτ, ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ μέχρι

λίγο πριν από την ανάπαυλα (18-12 στο 10', 26-17 στο 15', 29-

21 στο 18'). Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου όμως οι Τσέ-

χοι με αντεπίθεση μείωσαν στον πόντο (33-32).

Το 5ο φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η επιβολή τεχνι-

κής ποινής στον ελληνικό πάγκο, καθώς και ο συνολικός

εκνευρισμός που προκλήθηκε, αποσυντόνισαν την ομάδα. Από

την άλλη, η «αφύπνιση» του Σατοράνσκι και η χαρακτηριστική

ευστοχία των Τσέχων στις βολές (20/21) τους κράτησαν κοντά

στο σκορ μέχρι τη λήξη, διαμορφώνοντας το καταδικαστικό

για την Ελλάδα τελικό αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-32, 57-49, 84-77

Ελλάδα: Γιάννης Αντετοκούνμπο 12, Θανάσης Αντετοκούνμπο

11, Μπουρούσης 2, Καλάθης 27, Λαρεντζάκης 2, Παπαγιάννης,

Παπανικολάου 5, Παπαπέτρου 3, Σλούκας 16, Πρίντεζης 6.

Τσεχία: Αουντα 13, Μπάλβιν 6, Μπόχατσικ 25, Χρούμπαν 11, Κριτζ

2, Πέτερκα 5, Πούμπρλα 2, Σατοράνσκι 13, Σίρινα, Βιόραλ.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ 97-87
Στην τετράδα με «οδηγούς» 

Καμπάτσο και Σκόλα

Είχε δείξει ήδη πολύ καλά στοιχεία, τα καλύτερα όμως τα φύ-

λαγε για την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή για τα προημιτελικά.

Η Αργεντινή έκανε την έκπληξη απέναντι στη Σερβία, εκ των

φαβορί του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θριάμβευσε με σκορ 97-87

και πλέον πάει γερά για μετάλλιο. Στα ημιτελικά θα αντιμετω-

πίσει τον νικητή της αναμέτρησης ΗΠΑ - Γαλλίας. Η δε Σερβία

θα μπει στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8.

Σε ένα από τους καλύτερους αγώνες του τουρνουά μέχρι στιγ-

μής, οι Αργεντίνοι έφτασαν στη νίκη έχοντας ως μεγάλους

πρωταγωνιστές τον Καμπάτσο και τον Σκόλα. Ο πρώτος απο-

δείχθηκε ο κινητήριος μοχλός της ομάδας στο σκοράρισμα από

το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ενώ ο δεύτερος, αξιοποι-

ώντας την εμπειρία του, «μίλησε» στο κρίσιμο τέταρτο δεκά-

λεπτο και ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίλεπτο, όπου ουσιαστικά

κρίθηκε ο αγώνας, που ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά

του.

Αργεντινή: Μπρουσίνο 4, Καφάρο, Καμπάτσο 18, Ντεκ 13,

Ντέλια 4, Φιέλερουπ 2, Γκαλίτσι 2, Γκαρίνο 15, Λαπροβίτολα

8, Σκόλα 20, Βιλντόζα 11.

Σερβία: Μπιέλιτσα 18, Μπογκντάνοβιτς 21, Γκούντουριτς 5,

Γιόκιτς 16, Γιόβιτς 7, Λούτσιτς 12, Μαριάνοβιτς, Μίτσιτς 5, Μι-

λουτίνοφ, Ραντούλιτσα, Σιμόνοβιτς 3.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ 90-78

Ξέσπασε όταν αγχώθηκε

Με λίγο περισσότερο άγχος απ' ό,τι αναμενόταν, αλλά χωρίς

να κινδυνεύσει ιδιαίτερα, η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνω-

στικά και επικράτησε της Πολωνίας με 90-78 στον δεύτερο

αγώνα για τα προημιτελικά σφραγίζοντας την πρόκριση στην

τετράδα. Εκεί οι Ιβηρες, που σε μια ακόμη διεθνή διοργάνωση

μπήκαν στη διεκδίκηση των μεταλλίων, θα αντιμετωπίσουν τον

νικητή του αγώνα Αυστραλίας - Τσεχίας με στόχο την πρό-

κριση στον τελικό.

Αν και σε έναν ακόμα αγώνα οι Ισπανοί δεν έπιασαν υψηλό

ρυθμό, εντούτοις κατάφεραν κόντρα στους Πολωνούς να πά-

ρουν νωρίς τον έλεγχο τον οποίο διατήρησαν στο μεγαλύτερο

μέρος του, ενώ όταν τα πράγματα έγιναν πιο ρευστά, στις

αρχές του 4ου δεκαλέπτου, ένα επιθετικό ξέσπασμα ήταν αυτό

που εδραίωσε τη νίκη τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν έπαιξε

η τριάδα των Φερνάντεθ, Ερναγκόμεθ και Ρούμπιο, που σημεί-

ωσαν τους περισσότερους πόντους.

Από την άλλη, η εκ των ευχάριστων εκπλήξεων της φετινής

διοργάνωσης Πολωνία αντιμετώπισε στα ίσα το φαβορί της

αναμέτρησης και με κορυφαίο τον Σλότερ αλλά και τις πολύ-

τιμες βοήθειες που έδωσαν οι Σοκολόφσκι και Βαντίνσκι, προ-

σπάθησε να ανατρέψει τα προγνωστικά φθάνοντας στο -4 στις

αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μπεϊράν, Κλαβέρ 6, Κολόμ, Ρούντι 16 (5), Γκασόλ

10, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 14 (3), Γουίλι Ερνανγκόμεθ 18,

Γιουλ 4, Οριόλα 2, Ραμπασέδα, Ρίμπας 1, Ρούμπιο 19 (3)

ΠΟΛΩΝΙΑ: Μπαλτσερόφσκι, Τσελ 3, Γκρουτσέφσκι, Χρίτσανι-

ουκ 8, Κόζαρεκ 3, Κούλιγκ 10 (2), Λατσίνσκι, Ολέινιτσακ, Πο-

νίτκα 9 (1), Σλότερ 19 (4), Σοκολόφσκι 11 (1), Βατσίνσκι 11 (1).

SUPER LEAGUE 2
Μετάθεση της έναρξης

Στις 29 Σεπτέμβρη αντί για τις 15, όπως είχε οριστεί αρχικά,

θα γίνει η πρεμιέρα του νεοσύστατου πρωταθλήματος της

Super League 2, όπως αποφάσισε σε συνεδρίαση το ΔΣ της

Λίγκας των ομάδων της β' κατηγορίας. Το θολό τοπίο που

υπάρχει όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλή-

ματος θεωρείται η βασική αιτία της αλλαγής, η οποία αποφα-

σίστηκε μέσω ψηφοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες

αρχικά είχαν αντιδράσει στην πρόταση της ΕΡΤ, η οποία είχε

τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων, για σημαντική μείωση,

που άγγιζε το 60% του αρχικά συμφωνηθέντος ποσού. Μάλι-

στα, τα μέλη της Λίγκας είχαν απειλήσει πως εάν ισχύσουν τα

νέα δεδομένα δεν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα με δεδομένο

ότι τα χρήματα από τα τηλεοπτικά αποτελούν το βασικότερο

μέρος των εσόδων των ΠΑΕ.

ΣΤΙΒΟΣ

Εκτός Παγκοσμίου η Γκούσιν

Αν και εξάντλησε όλα τα περιθώρια που είχε, τελικά η Τατιάνα

Γκούσιν δεν θα δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Στίβου στην Ντόχα, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει

τον τραυματισμό στο γόνατο, αποσύροντας τη συμμετοχή της.

Η αθλήτρια (στο άλμα) είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια συμ-

μετοχής της σε διεθνείς αγώνες στην Ολλανδία.  

ΕΥΡΩΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 2019
Η ώρα της επιστροφής για την Εθνική

Σε τελική φάση Ευρωβόλεϊ μετά από 10 χρόνια αγωνίζεται  η

Εθνική βόλεϊ ανδρών, με στόχο την ύψιστη δυνατή διάκριση.

Είναι η 15η φορά που η Ελλάδα δίνει το «παρών» στην τελική

φάση της διοργάνωσης, με ορόσημο το χάλκινο μετάλλιο το

1987, ενώ στην τελευταία της παρουσία, το 2009 στη Σμύρνη,

κατέλαβε την 8η θέση.

Το Ευρωβόλεϊ 2019 διεξάγεται σε τέσσερις χώρες, Γαλλία,

Βέλγιο, Σλοβενία και Ολλανδία, από Πέμπτη 12 έως και 29 Σε-

πτέμβρη. Η Ελλάδα στην πρώτη φάση συμμετέχει στον 1ο

όμιλο, στο Μονπελιέ, με αντιπάλους την «οικοδέσποινα» Γαλ-

λία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και τη Ρουμα-

νία. Πρώτος αντίπαλος της Εθνικής, σήμερα, η Βουλγαρία.

Λύγισε» στην πρεμιέρα η Εθνική

Προσπάθησε για το καλύτερο η Εθνική ομάδα βόλεϊ, δεν

κατάφερε όμως να ανατρέψει τα προγνωστικά και γνώρισε

την ήττα με 3-0 σετ (25-22, 25-16, 25-20) από τη Βουλγαρία

στο Μονπελιέ για την πρεμιέρα του 1ου ομίλου του Ευρω-

παϊκού Πρωταθλήματος. Ηταν εκ των προτέρων γνωστό ότι

η νίκη απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες του

τουρνουά θα ερχόταν πολύ δύσκολα για την ελληνική

ομάδα, η οποία καλείται να κρατήσει τα θετικά στοιχεία που

έδειξε κατά διαστήματα και να τα αξιοποιήσει στη συνέχεια,

σε αγώνες που θα πρέπει όντως να κερδίσει.

Η Εθνική πλήρωσε τα πολλά λάθη της (22 έναντι 16 των Βουλ-

γάρων) και την αναποτελεσματικότητα στην επίθεση, με μόλις

44% ευστοχία, έναντι 54% της Βουλγαρίας. Η τελευταία επι-

βεβαίωσε και τη δύναμή της στο φιλέ, έχοντας 11 μπλοκ.

Καλύτερο σετ για τους Ελληνες διεθνείς ήταν το πρώτο, κατά

το οποίο προηγήθηκαν 5-2 και 10-7, ενώ ακόμα και όταν η

Βουλγαρία προσπέρασε 18-14 βρήκαν την ψυχολογία να μεί-

νουν στην διεκδίκηση του σετ μέχρι τέλους (22-24). 

...στο κύλισμα της μπάλας
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