
23ο €

Επαίχθηκε και η τελευταία πράξη του δράματος

και εκλέχτηκε η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως προβλεπόταν,

με την πρώτη ψηφοφορία και με 261 ψήφους.

Τα τρία κόμματα του τρίτου

μνημονίου εν αγαστή αρμονία!

Εθνική ομοψυχία, ηλιόλουστη

ημέρα κλπ. «γιατί χαίρεται ο
κόσμος...»; Γιατί, όπως είπαμε,

συνετελέσθη τρανταχτή εθνική

ομοψυχία, ώστε να μην υφί-

σταται έστω μια ακόμη υποψη-

φιότητα – να είναι μία και

μοναδική η υποδειχθείσα, από τον Πρόεδρο της

Ν.Δ., μοναδική γυναίκα άξια για το ανώτατο

αξίωμα, που η επιλογή της, κατά δήλωση της

ιδίας, «τιμά τη δικαιοσύνη» κ.λπ.

Στο περασμένο φύλλο της «7ης» είχαμε κρατή-

σει την προσωπική μας επιφύλαξη, για την επι-

λογή βλέποντας και τις πρώτες αντιδράσεις,

αλλά και τη δική μας διαμόρφωση πρώτης γνώ-

μης, από τη στάση που είχε κρατήσει στην εκδί-

καση της υπόθεσης του ΕΕΤΗΔΕ (νυν ΕΝΦΙΑ)

και παρεμφερείς αντιλαϊκές στάσεις σε θέματα

μισθών, αναδρομικών, συνταξιοδοτικών κ.λπ.

συντασσόμενη με τις απαιτήσεις των δανειστών

και τις επιταγές των μνημονίων.
Συνέχεια στη σελ.2

Κώστας Βενετσάνος

Θ’ αποτελέσουμε “παραφωνία”!

Η “συγχορδία” 

στο πρόσωπο της

Αικ. Σακελλαροπούλου

υπονομεύει τον θεσμό

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

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Υπεγράφη η κύρωση 

πράξης εφαρμογής για τη

“Βόρεια Γειτονιά”
σελίδα 6

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

λόγω έργων στη Βάρη
σελίδα 6

Δημιουργικός απολογισμός 

του ΚΔΑΠ Κορωπίου
σελίδα 15

Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης 
δερματικών νοσημάτων

το Νοσοκομείο “Αττικόν”
σελίδα 21

Απηλάγη δικαστικά
η Μαρία Σίνα 

σελίδα 7

Φεστιβάλ Ρομποτικής
στη Βουλιαγμένη

σελίδα 7

Τιμητική διάκριση 

Eκκίνηση για την αποχέτευση
στο Δήμο Σπάτων Αρτεμιδος

σελίδες 12-13

Υπεγράφη Σύμφωνο συναντίληψης  και συνεργασίας
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www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

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

«Δίπλα στον Πάγκαλο  
η Αικ. Σακελλαροπούλου»

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η πρώην Πρόεδρος

της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, «το όνομα
της κας Σακελλαροπούλου θα γραφτεί στην ιστο-
ρία δίπλα στο όνομα του Θ. Πάγκαλου, για την υπό-
θεση Οτσαλάν»1.
Η Αικ. Σακελλαροπούλου συνέπραξε και συμπράτ-

τει, επιτέλεσε και επιτελεί τη σκοπιμότητα να πα-

ραδοθεί επί πίνακι το κεφάλι του Αλεξάντερ Βίννικ

στη Γαλλία και τις ΗΠΑ (...).

Ποιος είναι όμως ο Αλ. Βίννικ; 

Ρώσος πολίτης, εγκέφαλος της πληροφορικής και

ένας εκ των πολλών διαχειριστών των ηλεκτρονι-

κών «νομισμάτων» και συγκεκριμένα του Bitcoin,

για το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει

καμμία νομοθετημένη απαγόρευση ηλεκτρονικής

«κυκλοφορίας» του στην Ελλάδα.

Μ’ όλα ταύτα κρατείται «προσωρινώς» με αυστη-

ρούς όρους κράτησης επί 30 μήνες, χωρίς να έχει

απαγγελθεί κατηγορητήριο, και χωρίς να έχει κα-

ταδικαστεί για τίποτε, κατά βάναυση παράβαση του

άρθ. 6 του Συντάγματος, ακόμη και της επιβαρυν-

τικής περίπτωσης του έσχατου ορίου των 18

μηνών, της παραγράφου 4, που προστέθηκε με την

αναθεώρηση του 2001.

Συνελήφθη πριν 30 μήνες (25.7.2017), όταν παραθέ-

ριζε στη Χαλκιδική με την οικογένειά του. Ζήτησαν

την έκδοσή του η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Το

θέμα άπτεται σοβαρά και της εύθραυστης και περί-

πλοκης εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Αντί να τον

παραδώσουμε στη χώρα προέλευσής του, τη Ρωσία,

με την οποία έχουμε διαρρήξει τις σχέσεις μας κατ’

επανάληψη, χάριν των απαιτήσεων των ΗΠΑ, και

των δυτικών συμμάχων μας εν γένει, η κυβέρνηση

επέλεξε να τον παραδώσει πρώτα στη Γαλλία, μετά

στις ΗΠΑ και μετά στη Ρωσία2, της οποίας είναι πο-

λίτης.

Δεν σχολιάζουμε το θέμα Βίννικ, παρά μόνον γιατί

εμπλέκεται το όνομα τής πανηγυρικά εκλεγήσας,

αβασάνιστα, Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από την συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τρίτη

(21.1.20) η πρώην Πρόεδρος της Βουλής και συνή-

γορος του Αλεξ. Βίννικ (Ζωή Κωνσταντοπούλου), με

πλούσιο υλικό και πλήρη στοιχεία νομικών ενερ-

γειών κλπ. προκύπτουν τα εξής συνοπτικά στοιχεία:

― Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο

Θέμα»3 – που δεν έχει διαψευστεί από κανέναν – ο

Κυρ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την Αικ. Σακελλα-

ροπούλου στο ΣτΕ, τον περασμένο Απρίλιο, ως αρ-

χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Του έκανε

«τις καλύτερες εντυπώσεις» και «όταν του την πρό-
τειναν ως υποψήφια» για Π.τ.Δ. «την έθεσε εξ
αρχής στη short list» (στις πρώτες προτιμήσεις).

Ποιος του την “πρότεινε”, αλήθεια;

Γυρίζει από το Μέτσοβο και λίγο πριν ταξιδέψει στην

Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον Τραμπ, ο Πρωθυ-

πουργός καλεί στο σπίτι του την Αικ. Σακελλαροπού-

λου, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας.

«Ήταν μια συνάντηση ουσίας». «Ο Κύβος είχε ήδη
ριφθεί». Ο Πρωθυπουργός, αναζητούσε τον κατάλ-
ληλο χρόνο για ν’ ανακοινώσει την απόφασή του,
δίνοντας ταυτόχρονα στην Πρόεδρο του ΣτΕ λίγο
χρόνο για να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες στο
Ανώτατο δικαστήριο», στο οποίο ήταν Πρόεδρος –

και επιλογής Τσίπρα από τον Οκτώβριο του 2018(!)

Θαυμάστε, σκεφθείτε...

― Εν τω μεταξύ, στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ο Υπουρ-

γός Δικαιοσύνης εξέδωσε απόφαση έκδοσης του

Βίννικ.2

― Την επομένη 20/12 η συνήγορος του Βίννιν, Ζωή

Κωνσταντοπούλου καταθέτει αίτηση ακύρωσης της

παραπάνω απόφασης του Υπ. Δικαιοσύνης.

― Ορίζεται δικάσιμος η 24η Μαρτίου 2020 ενώπιον

του Δ΄ τμήματος του Σ.τ.Ε.

― Μ’ όλα ταύτα, με παρέμβαση της προέδρου του

ΣτΕ, Αικ. Σακελλαροπούλου, την παραμονή των Χρι-

στούγεννων 24/12 επισπεύδεται η υπόθεση και ορί-

ζεται νέα δικάσιμος, δυόμιση μήνες νωρίτερα(!),

στις 10/1/20. Η υπόθεση, με την παρέμβαση της Αικ.

Σακελλαροπούλου (προέδρου του ΣτΕ) αφαιρείται

από το αρμόδιο τμήμα και παραπέμπεται στην Ολο-

μέλεια του Σ.τ.Ε. Διαγράφεται από το πινάκιο και αν-

τικαθίσταται ο ορισθείς εισηγητής. Όλα αυτά υπεν-

θυμίζουμε, με την παρέμβαση της Αικ.

Σακελλαροπούλου ως προέδρου του ΣτΕ.

― Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου επιμόνως

ζητάει να τις χορηγηθούν αντίγραφα του φακέλου

της υπόθεσης και μετά από δύο διαδοχικές αρνήσεις

της προέδρου του ΣτΕ, Αικ. Σακελλαροπούλου, τις

παραδίδεται μόνο μέρος. Για τα υπόλοιπα απάντησε

προφορικά η Πρόεδρος του ΣτΕ, στην Ζ. Κωνσταν-

τοπούλου ότι «Δεν θα τα χορηγήσει, διότι κρίνει ότι
δεν σχετίζονται με την υπόθεση, και δεν θα δώσει
έγγραφη απάντηση!» Εμείς που δεν είμαστε δικα-

στές ή δικηγόροι, ρωτάμε: Αφού τα έγγραφα δεν

σχετίζονται με την υπόθεση, πώς μπήκαν στο φά-

κελο;

Είναι κουραστικό να σας γνωστοποιήσω περισσό-

τερα στοιχεία της υπόθεσης. Θεωρώ ότι δυστυχώς

είναι δυσοίωνα, αλλά πάντως αρκετά για να βγάλετε

τα συμπεράσματά σας.

Λυπούμαι διότι δεν τιμούν διόλου την Δικαιοσύνη.

Η «Δικαιοσύνη» δεν τιμάται με την «προαγωγή» των

εκπροσώπων της ούτε στα έδρανα της Βουλής, ούτε

στους πρωθυπουργικούς θώκους, ούτε στο Ανώτατο

πολιτειακό αξίωμα της Εκτελεστικής Εξουσίας. Η Δι-

καιοσύνη Τιμάται με την εμπιστοσύνη και την εκτί-

μηση των πολιτών!

Και αποκτάται η εκτίμηση με την αντικειμενική και

ανιδιοτελή δίκαιη κρίση! Χωρίς μεθοδεύσεις, χωρίς

σκοπιμότητες, χωρίς φόβο, προκαταλήψεις, ιδεολη-

ψίες, πάθη...

Τα γράφω όλα αυτά, γιατί «αύριο», στη θέση του

Αλεξάντερ Βίννιν μπορεί να βρεθείτε εσείς και πιθα-

νότατα εγώ. Για σκεφθείτε ένα Γκουαντάναμο! 

Τα γράφω όλα αυτά, αντί διθυράμβων, διότι 

«η Δημοσίεσις είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης»
Ιακ. Μάγερ.

―――――――
1. Ο Πάγκαλος, παρέδωσε τον αρχηγό των Κούρδων Οτσαλάν, με

έναν ντροπιαστικό τρόπο για την Ελλάδα και για την δικαιοσύνη.

2. Απόφαση της Δικαιοσύνης, αρθ. 92735 οικ. ΦΕΑ 1793 &

1795/19.12.2019.2. 

3. Πρώτο Θέμα, Γρ. Τζιοβάρας 20/1/2020.

Yπονόμευση του θεσμού 

Κοινωνικό έργο & Eνοπλες Δυνάμεις
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 8

Ο “Έρως” της Ορφικής Κοσμογονίας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Μια απάντηση στην Ομάδα ιστορι-
κής έρευνας” Θ. Πρόφης Σελ. 11

«Ἀθορυβήτως ζῆν καί θνῄσκειν»
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Η Γαλλική ποίηση του 20ου αιώνα  
Χρ. Κοντοβουνίσιος Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ  Ι. Δόγκα Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Το Τοπικό Συμβούλιο Βάρης 

συνεδριάζει Δευτέρα 27/1, ώρα 8 μ.μ.

Μεταξύ των θεμάτων θα συζητηθούν ο κόμβος Βασ.

Κων/νου Λεύκης και Αρτέμιδος καθώς και διευκρινίσεις

για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος του Ribas.

Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ 

Τετάρτη 29/1, ώρα 7 μ.μ
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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“Δε στέλνουν γράμματα
στους ουρανούς”

Η σε βάθος ανάγνωση του βιβλίου, “Δε στέλνουν γράμ-
ματα στους ουρανούς”, του Ηλία Αλβανίδη (εκδόσεις

Σκαραβαίος), από τον συντοπίτη μας Γιώργο Κωστούλα,

μας συγκίνησε. Επιασε όλες τις “λεπτές χορδές” που ο

συγγραφέας Ηλίας Αλβανίδης, εξιστορεί βιωματικά.

Τον ευχαριστούμε και το παρουσιάζουμε.

«Παραμύθι είμαι ’γω, παραμύθι τί να πω»

του Γιώργου Ι. Κωστούλα

Αναπλάθοντας τα λόγια του συγγραφέα, αναφορικά με το

σκοπό της συγγραφής του βιβλίου του, θα έλεγα ότι το βι-

βλίο γεννήθηκε από την επιθυμία-οφειλή  του Ηλία να

δώσει την ευκαιρία στα αδικημένα και περήφανα πλάσματα

της ιστορίας του να  εκφράσουν το παράπονό τους και να

εξομολογηθούν την αλήθεια τους.

Η διήγηση αρχίζει με την ανταλλαγή των πληθυσμών με-

ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923 και την εγκατάσταση

της οικογένειας Αληβάνογλου-Αλβανίδη στις παρυφές του

Ορβήλου όρους.

Η εν είδει εξορίας αυτή εγκατάσταση,  σε συνδυασμό με

την έως και εχθρική υποδοχή και συμπεριφορά των αυτοχ-

θόνων και τα όσα, δραματικά, θα επακολουθούσαν,  είχε

οδηγήσει τους περήφανους  Καππαδόκες του βιβλίου να

εκδηλώσουν συχνά την απογοήτευσή τους με τη φράση:

«Στην Καισάρεια και μια καλύβη!»

Το 1928 γνωρίζονται και παντρεύονται οι γονείς του Ηλία.

Θα αποκτήσουν έξι παιδιά -πέντε επιζώντα.

Σε μια, έτσι κι αλλιώς, δηωμένη ελληνική ύπαιθρο, εμπλου-

τισμένη όμως, εδώ, με τη γνωστή ενδημούσα παρουσία των

Βουλγάρων, η οικογένεια θα πορευτεί δια πυρός και σιδή-

ρου. 

Μετά τις πρώτες απόπειρες να ριζώσει στην ευρύτερη πε-

ριοχή, οι Βούλγαροι, επωφελούμενοι  και από τη γερμανική

παρουσία, μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου,

θα κάψουν το χωριό, στο οποίο η οικογένεια είχε στήσει το

υποτυπώδες νοικοκυριό της, υποχρεώνοντάς την να ανα-

ζητήσει νέα εστία.

Το καππαδοκικό τσούρμο τους,  αποτελούμενο από 15-20

κάρα, θα οδηγηθεί στο Παρανέστι Δράμας,  όπου θα ενα-

ποθέσει τη σκευή του στον πρώτο στεγασμένο χώρο που

θα βρει, συνήθως το προαύλιο κάποιας εκκλησίας…Η οικο-

γένεια θα στεγαστεί προσωρινά σε ένα αχρησιμοποίητο εγ-

καταλελειμμένο σπίτι. 

Συγκινητική η σκηνή, όπου ο φούρναρης και η φουρνάρισσα

του πυρπολημένου χωριού, και ενώ καιγόταν ο φούρνος

τους, μοίραζαν ό,τι ψωμάκι κατάφεραν να ψήσουν στο πει-

νασμένο πλήθος.

Η τραγικότητα της στιγμής με τα λόγια του Ηλία: «Έπεσα

κάτω γιατί δε με βάσταγαν τα πόδια μου από την πείνα. Η

μυρωδιά του ψωμιού σακάτεψε τα σωθικά μου, λιγοθύ-

μησα…Ο φουκαράς ο φούρναρης ήξερε από τέτοιες λιγο-

θυμίες… Έχωσε μέσα στο στόμα μου, λίγο στην αρχή,

χάσικο κατάλευκο ψωμί…»

Στη συνέχεια η οικογένεια θα βρει θαλπωρή στο Παλαι-

οχώρι Καβάλας, στο πρόσωπο μιας κυράς αρμενοκαππαδο-

κικής καταγωγής, η οποία θα προσφέρει φιλοξενία στην

οικογένεια, μέχρι αυτή να πάρει μια ανάσα και να ανασυν-

ταχθεί.

Το 1944 ο Ηλίας, σε ηλικία πέντε ετών,  θα χάσει τον πά-

τερα του. Μια ομάδα ατάκτων Τουρκοβούλγαρων, αποκα-

λούμενων τοπικά «ντουρτουβάκια»,  θα εισβάλει στο σπίτι.

Εκεί, μετά από έρευνα θα βρουν το κομπόδεμα που η οικο-

γένεια είχε κρυμμένο σε ένα ντενεκέ. Στη συνέχεια θα σύ-

ρουν δέσμιο τον πατέρα έξω από το σπίτι, θα τον βασανί-

σουν ανελέητα, αναζητώντας, κύριος οίδε τί

υποτιθέμενους συνεργάτες του. Καθώς το πτώμα τού πα-

τέρα δεν βρέθηκε ποτέ, μάταια η οικογένεια θα τον έψα-

χνε, έκτοτε, ακόμα και μέσω των αναζητήσεων του ΕΕΣ.

Τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τη χήρα με τα πέντε παι-

διά, που θα πορευόταν μόνη της, με ρημαγμένο το μέσα

της, στο έλεος φίλων και εχθρών.  Μετά από προτροπή κά-

ποιου θείου του Ηλία, αποφασίστηκε, ένα από τα παιδιά να

μπει στο ορφανοτροφείο Δράμας. Ο κλήρος πέφτει, ως

έχοντα την πιο κατάλληλη ηλικία, στον Ηλία.

Εδώ  ο μικρός Ηλίας θα δείξει τα πρώτα στοιχεία του χα-

ρακτήρα του και απογαλακτισμένος από την οικογένεια θα

αρχίσει να ανθίζει!

Θα μάθει να ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κα-

κούς. Θα συναντήσει μερικούς και των δυο ειδών. Ορισμέ-

νοι μάλιστα απ’ αυτούς, με το παράδειγμά τους- είτε προς

μίμηση είτε προς αποφυγήν -, θα γινόταν και οδοδείκτες

της ζωής που ανοιγόταν μπροστά του. 

Αρκούντως σκανταλιάρης, ο Ηλίας θα αναμετρηθεί, όταν

χρειαστεί, με το καταπιεστικό περιβάλλον της θεσμικής φι-

λανθρωπίας, αναζητώντας τη προσωπική του ελευθερία,

που η υπόλοιπη κοινωνία χαιρόταν, έξω από τα τείχη του

ορφανοτροφείου. 

Τρυφερές παιδικές επινοήσεις τραβάνε τη προσοχή μας,

όπως εκείνη  που του εξασφάλιζε την είσοδό του στον κι-

νηματογράφο, που έκτοτε θα γίνει η μεγάλη αγάπη του.

Ωστόσο,  δεν ξέρεις τι να θαυμάσεις εδώ, τη εφευρετικό-

τητα του Ηλία ή τη γενναιοδωρία του φύλακα του κινημα-

τογράφου, που έκανε τα στραβά μάτια, διευκολύνοντάς

του την είσοδο! 

Την ίδια γενναιοδωρία θα γνωρίσουν ο Ηλίας και η παρέα

του, όταν, στα όρια της πλαστογραφίας, θα τυπώσουν, ερή-

μην του ορφανοτροφείου, καρτούλες του τύπου: «οι τρό-

φιμοι του ορφανοτροφείου σάς εύχονται καλά

Χριστούγεννα…», τις οποίες περιέφεραν από σπίτι σε

σπίτι, μαζεύοντας χρήματα από τους νοικοκύρηδες προς…

ίδιον όφελος!  Μια πράξη, που όταν έγινε αντιληπτή, οι θε-

σμικοί εμπλεκόμενοι παράγοντες τη χειρίστηκαν, προς

τιμήν τους, με αξιοθαύμαστη διακριτικότητα, χωρίς, δη-

λαδή, να στιγματίσουν τις αθώες εκείνες ψυχές.

Στο ορφανοτροφείο, σε μια περίοδο που θέριζε η αδενοπά-

θεια και η φυματίωση, θα έλθει η συνήθης πρόταση, από

ένα ζεύγος Ελβετών, για υιοθεσία του Ηλία-από τα λίγα

υγιή παιδιά, καθαρά από το μικρόβιο. Η μάνα, βεβαίως, που

προφανώς έπρεπε να ειδοποιηθεί, θα εναντιωθεί ανένδοτη,

απειλώντας ακόμα και να πάρει τον Ηλία από το ορφανο-

τροφείο.

Στον απόηχο του εμφυλίου, σε μια απόπειρα παιδομαζώμα-

τος, κάποιος επιπόλαιος αντάρτης θα τραυματίσει τον Ηλία

στο πόδι με τα σκάγια μιας καραμπίνας. Στο νοσοκομείο,

κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες και από ανεπίτρεπτη

επαγγελματική ελαφρότητα, η αποτρόπαιη πράξη του δια-

γραφόμενου ακρωτηριασμού θα αποφευχθεί, με την παρέμ-

βαση μιας γενναίας και μυαλωμένης νοσοκόμας, της

Λουκίας, η οποία θα πείσει τους γιατρούς να χρησιμοποι-

ήσουν μια μικρή ποσότητα πενικιλίνης, την οποία προόριζαν

μόνο για ανώτερους αξιωματικούς.

Ιδιαίτερης ποιότητας ευαισθησία επιδεικνύει ο Ηλίας, όταν

σε μια επίσκεψή του στο χωριό του θα συναντήσει, μετά

από καιρό, τις δυο αγελαδίτσες- τροφούς και υποζύγια μαζί

της οικογένειας-: την Παρασκευούλα και την Αρετή, με τα

ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο, όχι τυχαία υποθέτω,

με κεφαλαία γράμματα. Προφανώς μια αναγνώριση, ένα

ευχαριστώ για το πολύτιμο γαλατάκι τους, με το οποίο

«έδεσαν» τα κοκαλάκια του μικρού Ηλία. 

Φτάνοντας στο 1951, ο Ηλίας και αφού τελειώσει το Δημο-

τικό Σχολείο με άριστα,  θα εισαχθεί στο Γυμνάσιο της Γε-

ωργικής Σχολής Σερρών. Εκεί θα έχει την πρώτη επαφή με

το επάγγελμα, που έμελλε να αγαπήσει και να ασκήσει με

επιτυχία αντάξια των κόπων και της αξίας του.

Οι σπουδές θα συνεχιστούν στην Αμερικανική Γεωπονική

Θεσσαλονίκης. Εκεί, παρόλο «σπασίκλας», όπως τον απο-

καλούσαν αρκετοί συμμαθητές του, θα συναπαντηθεί με

τον αστικό περίγυρο της πόλης. Θα δοκιμάσει μάλιστα και

την τύχη του, μέσα από τις αγγελίες γνωριμιών ενός  πε-

ριοδικού της εποχής, γνωρίζοντας ένα κορίτσι που έμοιαζε,

όπως μας λέει, με τη Σουηδή ηθοποιό  Κάντις Μπέργκεν!…

Η αρίστευσή του στην Αμερικανική Σχολή θα του εξασφα-

λίσει το διορισμό του βασιλικό κτήμα του Τατοϊου. Είναι η

ώρα που ο Ηλίας θα ανδρωθεί, θα βρεθεί συνεργαζόμενος

με ανθρώπους άλλου διαμετρήματος, θα αποκτήσει τον

επαγγελματισμό που θα τον διακρίνει έκτοτε, θα του ανοί-

ξει πόρτες και ορίζοντες και πάνω απ’ όλα θα του καλλιερ-

γήσει την εκπλήσσουσα έφεσή του προς τη φιλομάθεια.

Μια άλλη εκπληκτική επίδοσή του, ήταν η εισαγωγή του

στη Σχολή Καλών Τεχνών- και μάλιστα τέταρτος κατά σει-

ράν επιτυχίας-,  αλλά προέκυψαν εγγενείς δυσκολίες και

διέκοψε, αλλά συνέχισε αργότερα ιδιωτικά.  

Παρόλη την αυστηρή αυτή θέση της Φρειδερίκης, Ο Ηλίας,

παρά την αυστηρή στάση της Φρειδερίκης, μιλάει στο βι-

βλίο με τα καλύτερα λόγια για το βασιλικό ζεύγος. Το ίδιο

και  για τα πριγκιπόπουλα, όπως τα αποκαλεί, Σοφία, Ει-

ρήνη και Κωνσταντίνο.

Σε λίγο, δε θα αργήσει να ανοίξει τα φτερά του και, παραι-

τούμενος από το βασιλικό κτήμα, να κάνει τα πρώτα βήματα

ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η μετέπειτα ζωή του, ενδια-

φέρουσα το δίχως άλλο, δε διαφέρει, ωστόσο, και πολύ απ’

αυτή ημών των υπολοίπων συνομήλικων, οι οποίοι, άλλος

λιγότερο, άλλος περισσότερο, μοιραστήκαμε τις ίδιες δυ-

σκολίες, και προκλήσεις.

Ένα βιβλίο που διασώζει τις μικρές ιστορίες κάποιων ταπει-

νών ανθρώπων, προτού οι επιχωματώσεις των δεκαετιών

και οι μηχανές της μεγάλης ιστορίας τις προσπεράσουν,

συνθλίβοντάς τες.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης: 10€

Εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ
Κεντρική Διάθεση:

Στρ. Παπάγου 6 Βούλα, 210 8959004
press@ebdomi.com - www.skarabaios.gr

Και στα Βιβλιοπωλεία



4 ΣΕΛΙΔΑ - 25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

Παραμερίζοντας το πέπλο του
χρόνου: Αρχαίο θέατρο Δωδώνης

Πολιτιστική διαδρομή των 
αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου  

Μέγαρο Plus

Ένα νέο οδοιπορικό σε αρχαία και ρωμαϊκά θέατρα της
Δυτικής Ελλάδας αρχίζει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
στις 7 μ.μ., στο πλαίσιο της συνεργασίας του Megaron
Plus με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. 

«Η πρόκληση της Δωδώνης».
Κώστας Ι. Σουέρεφ Δρ. αρχαιολογίας, προϊστάμενος
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 
«Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου
και των άλλων μνημείων της Δωδώνης / Φάση Α΄: ένα
έργο σε εξέλιξη».
Δρ. Παρασκευή Γιούνη προϊσταμένη Τμήματος Προ-
ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων,
ΕΦΑ Ιωαννίνων, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης
του έργου
«Αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης: δυσκο-
λίες και προβληματισμοί πάνω στη μελέτη ενός μνη-
μείου με πολλές ιδιαιτερότητες».
Πέτρος Κατσούδας Πολιτικός μηχανικός της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και μελετητής του έργου

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, 19:00
Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάζεται  το μουσικό
δρώμενο «Η Ήπειρος επέκεινα: Η μεταφυσική του πω-
γωνίσιου», το οποίο αφορά μια από τις πιο εμβληματι-
κές μουσικές κουλτούρες της Ηπείρου, αυτή που
καλλιεργείται στην περιοχή του Πωγωνίου. Στον τόπο
αυτό, η τυπική ηπειρώτικη κομπανία (κλαρίνο, βιολί,
λαούτο και ντέφι) διαμόρφωσε μια  ιδιαίτερη ατμό-
σφαιρα, με έμφαση στον σπαραγμό του αποχωρισμού,
είτε πρόκειται για ξενιτεμό, είτε για θάνατο. Η κυριαρ-
χία της πεντατονίας και ο εξπρεσιονισμός της ιδιότυ-
πης πολυφωνίας, όπως εκφέρονται ένθεν κακείθεν της
ελληνοαλβανικής συνοριακής γραμμής που διασχίζει
το Πωγώνι, υπηρετούν το διάλογο με το υπερβατικό.

Επιμέλεια: Γιώργος Κοκκώνης, αναπληρωτής καθηγητής
Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
Προλογίζει και συντονίζει ο Σταύρος Μπένος     
Πρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ    

Megaron Plus: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα
Tηλ. 210 7282000

Πρόσκληση σε πίτα

H Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη Κορωπίου “Αλ-
λάζουμε” προσκαλεί στην εκδήλωση της κοπής της

πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

290/1/2020 στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου (πεζόδρο-

μος).

Στην εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο

Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών Εθ. Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, ο

οποίος θα αναπτύξει το επίκαιρο θέμα: «Διαχείριση
Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία»

Το  ΚαλλιτεχνΟραμα ΤΕ-

ΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

προσκαλεί στις 29  Ιανουα-

ρίου, ημέρα Τετάρτη, στις

18.00 μ.μ. στην κοπή της

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι ΑΤ Ι Κ Η Σ

ΠΙΤΑΣ στον χώρο του

COLONIAL στο ΓΚΟΛΦ της

ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λ.Καραμανλή -

πολύ κοντά στη στάση

ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ).

Ενα απόγευμα με ΤΕΧΝΗ -

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΠΟΙΗΣΗ  - ΧΟΡΟ

και  ""ΠΟΛΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ""...

Η εκδήλωση μας ξεκινά με

το χορευτικό dueto ΘΑΝΑ-

ΣΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΣ και ΕΦΗ

ΜΠΑΡΔΗ σε 2 μοναδικές

χορογραφίες.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να τιμή-

σει τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΡΑΠΗ

για την προσφορά του στην

ΤΕΧΝΗ στην ΕΛΛΑΔΑ και

στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, και τον

ΔΗΜΗΤΡΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟ

για την ποίησή του.

Θα συνοδεύσει την εκδή-

λωση με την μαγεία της

φωνής και του ταλέντου της

στο πιάνο ΤΖΕΦΗ-ΣΟΦΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Η πίτα έχει 3  φλουριά.  

Θα κυκλοφορήσει λαχνός

των 2 ευρώ με σημαντικά

δώρα χορηγών  και, το νέο βι-

βλίο του ποιητή ΔΗΜΗΤΡΗ

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ στα 12 €.

Συμμετοχές δηλώστε στο

6907454591

Είσοδος ελεύθερη (ο καθέ-

νας σερβίρεται κατά βού-

ληση από το ΓΚΟΛΦ).

Στο ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Κρωπίας (Ζαλόγγου 75, Κο-

ρωπί) θα βρεθούν τα στελέχη της υπηρεσίας της

ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί», την Δευτέρα 27 Ια-

νουαρίου, κατά τις ώρες 11.00-14.00, για την υλοποί-

ηση δράσης της ΕΣΑμεΑ με σκοπό την ανάπτυξη

συνεργασίας με τους Δήμους της Αττικής, ώστε να

εδραιώσει μία άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία

και επαφή με τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθή-

σεις και τις οικογένειές τους.

Η υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχει

καθημερινά πληροφορίες, ενημέρωση, υποστήριξη

και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδια-

σμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με

τον κάθε ενδιαφερόμενο. Η υπηρεσία παρέχει επίσης

πληροφορίες σε κοινωνικές και άλλες δημόσιες υπη-

ρεσίες,  οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος και

οργανώσεις  της  κοινωνίας των πολιτών τόσο για τα

δικαιώματα και τις παροχές αναπηρίας όσο και για τη

συμβολή του αναπηρικού κινήματος στη διαμόρφωση

πολιτικών για την αναπηρία. 

Αυτό το διάστημα η υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί»

βρίσκεται κοντά στους πολίτες και σε όλα τα άτομα

με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές

τους, πραγματοποιώντας επισκέψεις στα Κέντρα Κοι-

νότητας των Δήμων. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με ανα-

πηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και τον  αναγνω-

ρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας στα

ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρό-

νιες παθήσεις και των οικογενειών τους. 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://www.esamea.gr/ 

Διεκδικούμε Μαζί» με την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Πίτα με καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα στο ΚαλλιτεχνΟραμα

Χαριστικό Παζάρι 

ενδυμάτων & υποδημάτων

στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης, προσκαλεί στο Χαριστικό

Παζάρι ενδυμάτων και υποδημάτων που θα

γίνει την Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, ώρες

10:00 - 17:00 στο χώρο του Κοινωνικού Ανταλ-

λακτηρίου (Έντισον 3 Παλλήνη).

«Ανθρώπινες αποφάσεις και

σύγχρονες τεχνολογίες»
To Eλεύθερο Δημοτικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Γλυ-

φάδας, οργανώνει για τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου

2020, ώρα 19.00 ομιλία με θέμα: «Ανθρώπινες απο-
φάσεις και σύγχρονες τεχνολογίες».

Ομιλητής: Νικήτας Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγη-

τής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Επιστημονικός  Υπεύθυνος  CSAP

Προγράμματος,  Πρόεδρος  Ελληνικής  Εταιρείας  Συστημικών

Μελετών, Πρόεδρος  European Union for Systemics.

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί στον Δημοτικό Κινηματο-

θέατρο Γλυφάδας  «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατ. Ρωμυ-

λίας 123, Γλυφάδα, τηλέφωνο: 2109620117).
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Εκδήλωση μνήμης των 

πεσόντων στα Ίμια

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, προσκαλεί να τιμήσετε με την πα-

ρουσία σας την τελετή – εκδήλωση μνήμης για τους

πεσόντες στα Ίμια, το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2020

και ώρα 11:00 στην κεντρική πλατεία του Δήμου, πλα-

τεία ΙΜΙΩΝ, Δ.Ε. Βούλας όπου θα τελεστεί επιμνημό-

συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των

πεσόντων ηρώων.

Η παρουσία σας, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τον

Δήμο μας.

H ΔΗΜ.Τ.Ο. Σαρωνικού
κόβει βασιλόπιτα

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Σαρωνικού προσκαλεί τη Δευτέρα 27

Ιανουαρίου, ώρα 8μ.μ. στην κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας, στο εστιατόριο “Βασίλης”, Παλ. Φώκαια. Θα

τιμηθεί για το κοινωνικό έργο η Αναστασία Τσιακάλου

και ο παραολυμπιονίκης Αρης Μακροδημήτρης.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ψαρομεζέδες και κρασί.

Για τη συμμετοχή σας καλέστε τον Αντιπρόεδρο Κο-

ρωναίο 6972321252.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

“ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

Κοπή βασιλόπιτας 
με εκπλήξεις!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

του, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, ώρα 12 το μεση-

μέρι,  στο Κτήμα Μπραιμνιώτη, με πλούσιο γεύμα,

ζωντανή μουσική από την ορχήστρα «Τριάμιση Έγ-

χορδα», χορό, δώρα και εορταστικές εκπλήξεις. 

Δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς με πούλμαν.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Μαριάννα

Μαυραγάνη 6976636609.

...ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει το ελληνικό αισθηματικό δράμα «…
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» έως και Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020,

ώρα 7μ.μ.

Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ

Σενάριο: CAGAN IRMAK

Διασκευή σεναρίου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ

O Πέτρος είναι ένας 35αρης επιτυχημένος σεφ και
συλλέκτης βινυλίων, που ψάχνει τον εαυτό του σε
εφήμερες σχέσεις και νυχτερινές εξορμήσεις. Η Ζωή
είναι μία ρομαντική κοπέλα που σχεδιάζει και ράβει
παιδικά κοστούμια...

ΕΥΤΥΧΙΑ για 6η εβδομάδα
έως και Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Προβολές: ώρα 9.30

Συνεχίζεται για 6η εβδομάδα, η ταινία “Ευτυχία”.  

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Eυτυχία: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 € ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ,

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ , ΑΝΩ ΤΩΝ 65 & ΑΜΕΑ 5 €,

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 € ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Tαινίες στο Σινέ “Αρτεμις”

“Η 4η Σταυροφορία και 

η 1η πτώση της 

Κωνσταντινουπόλεως”
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, προσκαλεί

την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, σε εκδήλωση με

θέμα: “Η 4η Σταυροφορία και η 1η πτώση της Κων-
σταντινουπόλεως”, με ομιλητή τον Ηλία Κουτσου-

λιέρη, ιατρό.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS”, Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα

- (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Tου Κουτρούλη ο γάμος”

Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας "Υπατία"

προσκαλεί την Τετάρτη στις 29/1/20 ώρα 18.15 μ.μ.

στη θεατρική παράσταση “του Κουτρούλη ο γάμος”
με τους Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρή. 

Αναχώρηση από Ζεφύρου 2 πίσω από Πνευματική

Εστία Βούλας. 

Τηλ. 6998958059 κα Ιφιγένεια Αμοργιανού.

"Μεταλλοτεχνία από παλιά
ποδήλατα"

Ο Σύλλογος "Υπατία"  προσκαλεί την Τρίτη 28 Ια-

νουαρίου 2020, ώρα 7 μμ, στα γραφεία του Μικράς

Ασίας 3, Βούλα, όπου η Καίτη Χόρτη, Εικαστικός,

θα μιλήσει για την ενδιαφέρουσα προτότυπη δου-

λειά της "Μεταλλοτεχνία από παλιά ποδήλατα" και

θα παρουσιάσει αντιπροσωπευτικά έργα της.

«Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια»

Ο Σύλλογος στις 5 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη θα

παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση «Η δα-
σκάλα με τα χρυσά μάτια του», του Σ. Μυριβήλη σε

σκηνοθεσία Π. Ζούλια και μουσική Ευανθία Ρεμπού-

τσικα με τους Λένα Παπαληγούρα κ.α. Αναχώρηση

από Ζεφύρου 2 πίσω από την Πνευματική Εστία στις

17.30 μ.μ. Κρατήσεις θέσεων Ιφιγένεια Αμοργιανού

6998958059

Simeon ten Holt: 

Canto Ostinato

Ένα ορόσημο του κινήματος του μινιμαλισμού παρουσιά-

ζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην πλήρη του εκ-

δοχή, σε μια ιδιαίτερη μουσική performance από τέσσερις

καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς. Οι Τίτος Γουβέλης,

Θοδωρής Οικονόμου, Μaria-Christina Harper και Ανδρέας

Φαρμάκης εξερευνούν ζωντανά τις ηχητικές και εκφραστι-

κές δυνατότητες ενός απαράλλαχτου μοτίβου.

Δευτέρα 27/01 | 20.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ του Κέντρου Πολιτισμού

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),

τηλέφωνο 210 7234567

Τιμή εισιτηρίου: 10€ & 5€ (μειωμένο)

Μειωμένα εισιτήρια των 5€ δικαιούνται φοιτητές, άτομα ηλι-

κίας 65+, παιδιά και νέοι 6-18 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ με τον συ-

νοδό τους, πολύτεκνοι και κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας.
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Επαναφόρτισε 
τον Εγκέφαλό Σου!

“Reload your Brain”

Goo & Doit.

Seminars
Εντατικό Σεμινάριο 

Αυτοβελτίωσης 2 ημερών

Σάββατο & Κυριακή 

1 & 2 Φεβρουαρίου 2020

To Ευτυχισμένο Σπίτι
Το ζην είναι ένα αυτονόητο δεδομένο
Το ΕΥ ΖΗΝ είναι υψηλή τέχνη.

Θέλεις να μένεις σε ένα Ευτυχισμένο Σπίτι;

Θέλεις σωματική, συναισθηματική, ψυχική,

πνευματική και οικονομική ευρωστία;

Αυτή είναι η Τέχνη της Ζωής.

Το σπίτι σου είναι απόλυτα συνδεμένο με την

ευημερία σου.

Θα σε οδηγήσουμε στην ευεξία, στην ευχάρι-

στη καθημερινότητα και στην ξένοιαστη ζωή.

Ελένη Καΐρη

Τηλ.: 210 96 57 984

email: 895hellenic@gmail.com

www.hellenicfengshui.com

O ρόλος της οικογένειας

στην πρόληψη εξαρτήσεων

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Ένωση Συλλόγων Γο-

νέων Δήμου Μαρκοπούλου και το 5ο Περιφερειακό

Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), συν-

διοργανώνουν  ενημερωτική εκδήλωση για το ρόλο

της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων,

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου

2020 και ώρα 11.00 π.μ., στον Πολυχώρο Πολιτι-

σμού «Νικόλαος & Κωνσταντίνος Μεθενίτης», στον

1ο όροφο του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου «Άρτε-

μις» (Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο Μεσογαίας).

Εισηγήτριες θα είναι η υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ, Δήμητρα Θηβαίου και η υπεύθυνη του

Συμβουλευτικού Κέντρου Ραφήνας ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ, Δέσποινα Καπετανάκη.

Τα φαινόμενα εθισμού και εξάρτησης, μαστίζουν τη

νεολαία μας, ήδη από τα μαθητικά της χρόνια (12 –

17 ετών), υπονομεύοντας το μέλλον των παιδιών

και της ίδιας της κοινωνίας μας.

Είναι υποχρέωση όλων μας, να αντιμετωπίσουμε

τώρα με την ενημέρωση και τη γνώση αυτή τη μά-

στιγα, χωρίς υπεκφυγές, προκαταλήψεις ή ωραι-

οποιήσεις.

Ξεκινάει η μεταφορά του αρ-

χείου του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης σε

σύγχρονο αποθηκευτικό χώρο

και η σταδιακή ψηφιοποίηση

του με στόχο την αναβάθμιση

των παρεχόμενων υπηρεσιών

του Δήμου προς το κοινό.

Η διαδικασία ξεκινάει τη Δευ-

τέρα 27 Ιανουαρίου με τη μετα-

φορά του αρχείου της

πολεοδομίας της Δ.Ε. Βούλας

και για το λόγω αυτό, ο Δήμος

δεν θα είναι σε θέση να χορη-

γήσει αντίγραφα αδειών οικο-

δομής του συγκεκριμένου

αρχείου έως τη Δευτέρα 3 Φε-

βρουαρίου. 

Κατά τη διάρκεια της σταδια-

κής μεταφοράς του αρχείου, ο

Δήμος θα παρέχει ενημέρωση

για οποιαδήποτε πρόσκαιρη

αδυναμία χορήγησης εγγρά-

φων καθώς και για οποιαδή-

ποτε μεταβολή στη διαδικασία

χορήγησης.

Μεταφέρεται και ψηφιοποιείται το αρχείο

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Υπεγράφη η κύρωση 

πράξης εφαρμογής του

σχεδίου πόλης στην 

Κοινότητα Γλυκών Νερών

“Βόρεια Γειτονιά” 

του Δήμου Παιανίας

Επισπεύσθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και ολοκλη-

ρώθηκε και υπεγράφη η κύρωση της πράξης εφαρ-

μογής του σχεδίου πόλης στη δημοτική κοινότητα

Γλυκών Νερών «Βόρεια Γειτονιά» του Δήμου Παι-

ανίας, λύνοντας ένα πρόβλημα δεκαετίας, που κρα-

τούσε σε “ομηρία” χιλιάδες ιδιοκτησίες, με

πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.

Την επίσπευση συντόνισαν ο εντεταλμένος περιφερει-

ακός σύμβουλος χωρικού σχεδιασμού Θ. Κατσιγιάννης

σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανοίγει

πλέον ο δρόμος για την αξιοποίηση των περιουσιών των

ιδιοκτητών, και για τη δρομολόγηση έργων υποδομής

που απαιτούνται για την ανάπτυξη της περιοχής. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
«Εικόνες εγκατάλειψης στις Διευθύνσεις Τεχνικών

Έργων της Περιφέρειας Αττικής»

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, για τις Διευθύνσεις

Τεχνικών Έργων που επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης

και βρήκε σκηνές εγκατάλειψης, σημειώνοντας (εκ λά-

θους) ότι αφορούσε και την Ανατολική Αττική, κάτι που

δεν ισχύει όπως μας επεσήμανε το γραφείο Τύπου του

Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Θαν. Αυγερινού.

Σε δημοσίευμά σας στις 18 Ιανουαρίου 2020 και συγ-

κεκριμένα στη σελίδα 15, κάνετε αναφορά στις εικό-

νες εγκατάλειψης στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων

της Περιφέρειας Αττικής και μάλιστα αναφέρεστε και

στη διεύθυνση στην Παλλήνη. 

Όπως θα διαπιστώσετε από το Δελτίο Τύπου που εξέ-

δωσε ο Περιφερειάρχης οι εικόνες αυτές αφορούν

αποκλειστικά στο αμαξοστάσιο στη Γέφυρα Λ. Κηφι-

σού καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπο-

λιτικών Υποδομών στην Καλλιθέα. Στο σχετικό

δημοσίευμα λανθασμένα έχει αναφερθεί και η Διεύ-

θυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Δ.Ε.

Βάρης από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου προκειμένου

να κατασκευαστεί αγωγός ομβρίων υδάτων στην πε-

ριοχή. 

Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό

Βασ. Κωνσταντίνου από τη Βάρκιζα έως την Πλα-

τεία Δήμα στη Βάρη και η κυκλοφορία των οχημάτων

θα ρυθμίζεται με σήμανση που θα τοποθετηθεί.

Δεν μας ενημερώνει, βέβαια, ο Δήμος, προς τα πού

πρέπει να κατευθυνθεί ο οδηγός.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητάει την κα-

τανόηση των κατοίκων της περιοχής προκειμένου να

ολοκληρωθεί το έργο που θα συμβάλει στην οριστική

αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται

από βροχοπτώσεις στην Βάρη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,

λόγω έργων, στη Βάρη
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Αθώα και με τη βούλα!

Στα είκοσι και πλέον έτη που ασχολούμαι με τα κοινά

ενεργούσα πάντοτε προς όφελος του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης και κυρίως των Δημοτών. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ως Προέδρου της

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, από τον Μάρ-

τιο του έτους 2012 έως και τον Οκτώβριο του 2014

κατέβαλα ανιδιοτελώς κάθε δυνατή προσπάθεια για

την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία όλων των σχολι-

κών συγκροτημάτων του Δήμου μας, προκειμένου να

εξεύρω πρακτικές λύσεις στα καθημερινά προβλή-

ματα που ανέκυπταν. 

Δεν είναι δυνατόν να το αναγνωρίζει αυτό, ολόκληρη

η σχολική κοινότητα και από την άλλη, να υπάρχει

έλλειμα στα χρήματα που είχαμε στη Σχολική Επι-

τροπή. 

Το υποτιθέμενο έλλειμα δεν υφίσταται και οφείλεται

καθαρά σε μη καταχώρηση των αντίστοιχων παρα-

στατικών (τιμολόγια και αποδείξεις), στην έλλειψη

λογιστικής υποστήριξης των εργασιών της Σχολικής

Επιτροπής και στο ότι δοθήκαν στις ελέγκτριες

εσφαλμένα και ελλιπή στοιχεία.  

Τα ερωτήματα πολλά: Ανώνυμη καταγγελία. Άδικες

κατηγορίες. Τεράστια δημοσιότητα!!! Πάνω από δέκα

άθλιες “εφημερίδες”, που συνήθως κυκλοφορούν

προεκλογικά, να μοιράζονται σε όλα τα σπίτια και

μαγαζιά του Δήμου μας από “άγνωστο” εκδότη. Δη-

μοσιότητα μεγάλη και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,

προ ημερησίας, από το δήμαρχο κατ’ επανάληψιν.

Δυστυχώς και διαδικτυακά, με πάθος και μανία,

χωρίς καν να έχει τελειώσει η δίκη.  Να εμφανίζουν

το υποτιθέμενο θέμα, παντού και με τον χειρότερο

τρόπο χωρίς να σεβαστούν, ούτε το τεκμήριο της

αθωότητας μου, ούτε την τιμή της οικογένειάς μου. 

Ποιος χρηματοδοτούσε τις εφημερίδες και γιατί; 

Να είμαι το θέμα για συζήτηση σε όλες τις πλατείες!

Να έχω μπει σε μια περιπέτεια με δικηγόρους, ορκω-

τούς λογιστές, δικαστήρια, αλλά το χειρότερο η επώ-

δυνη ψυχική δοκιμασία όλης της οικογένειάς μας. 

Σταδιακά οι άδικες κατηγορίες άρχισαν να πέφτουν.

Στο πρώτο Δικαστήριο έπεσε η κατηγορία της υπο-

τιθέμενης απιστίας και αθωώθηκα. 

Επιτέλους, μετά από βασανιστικούς μήνες αναμονής

ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης για να λάμψει η αλήθεια

ξανά στο Εφετείο. 

Πάντα το έλεγα. Πώς γίνεται να υπάρχουν φωτοτυ-

πίες των παραστατικών και να έχουν εξαφανιστεί

τα πρωτότυπα; Να λένε διευθυντές πως τα είχαν κα-

ταθέσει και να μην υπάρχουν! Να έχουν καταχωρη-

θεί εξοφλημένα τιμολόγια στο σύστημα, ως ανεξό-

φλητα ή να μην έχουν καταχωρηθεί καθόλου.  

Αθόρυβα όπως πάντα, με όλα τα στοιχεία, φτάσαμε τη

Δευτέρα 20/1/2020 στην αίθουσα του Εφετείου με τον

δικηγόρο, τους μάρτυρες, τον ορκωτό λογιστή έτοιμοι

να αποκαλύψουμε την σε βάρος μου σκευωρία. 

Μπορεί ο νόμος να μην επέτρεψε, παρά τη βούλησή

μου, στο Δικαστήριο να μπει στην ουσία της υπόθε-

σης, ωστόσο επιτέλους αποδόθηκε Δικαιοσύνη με

την πλήρη απαλλαγή μου από κάθε κατηγορία! 

Μαρία Σίνα
επικεφαλής της παράταξης 

“Δίπλα σας”.

Tο 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής Βου-

λιαγμένης, που διοργανώνει η

ομάδα CRABs Robotics Team του

Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης σε

συνεργασία με τον Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, θα πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ια-

νουαρίου 2020 από τις 10:00 έως

και τις 14:30 στο Λύκειο Βουλιαγ-

μένης (Λ. Καβουρίου και Έκτορος,

Βουλιαγμένη, 16671).

Συγκεκριμένα στα πλαίσια του

προγράμματος ομιλιών του Φεστι-

βάλ, ομάδες του παγκόσμιου δια-

γωνισμού ρομποτικής και

καινοτομίας FIRST LEGO

LEAGUE θα παρουσιάσουν την

πορεία τους στον διαγωνισμό. Ο

δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

θα μιλήσει για την χρήση των

νέων τεχνολογιών στον δήμο. Ο

Θανάσης Τσίτος από το Roboskel

για το ρομποτικό προσθετικό

μέλος το οποίο αναπτύσσει με την

ομάδα του. 

Η ομάδα ρομποτικής θα παρουσιά-

σει τα καινοτόμα προγράμματα

που συμμετέχει αλλά και ανα-

πτύσσει. Στην συνέχεια θα μιλήσει

ο Κώστας Θωμόπουλος απο την

Medasset για την τεχνολογία και

πως αυτή βοηθά στην προστασία

του περιβάλλοντος. Η Εθνική

Ομάδα Ρομποτικής θα παρουσιά-

σει το ρομπότ με το οποίο κατέ-

κτησε την 3η θέση ανάμεσα σε

192 χώρες. Ο πρόεδρος του Φι-

λεκπαιδευτικού Οργανισμού και

Operational Partner για τους δια-

γωνισμούς ρομποτικής στην χώρα

μας θα μιλήσει για την καινοτομία

και την ρομποτική στην εκπαί-

δευση. Η ομάδα του Λυκείου Βου-

λιαγμένης που συμμετέχει στον

διαγωνισμό F1 in Schools θα πα-

ρουσιάσει το έργο της και τέλος

θα κλείσει το φεστιβάλ ο Λεο-

νάρντο, το ρομπότ σε μέγεθος αν-

θρώπου!

Παράλληλα με τις ομιλίες θα

υπάρχουν Workshops (εργαστή-

ρια) για παιδιά, νέους, γονείς και

όποιον το επιθυμεί ώστε να ανακα-

λύψει καλύτερα τον κόσμο της

ρομποτικής.  

Το Φεστιβάλ έχει σκοπό την ευαι-

σθητοποίηση της τοπικής κοινω-

νίας σχετικά με τις νέες

τεχνολογίες.   

2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής στη Βουλιαγμένη
FIRST LEGO LEAGUE

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 από τις 10:00 έως και τις 14:30

Αθώα για απιστία.

Aπηλάγη και από την ποινική δίωξη

η Μαρία Σίνα

Οσοι παρακολοθούν τα τεκταινόμενα στο Δήμο

ΒΒΒ, έχουν δει με πόσο πάθος κυνηγήθηκε η δημο-

τική σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού

“Δίπλα σας” Μαρία Σίνα πριν τις εκλογές, από το

Δήμαρχο και κάποια “αόρατα” μέσα, που εμφανίζον-

ται κάθε εκλογές και χρηματοδοτούνται αδρά επί-

σης από “αόρατα” χέρια.

Η Μαρία Σίνα δικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελει-

οδικείο Αθηνών το Μάρτιο  (15.3.19), (προεκλογικά)

για απιστία στην υπηρεσία, σαν πρόεδρος στη Σχο-

λική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την

περίοδο 2012-2014.

Το δικαστήριο  (15.3.19) την αθώωσε με ομόφωνη

απόφαση, ως προς την απιστία στην υπηρεσία. 

Ως προς την έτερη κατηγορία του ελλείμματος δια-

χείρισης, το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη, αναγνω-

ρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου

βίου (άρθρο 84 § 2α Ποινικού Κώδικα). Στην από-

φαση αυτή η Μαρία Σίνα είχε ασκήσει έφεση, η

οποία είχε προσδιοριστεί για το Ιανουάριο του 2020. 

Μάλιστα μας είχε δηλώσει τότε βγαίνοντας από το

δικαστήριο ότι: «αναμένει την πλήρη δικαίωσή της
από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο».
Ετσι, τη Δευτέρα 20/1/20 εκδικαζόταν η Εφεση που

είχε ασκήσει  και το Εφετείο απήλλαξε τη Μαρία

Χόβρη - Σίνα από κάθε κατηγορία κλείνοντας έτσι

και αυτή την ποινική υπόθεση.

Αννα Μπουζιάνη
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Περίεργα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα

στο δήμο 3Β (τον κατά τον γράφοντα,

«Τρίγωνο των Βερμούδων»). Οι ανατα-

ράξεις άρχισαν πολύ νωρίς. Οι οικονο-

μικοί και πολιτικοί παράγοντες

ετοίμασαν πολύ νωρίς τη διάδοχη κα-

τάσταση. Προεξοφλούν την αποτυχία

της προηγούμενης επιλογής; Ή, ο Ίκα-

ρος πέταξε πολύ ψηλά παρακούοντας

τον Δαίδαλο και σπάσαν τα φτερά του; 

Η πιθανότητα να έχουμε επανάληψη

του «πειράματος», “Γαλάζια Δημοκρα-

τία” του κυρίου Τζιώτη, είναι μάλλον

ανύπαρκτη. Θα περιμένουμε, βέβαια,

να γίνουν γνωστοί οι πρώτοι σωματο-

φύλακες του νέου ηγεμόνα για να βε-

βαιωθούμε περισσότερο. 

Γιατί, όμως, τόσο νωρίς; Μήπως

έχουμε κλασική περίπτωση εκβιασμού,

ή απλά υπενθύμιση ότι ανήκομεν εις

την Δύση (ή, εις το Καβούρι, ήθελα να

γράψω.) Το δυσάρεστο για τη Βάρη

είναι ότι για μια ακόμη τετραετία θα

είναι ουραγός στις εξελίξεις και μα-

κράν έξω από τα κέντρα αποφάσεων.

Διακεκριμένοι επιστήμονες και επιτυ-

χημένοι επαγγελματίες παραμένουν

απρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρε-

σίες τους στον τόπο. 

Οι έχοντες (μόρια-ψήφους), πολιτικοί

παράγοντες θα υπακούσουν, έστω και

αντί πινακίου φακής. Αλλά και οι πολί-

τες της Βάρης – πάντα υπάκουοι στις

επιλογές των κέντρων αποφάσεων- θα

επικυρώσουν με την ψήφο τους τις επι-

λογές αυτών που επέλεξαν …πριν απ’

αυτούς γι’ αυτούς. 

Κάποια «μικροπροβλήματα», όπως τα

ρέματα – σπίτια & σχολεία πάνω στα

ρέματα, η ανατολική παραλία, το Χέ-

ρωμα, κυκλοφοριακό & πεζοδρόμια- θα

πάρουν, ως συνήθως, την υπόσχεσή

τους και θα μετατεθούν για μερικά χρό-

νια αργότερα. Αρκεί να μην πέσουμε

σε δυσμένεια από την οικονομική & πο-

λιτική άρχουσα τάξη, αφού ο κίνδυνος

των μπολσεβίκων έχει πια παρέλθει.

Αγαπητοί αναγνώστες-δημότες του

δήμου 3Β, έχετε δύο επιλογές: Ή, να

αγωνιστείτε γιατί και το αυτονόητο

είναι ζητούμενο, ή να περιμένετε υπο-

μονετικά στη σειρά σας προτού συνθλι-

βείτε στον λεμονοστύφτη. 

Υ.Γ. Για σένα, που ανήκεις στους γραμ-

ματιζούμενους και σιωπάς και στους

διανοούμενους και λιποτακτείς, μάθε

ότι ακόμα κι αν ξεφύγεις από τη δίκη

της Ιστορίας, θα είναι αμείλικτη απέ-

ναντί σου η δική σου συνείδηση. Εγώ

απλά, σου υπενθυμίζω τη ρήση του

Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το τι

είναι Κόλαση: «Κόλασις είναι οι τύψεις
της συνειδήσεως.»

Μετά τιμής

Βασίλης Σιαμέτης

Tοπικός Σύμβουλος Βάρης 

Κοινωνικό Έργο και

Ένοπλες Δυνάμεις

Η συμβολή των ΕΔ σε κοινωφελές / κοινωνικό έργο,

είναι εφηρμοσμένη και γνωστή προ καιρού.

Υλοποιείται με τη χρησιμοποίησή τους για την αντι-

μετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, τονώνονται έτσι το

ηθικό και την ελπίδα του λαού. Η συμβολή αυτή ίσως

αποτελεί ένα υποπροϊόν της παραγωγικότητας των

δαπανών τους, αλλά επ’ ουδενί μειώνει την αξία

τους.

Οι ΕΔ χρησιμοποιώντας προσωπικό και μέσα τους,

χωρίς να θίγεται το επιχειρησιακό τους έργο, ανα-

πτύσσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και συγκεκρι-

μένα:

1. Στους τομείς Υγείας και Πρόνοιας.

2. Πολιτισμού και αθλητισμού

3. Προσφορά στους πάσχοντες συνανθρώπους μας,

με προτεραιότητα σε προβληματικές ορεινές πε-

ριοχές και απομεμακρυσμένες νησιώτικες περιο-

χές συμβάλλοντας έτσι στην ποιοτική

αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων.

4. Αντικαθιστούν με τις αποστολές τους, άλλους

κρατικούς οργανισμούς, όπου η συμβολή τους

είναι αδύνατη έως περιορισμένης έκτασης.

5. Η συμβολή τους στο προσφυγικό όσον αφορά τη

διαχείριση των «άτυχων ανθρώπων», και τη δημι-

ουργία «δομών» εξαρχής με δικό τους προϋπο-

λογισμό. Γιατί γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη δυστυ-

χία δεν μετριέται με το χρήμα.

Η κοινωνική διάσταση των ΕΔ συμπληρώνεται και με

εκτέλεση μικρών έργων υποδομής, που συμβάλλουν

στην βελτίωση της καθημερινότητας, και τα οποία

δεν προβλέπονται σε προγράμματα άλλων φορέων,

ούτε εντάσσονται σε προγράμματα διαδικασιών δη-

μοπράτησης. Επιλεκτικά κατά γράμμα:

― Την διάθεση οπλιτών διδασκάλων και καθηγητών

στην ενισχυτική διδασκαλία.

― Την διάθεση οπλιτών, ειδικών σε Η/Υ για την εκ-

παίδευση μαθητών. Το ίδιο και για τους οπλίτες γυ-

μναστές.

― Την προσφερόμενη βοήθεια σε ευαγή ιδρύματα,

με διάθεση/διανομή τροφών, καυσίμων και ψυχαγω-

γικών εκδηλώσεων. Εδώ θα μου επιτρέψετε να θυ-

μηθώ τα λόγια του Πατριάρχη Ιερώνυμου: «Στις
δύσκολες ώρες που περνάμε, η βοήθεια δεν είναι
μόνον από την Εκκλησία, όπως νομίζουν οι περισσό-
τεροι. Τεράστια είναι η βοήθεια ενός υγιούς οργανι-
σμού, που δεν είναι άλλοι από τις ΕΔ. Και το
συγκινητικότερο; Είναι αφανείς ήρωες και είναι
κοντά μας για το δύσκολο κοινωνικό μας έργο».
― Στην αντιμετώπιση σοβαρών ιατρικών προβλημά-

των με χρήση μέσων μεταφοράς των και κάτω από

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

― Στην συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις έρευνας

και διάσωσης (SAR), κινδυνευόντων ατόμων σε ξηρά

και θάλασσα.

― Στην προσφορά καυσόξυλων τον χειμώνα σε ιδιαί-

τερα αναξιοπαθείς οικογένειες. Το δε Π.Ν. ανεφοδιά-

ζει άνυδρα και απομακρυσμένα νησιά, εμπλουτίζει τις

βιβλιοθήκες σχολείων με βιβλία, Η/Υ, ενώ παράλληλα

εκτελεί ειδικούς πλόες με τη συμμετοχή γιατρών

όλων των ειδικοτήτων και διαφόρων φαρμάκων.

― Στην ανακούφιση πληγέντων από πυρκαγιές,

πλημμύρες, σεισμούς, χιονοπτώσεις. Ας μην ξε-

χνάμε και τη συμβολή τους σε θέματα ασφαλείας

των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

Μ’ αυτά τα εχέγγυα και αυτό το υπόβαθρο που προ-

σφέρουν οι ΕΔ, δεν μπορεί παρά να είναι ο λαός

ασφαλής και σίγουρος, για την στήριξή του προς αν-

τιμετώπιση κάθε δυσμενούς καταστάσεως που προ-

έρχονται ειδικά από ακραία φαινόμενα, ή άλλους

παράγοντες.

Αυτό τεκμαίρεται και εκ του γεγονότος ότι ο λαός

σε όλες τις δημοσκοπήσεις κατατάσσουν τις ΕΔ

πρώτες στην προτίμησή τους, αναγνωρίζοντας έτσι

το δύσκολο έργο τους και την κοινωνικοοικονομική

προσφορά τους.

Τι θα συνέβαινε άραγε αν οι ΕΔ, δεν μετείχαν στα

όσα προαναφέρθηκαν; Απλά οι επιπτώσεις σε κοινω-

νικό και οικονομικό επίπεδο θα ήταν τεράστιες.

Ειδικά στην κοινωνία των ακριτικών περιοχών οι κά-

τοικοι νιώθουν δικούς τους ανθρώπους, οικογένειά

τους τα στελέχη των ΕΔ.

Μετά από όλα αυτά συνάγεται ότι οι ΕΔ με την κοι-

νωνική τους προσφορά προωθούν την ανάπτυξη, την

κοινωνική συνοχή και τη χειραφέτηση, αλλά και το

αίσθημα της ελευθερίας στο λαό.

Εκτός από την Αποστολή τους, και τη δύσκολη επι-

χειρησιακή τους ετοιμότητα σε καθημερινή βάση δεί-

χνουν το υπεύθυνο κοινωνικό τους πρόσωπο

επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ότι δεν αποτελούν

ένα κλειστό ερμητικά και οριοθετημένο / στεγανό

χώρο, αλλά είναι ένα τμήμα που προέρχεται από τα

σπλάχνα των πολιτών.

Αντιναύαρχος ε.α.

Παν. Μουντανέας Π.Ν.

ΥΓ: Μην ξεχνάμε και την ΜΟΜΑ, που κάθε 30΄ πα-

ρέδιδε ένα χιλιόμετρο δρόμο. Αποτέλεσμα; Οι δρό-

μοι που κατασκευάζει διατηρούνται μέχρι τώρα. Και

όμως την κατήργησαν γιατί έτσι ήθελαν οι «αδηφά-

γοι» μεγαλοεπιχειρηματίες, «ο αχαλίνωτος, συνδι-

καλισμός» και η κατά συρροή επιλεκτικών

προσλήψεων υπαλλήλων. Έτσι παρέδιδαν ένα χιλιό-

μετρο δρόμο σε 36 ημέρες... και κόστος;

Εν όπλοις...

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι ο «Έρως» (=

Έρωτας), υπήρξε γιος του Άρη και της Αφροδίτης, αλλά

στην Ορφική Κοσμογονία, η οποία περιελάμβανε τις γνώ-

σεις της δημιουργίας του Κόσμου, θεωρείται γιος του

Πόρου και της Πενίας, σύμφωνα με την αφήγηση του

μύθου από την Διοτίμα (= τίμα τον Δία),  που ήταν ιέρεια,

μεγάλη φιλόσοφος και διετέλεσε δασκάλα του Σωκράτη

στον οποίο έλεγε ότι ο Έρωτας δεν ήταν θεός, αλλά ένας

μεγάλος δαίμονας, δηλαδή άγγελος και έργο των αγγέ-

λων ήταν να κάνουν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ Θεού

και θνητών (Πλάτωνας στα «Ερωτικά» Συμπόσιο 201d)!!

Η έννοια της αποκωδικοποίησης του μύθου, περιέχει

μέρος της ελληνικής σοφίας και αναφέρει ότι ο Πόρος, ο

πατέρας του Έρωτα, συμβόλιζε το διαβατό

μέρος της ζωής, δηλαδή το  πέρασμα, την διά-

νοιξη και τον δίαυλο, που μας οδηγεί στη φιλο-

σοφία και η μητέρα Πενία συμβολίζει την

πνευματική πενία (= φτώχια)!!

Οι Ορφικοί πίστευαν, ότι το κενό που χώριζε

τον κόσμο των αθανάτων από τον κόσμο των

θνητών, το γέμιζε o Έρωτας, ο οποίος αποτε-

λούσε την συμπαντική συνεκτική ουσία της

υπέρτατης και πανταχού παρούσας δύναμης.

Της δύναμης που ρύθμιζε και συμπλήρωνε με

την αρμονική κινητικότητα κάθε κενό, συμβολί-

ζοντας την κεντρική ιδέα που συνέδεε την

μέχρι σήμερα πορεία της μοναδικής ελληνικής

φιλοσοφίας, σκοπός της οποίας είναι να πλη-

σιάσει το απλησίαστο, το απρόσιτο και το ανε-

ξερεύνητο, όπως αναφέρει ο Ηράκλειτος: «αν
δεν ελπίσεις στο ανέλπιστο δεν θα το βρεις, οπότε οι
δρόμοι  για το ανεξερεύνητο παραμένουν κλειστοί»!! 
Με την συνεύρεση δηλαδή την συν+ουσία,  του Πόρου

και της Πενίας προέκυψε η κυοφορία του γιού τους

Έρωτα, η οποία συμβολίζει την γενναία προσπάθεια δια

μέσου των ωδινών του τοκετού, να φτάσουμε στο επιθυ-

μητό, το οποίο είναι η απαλλαγή από την πνευματική

«πενία», όπως αναφέρει πάλι ο Πλάτων στο διάλογο «Σο-

φιστής» (229C – 230)!

Οι αναφερόμενοι σαν γονείς του Έρωτα, συμβολίζουν τις

δύο μεγάλες αντιθέσεις του ψυχικού μας βίου, όπου έλ-

κονται για να γεννηθεί ο φανερός  Έρωτας ο λεγόμενος

«Φάνης Έρωτας», ο οποίος θα ενώσει το χαοτικό μας ζω-

τικό περιεχόμενο και έτσι θα φέρει σε επαφή την θνητή

με την αθάνατη φύση μας!! 

Οι δύο γονείς του Έρωτα έχουν στην αρχή των ονομάτων

τους το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου «Π», οπότε

έχουμε τα ονόματα με την μορφή Π - όρος και Π - ενία!!

Το γράμμα Π που βρίσκεται και στα δύο ονόματα, συμβο-

λίζει την Πύλη, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να πε-

ράσουμε από εκεί που βρισκόμαστε σε ένα άλλο

περιβάλλον το οποίο είναι διαφορετικό, ενώ το όνομα του

«Π- όρου», φανερώνει το πέρασμα δια μέσου της Πύλης

σε ένα όρος, δηλαδή σε υψηλότερα και άγνωστα νοητικά

επίπεδα,  ενώ το Π στο όνομα  «Π-ενία»,  δηλώνει την

Πύλη, που δια του τοκετού προσέφερε τη ζωή, της οποίας

ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι και η πενία!!

Με αναγραμματισμό της λέξης «πενία» δημιουργείται η

λέξη «πείνα» και αυτή οδηγεί στην εύρεση της τροφής,

που είναι απαραίτητη για την ζωή και στην προκειμένη πε-

ρίπτωση η τροφή είναι η πνευματική τροφή,  που προωθεί

και εδραιώνει τη φιλοσοφία μέσα από την παρατήρηση,

την εξερεύνηση και την μελέτη!! 

Το τελευταίο γράμμα του ονόματος της μητέρας είναι το

«Α» που συμβολίζει την αρχή και επομένως ο

Έρωτας,  που έχει μητέρα την Πενία, μπορεί

να αρχίσει την πορεία της  διέλευσης δια

μέσου του πατρός Πόρου, στα ψηλά όρη της

γνώσης,  μέσα από τεχνικές μεθόδους, γι αυτό

λέμε ότι:  «η πενία τέχνες κατεργάζεται»!!!
Η λέξη «συν+ουσία» αποδεικνύει το θαύμα

του ελληνικού λόγου, γιατί δίνει την πλήρη έν-

νοια της ουσίας του Έρωτα, εφόσον για την

ύπαρξή του, συναίνεσαν οι δύο γονείς, ο

Π+όρος και η Π+ενία και με τα αρχικά  γράμ-

ματα των ονομάτων τους που συμβολίζουν

την Πύλη, κατέστησαν εφικτό το πέρασμα των

απατηλών αισθήσεων στο λεπτοφυές πεδίον

των «Πλατωνικών Ιδεών»!!
Τον αναγραμματισμό τον χρησιμοποιούσαν οι

Έλληνες,  όταν ήθελαν να  καλύψουν γνώσεις,

έννοιες ή πράξεις, που δεν ήθελαν να τις πάρουν και να

τις αλλοιώσουν ή να τις σφετεριστούν  εχθροί του ανθρώ-

πινου πολιτισμού και του ελληνικού πνεύματος!! 

Το σύνολο των γραμμάτων των ονομάτων των δύο γο-

νέων του Έρωτα, με τον κατάλληλο αναγραμματισμό

μπορούν να προσθέσουν ακόμα μία ιδιότητα στον Έρωτα,

την οποία κληρονόμησε από τους γονείς του, οπότε

έχουμε: «ΠΟΡΟΣ + ΠΕΝΙΑ  =   Π+ΟΝΕΙΡΟΣ+Α» και βλέ-

πουμε ότι προκύπτει ή λέξη «ΟΝΕΙΡΟΣ» (= όνειρο), δη-

λαδή ότι η σύζευξη των γονέων τοποθετεί τον Έρωτα στο

χώρο του ΟΝΕΙΡΟΥ και αποδίδεται στο ολοκληρωμένο

όνειρο!!

Ένας ορφικός ύμνος λεγόταν «Ούλος Όνειρος» και απευ-

θυνόταν στο ολοκληρωμένο όνειρο, ενώ συναντάμε στην

Ιλιάδα του Μεγίστου Έλληνα Ίωνα, επικού ποιητή Ομήρου

την έκφραση «ούλε όνειρε» (Ιλιάς Β 8), αλλά η  έκφραση

αυτή αποδιδόταν στο απατηλό όνειρο και αυτή ακριβώς

η αντίθεση περικλείει την υψίστη σοφία και αντικατοπτρί-

ζει την πραγματικότητα, εφ όσον ο Έρωτας έχει διπλή

φύση, αφού η ερωτική επ+πειρία είναι επί+πονος, είτε

διαδραματίζεται στο φυσικό είτε στο ιδεατό πεδίο!!!

Επίσης η μείξη των γραμμάτων των δύο λέξεων που ανή-

κουν στα ονόματα των γονέων του Έρωτα,  σχηματίζουν

εκτός από την λέξη  Έρος (η πρώτη γραφή ήταν με ο), και

τη λέξη «Έρις», που δηλώνει την ύπαρξη της έριδας,

μέχρι να εξοστρακιστεί αυτή από την επερχόμενη σύ-

ζευξη που είχε σαν αποτέλεσμα την γέννηση του Έρωτα!!

Σκοπός του Έρωτα είναι η συμφιλίωση των δύο γονέων

(των δύο φύλων) και γι αυτό τοποθετήθηκε ο Έρωτας με-

ταξύ των Θεών και των ανθρώπων!!

Ο Έρωτας έχει επωμιστεί το έργον της μετάφρασης και

της μεταβίβασης στους Θεούς, όλων όσων προέρχονται

από τους ανθρώπους, ενώ στους ανθρώπους μεταφράζει

και μεταβιβάζει εκείνα που προέρχονται από τους Θεούς

(Πλάτωνας «Συμόσιον» 202 e), γιατί ο μεν Πόρος είναι

αθάνατος η δε Πενία θνητή!!!

Ο Έρωτας κατά την Ορφική Κοσμογονία ήταν το «παν»

γιατί το έργο του ήταν υπεράνω πάντων, εφ όσον είχε

αναλάβει την εναρμόνιση του μικρόκοσμου των θνητών

με τον μακρόκοσμο του ενός και μοναδικού δημιουργού

του Σύμπαντος Κόσμου δηλαδή του ΘΕΟΥ, γι αυτό η λα-

τρεία του Ορφέα προς την μια αιώνιο και δημιουργό δύ-

ναμη, η οποία προς τιμήν της πατρίδας του της Θράκης,

ονομάστηκε «ΘΡΗΣΚΕΙΑ» και είναι η πρώτη ΜΟΝΟΘΕΪ-

ΣΤΙΚΗ θρησκεία της ανθρωπότητας, την οποία μιμήθηκαν

οι μεταγενέστερες μονοθεϊστικές θρησκείες!!

Ο  Έρωτας εκτός από το τόξο με τα βέλη, χρησιμοποι-

ούσε και μια επτάχορδη λύρα, η οποία ήταν κατ εξοχήν

μουσικό όργανο του Απόλλωνα, αλλά την κράταγε και ο

Έρωτας, όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας, γιατί η

σχέση λύρας και κόσμου είναι η  σχέση της μουσικής αρ-

μονίας, όπως αναφέρεται σε ορφικό ύμνο και συσχετίζει

τη λύρα των εφτά χορδών με το ουράνιο στερέωμα των

εφτά πλανητών και με την κυκλική αρμονία τους να κι-

νούνται γύρω από τον ζωοδότη Ήλιο που τον εκπροσωπεί

ο Απόλλωνας, επομένως ο Έρωτας είχε αλληγορική σύν-

δεση με την Μουσική και την Αστρονομία!!! 

Η τοποθέτηση του Έρωτα από τον ελληνικό λαό, σε αυτή

την ύψιστη θέση χαρακτηρίζει την μοναδικότητα του

ήθους και της γνώσης του, τα οποία είναι χαραγμένα στο

DNA του και τον κάνουν να ξεχωρίζει από άλλους λαούς

που εξομοιώνουν τον έρωτα με το “sex” που σημαίνει

«φύλο» και προσδιορίζει την έννοια της γενετήσιας

ορμής και κακώς η ονομασία έχει επικρατήσει στην ελλη-

νική γλώσσα και μάλιστα σε επιστημονικούς κύκλους!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ανθρώπινα δικαιώματα; Πού είναι;;;

Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε αυτές τις ημέρες

για τον τρόπο που ενήργησε η ελληνική δικαιοσύνη,

στο πρόσωπο του Αλεξάντερ Βίννικ, που βρίσκεται

στη φυλακή 30 μήνες χωρίς κατηγορητήριο και με

συνοπτικές διαδικασίες, αλλάζοντας ημερομηνίες και

τη σύνθεση της έδρας προχώρησαν στην έκδοσή του,

και πριν καν εκδοθεί η δικαστική απόφαση, απήχθη

και δεν γνωρίζουν οι συνήγοροί του πού βρίσκεται,

ούτε καν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδος, που

ρωτήθηκε. 

Και είναι το δεύτερο κρούσμα, ο Τζούλιαν Ασάνζ (συ-

νιδρυτής του Wikileaks) που κρατείται, σε απάνθρω-

πες συνθήκες, στην Αγγλία, και οι χώρες

διαγκωνίζονται ποιός θα τον παραλάβει για να τον

...εξοντώσει. Όχι γιατί διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα! 

Ο Βίννικ δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα (Βit-

coin) και ο άλλος ο Τζούλιαν Ασάνζ (Wikileaks) δη-

μοσιογραφικό μέσο, που αποκάλυψε έγγραφα και

πληροφορίες, που ήρθαν για πρώτη φορά στο φως

της δημοσιότητας, για την αμερικανική πολιτική στην

Ελλάδα, για ντοκουμέντα με τη δράση και τις επαφές

της τρόικα στα χρόνια της κρίσης. Και πολλά άλλα

σημαντικά και μεγάλα... για πολλές χώρες.

Το Wikileaks, όμως, δεν θεωρείται συμβατικό μέσο και

δεν έχει καμία προστασία περί ελευθεροτυπίας. Αν-

τίθετα κατηγορείται και διώκεται για κατασκοπεία!!!   

Όλα αυτά ακούγονται ιδιαίτερα ανησυχητικά και τρο-

μακτικά, για την σκοτεινή ανθρωπότητα που χτίζουν,

οι συστημικοί της γης.

Και όταν χτυπάει η καμπάνα μη ρωτάς για ποιον

είναι. Είναι για σένα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο «Έρως» της Ορφικής Κοσμογονίας!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Hλέκτρα
του Σοφοκλή

Στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου

Όσο οι πληγές της ματώνουν ακόμα, δεν πρόκειται ποτέ
να σταματήσει. Ώσπου να στραγγιστεί εντελώς, όλο το
μαύρο σκοτάδι της νύχτας. Δεν πρόκειται ποτέ να σταμα-
τήσει. Τα ατελείωτα τραγούδια της οργής, θ’ ακούγονται
συνέχεια από εκείνη. Για τον φόνο του πατέρα της. Του
σκίσαν το κεφάλι με μια πέλεκυ. Η μάνα της κι ο άνανδρος
ο εραστής της. Πώς να συζεί με τους φονιάδες; Πώς να
αφήσει τη ζωή της να χαθεί; Πώς μια γυναίκα σαν εκείνη;

Πώς αλλιώς να κάνει; Πώς θα φυτρώσει μέσα της, ένα
κλωνάρι αγαπημένο; Αν δεν αστράψει απάνω απ’ τους φο-
νιάδες. Αν δεν μεσουρανήσει πάνω απ’ τους γελαστούς
εχθρούς. Άμα δεν λύσει με ορμή το σκοτάδι.

Η παράσταση αποτελεί ένα ταυτόχρονα θεατρικό και μου-

σικό γεγονός. Οι ηθοποιοί αντλούν πληροφορίες από την

ρυθμικότητα του κειμένου και μεταβολίζουν, με το σώμα

και τη φωνή, σε θεατρική δράση, τον ήχο και το ρυθμό του

ποιητικού λόγου. Με όχημα την μουσική, δημιουργούν, μια

δυναμική πλατφόρμα αναπαράστασης  και αναδεικνύουν

το συγκινησιακό πεδίο της αρχαίας τραγωδίας.  

Διασκευή βασισμένη στη μετάφραση του Γ. Χειμωνά, Άρης Μπινιάρης

Σκηνοθεσία/ Δραματουργία Άρης Μπινιάρης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:  Τετάρτη-Κυριακή: 21.15

Θέατρο Τέχνης, Φρυνίχου 14, Πλάκα, 210 3222464

- Πιτσαρία Vera Napoli?

- Όχι…. Google πίτσα.

- Α, συγγνώμη λάθος!

- Όχι, Εμείς είμαστε, αλλά μας αγόρασε η Google!

- Οk. Μπορώ να παραγγείλω να μου φέρετε μια πίτσα στο

σπίτι;

- Βεβαίως…. Θέλετε την συνηθισμένη;

- Την συνηθισμένη; Και πώς ξέρετε πια πίτσα παραγ-

γέλνω συνήθως;

- Από το νούμερο που καλέσατε. Τις τελευταίες 9 φορές

παραγγείλατε πίτσα καλοψημένη με σαλάμι πικάντικο.

Μισό λεπτό παρακαλώ…… Οκ σας βρήκα! Μπορώ να σας

προτείνω αυτήν την φορά πίτσα με ρόκα και ντοματίνια.

- Όχι δεν μου αρέσουν τα λαχανικά!

- Η χοληστερίνη σας όμως είναι πολύ υψηλή!

- Και εσείς πώς το ξέρετε;

- Είχατε ζητήσει να σας στείλουν τις απαντήσεις των εξε-

τάσεων online και τις δημοσιεύσατε!

- Δεν θέλω πίτσα με ρόκα… άλλωστε παίρνω φάρμακα!

- Δεν τα παίρνετε κανονικά όμως…. πριν 4 μήνες αγορά-

σατε ένα κουτί με 30 χάπια στο φαρμακείο, κάτω από το

σπίτι σας, και δεν ξαναγοράσατε!

- Αγόρασα από άλλο φαρμακείο!

- Δεν φαίνεται από την πιστωτική σας κάρτα.

- Πλήρωσα μετρητά.

- Δεν φαίνονται τέτοιες αναλήψεις στο λογαριασμό σας.

- Έχω άλλες πηγές μετρητών.

- Δεν προκύπτει από τη φορολογική σας δήλωση, εκτός

και αν είναι μαύρα!!!

- Μα τέλος πάντων τι θέλετε από μένα; Φτάνει με όλη

αυτή την τεχνολογία! Θα πάω σ ένα νησί εξωτικό και ερη-

μικό χωρίς ιντερνέτ και χωρίς τηλέφωνο για να μην μπο-

ρείτε να με κατασκοπεύετε!

- Καταλαβαίνω…. Ανανεώστε το διαβατήριο σας έχει

λήξει εδώ και 5 ημέρες!!!.

Συζητούν ο σκύλος και η μύγα.
― Mύγα: τί ράτσα είσαι;
― Σκύλος: λυκόσκυλο.
― Πώς γίνεται αυτό;
― Ο πατέρας μου ήτανε λύκος και η

μάνα μου σκύλος. Εσύ τί είσαι;
― Αλογόμυγα
― Ε, τώρα λέμε μ...κίες.

Αποστάγματα σοφίας...

Μία ματιά στο κοντινό μέλλον μας

Αναζητώντας τις ρίζες!

Από πού ερχόμαστε;
η φύση μόνο ξέρει...
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Θα ξεκινήσω από την «Ιστορική

Αλήθεια», όπως η ΟΙΕ την αντι-

λαμβάνεται. Αντιπαραθέτω ότι μονοπώ-

λιο «Αλήθειας»  δεν υπάρχει. Όπως δεν

υπάρχουν και αλάνθαστοι συγγραφείς,

μελετητές, ερευνητές κλπ. Μόνον ο

Πάπας ισχυρίσθηκε κάποτε το «αλά-

θητο» του εαυτού του και έλεγε σαφώς

ψέματα για να καλύψει τις όποιες αυ-

θαιρεσίες του.

Κάτι ανάλογο επιχειρεί και η ΟΙΕ: Κά-

λυψη αυθαίρετων και ανερμάτιστων

συμπερασμάτων, που εύκολα βαφτίζει

«ιστορική Αλήθεια». Και χαρακτηρίζει

λανθασμένες τις «βεβαιότητες» που

αναλύονται και καταγράφονται στο βι-

βλίο. Όμως δεν είναι… 

Για το άλλο δημοσίευμα, που αφορά τη

«σύντομη βιβλιοκριτική», θα προσθέσω

ότι η κριτική είναι δικαίωμα και το σέ-

βομαι απόλυτα. Κι επί πλέον, την κρι-

τική τη θεωρώ εποικοδομητική, όταν

ασκείται με νηφαλιότητα και είναι πι-

θανό να βελτιώσει τα πορίσματα του

κάθε «κρινόμενου».

Εντούτοις και πέραν αυτών που υπο-

γράφει η ΟΙΕ στο περί «βιβλιοκριτικής»

σημείωμά της, «κριτική» από την

Ομάδα Ιστορικής Έρευνας (ΟΙΕ), έχω

υποστεί τόσο στη διάρκεια της Δημοτι-

κής Ημερίδας της 8-10-2017, που συμ-

πυκνώνεται στη δημόσια (δυστυχώς)

εκφρασθείσα άποψη μέλους της να

«κάψω τα βιβλία μου», όσο και σε όλο

το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα

μέχρι σήμερα (θυμίζω τον αποκλεισμό

δημοσίευσης σχολίων μου στην ιστοσε-

λίδα της, την απαγόρευση υποβολής

ερωτήσεων στην Επιστημονική συνάν-

τηση ΝΑ Αττικής στο Μαρκόπουλο

κ.ά.)! Επειδή όμως ουδεμίαν είχα ή έχω

πρόθεση αφενός μεν να σιωπήσω κι

αφετέρου να … κάψω τα βιβλία μου,

πρόσθεσα ένα ακόμα –σε συνεργασία

με τον Ιστορικό Μιχάλη Λυμπεράτο-

που, όπως πιστεύω, δίνει απαντήσεις

σε όλους και για όλα και που προφανώς

έχει ενοχλήσει. 

Θα ξεκινήσω από το σημείωμά της 29-

10-2019 (βιβλιοκριτική) και την ανα-

φορά της ΟΙΕ στην «ανεύρεση πέντε
Γερμανών που φονεύθηκαν στο Κο-
ρωπί την παραπάνω ημερομηνία». Και

ότι «τα δελτία θανάτου τους, […] βρί-
σκονται ήδη στη διάθεση του Δήμου
Κορωπίου». Προσθέτοντας ότι το θέμα

«ανακοινώθηκε στην επίσημη τελετή
μνήμης, της 9 Οκτωβρίου 2019».

Η απορία που εγείρεται είναι (α) γιατί

τα ευρήματα δόθηκαν στο Δήμο και

δεν ανακοινώθηκαν σε ευρύτερο

κύκλο, όπως θα έκανε κάθε συνεπής

και έντιμος ερευνητής; 

Και (β) αυτό που ανακοινώθηκε κατά

την «επίσημη τελετή μνήμης» ΔΕΝ συ-

νιστά τεκμηρίωση κι ούτε για ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΟΝΙΚΗ ανακοίνωση πρόκειται. Για

δύο λόγους: α) Ο Δήμαρχος δεν είναι

μέλος της Ομάδας, κάτι που τόσον ο

ίδιος όσο και η ΟΙΕ έχουν επισήμως δη-

λώσει. Εκτός εάν εγώ έχω καταλάβει

… λάθος. β) Τα όσα ο Δήμαρχος «ανα-

κοίνωσε στην επίσημη τελετή μνήμης»

δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέρος ενός

πανηγυρικού λόγου, παρόμοιου με αυ-

τούς που κατ’ έτος εκφωνούνται, με τη

διαφορά ότι ο φετινός (2019) περιείχε

μια … «ρουκέτα» που η ΟΙΕ –αναπόδει-

κτα για τους πολλούς- τού «διέθεσε».

Και όλοι γνωρίζουν –έτσι πιστεύω- ότι

οι πανηγυρικοί λόγοι δεν είναι επιστη-

μονικές ανακοινώσεις, ούτε αντιμετω-

πίζονται ως τέτοιες. 

Και για να τελειώνουμε –προσωρινά- με

τους νεκρούς Γερμανούς, που, όπως

ισχυρίζεται η ΟΙΕ, βρέθηκαν «στα αρ-
χεία της γερμανικής υπηρεσίας στρα-
τιωτικών νεκροταφείων, τα ονόματα
πέντε (5) Γερμανών στρατιωτικών, οι
οποίοι εφονεύθησαν στις 8 Οκτωβρίου
1944 στο Κορωπί, και βρίσκονται θαμ-
μένοι στο γερμανικό στρατιωτικό νε-
κροταφείο του Διονύσου», θα πρέπει

να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

Στο προοίμιο των συναφών καταστά-

σεων των νεκρών Γερμανών, που έχει

συνταχθεί από τη Γερμανική Υπηρεσία

Στρατιωτικών Νεκροταφείων, γίνεται η

εξής επισήμανση: “Κατά την διάρκεια
των πολεμικών επιχειρήσεων του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με τους χι-
λιάδες Έλληνες και σύμμαχους που
έχασαν τη ζωή τους, σκοτώθηκαν και
15.000 Γερμανοί στρατιώτες. Η εμπό-
λεμη κατάσταση δεν έδινε χρόνο για
ιδιαίτερες ταφικές διαδικασίες. Οι Γερ-
μανοί στρατιώτες ετάφησαν με άμεσες
ενέργειες τα χρόνια εκείνα, ομαδικά
σε 437 διαφορετικές περιοχές σε όλη
την χώρα. Κυρίως σε ομαδικούς τά-
φους δίπλα στα πεδία των μαχών ή σε
κοντινή απόσταση από εκκλησίες. Με
αίτημα του Λαϊκού Συνδέσμου Γερμα-
νικής Μέριμνας Πολεμικών Τάφων και
με συνεργασία της ελληνικής κυβέρνη-
σης ξεκινάει τον Απρίλιο του 1959 η
περισυλλογή των Γερμανών νεκρών
στρατιωτών ανά την Ελλάδα. Οι εργα-
σίες περισυλλογής και φύλαξης των

οστών είχαν ολοκληρωθεί μόλις ένα
χρόνο αργότερα”. Δηλαδή το 1960!

Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό, πως είναι

αδύνατο να ετάφησαν εξ αρχής σ’ ένα

Νεκροταφείο που τότε, το 1944, δεν

υπήρχε. Γεννιούνται, συνεπώς, τα ερω-

τήματα: Πού είχαν ταφεί αρχικά; Πότε

τα οστά τους μεταφέρθηκαν (αν μετα-

φέρθηκαν) στο Διόνυσο και, κυρίως,

από πού; 

Διότι, πέραν της ανωτέρω επισημάν-

σεως, η περιγραφή του Νεκροταφείου

–από την ίδια υπηρεσία- μας πληροφο-

ρεί ότι υπάρχουν και «Τρεις διαφορετι-
κοί χώροι (αυλές) που περιβάλλουν
στην μέση τα ταφικά μνημεία.[…] Σε
κάθε μία από αυτές τις αυλές (χώ-
ρους), υπάρχουν αναμνηστικές πέτρι-
νες πλάκες που περιέχουν τα ονόματα
από τους 843 στρατιώτες που αγνο-
ούνται και δεν βρέθηκαν ποτέ τα οστά
τους» (σ.σ. επισήμανση δική μου).

Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διευκρι-

νισθούν όλα αυτά ώστε να καταλά-

βουμε το Τι ακριβώς έχει συμβεί και Τι

ακριβώς έχει «ανακαλύψει» η σχετική

έρευνα της ΟΙΕ.

Σχετικά δε με «τον αρχαιότερο στο

βαθμό εξ αυτών (σ.σ. των νεκρών), τε-

χνικό επιλοχία (Oberfeldwebel) Γκέρ-

χαρντ  Γκολντνάου (Gerhard Goldnau),

μας λέει η ΟΙΕ  ότι διασταυρώθηκε η

πληροφορία θανάτου του στο Κορωπί,

στις 8 Οκτωβρίου 1944. 

Ωστόσο στο σχετικό Δελτίο δεν φαίνε-

ται ακριβώς αν πρόκειται για τόπο θα-

νάτου (place of Death) ή για τόπο

εξαφάνισής του με συνέπεια να φέρε-

ται  ως αγνοούμενος (becοming mis-

sing). Διότι δεν έχει διαγραφεί η μία εκ

των δύο παρατιθέμενων εκδοχών στο

σχετικό δελτίο.

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ

«ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Γράφει ο Θωμάς Σ. Πρόφης (Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας)

Δύο δημοσιεύματα της Ομάδας Ιστορικής Έρευνας (ΟΙΕ) αναρτήθηκαν στον

ιστότοπο https://koholocaust.blogspot.com/ με θέματα «Η ιστορική αλήθεια.

Ποιός έκαψε το Κορωπί στις 9 Οκτωβρίου 1944», στις 26-10-2019, το ένα (με

αναδημοσίευσή του στο https://www.fractalart.gr/ και στο http://www.meso-

gianews.gr/koropi/12890.htm) και «Μια σύντομη βιβλιοκριτική», στις 29-10-

2019, το δεύτερο. 

Αμφότερα είχαν αντικείμενο το βιβλίο «Ο Ένοπλος Δωσιλογισμός και η

“Αναίμακτη” Απελευθέρωση, τα Γεγονότα του Κορωπίου 9-10-1944» των Μ.

Λυμπεράτου και Θ. Πρόφη, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2019 απ’ τις εκ-

δόσεις ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ.

Προφανές «ερέθισμα» των δημοσιεύσεων αυτών ήταν η επιτυχής παρουσίαση

του βιβλίου, που έγινε στο Κορωπί στις 13-10-2019, σε ιδιωτικό χώρο, μετά

από την «περιπέτεια» της παράλογης, προκλητικής και παράνομης άρνησης

του Δημάρχου Κορωπίου για παραχώρηση οιουδήποτε δημοτικού χώρου (είχε

αιτηθεί, από 5-8-2019, το Αμφιθέατρο του Δημαρχείου). 

Και επειδή η «επιχειρηματολογία» της ΟΙΕ αφορά αποκλειστικά τα δικά μου

κείμενα (ούτε καν «αγγίζει» το κείμενο του κ. Μ. Λυμπεράτου –με τι προ-

σόντα, άλλωστε;), οφείλω να δώσω τις σχετικές απαντήσεις μου.

Δελτίο θανάτου του ενός εκ των πέντε Γερ-
μανών που σκοτώθηκαν στο Κορωπί, στις
8 Οκτωβρίου του 1944.
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Πόσο μελάνι  έχει χυθεί για τη δημιουργία Κέντρου

Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμι-

δος, πόσες συγκεντρώσεις (αρνητικές), πόσες συνε-

δριάσεις δημοτικών συμβουλίων (εκρηκτικές)!

Χάθηκαν πολύτιμα χρόνια, χάθηκαν μεγάλα κονδύ-

λια.

Eίναι χαρακτηριστικό το φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, που

κυκλοφόρησε μετά από ένα εκρητικό δημοτικό  συμ-

βούλιο με θέμα την αποχέτευση.

30 Σεπτεμβρίου 2013. Ο κόσμος είχε γεμίσει αίθου-

σες, διαδρόμους, αύλειο χώρο και σκάλες ενάντια

στη δημιουργία ΚΕΛ στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου, ήταν υπέρ της δη-

μιουργίας του και εισηγήθηκε την υπογραφή «του
συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΥΔΑΠ
και το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος για την επίλυση του
αποχετευτικού ζητήματος του Δήμου».
Την είχε ονομάσει «μία ιστορική ημέρα», και πράγ-

ματι ήταν ιστορική, όχι για την απόφασή της, αλλά

για την απόρριψη της αποχέτευσης, επιμένοντας ότι

τα λύματά τους πρέπει να πάνε στην Ψυττάλεια. Η

πρόταση καταψηφίστηκε με 15 κατά και 14 υπέρ.

Αξίζει να θυμηθούμε τα λόγια του, που σήμερα σπα-

νίζουν από δημάρχους: «...δεν με ενδιαφέρει ο “θρό-
νος” του Δημάρχου περισσότερο από το συμφέρον

του Δήμου και της κοινωνίας. Τρία σχεδόν χρόνια
τώρα, υπεύθυνα και συστηματικά ασχολούμαστε ως
δημοτική αρχή με την επίλυση του αποχετευτικού.
Εξετάσαμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις, εξαντλή-
σαμε κάθε έννοια διαλόγου και διαβούλευσης.
Σήμερα θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε ένας την προ-
σωπική του εύθυνη. Μία ευθύνη που δεν σχετίζεται
με το προσωπικό του οικονομικό ή πολιτικό όφελος.
Μία ευθύνη που αφορά το μέλλον ενός τόπου που
διαρκώς βρίσκεται θεατής των εξελίξεων», είχε επι-

σημάνει ο δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου, αλλά δεν

έπεσε σε ώτα ακούοντα. Είχαν κλείσει όλοι τα αυτιά

τους και φώναζαν συντονισμένα “να πάνε στην Ψυτ-
τάλεια”.

Αλλά όπως λέει ο λαός “Κάλιο αργά παρά ποτέ”,  και

ήρθε η πλήρωση του χρόνου, κατάλαβαν οι πολίτες

την αδήρητη ανάγκη και η αποχέτευση είναι πλέον

γεγονός στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος.

Ήδη η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε διαγωνισμό για

την «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών με-

ταφοράς ακαθάρτων, σε περιοχές του Δήμου Σπάτων

- Αρτέμιδας, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή

δικτύων ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες Σπά-

των και Αρτέμιδας, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέλος Φε-

βρουαρίου» και αναμένεται η υπογραφή συμβάσεων

εντός του τρέχοντος έτους.

Αλλά το θέμα προχώρησε παρακάτω, με καλύτερους

όρους για επαναχρησιμοποίηση του υπολείμματος και

υπεγράφη «Σύμφωνο Συναντίληψης και Συνεργασίας

Περιφέρειας Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμων Ραφήνας

- Πικερμίου, Σπάτων - Αρτέμιδας για την επαναχρη-

σιμοποίηση των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής»

Η αξιοποίηση των επεξεργασμένων εκροών από το

νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας

Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδας, αποτέλεσε κεν-

τρικό αντικείμενο του συμφώνου της συναντίληψης

και συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής,

ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου, Σπάτων

- Αρτέμιδας. 

Σύμφωνο συναντίληψης

και συνεργασίας

Το σύμφωνο υπέγραψαν στα γραφεία της Περιφέ-

ρειας Αττικής (21.1.20) ο Περιφερειάρχης Γ. Πατού-

λης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Χ.

Σαχίνης, ο Δήμαρχος Ραφήνας -Πικερμίου Β. Μπουρ-

νούς και ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας Δ. Μάρκου.

Παρόντες στην υπογραφή του συμφώνου ήταν επί-

Eκκίνηση για το αποχετευτικό έργο
Πικερμίου - Ραφήνας και Σπάτων - Αρτέμιδας 

Το πρωτοσέλιδο της ΕΒΔΟΜΗΣ φ. 802/5/10/13, μετά την
απόφαση του Συμβουλίου.

Από αριστερά: ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Δημ. Μάρκου, ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, ο Διευθύνων σύμβουλος
της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνης και ο δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Β. Μπουρνούς.
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Το Elenisymban personal training
έχει σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες, στη φυσική και

την πνευματική τους υγεία, μέσα από το χορό.

Η  ανανέωση, επιτυγχάνεται με ευχάριστο τρόπο, βοη-

θώντας στην αυτοσυγκέντρωση και στον κινητικό συν-

τονισμό.  Με την ψυχική υγεία που μας χαρίζει ο χορός,

αποκαθίσταται η αυτοεκτίμηση, η εμπιστοσύνη, η

ασφάλεια και η αγάπη στον εαυτό μας, καθιστώντας

έτσι την επανασύνδεση με την ομορφιά της ζωής και

της ύπαρξής μας ως γυναίκα. 

Πριν ξεκινήσουμε τη κοινή μας προσπάθεια, θα ξέρουμε

ποια είναι τα προβλήματά μας και  θα κάνουμε μια εξειδι-

κευμένη δουλειά στους εθνικούς θηλυκούς χορούς.  Δεν

έχει σημασία πόσο χρονών είστε ή αν νομίζετε ότι δεν ξέ-

ρετε πώς να χορέψετε. Στο ζεστό, οικογενειακό περιβάλ-

λον μας θα νιώθετε σαν στο σπίτι σας. 

Βρείτε μια ώρα την ημέρα μόνο για εσάς. τα εξει-

δικευμένα μαθήματα μας, ενός ή δυο ατόμων θα
ανανεώσουν τη γυναίκα μέσα σας. 

Καλέστε μας 6946105188

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Call me
6946105188

σης η Βοηθός Γενική Διευθύντρια Έργων Ανατολικής

Αττικής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Τζίνα Στεφανάκου και ο Προ-

ϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας

Αττικής Δ. Δρόσης.

Με βάση το κείμενο του συμφώνου συνεργασίας,

όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές αποδέχτηκαν να προ-

βούν σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην επανα-

χρησιμοποίηση των παραγόμενων αστικών λυμάτων

της Ανατολικής Αττικής για άρδευση καθώς και για

αστική και περιαστική χρήση, σύμφωνα με το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο. 

Με αφορμή την υπογραφή του συμφώνου συναντίλη-

ψης και συνεργασίας ο Περιφερειάρχης Αττικής επι-

σήμανε: «Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή ο

σεβασμός στο περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά και οι-

κονομικά οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση των

εκροών από τα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής είναι ιδι-

αίτερα σημαντικά. 

Περιφέρεια, Δήμοι και ΕΥΔΑΠ συνεργαζόμαστε

στενά, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνο-

λογίες αιχμής για να προστατέψουμε την υγεία των

πολιτών και το περιβάλλον. Στις προτεραιότητές μας

είναι η υλοποίηση σημαντικών έργων και υποδομών

τα οποία θα αναβαθμίσουν την Αττική». 

Kατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στο

αποχετευτικό έργο των περιοχών Πικερμίου – Ραφήνας

και Σπάτων – Αρτέμιδας. Το έργο «Συλλογή, επεξεργα-

σία λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων

– Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επε-

ξεργασμένων εκροών» έχει συνολικό προϋπολογισμό

270 εκ. € περίπου και χρηματοδοτείται από πόρους του

Ταμείου Συνοχής. Πρωταρχικός σκοπός του έργου είναι

η συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΚ σχετικά με την

αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων, ενώ στρατηγι-

κός στόχος του έργου είναι και η επαναχρησιμοποίηση

των εκροών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)

για αστική - περιαστική χρήση και για άρδευση γεωργι-

κών εκτάσεων. Η δημοπράτηση των έργων από την

ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει ήδη εκκινήσει. 

Το παραγόμενο ανακτημένο νερό από την επεξεργα-

σία των λυμάτων από το εν λόγω ΚΕΛ θα είναι υψη-

λής ποιότητας, ασφαλές για την υγεία των πολιτών

και θα είναι κατάλληλο για έναν μεγάλο αριθμό χρή-

σεων, όπως είναι η άρδευση καλλιεργειών, χώρων

αναψυχής (πότισμα γκαζόν, γηπέδων γκόλφ, πάρκων,

προαυλίων κ.α.), η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η

αστική χρήση (π.χ. πυροπροστασία). 

Μένει ο Σαρωνικός

Με το έργο αυτό καλύπτεται πλέον η Ανατολική Ατ-

τική στο μεγαλύτερο ποσοστό των πόλεών της με

αποχετευτικό δίκτυο.

Μένει βέβαια απέξω ο Δήμος Σαρωνικού που έχουν

δείξει οι δήμαρχοί του παλινωδίες στο θέμα.

Ο προηγούμενος δήμαρχος Γ. Σωφρόνης, θέλησε να

προχωρήσει σε δημιουργία ΚΕΛ , προκειμένου να κα-

λύψει όλο το Δήμο, ο νυν, και πολλών τετραετιών δή-

μαρχος, Πέτρος Φιλίππου επιμένει στη μεταφορά

τους στην Ψυττάλεια.

Ο χρόνος βέβαια περνάει και είναι εις βάρος του Δήμου

και της θάλασσας που μολύνεται από τους βόθρους... 

Aννα Μπουζιάνη
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Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο ΕΚΛΑΪΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ο ΑΔΟΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ο ΦΙΛΟΘΕΑΜΩΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

«Ἀθορυβήτως ζῆν καί θνῄσκειν»

Όποιος δεν είναι συστημικός, τον τρώει η “μαρμάγκα”

ΣΧΟΛΙΟ: Όποιος δεν εξυπηρετεί το σύστημα και δεν το

υπακούει πιστά, αυτό τον αποβάλλει ως ξένο σώμα, τον

εξαφανίζει, τον εξαϋλώνει, χάνει την υλική του υπόσταση,

διατηρεί όμως στο ακέραιο την πνευματική τοιαύτη, που

είναι και η σημαντικότερη, και δεν απο-πνευματώνεται.

Η Αξιοπρέπεια και η Αξιοκρατία στοιχίζει πολύ ακριβά
στον τόπο μας, γι’ αυτό και σπανίζει.
Εμβρόντητος πληροφορήθηκα τη Δευτέρα, 20/1/2020, τον

αδόκητο θάνατο του ομότιμου Καθηγητού μου της Αρ-

χαίας Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, του τέως κοσμήτορος της Φι-

λοσοφικής Σχολής Αθηνών και νυν προέδρου του

Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός” για δεύτερη θητεία

(2017-2020), Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη.

Ήταν βασικός πυλώνας του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτι-

σμού και πρέσβης λαμπρός της διάδοσης και ανάδειξής

του σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, όπου προ-

σκεκλημένος τον δίδαξε με νηφαλιότητα, χωρίς εξάρσεις

και ακρότητες, τοποθετώντας τον στις πραγματικές του

διαστάσεις. Διαπρύσιος κήρυκας της Εθνικής Ενότητας,

της Εθνικής Συνείδησης, της Εθνικής Ταυτότητας και της

Συνέχειας του Ελληνισμού.

Μέσα σε ένα χρόνο, δυστυχώς, η πατρίδα μας στερήθηκε

του μεστωμένου πατριωτικού λόγου και της αληθινής

φωνής δύο σύγχρονων αληθινών και γνήσιων Φιλοσόφων

και Μεγάλων Δασκάλων του Έθνους, του Σαράντου Ι.

Καργάκου (13-1-2019) και του Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη

(20-1-2020). Εμείς θα τους παρομοιάζαμε με τους αρχαί-

ους Φιλοσόφους μας Πλάτωνα και Αριστοτέλη, χωρίς

αυτό να αποτελεί σχήμα υπερβολής αλλά κατασταλαγ-

μένη γνώση και γνώμη εξ ιδίας προσωπικής εμπειρίας και

γνωριμίας.

Με τον αείμνηστο Καθηγητή μου Εμμανουήλ Μικρογιαν-

νάκη είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ, επί δεκα-

τέσσερα χρόνια, από το 2002 ως το 2015, οργανώνοντας

τις διαλέξεις του στον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός”,

στα επιμέρους θέματα του σεμιναριακού του κύκλου υπό

το γενικό τίτλο: “ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ”.

Για να καρπίσει η πλούσια πνευματική κληρονομιά που μας

άφησε, γραπτή και προφορική, οφείλουμε εμείς πρώτα να

την αποδεχθούμε και ύστερα να τη μεταλαμπαδεύσουμε

στις επόμενες γενιές. Μόνο έτσι θα τιμήσουμε έμπρακτα

την ανεκτίμητη προσφορά του στην Παιδεία και τα Γράμ-

ματα καθώς και τη μνήμη του.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

διακρινόταν ως:

― Ανατροπεύς των πριν δεδογμένων

― Κήρυκας του “μεσεύσειν” κι όχι του μεσιτεύειν και μι-

σείν.

― Εραστής του κύκλιου σχήματος. Όπως ξεκινούσε την

ομιλία του, έτσι ακριβώς και την ολοκλήρωνε.

― Μοναδικός Διαλέκτης χωρίς χειρόγραφο και σημει-

ώσεις.

― Πρεσβευτής του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλα τα μήκη

και πλάτη της οικουμένης.

― Άριστος αναλυτής του Θουκυδίδη, του Πλάτωνα και του

Αριστοτέλη.

― Βαθύς και από στήθους γνώστης όλης της Αρχαίας Ελ-

ληνικής Γραμματείας και της Ελληνικής Πατρολογίας (Pa-

trologia Graeca).

― Διαλέκτης 150 διαλέξεων ετησίως. Το ήμισυ του έτους

διαλεγόταν διδάσκων. Αριθμός ρεκόρ για την εποχή μας.

Φίλοι Αναγνώστες, Συναντιλήπτορες και Συμπορευτές,

σας παραθέτω απόσπασμα μιας διάλεξής του, ως ελάχι-

στο φορο τιμής και μνήμης, μια διάλεξή του με θέμα

“ΑΡΧΗ και ΕΡΚΟΣ”, την οποία απομαγνητοφώνησα,

καθώς ο Καθηγητής, ως γνωστόν, δεν χρησιμοποιούσε

χειρόγραφο.

«...Είναι ωραίο να ασχολείται κανείς με φιλοσοφικά θέ-

ματα. Να συγχορεύει στο κοσμικό θαύμα. Να’ναι συγχο-

ρευτής και συνωδός, όχι συνοδός, ήτοι να συνάδει στον

κοσμικό χώρο. Να γίνεται ένα μέρος αυτής της Αρμονίας.

Αλλά ασχολούμεθα και με τα γήινα, και είναι αναγκαίο.

Για να είναι κανείς φιλόσοφος πραγματικός και γνήσιος,

όπως έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, πρέπει αυτό

που θέλει να διατυπώσει, να μπορεί να το αποδείξει ή να

το εδραιώσει. Να δώσει λόγο και να τον συντάμει πάρα

πολύ καλά. Να τον κάνει πολύ σύντομο, όχι εκτεταμένο.

Αλλά και οι Φιλόσοφοι έχουν υποχρεώσεις, το να’ναι κα-

νείς γνήσιος Φιλόσοφος πρέπει να έχει πρωτίστως το πε-

ρίφημο “λακωνίζειν” και είναι πρόβλημα αν το λακωνίζειν

εστί φιλοσοφείν ή το φιλοσοφείν εστί λακωνίζειν.

Ασχολούμεθα πάντοτε με το θέμα της Αρχής. Ανέκαθεν

ακούμε ότι η Φιλοσοφία ασχολείται με τις αρχές των

όντων. Αυτή ακριβώς η Αρχή μπορεί να ‘ναι πολυμερής,

πολυπλόκαμος. Σε κάθε μέτωπο επιστητού βρίσκουμε οι-

κείας αρχάς. Αναζητούμε τη γενική αρχή των όντων.

Πάρα πολύ δύσκολο θέμα να το εξετάσει κανείς.

Αυτό που μας έλεγε ο φιλόσοφος Καρλ Πόπερ (1902-

1994), ότι κάθε τι που θα διατυπώσει κανείς είναι διαψευ-

στό ή επαληθευτό, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να

κλονιστεί η άποψή σου, γιατί θα ’ρθει κάποιος άλλος με

argumenta (=επιχειρήματα) να στην ανατρέψει ή να την

κλονίσει. Δεν υπάρχει κάτι απόλυτο, “αι δόξαι” όλες θα

ήταν αληθινές, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές

δόξες (= γνώμες) είναι απόδειξη ότι δεν μπορούν να’ναι

αληθινές. Μία θα ’ναι αληθινή ή καμμία. Άρα όλες έχουν

βαθμό πιθανότητας.

Αν πω ότι η Αρχή έχει σχέση με μια έννοια, η οποία στη

σημερινή γλώσσα είναι πλοκή/διαπλοκή, όσα λένε για

κάθε Αρχή και Εξουσία ότι είναι διαπλοκή, ευτέλεια, χα-

μέρπεια, δολιότητα. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί, να έχει

κάποια βάση; Κοιτάξτε τι απλό είναι πράγματι. Λέω ότι στη

συνείδηση του κόσμου, Αρχή είναι Εξουσία και πλοκή

ένας άλλος νοηματικός κύκλος. Έχουν σχέση; Βρίσκω

ότι έχουν ετυμολογική σχέση. Είναι λέξεις ομόρριζες.

Ἀρκ-, ἀρχ-ή και (ἡ) ἄρκυς - υος που θα πει το δίκτυο, η δο-

λιότητα. Άρα οποιοσδήποτε είναι άρχ -ων πρέπει να ασκήσει

την εξουσία του ή να την επαυξήσει χρησιμοποιών  διάφορα

δόλια μέσα κατ’ ανάγκην. Άρα οι δύο λέξεις όχι μόνο έχουν

σχέση μεταξύ τους Αρχή και Ἄρκυς, αλλά έχουν ομορριζία.

Αυτή η περίφημη λέξη ἄρκυς είναι συνήθης στα αρχαία ελ-

ληνικά κείμενα, ιδίως στον Αισχύλο.

Γυρίζει ο Αγαμέμνων από την Τροία, τον παραλαμβάνει η

γυναίκα του η Κλυταιμνήστρα και με ἄρκυν τον έδεσε και

τον εφόνευσε. Σε ἄρκυν επίσης πέφτει η Ελένη (2) φορές

μάλιστα. Κάθε ένας από μας στήνει κάποιους μηχανισμούς

για να ελέγχει τους πέριξ, να ’χει διάφορες σχέσεις, δη-

μιουργεί την περίφημη ἀρκυοστασία (= στήσιμο δικτύων)

και αυτής της ἀρκυοστασίας πρέπει να ’ναι φρουρός

ἀρκυωρός, όπως ο θυρωρός, ο πυλωρός, ο υλωρός. Άρα

στήνει καθένας το δίκτυο στις σχέσεις του με τον υπό-

λοιπο κόσμο, προσπαθεί να επαυξήσει τον κύκλο του και

να έχει μια Ἐπ-άρκεια πάνω σ’ αυτό. Άρα και η λέξη ἄρκυς

και ἀρκέω -ῶ και το λατινικό arceo είναι ετυμολογικώς οι

ίδιες λέξεις όχι μόνο της Ελληνικής, αλλά και της Λατινι-

κής. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα ότι το ἀρκέω -ῶ ση-

μαίνει έχω επαρκή οπλισμό, επαρκή δίκτυα να δελεάσω

τους άλλους και να τους πιάσω, να τους δέσω. Διότι

ἄρκυς είναι το δίκτυον, λέει το Ετυμολογικό Λεξικό, το

οποίο  τοποθετούν προς θήραν λεόντων. Και η αρχή που

θέλω να ασκήσω και να απλώσω τη δυνατότητα ή τα δί-

χτυα μου να αρπάξω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο

και να τον δέσω, φτάνει φυσικά μέχρι ενός ορίου και κα-

θένας θέλει τα όρια αυτά να ’ναι πολύ μακρινά - αρχή να

’χει μεγάλη επικράτεια. Αυτό ακριβώς το τέρμα στο οποίο

φτάνει η Αρχή και η Εξουσία μου είναι το περίφημο, που

με ερώτησες ἕρκος, που θα πει τέρμα/φράγμα. «Ποῖον
ἔπος φύγεν ἕρκος οδόντων» (Όμηρος), ποιος είναι ο

λόγος που έφυγε από το φράγμα των οδόντων. Αλλά είναι

και μια μάνδρα και καθένας θέλει να ’ναι ηγέτης στη μάν-

δρα του και να ’ναι πολύ εκτεταμένη στην οποία ο ίδιος

να’ναι αρχιμανδρίτης.

Άρα το ἕρκος είναι το όριο στο οποίο μπορεί να φτάσει κα-

νείς. Και ο καθένας επιδιώκει τα όρια της αρχής του να ’ναι

πολύ μεγάλα, και να έχει τους άλλους μέσα σ’ αυτό το ἕρκος

το δικό του, τη μάνδρα του, να τους έχει εγκλείσει και να

τους ελέγχει, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το

“εἰσιέναι” και το “ἐξιέναι”. Όλους τους άλλους να τους έχει

μέσα,  ἕρκος < είργω = κλείνω ή εμποδίζω την είσοδο ή την

έξοδο, αναλόγως αν έχει το ρήμα ψιλή ή δασεία, εἴργω-
εἵργω πάλι από την ίδια ρίζα, από το ἕρκος.

Φανταστείτε οι άλλοι τους οποίους θέλει να κλείσει μέσα,

είναι οι καθ-ειργμένοι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι καθένας

θέλει να αυξήσει την αρχή του με δόλια μέσα, αλλά δεν

το ομολογεί, φυσικά λέει ότι είναι αγαθά τα φρονήματά

του και οι επιδιώξεις του.

Έλα όμως που στα νεώτερα χρόνια στον 19ο αιώνα, ο

λόρδος Acton (1834-1902) είπε ότι η εξουσία και κάθε

αρχή φθείρει τον άνθρωπο ψυχικώς και η απόλυτη εξουσία

φθείρει, ως διατύπωσε πρώτος ο Πλάτων στο Δ΄βιβλίο

των “Νόμων” του».

Ο Καθηγητής μιλούσε πάντα στις διαλέξεις του για την

«ἀρκυοστασία», τη δικτύωση, τη διαπλοκή, χωρίς όμως

ποτέ να ’ναι ο ίδιος δικτυωμένος, διαπεπλεγμένος, στρα-

τευμένος.

Όσοι θα αναγνώσετε αυτή τη νεκρολογία προς τιμήν και

μνήμην του σεπτού αείμνηστου Καθηγητού μου Εμμ. Μι-

κρογιαννάκη, πιστεύω να αντλήσετε ένα παράδειγμα

προς μίμηση, ώστε να μπορώ να σας απευθύνω επάξια το

παράγγελμα ΑΠΙΤΕ! (= εμπρός, πάμε, φύγαμε) και να γί-

νετε συναγωνιστές και συναμιλλώμενοι στον ίδιον αγώνα

που χάραξε ο κελευθοποιός, πρωτολάτης Καθηγητής μας.

Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε το έργο του, μένοντας πι-

στοί στην ιερή παρακαταθήκη του και θα τη διαδώσουμε

με ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε.

«Αιωνία σου η µνήµη Αξεπέραστε και Αείµνηστε
Καθηγητά ηµών!»

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
In memoriam Professoris mei

Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη
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Υποχρέωση κάθε πολιτικού θεωρώ πως είναι να ενη-
μερώνει τους πολίτες για το έργο που κάνει. Έτσι,
συμπληρώνοντας ένα χρόνο, που ο Δήμαρχος κ. Δη-
μήτριος Κιούσης με έχει επιλέξει ως πρόεδρο της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, όντας
Δημοτικός Σύμβουλος, θεωρώ πως πρέπει να ενημε-
ρώσω πληρέστατα τους συμπολίτες μου για τα πε-
πραγμένα μου στον πρώτο αυτό χρόνο της προεδρίας
μου. Κι αυτό σκοπεύω να κάνω συνέχεια και κάθε έτος
ώστε οι συμπολίτες μου να γνωρίζουν αναλυτικά  για
τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει για το 2019 και
περιληπτικά τι πρόκειται να πράξουμε το 2020.

Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Κορωπίου έχει

παρα πολύ σημαντικές κοινωνικές δομές όπως:  

― το Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης παίδων

(ΚΔΑΠ) και   παίδων ΑΜΕΑ, (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), 

― το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

(ΚΗΦΗ) και 

― το Βοήθεια στο Σπίτι. 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Παίδων (ΚΔΑΠ)
Το καλοκαίρι που μας πέρασε λειτούργησε το Καλο-

καιρινό camp του ΚΔΑΠ σε Κορωπί, Καρελά και για

πρώτη φορά στην Αγία Μαρίνα -που ήταν και ένα

πάγιο αίτημα των κατοίκων της- που καταφέραμε να

υλοποιήσουμε. Το καλοκαιρινό camp του ΚΔΑΠ για

παιδια ηλικίας 5-12 ετών, εξυπηρέτησε πάνω από 400

παιδιά με πλήρη δημιουργική απασχόληση και πλού-

σιο πρόγραμμα (γυμναστική, ζωγραφική, χορός, θέα-

τρο, μουσική, κολυμβητήριο κ.α.)

Ενίσχυση των δομών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό

Στους μόλις 2 μήνες ανάληψης της προεδρίας, εντόπισα

άμεσα κάποια προβλήματα που υπήρχαν και καταφέ-

ραμε να εξασφαλίσουμε την αγορά ολοκαίνουργων μη-

χανημάτων όπως κλιματιστικά, υπολογιστές, εκτυπωτές

κ.τλ. όπως και εργασιών βαψίματος με άμεσο αποτέλε-

σμα την ουσιαστική βελτίωση των εγκαταστάσεων του

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων.

Σημαντικές εκδηλώσεις/δραστηριότητες

Απρίλιο 2019, η σημαντικότερη εκδήλωση στο ΚΔΑΠ.

Ήταν η ημερίδα που διοργανώσαμε με θέμα την ενημέ-

ρωση των γονέων για τον «σχολικό εκφοβισμό» το λε-

γόμενο κοινώς μπούλινγκ, με πολύ σημαντικούς και

εξειδικευμένους επιστήμονες στο πάνελ, που ανέλυσαν

το φαινόμενο αυτό και τους τρόπους αντιμετώπισής του. 

Τον Μάρτιο του 2019 με καλεσμένο τον γνωστό καλλι-

τέχνη Διονύση Τσακνή, οργανώσαμε αποκριάτικο πάρτυ

για τα παιδιά του ΚΔΑΠ. Επίσης εκδηλώσεις παρουσία-

σης των δραστηριοτήτων των παιδιών τον Μάρτιο και

τον Ιούνιο και φυσικά τη μουσική εκδήλωση με το συγ-

κρότημα «Φωνές από το λιμάνι» τον Νοέμβριο του 2019. 

Το 2019 τελείωσε με τον καλύτερο κι εντυπωσιακότερο

τρόπο, με τις χριστουγιεννιάτικες εκδηλώσεις της Κοινω-

φελούς Επιχείρησης και του ΚΔΑΠ στον κεντρικό πεζό-

δρομο της πόλης μας και την συνεργασία μας με την

ΕΕΒΕΚ (Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων

Κορωπίου). Στα σπιτάκια, στον πεζόδρομο διοργανώσαμε

πλούσιες και καθημερινές εκδηλώσεις για τους μικρούς μας

φίλους από τις 15/12 έως της 31/12 με Άι Βασίλη, ανιματέρς

και πολλές άλλες εκπλήξεις και δραστηριότητες. 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Προτεραιότητά μου, από την στιγμή που ανέλαβα, ήταν

η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δομής ώστε να της δώ-

σουμε νέα πνοή με συγκεκριμένες πολιτιστικές και δη-

μιουργικές δραστηριότητες. 

Δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις έγιναν τον Φεβρουάριο

και το Μάρτιο του 2019. Τον Φεβρουάριο πραγματοποι-

ήθηκε η εκδήλωση για την αναβίωση ποντιακών εθίμων

με τη συνεργασία του Συλλόγου Ποντίων Κορωπίου,

ενώ τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση,

όπου το ΚΗΦΗ επισκέφθηκε και παρουσίασε τις παρα-

δοσιακές φορεσιές, το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου. Το

2019 έκλεισε με πολύ ωραίο τρόπο, αφού τα μέλη του

ΚΗΦΗ οργάνωσαν τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου

δέντρου με χειροποίητα στολίδια.

Η κοινωνική προσφορά του ΚΗΦΗ ήταν επίσης μια ση-

μαντική δωρεά πασχαλινών λαμπάδων στο Φιλόπτωχο

της Εκλλησιας Αγ. Φανουρίου Καρελά. 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πάνω από 70 οικογένειες και συμπολίτες μας που αντι-

μετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, καθημερινά εξυπηρε-

τούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος

«Βοήθεια στο σπίτι». Μια πολύ σημαντική κοινωνική

προσφορά του Δήμου μας, που λειτουργεί αθόρυβα και

προσφέρει σημαντικότατο έργο στους συμπολίτες μας

που το έχουν ανάγκη.

Το 2020 θα είναι ακόμη πιο δημιουργικό
Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες αφού το συγκεκρι-

μένο άρθρο είναι αφιερωμένο στον απολογισμό του

προηγούμενου έτους, περιληπτικά ανακοινώνω πως το

2020 θα είναι για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου

Κρωπίας ακόμη πιο δημιουργικό.

Θα ενισχυθούν περαιτέρω οι δομές, θα αυξηθούν οι πο-

λιτιστικές δραστηριότητες και φυσικά θα έχουμε δυνα-

μική παρουσία στην κοινωνική προσφορά, αρχής

γενομένης με την οργανωμένη παρουσία μας και διορ-

γάνωση εθελοντικών δράσεων αιμοδοσίας όπως έχουμε

ήδη ψηφίσει στο τεχνικό πρόγραμμα της Κοινωφελούς

Επιχείρησης για το 2020 και πολλές άλλες κοινωνικές

δράσεις που θα ανακοινωθούν σταδιακά μέσα στο έτος,

όπως ήδη εμείς έχουμε ήδη προγραμματίσει. 

Εύχομαι καλή χρόνια σε όλους, 
δημιουργική κι επιτυχημένη!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος ΚΕΔΚ, δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου,

Πολιτικός επιστημών, συγγραφέας-ιστορικός ερευνητής 

Ενας δημιουργικός απολογισμός της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κρωπίας
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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ)

Σκέψη και φιλοδοξία του συντάκτη του παρόντος σημει-

ώματος, είναι να δώσει στον μη εξοικειωμένο με το θέμα

αναγνώστη, τη δυνατότητα να πάρει μια ιδέα και σχηματίσει

μια εικόνα, γενική και αδρή και αν θελήσει να εμβαθύνει πε-

ραιτέρω, στα γαλλικά ποιητικά ρεύματα στον 20ο αι. που

σφράγισαν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ποίηση και λογο-

τεχνία, γενικώς.

Είναι παραδεκτό απ` όλους ότι η ποίηση, αλλά και οι άλλες

μορφές και εκφάνσεις των γραμμάτων και τεχνών γενικώς, δια-

μορφώθηκαν με βάση τις αλλεπάλληλες πρωτοποριακές αι-
σθητικές συλλήψεις που βρήκαν εστία έκφρασης στη Γαλλία
και κυρίως στο Παρίσι, όπου τα κύρια σχήματα των ανατρε-

πτικών λογοτεχνικών και ιδίως ποιητικών κινημάτων των, 19ου

και 20ουαι. γεννήθηκαν και βαπτίστηκαν στα νάματα της γαλ-

λικής αισθητικής και διανόησης.

ΑΠΟ ΤΟ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙ.
Η γαλλική επανάσταση, η προϊούσα αστικοποίηση, η δη-

μιουργία νέων κρατών, οι κοινωνικές και πολιτικές ελευθε-

ρίες, η επέκταση της παιδείας, κ.α αλλαγές, επέδρασαν

καταλυτικά στην εμφάνιση, ανάπτυξη και καθιέρωση των

μεγάλων καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών και ιδιαίτερα ποιητι-

κών ρευμάτων του 19ου αι.το πρώτον στη Γαλλία και

ύστερα σε ευρωπαϊκό-παγκόσμιο επίπεδο,τρία δε από τα

πλέον καθοριστικά συνοπτικότατα παρουσιάζονται.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 1789-1850: Ιδεολογικό και καλλιτεχνικό

κίνημα του, 19ου-  αι. που εμφανίσθηκε αρχικώς στη Γερμα-

νία, αλλά εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως στη Γαλλία

και υπόλοιπη Ευρώπη. Σε όλες τις αισθητικές εκφάνσεις του,

προέτασσε την ατομική ευαισθησία έναντι της λογικής και

το φανταστικό έναντι της ανθρώπινης φύσης και πραγματι-

κότητας. Υποστήριζε ότι το υποκειμενικό και το όνειρο είναι

το ασφαλές καταφύγιο του ανθρώπου. Κύριοι Ευρωπαίοι εκ-

πρόσωποί του, οι Ρουσσώ, Σατωμπριάν, Βύρων, Σέλλεϋ,
Νόβαλις, Πούσκιν κ.α.

ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ 1850-1890: Η περί τα 1866-76 έκδοση

στο Παρίσι τριών ανθολογιών με τίτλο “Σύγχρονος Παρνασ-
σός” με ποιήματα νέων ποιητών, καθιερώνουν το ρεύμα

αυτό, ως νέα ποιητική σχολή.Οι παρνασσιστές αντιτίθενται

στη ρομαντική ακαταστασία, αμετροέπεια, υποκειμενισμό,

και αναζητούν τα θέματά τους στη μυθολογία, στην ιστορία

και στους πολιτισμούς και εκφράζονται με ακρίβεια, κλασ-

σική ισορροπία και ηχητικό μέτρο. Κύριοι εκπρόσωποι οι,
Βερλαίν, Πρυντώμ, Κοππέ, Μαντές κ.α.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 1885-1905: Η κατανόηση της πραγμα-

τικότητας με όλες τις αισθήσεις. Μέσο το σύμβολο, η ανα-

πόληση μιας εντύπωσης, οι διαδοχικές εικόνες, η πυκνότητα

της γλώσσας, οι αλληγορίες, ο γλωσσικός ήχος και η ρίμα.

Εμφανίσθηκε περί τα 1886 από τον ελληνο-γάλλο ποιητή

Ζάν Μορεάς και υιοθετήθηκε από τους, Μαλλαρμέ, Μπωτ-
λαίρ, Ριμπώκ. 

Οι καταβολές των τριών αυτών ρευμάτων ήταν βαθιές και κα-

θοριστικές με τον ερχομό του 20ου αι.και άνοιξαν το δρόμο για

τις μεγάλες λογοτεχνικές/ποιητικές ανατροπές που δημιούργησαν

τη σύγχρονη ποίηση η οποία μας σημαδεύει μέχρι σήμερα.

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ αι. 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ 

Κατ`αρχάς πρέπει να τονισθεί ότι ο αιών αυτός, ήταν μια

δύσκολη χρονική  περίοδος για τον κόσμο, με μεγάλες ανα-

τροπές σ`όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας:

πολιτική, κοινωνία, οικονομία, τεχνολογία, τέχνες επιστήμες,

λογοτεχνία κ.α. Ήταν ο αιών της αμφισβήτησης των νέων,

της βίας των παγκόσμιων πολέμων, της δημιουργίας νέων

κρατών και τόσο άλλων αλλαγών, που σημάδεψαν την αν-

θρωπότητα, θετικά ή αρνητικά.

Ασφαλώς η λογοτεχνία και ιδιαίτερα η ποίηση δεν έμειναν

στο απυρόβλητο των ανατροπών. Νέα ποιητικά ρεύματα
και ποιητικές τεχνοτροπίες, καθώς και σχολές λογοτεχνίας

δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν, άλλες σφράγισαν με τη

γέννησή τους, πρωτίστως τη γαλλική και εν συνεχεία ευρύ-

τερη ευρωπαϊκή ποιητική δημιουργία και άλλες έμειναν σε

“αχρησία”. Κατά γενική εκτίμηση, η γαλλική ποίηση, στην

περίοδο που αναφερόμαστε, είναι συγχρόνως, κληρονόμος

των μεγάλων ποιητικών κινημάτων του 19ου αι., αλλά και γε-

νεσιουργός των ανατρεπτικών τοιούτων που ακολούθησαν

τον 20ο αι. και τροφοδότησαν όλες τις εκφάνσεις του Μον-

τερνισμού (κυβισμός, εξπρεσιονισμός, φουτουρισμός κ.α)

και ασφαλώς τις δύο δυναμικώτερες, το Ντανταϊσμό και

αμέσως μετά τον Υπερρεαλισμό.   

Ο ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΣ:1916-22
Το 1916 ο Ρουμάνος ποιητής Tristan Tzara και οι ομοϊδεά-

τες του, σ` ένα καφέ στη Ζυρίχη της Ελβετίας, δημοσιοποίησαν

το περιβόητο μανιφέστο ΝΤΑΝΤΑ-DADA (Ν.), που έμελλε να

ταράξει τα ποιητικά καθιερωμένα. Δεν ήταν αισθητική, καλλι-

τεχνική ή ποιητική επανάσταση, αλλά στάση αναρχική και
άρνηση της προηγούμενης αποδεκτής πνευματικής ζωής.

Η ομάδα επιδόθηκε στη διοργάνωση μιας σειράς παράξενων

θεαμάτων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες αντιτάσσονταν

στις παραδοσιακές δομές και πεποιθήσεις. Το κίνημα βρήκε

πρόσφορο έδαφος και πολλούς οπαδούς/ποιητές στη Γαλλία,

με προεξάρχοντες τους, Α. Μπρεντόν, Λ. Αραγκόν, Π. Ελιάρ
κ.α. επώνυμους διανοητές, συγχρόνως όμως, διαδόθηκε στη

Ρωσία, Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία κ.α, όπου συνδυάστηκε με

άλλα νεωτερίστηκα λογοτεχνικά/ποιητικά ρεύματα.

Κατά γενική παραδοχή, ο Ν. εκδηλώθηκε ως αντίδραση στις

κοινωνικές και πολιτικές συμβατικότητες, στην ηθική και πνευ-

ματική παρακμή και στις βαρβαρότητες του Α΄ παγκοσμίου πο-

λέμου και το σύνθημά του ήταν, να τα γκρεμίσουμε ή

ανατρέψουμε όλα. Ως προς την ποίηση, απορρίπτουν τους κα-

θιερωμένους τρόπους έκφρασης (μέτρο, ρίμα, μέλος κ.α.) και

το ποίημα είναι πλέον συνδυασμός απρόσμενων λέξεων και

φράσεων, χωρίς λογικό ειρμό ή μορφή και με βασικό αξίωμα

“η σκέψη σχηματίζεται στο στόμα” και εκφράζεται αυτόματα

(βλ. αυτόματη γραφή), ως “κατασκευή λόγου”. Δηλαδή, οι

βασικοί γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες παραμερίζονται

και το ποίημα κτίζεται από την τυχαία και ανεξέλεγκτη ροή των

λέξεων και φωνητικών ήχων.

Όπως δε συμβαίνει με όλα τα επαναστατικά κινήματα, ο Ν.

άρχισε από το 1921, να μεταλλάσσεται και να χάνει την ορμη-

τικότητά του και διοχέτευσε το δυναμικό του σε άλλα αισθη-

τικά και λογοτεχνικά ρεύματα και κυρίως στην εμφάνιση και

επικράτηση του Υπερρεαλισμού.

Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ: 1924-45
Κατά τη Γ`δεκαετία του 20ου αι. εμφανίζεται στη Γαλλία το

καλλιτεχνικό κίνημα του Υπερρεαλισμού (Υ.), που έρχεται, να

αντικαταστήσει την αρνητικότητα και στείρα ανατροπή του

Ντανταϊσμού. Εκ προοιμίου να τονισθεί ότι ο Υ. ως καλλιτε-

χνικό κίνημα δεν περιορίσθηκε μόνο στη λογοτεχνία/ποίηση,

αλλά επεκτάθηκε και επηρέασε όλες τις μορφές και εκφάνσεις

των τεχνών και γραμμάτων.

Το κύριο ζητούμενό του ήταν να βρει καινούργιες ποιητικές

πηγές, να απελευθερώσει την έμπνευση και φαντασία από
τα τυποποιημένα σχήματα της λογικής λειτουργίας και έκ-

φρασης, κατεβαίνοντας στις ανεξερεύνητες στοές του υποσυ-

νείδητου, επιδιώκοντας έτσι να δημιουργήσει μια νέα

φαινομενολογία, ξεπερνώντας την παλαιά ποιητική τάξη, σπά-

ζοντας τα δεσμά τού ρεαλισμού και φτάνοντας έτσι σε μια

“υπερ-πραγματικότητα”.

Ο Υ. υιοθετεί την αυτόματη έκφραση σκέψεων, συναισθη-

μάτων και εικόνων χωρίς να “λογοκρίνονται” από διάφορους

περιοριστικούς ελέγχους.  

Οι Υ. αξιοποιούν τα διδάγματα του Νταντά και Συμβολισμού

και επηρεάζονται έντονα από τις σύγχρονες θεωρίες ψυχανά-

λυσης του Φρόυντ. 

Έτσι η μέθοδος της Αυτόματης Γραφής υιοθετήθηκε από
τους Υ. και είχαμε την πρώτη “ηρωική περίοδο” του Υ.με μια

παραγωγή έργων χωρίς προηγούμενο. Θα ακολουθήσει η λο-

γικευμένη περίοδος 1925-30 και μετά η εποχή της αυτονομίας

1930-45, όπου το κίνημα θα ατονήσει, αλλά θα αφήσει ανεξί-

τηλες τις βαθιές καταβολές του. Ως προς δε την ποιητική τε-

χνοτροπία του, εγκαταλείπει μεν τη ρίμα και το μέτρο, διατηρεί

όμως το ρυθμό και την κοινή γλώσσα του απλού πολίτη.

Οι Υ. θεωρώντας ότι το κίνημα δεν μπορεί να περιορισθεί

μόνο στις τέχνες και τα γράμματα, αλλά πρέπει να επηρεάσει

και αλλάξει την καθημερινή ζωή του πολίτη σε όλες τις εκφάν-

σεις της, συνδέθηκε με τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά

κόμματα της εποχής εκείνης και ιδιαίτερα της ΕΣΣΔ, αλλά γρή-

γορα απογοητεύθηκαν και ανέκρουσαν πρύμνη.

Κατά γενική παραδοχή, ο Υ. υπήρξε το σημαντικότερο πρω-
τοποριακό καλλιτεχνικό/πνευματικό κίνημα του 20ου αι. και

επηρέασε σε μεγάλο βαθμό όλες τις λογοτεχνικές και αισθητι-

κές αναζητήσεις, εκφράσεις και τρόπους σκέψης του σύγχρο-

νου ανθρώπου, μέχρι και σήμερα. Μεγάλοι εκφραστές του ήταν

οι, André Breton με το μανιφέστο του  το 1924, οι P. Eluard,
R.Desnos, P.Reverdy, L.Aragon κ.α.

ΤΟ Β` ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ  20ΟΥ ΑΙ.
Μετά τον Β` πόλεμο δεν εμφανίσθηκαν άλλα αξιόλογα ρεύ-

ματα ή σχολές λογοτεχνίας και ποίησης που να άφησαν αισθη-

τική παρακαταθήκη. Η σκιά όμως και κληρονομιά του Υ.

παρέμειναν παρούσες και οι πλέον αναγνωρισμένοι ποιητές δη-

μιούργησαν στο πνεύμα του “κλασσικού” Υ.

Τα θέματα, οι σκέψεις και οι ανησυχίες των σύγχρονων Γάλ-

λων ποιητών παρέμειναν λίγο ή πολύ οι ίδιες: η ζωή, ο έρωτας,

ο Θεός, η φύση, οι κοινωνικές θέσεις και αντιθέσεις, ο κόσμος

της αίσθησης και ό,τι άλλο γίνεται ποίηση. Ακολουθώντας τα
μονοπάτια του Υ. απετόλμησαν και πέτυχαν να εκφρασθούν

με το δικό τους τρόπο και να αναγνωρισθούν τόσο στη

Γαλλία, όσο και διεθνώς οι, J. Prever, F. Ponge, J. Super-
vielle, E. Guillevic, Y.Bonnefoy κ.α που τίμησαν επάξια τη

διαχρονικά πρωτοποριακή γαλλική ποιητική, ευρωπαϊκώς και

παγκοσμίως, συνεισφορά.

Μια άλλη αξιοπρόσεκτη διάσταση της γαλλικής μεταπολεμικής

ποιητικής κληρονομιάς, ήταν και είναι η μελοποιημένη ποίηση
σύγχρονων ποιητών. Κατά τις 10ετίες των, 50-60-70 και 80, με-

γάλοι πολυτάλαντοι μουσικοί/τραγουδοποιοί όπως οι, L.Ferre,
G.Brassens, J.Brel, J.Ferrat, κ.α αξιοποιώντας τις τεχνολογικές

δυνατότητες των Μ.Μ.Ε, έφεραν τους μεγάλους Γάλλους ποιητές

πιο κοντά στον απλό άνθρωπο και πολίτη.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ
Τόσο ο Υπερρεαλισμός όσο και ο Ντανταϊσμός, έπρεπε να

εφεύρουν μια μέθοδο, πρωτόγνωρη, που θα απελευθέρωνε

τον ποιητή από τη βάσανο της λογικής αλληλουχίας και θα

άνοιγε τις πύλες του υποσυνείδητου και του ελεύθερου στί-

χου φέρνοντας στην επιφάνεια την “άλλη πραγματικότητα”

και αυτό το όργανο/εργαλείο θα ήταν, η Αυτόματη Γραφή.

Η μέθοδος ήταν επαναστατική και ρηξικέλευθη, με μια ψυ-

χαναλυτική αυτοαποκάλυψη.  

Ο ποιητής, “δημιουργεί” το ποίημα υπακούοντας στην
ταχύτητα του λόγου και όχι της σκέψης, αραδιάζει στο χαρτί

φράσεις, λέξεις και εικόνες, αδιαφορώντας αν το περιεχόμενό

τους έχει ή κάνει νόημα. Στόχος και σκοπός του ποιητή είναι η

εξαγωγή “υλικού” που ήταν κρυμμένο ή καταχωνιασμένο στο

υποσυνείδητο. Η ταχύτητα παράθεσης του λόγου, καταργεί το

Εγώ και το συνειδητό, παράγει εικόνες χωρίς προηγούμενο, με

συνέπεια να παραβιάζεται προκλητικά η καθιερωμένη γραμ-

ματική και συντακτική τάξη της γλώσσας.
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ

π.Πρέσβυς (ποίηση-δοκίμιο)                  

Ρομαντισμός, Παρνασσισμός, Συμβολισμός:
Οι καταβολές αυτών των ρευμάτων ήταν βα-
θιές και καθοριστικές με τον ερχομό του 20ου

αι.και άνοιξαν το δρόμο για τις μεγάλες λογο-
τεχνικές/ποιητικές ανατροπές που δημιούργη-
σαν τη σύγχρονη ποίηση η οποία μας
σημαδεύει μέχρι σήμερα.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Εν μέσω μιας μάλλον μεταβατικής περιόδου, ο

δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ταλανίζεται

από μία σειρά ζητημάτων, τα οποία είτε χρονίζουν,

είτε αναζητούν την επίλυσή τους άμεσα.

Πιο συγκεκριμένα, τα απολύτως αναγκαία έργα

που έχουν εγκριθεί, έχουν μεν αρχίσει να εκπο-

νούνται έστω τμηματικά, για ανεξήγητους όμως

λόγους δεν προχωρούν, πόσο δε μάλλον δεν ολο-

κληρώνονται κι αυτό τα καθιστά προβληματικά.

Σημειωτέον ότι από την Οικονομική Επιτροπή

έχουν περάσει δαπάνες 5.000.000 για νέο έργο

οδοποιΐας και άλλο ένα νέο 2.000.000, για πεζο-

δρόμια.

Ενα άλλο θέμα που τείνει να πάρει επιδημική διά-

σταση είναι οι διαδοχικές καταλήψεις σχολείων

και ειδικότερα λυκείων. Στην τελευταία, που ση-

μειώθηκε στο 1ο Λύκειο Βούλας, είχαμε μία παγ-

κόσμια πρωτοτυπία... Ο δήμος είχε ειδοποιηθεί

αποβραδύς (και όχι πάντως από τους καθηγητές)

ότι την επομένη θα γινόταν κατάληψη και την επο-

μένη, όλοι στον δήμο ήταν απασχολημένοι, οπότε

κανείς δεν μπορούσε να πάει να συνδράμει τους

καθηγητές στην προσπάθειά τους ν' αποκαταστή-

σουν την τάξη, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Επίσης μία πρωτοτυπία σημειώθηκε όταν ειδοποι-

ηθήκαμε κατόπιν εορτής για τις κοπές πίτας στα

ΚΑΠΗ, θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε σκόπιμα.

Η άσχημη επικαιρότητα κλείνει με το εξαιρετικά

δυσάρεστο περιστατικό της μαφιόζικης επίθεσης

που κατέληξε σε δολοφονία σε μία οικογενειακή

ταβέρνα της περιοχής και που ξεπέρασε σε αγριό-

τητα άλλες παρόμοιες επιθέσεις, καθώς υπήρχαν

εν δυνάμει θύματα ανάμεσα στους υπόλοιπους πε-

λάτες. Πώς θα περιφρουρήσουμε τον δήμο μας;

Στα της Οικονομικής Επιτροπής της εβδομάδας και

στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα της ψηφοφο-

ρίας των θεμάτων, (απολύτως αντιληπτό έτσι;) αξί-

ζει να σημειωθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση

παραλιακού χώρου με μία και μόνη πλειοδοσία! 

Χρόνος μίσθωσης 6 χρόνια με δυνατότητα παρά-

τασης άλλα 3 και φυσικά η προκήρυξη οφείλετο

να γίνει σε ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα,

είδατε εσείς κάτι;... 

Η πρώτη δομική αναμόρφωση του προυπολογι-

σμού είναι, ως αναμενόμενο, γεγονός αλλά με

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και νέες

εγγραφές λίαν υψηλού κόστους.

Στα προ ημερησίας ήταν και η αποδοχή της δω-

ρεάν μελέτης ανάπτυξης πεζοδρομικών διαδρο-

μών για λογαριασμό του συλλογου Αρχέδημος.

Μέλος όμως της πλειοψηφίας παρατήρησε ότι δεν

υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δασαρχείου.

Προς ενημέρωσή σας το Δ.Σ. αυτού του μήνα,

προφανώς γίνεται μόνο ένα κάθε μήνα, θα πραγ-

ματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιανουαρίου,

το απόγευμα (συνήθως γίνεται 7 μ.μ.) και ο Θεός

βοηθός πάντα.

Επίσης γίνεται Τοπικό Συμβούλιο στη Βάρη τη

Δευτέρα 27/1, στις 8μ.μ. και ανάμεσα στα θέματα

είναι και η μελετη του κόμβου Βασ. Κων/νου Λεύ-

κης και Αρτέμιδος καθώς και διευκρινίσεις για τα κυ-

κλοφοριακά προβλήματα στο ύψος του Ribas.

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν 
Ι.Δόγκα

Συχνές διακοπές ρεύματος στο Μαραθώνα  
Ο Δήμαρχος προκάλεσε συζήτηση με τη ΔΕΔΔΗΕ Μαρκοπούλου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατά-

στημα Νέας Μάκρης, με τους εκπροσώπους της ΔΕΔΔΗΕ Μαρκοπούλου, η οποία

προκλήθηκε μετά από αίτημα Δήμαρχου Μαραθώνος Στέργιου Τσίρκα λόγω των συ-

χνών διακοπών ρεύματος που είχαν τον τελευταίο καιρό. Οι εκπρόσωποι της ΔΕΔ-

ΔΗΕ Μαρκοπούλου,

άκουσαν τα προβλήματα

που εξέθεσε ο δήμαρχος,

για συχνές διακοπές ηλε-

κτροδότησης, πτώσεις κα-

λωδίων και κολόνες. 

Η ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύθηκε

ότι θα επιληφθούν των ζη-

τημάτων, τακτοποιώντας

τις όποιες εκκρεμότητες

εξακολουθούν να υφίσταν-

ται.

Το ελαιόλαδο ασπίδα υγείας

Tη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα

09.30 πραγματοποιείται διεθνές συνέδριο

με θέμα: “Το ελαιόλαδο με ισχυρισμό
υγείας- Health claim (βιολειτουργικό τρό-
φιμο) – Αποτελέσματα πρόσφατων κλινι-
κών ερευνών με χρήση ελαιόλαδου
πλούσιου σε ελαιοκανθάλη, στην αντιμε-
τώπιση ασθενειών”, με συμμετοχή διακε-

κριμένων καθηγητών και ερευνητών από τη

διεθνή κοινότητα, στο Αμφιθέατρο "Άλκης

Αργυριάδης" (κεντρικό κτίριο Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30).

Το συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο του ευρω-

παϊκού προγράμματος INTERREG MED

“ARISTOIL”, προβάλλοντας τις υγειοπρο-

στατευτικές ιδιότητες του μεσογειακού

ελαιόλαδου που φέρει τον ισχυρισμό

υγείας “Health Claim”.  

ΑΔΑ: ΩΘΚΣΩΛ6-8ΛΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1279/24-1-2020                                                                                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας διακηρύσσει δημό-
σιο συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
για την ανάθεση της μελέτης «YΠΟ-
ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β’
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»,
με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.232,22
Ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α. 24%).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης (συμπεριλαμ-
βανομένου του εντύπου της οικονομι-
κής προσφοράς) στην ιστοσελίδα του
Δήμου Κρωπίας www.koropi.gov.gr (Δια-
γωνισμοί και Συμβάσεις / Προκηρύξεις
και Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 31/01/2020, η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδή-
ποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρότυπη διακήρυξη της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-
σεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2132000707, 2132000705 FAX επι-
κοινωνίας 210-6624963, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία κος Σιούν-
τρης Σπυρίδων, κα. Χριστίνα Σταθά-
κου.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλ-
λονται είτε (α) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β)
με αποστολή, επί αποδείξει, προς την
αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατά-
θεσή τους στο πρωτόκολλο της ανα-
θέτουσας αρχής (πάντα στη
διεύθυνση Δημαρχείο Κρωπίας,
Λεωφ. Βασιλέως Κων/νου 47, Τ.Κ.
19441, Κορωπί).
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών: Τρίτη 04/02/2020 και
ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των φακέλων των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικο-
νομικών προσφορών μπορούν να γί-
νουν σε μια δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνι-
σμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυ-
ξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β)
σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και
διαθέτουν πτυχίο:
1) στην κατηγορία «Μελέτες Τοπο-

γραφίας 16 πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.
2)στην κατηγορία «Μελέτες γεωλο-
γικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσι-
κές» 20 πτυχίο τάξης Β’ και άνω
3) στην κατηγορία «Μελέτες Περιβαλ-
λοντικές 27 πτυχίο τάξης Α΄ και άνω. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι εκείνο της «πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη προσφο-
ράς βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής», σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016, που θα προκύψει από
τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τε-
χνικών και Οικονομικών προσφορών
των διαγωνιζομένων που δεν κρίθη-
καν αποκλειστέοι, βάσει των άρθρων
18, 19, 20, 21 και 22 της διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία για την περαί-
ωση του αντικειμένου της σύμβασης
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από
την υπογραφή του συμφωνητικού ο
οποίος δύναται να μειωθεί ή να αυξη-
θεί, σε περίπτωση που εξασφαλι-
σθούν μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από
τους προβλεπόμενους χρόνους
ελέγχου και εγκρίσεων της μελέτης
από διάφορους φορείς.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες από
την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Κρωπίας, με Κ.Α.
45-7413.002 του Δήμου Κρωπίας.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή Δήμου Κρωπίας.
CPV: 71351910-5 και 71313000-1.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Ελλάδα-Γαλάτσι: Κατασκευαστικές
εργασίες αποχετευτικών δικτύων

2020/S 007-012458

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας 

Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
1.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύ-
σεως και Αποχετεύσεως Πρωτευού-
σης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) Ταχ.
διεύθυνση: Οδός Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής 
Κωδικός NUTS: EL303 
Ταχ. κωδικός: 111 46 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαρίλαος
Χρονόπουλος 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hronopou-
los@eydap.gr 
Τηλέφωνο: +30 2107495260/5459
Φαξ: +30 2107495550
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eydap.gr
I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από
κοινού προμήθειες
I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
http://www.eydap.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από η προαναφερθείσα διεύ-
θυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετο-
χής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr
I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)    Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:
Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και
αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων, σε πε-
ριοχές του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας
— Εργολαβία Α-457.
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV     45232420
II.1.3)   Είδος σύμβασης

Έργα
II.1.4)  Σύντομη περιγραφή:
Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και
αγωγών μεταφοράς στις Δημοτικές
Ενότητες Σπάτων και Αρτέμιδας, του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 000 000.00 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα: όχι 
II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δημοτικές Ενότητες Σπάτων και Αρτέ-
μιδας, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το συνολικό μήκος των κατασκευαζό-
μενων αγωγών ανέρχεται σε ~192,50
χλμ. και τα φρεάτια επίσκεψης σε
4.496 τεμάχια. Προβλέπεται η κατα-
σκευή 5 Α/Σ προσαγωγής (4 στην Αρ-
τέμιδα και 1 στα Σπάτα) και 2 Α/Σ
ανύψωσης (στην Αρτέμιδα). Τέλος, στο
έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή
των εξωτερικών διακλαδώσεων των
όμορων ακινήτων, συνολικού αριθμού
10.000 συνδέσεων.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατω-
τέρω Τιμή
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 000 000.00 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 40
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε πα-
ράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλε-
κτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
MIS (ΟΠΣ) 5038731
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρη-
ματοοικονομικές και τεχνικές πληρο-
φορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών,
που δραστηριοποιούνται στις κατηγο-
ρίες υδραυλικών έργων και που είναι
εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I τής ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την

Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονο-
μικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένης
νομικής μορφής, για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Όσον αφορά στην καταλληλότητα,
για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονο-
μικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι
στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο,
που τηρείται στο κράτος εγκατάστα-
σής τους. Ειδικά οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατη-
γορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της
διακήρυξης. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος -
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαι-
τείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μη-
τρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των κριτηρίων επιλογής:
Η αναγκαία οικονομική και χρηματο-
οικονομική ικανότητα, για την εκτέ-
λεση της σύμβασης, καθορίζεται ως
εξής: α) ιδία κεφάλαια τουλάχιστον
ίσα με σαράντα πέντε εκατομμύρια
ευρώ (45 000 000,00 EUR) και πάγια
στοιχεία αξίας τουλάχιστον ίσης με
εννέα εκατομμύρια ευρώ (9 000
000,00 EUR). Από τα πάγια υποχρεω-
τικά το 30 % πρέπει να είναι ακίνητα
(γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια), και το
30 % μηχανολογικός εξοπλισμός και
κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός
από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι δεί-
κτες βιωσιμότητας των οικονομικών
φορέων, πρέπει να είναι Ι.Κ./Σ.Υ. >0,4
και Κ.Ε./Β.Υ.>0,6·
β) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχι-
στον ίση με το 10 % του προϋπολογι-
σμού του έργου με αναθεώρηση,
χωρίς ΦΠΑ. Αναφέρεται ότι υπάρχει η
δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ.
22 ΣΤ του άρθρου 22 της διακήρυξης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανε-
κτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικό-
τερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4
του Ν. 3669/2008.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή
των κριτηρίων επιλογής:
α) οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν στη βασική τους στελέ-
χωση τουλάχιστον δεκατέσσερεις
(14) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και
δώδεκα (12) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθ-
μίδας.
Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται
τουλάχιστον οι δέκα (10) τεχνικοί
Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας να είναι εγγε-
γραμμένοι σε τρεις (3) κατηγορίες
έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ’
βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος
στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογι-
κών έργων και ένας (1) τεχνικός
Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμ-
μένος στην κατηγορία βιομηχανικών
και ενεργειακών έργων.
Εναλλακτικά, μπορούν να αντικατα-
σταθούν στη βασική στελέχωση μέχρι
τέσσερεις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθ-
μίδας, με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’
βαθμίδας και μέχρι τέσσερις (4) τεχνι-
κοί Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας με οκτώ
(8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας·
β) λόγω της φύσης του συγκεκριμένου
έργου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να έχουν κατασκευάσει από το έτος
2011 και έως την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών, ένα (1) του-
λάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου
αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένου
1 τουλάχιστον αντλιοστασίου, με ελά-
χιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης
δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15
000 000,00 EUR) χωρίς ΦΠΑ.
Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να κα-
λύπτεται από 1 τουλάχιστον οικονο-
μικό φορέα που συμμετέχει, στην
περίπτωση της ένωσης οικονομικών
φορέων.
III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και
κριτήρια συμμετοχής
III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες
κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου Α-457/302 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομ-
μυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1
400 000,00 EUR).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων, που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος τής
προσφοράς του άρθρου 19 της πα-
ρούσας, ήτοι μέχρι 23.3.2021· άλλως,
η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέ-
των φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέ-
ροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς και της εγγύησης συμμετοχής.
III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης

και πληρωμής ή/και αναφορά στις
σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.), στο πλαίσιο
τού Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 -
2020», στον Α.Π.14 «Διατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος —
Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης
των πόρων» (κωδικός ενάριθμου:
2019ΣE27510107 / κωδικό MIS (ΟΠΣ)
5038731) και από πιστώσεις της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..
III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να
έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης Τμήμα IV:
Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμ-
φωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα
αγορών
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μεί-
ωση του αριθμού των λύσεων ή των
προσφορών κατά τη διάρκεια της δια-
πραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση
σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής
Ημερομηνία: 21/02/2020 
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία απο-
στολής των προσκλήσεων υποβολής
προσφορών ή συμμετοχής στους επι-
λεγέντες υποψηφίους
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών
Ημερομηνία: 27/02/2020 
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δη-
μόσια σύμβαση: όχι 
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις
ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»
της πύλης www.promitheus.gov.gr,

καθώς και στην ιστοσελίδα του ανα-
θέτοντος φορέα (www.eydap.gr).
Όσον αφορά στις εγκεκριμένες μελέ-
τες (τεχνική μελέτη), η παραλαβή και
αναπαραγωγή τους θα γίνεται από
τους ενδιαφερομένους με δική τους
δαπάνη και ευθύνη, κατόπιν συνεν-
νόησης με την Υπηρεσία Προσυμβατι-
κού Ελέγχου και Δημοπρατήσεων της
Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οδός Ιλισίων 9 και
Λαοδικείας, Τ.Κ. 157 71 Αθήνα, 3ος
όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα: +30 2107495260 / 2107495459.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευ-
τικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρί-
τους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διε-
θνούς Τύπου), χωρίς την προηγού-
μενη έγγραφη συγκατάθεση τού
αναθέτοντος φορέα, τα ανωτέρω έγ-
γραφα ή πληροφορίες που προκύ-
πτουν από αυτά. Οι οικονομικοί
φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και
κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησι-
μοποιούν, κατά την ανάθεση ή εκτέ-
λεση τής σύμβασης. Για τον σκοπό
αυτόν, κατά την παραλαβή των εγγρά-
φων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύ-
θυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 7.2.2020, ο αναθέτων φορέας
παρέχει σε όλους τους προσφέρον-
τες, που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης, συμπληρωματι-
κές πληροφορίες σχετικά με τα έγ-
γραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις 14.2.2020.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύ-
σεως και Αποχετεύσεως Πρωτευού-
σης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) Πόλη:
Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
grammateia@eydap.gr 
Τηλέφωνο: +30 2102144444
Φαξ: +30 2102144159
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.eydap.gr
VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την
(τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή
προσφυγών:
Τα θέματα που αφορούν σε «Προδικα-
στικές προσφυγές - προσωρινή δικα-
στική προστασία» καθορίζονται στο
άρθρο 4.3) της διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέ-
χονται πληροφορίες για την υποβολή
προσφυγών
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της
παρούσας προκήρυξης:
07/01/2020

ΕΚ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

ΑΔΑ: Ψ7Ζ9Ω16-ΘΩΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
Κ.Α.:30.7413.01
Α.Μ.:26/2018
CPV:71410000-5
Πληροφορίες :Στέργιος Φάτσης
Τηλ.:2294321042
Email: sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr
Μελέτη: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕ-
ΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ
Προϋπ. 836.225,28 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χρήση 2020
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  897/20-01-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου δια-
κηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με
τις διατάξεις  του Ν4412/16 και του
άρθρου 21 της Διακήρυξη , για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
της μελέτης :  «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥ-
ΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΓΗ  ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ». 
Προεκτιμώμενης  Αμοιβής   836.225,28
€  ευρώ. ( πλέον  ΦΠΑ 24 %) 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheous.gov.gr  του συστή-
ματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν4412/16.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η

27/02/2020 ημέρα Πέμπτη και
ώρα10:00 (λήξη επιδόσεως προσφο-
ρών) ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρ-
μας του ΕΣΗΔΗΣ, από όπου θα
αντληθούν όλα τα στοιχεία της διαδι-
κασίας ανάθεσης
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 06/03/2020   ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00πμ
Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες μελετών:
1.  307.777,56  € για μελέτη κατηγορ. 13
2. 59.785,53  € για μελέτη κατηγορίας 16
3. 265.811,00    € για μελέτη κατηγορ. 02
4. 49.817,87 € για μελέτη κατηγορίας 20
5. 43.960,46   € για μελέτη κατηγορίας 27
6. 109.072,86 € για απρόβλεπτες δαπά-
νες.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών

που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της
Διακήρυξης με στελέχωση σύμφωνα
με το άρθρο 19.3 της Διακήρυξης και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του
άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή
σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Η συνολική προθεσμία [καθαρός χρό-
νος] είναι δεκαπέντε [15] μήνες μη
συμπεριλαμβανόμενου του χρόνου
των εγκρίσεων και συνολικού χρόνου
τριάντα έξι [36] μηνών από την υπο-
γραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία είναι 16.725,00 ευρώ και θα
απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας-Πι-
κερμίου της Περιφέρειας Αττικής και
συντάσσεται με βάση το άρθρο 15 της
Διακήρυξης και  η διάρκεια ισχύος
έως 27/04/2021

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,

άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.rafina-pikermi.gr ...
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 20/02/2020  η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τις προδιαγραφές και οποι-
αδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 24/02/2020 .
Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Πε-
ριφέρεια Αττικής και έχει εκδοθεί η
96897/18-5-2018 [ΑΔΑ: 7Τ4Ψ7Λ7-1ΩΥ]
Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Ευάγγελος  Μπουρνούς
Δήμαρχος 
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΟΑΕΔ: Kατά 4,52% αυξήθηκε

η ανεργία το Δεκέμβριο

Κατά 4,52% αυξήθηκε τον Δεκέμβριο έναντι του προ-

ηγουμένου μηνός το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ σε σύγκριση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2018 το ποσοστό αύξησης ανέρ-

χεται στο 13,80%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που

έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ. 

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων, αναζητούντων εργασία για το μήνα Δεκέμβριο

2019, ανήλθε σε 1.064.526 άτομα. Από αυτά 500.049

(46,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ

για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12

μηνών και 564.477 (53,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μη-

τρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12

μηνών.

Μεγάλος διαγωνισμός

του Μορφωτικού Κέντρου 

του Ιράν στην Αθήνα

Tο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν στην

Αθήνα, με αφορμή την 41η επέτειο της νίκης της Ισλα-

μικής Επανάστασης και την ίδρυση της Ισλαμικής Δημο-

κρατίας στο Ιράν, διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό

για κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα. Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επισκεφθούν τον κάτωθι σύνδεσμο προκει-

μένου να κατεβάσουν το ερωτηματολόγιο, να το απαν-

τήσουν και να στείλουν τις απαντήσεις σε μορφή word

στο info(at)iranculture.gr

Οι δέκα καλύτερες απαντήσεις θα λάβουν ένα αναμνη-

στικό δώρο. Προθεσμία: 1/2/2020

Για συμμετοχή επισκεφθείτε το παρακάτω Link:

https://www.iranculture.gr/diagonismos-gnoseon

«Το δικαίωμα στην προστασία
της γενετικής ταυτότητας.

Με θέμα «Το δικαίωμα στην προστασία της γενετικής
ταυτότητας: Τι συνιστά τη γενετική ταυτότητα και ποια
στοιχεία της χρειάζονται προστασία», συνεχίζεται τη

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, ο Β΄ Κύκλος Σεμιναρίων

που οργανώνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα

του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 16.00 έως τις

18.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλ-

λόγου Αθήνας (Ακαδημίας 60).

Θα μιλήσουν: ο Χαράλαμπος Σαββάκης, Ομότιμος Καθηγη-

τής Μοριακής Βιολογίας – Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της ΕΕΔΑ και ο

Ευάγγελος Μάλλιος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής.

Χορηγία Εφοπλιστών 

στα Νοσοκομεία

Η Ένωση Εφοπλιστών προσφέρει δωρεά 6 εκατομμύρια

ευρώ  για ανακαινίσεις στα νοσοκομεία.

Με δωρεά έξι εκατομμύρια ευρώ, θα ανακαινιστούν

όλες οι τουαλέτες στα νοσοκομεία και θα αγοραστούν

νέα κλινοσκεπάσματα.

Τη χορηγία ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,

Στέλιος Πέτσας, στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι

«αυτή η χορηγία θα κάνει αξιοπρεπείς και ανθρώπινες

τις συνθήκες των ασθενών και των επισκεπτών στα νο-

σοκομεία μας».

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των νοσοκομείων, έχουν

ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη συμμετοχή εταιρειών,

που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση και

ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, με τις ιδέες

που θα καταθέσουν νέοι επιστήμονες από τις Πολυτε-

χνικές Σχολές της χώρας. 

στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Α.Π.: 8269/14-1-2020
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-
πής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικο-
νομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος
όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλει-
οδοτική προφορική δημοπρασία για
την πενταετή εκμίσθωση του με
αριθμό 14 πάγκου ιχθυοπωλείου που
βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική
Αγορά εμβαδού 2,08 τ.μ., με τιμή εκ-
κίνησης το ποσό των 340 € το μήνα,
αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετη-
σίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμε-
νου μισθώματος, μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο
ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών
(3) ετών μισθωμάτων του ορίου της
πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-
ματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)

χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή του πρωτόκολλου παράδοσης
παραλαβής. (άρθρο 4).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκο-
μίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογη-
τικά στο άρθρο 2 των όρων
διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την πα-
ραπάνω δημοπρασία μπορούν να λά-
βουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα
Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δη-
μοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθη-
ναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευ-
ταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 13/1/2020
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Α.Π.: 8268/14-1-2020
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 4.2.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-
πής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικο-
νομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος
όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλει-
οδοτική προφορική δημοπρασία για
την πενταετή εκμίσθωση του με
αριθμό 52 ιχθυοπωλείου που βρίσκε-
ται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά
και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,04 τ.μ
ισόγειο, 20,88 τ.μ πατάρι και 17,77
τ.μ. υπόγειο με τιμή εκκίνησης το
ποσό των 870 € το μήνα, αναπροσαρ-
μοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του
εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώμα-
τος, μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο
ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών
(3) ετών μισθωμάτων του ορίου της
πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρό-
νια και θα αρχίζει με την υπογραφή
του πρωτόκολλου παράδοσης παρα-
λαβής. (άρθρο 4).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι
επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα
αναφερόμενα δικαιολογητικά στο
άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την πα-
ραπάνω δημοπρασία μπορούν να λά-
βουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα
Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δη-
μοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθη-
ναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευ-
ταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 13/1/2020
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

Πρόγραμμα πρόληψης υγείας της Περιφέρειας που θα

εφαρμοστεί και στους 66 Δήμους, παρουσίασε στο

Νότιο Τομέα Αθηνών ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

τούλης

Στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής  σε όλες τις Περιφερειακές Ενό-

τητες της Αττικής, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα

πρόληψης υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου, με-

τέβη στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθη-

νών (21.1.20).

Βασικές πτυχές του προγράμματος παρουσίασε ο Γε-

νικός Διευθυντής του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

και επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Σ.

Παπασπυρόπουλος.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εκπονεί η

Περιφέρεια, μέσω ΕΣΠΑ,  θα δοθεί έμφαση στην ενη-

μέρωση των πολιτών με σκοπό την προστασία της

υγείας τους και την έγκαιρη εντόπιση διαφόρων ομά-

δων του γενικού πληθυσμού που μπορεί να κινδυ-

νεύουν από διάφορα σοβαρά νοσήματα. 

«Στόχος μας είναι μέσα από τη γόνιμη συνεργασία του
επιστημονικού κόσμου με την Αυτοδιοίκηση, να εφαρ-
μόσουμε και εδώ βέλτιστες πρακτικές που ακολου-
θούνται εδώ και χρόνια σε όλη την Ευρώπη, προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
πολιτών. Η Ελλάδα που είναι η γενέτειρα του Ιππο-
κράτη, θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί σε δράσεις πρό-
ληψης υγείας και να μην είναι ουραγός» σημείωσε

μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.

Επιπρόσθετα υπογράμμισε πως θα εκπονούνται προ-

ληπτικά προγράμματα μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας  και

τόνισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια

και τη δευτεροβάθμια πρόληψη. 

Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

• για τον καρκίνο του εντέρου θα ελεγχθούν πολίτες

50 έως 75 ετών με τη διενέργεια της Mayerκοπράνων

σε ετήσια βάση για 3 συνεχόμενα έτη ανά 5ετία.

• Για τον καρκίνο του προστάτη, ο έλεγχος περιλαμ-

βάνει την εξέταση αίματος για προστατικό αντιγόνο

PSA, μία φορά κάθε δύο χρόνια για άνδρες 50 - 60

ετών και μία φορά κάθε 12 μήνες σε άνδρες 60-70

ετών σε συνδυασμό με ουρολογική εξέταση.

• Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, έχουμε το

γνωστό τεστ Παπανικολάου ανά 1 έως 3 έτη σε γυναί-

κες ηλικίας 25 - 65χρ.

• Για τον καρκίνο του μαστού ο έλεγχος γίνεται με μα-

στογραφία σε γυναίκες 40-50 ετών 1 φορά ανά 2 έτη

και σε γυναίκες 50 - 70 ετών 1 φορά κάθε 1 έτος.

• Για την πρόληψη του μελανώματος γίνεται κάθε 6

μήνες έως 1 έτος κλινική εξέταση σε όλους σύμφωνα

με διεθνή κριτήρια.

• Για την πρόληψη της ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής

αορτής, όλοι οι άνδρες 65 - 75 χρονών θα υποβληθούν

σε υπερηχογράφημα κοιλίας άπαξ.

• Τέλος η πρόληψη των καρδιαγγειακών, περιλαμβάνει

απλές εξετάσεις αίματος και ορισμένα ερωτηματολό-

για κυρίως στις ηλικίες 30 - 70 ετών.

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

Πρόγραμμα πρόληψης υγείας στην Περιφέρεια Αττικής
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. . . γ ια την υγειά μας

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, η Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Νόσων του ΕΚΠΑ και του νοσοκομείου «Αττικόν»

είναι πλέον και επίσημα Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνω-

μοσύνης για τα Δερματικά Λεμφώματα και τα Σπάνια

Νοσήματα, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ασθενή

–απ’ όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν προέρχεται- να

αντιμετωπίζεται στο «Αττικόν» νοσοκομείο με τον

ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στα πλέον εξειδικευμένα

κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η πιστοποίηση της Κλινικής ως Εθνικού Κέντρου Εμ-

πειρογνωμοσύνης έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη

διοργάνωση στη χώρα μας του Ετήσιου Πανευρωπαϊ-

κού Συνεδρίου της Ομάδας Εργασίας Δερματικών

Λεμφωμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας

και Αντιμετώπισης του Καρκίνου (EORTC-CLTF 2019,

26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Ζάππειο Μέγαρο) που στέ-

φθηκε από μεγάλη επιτυχία. 

Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν η Διευθύντρια της Β΄

Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων  Νόσων, ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια Ευαγγελία Παπαδαυίδ. Στο

Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 250 επιστή-

μονες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον

κόσμο, ενώ σε ειδικό τραπέζι οι Έλληνες ασθενείς

είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με κορυφαίους

ειδικούς όλα τα θέματα που τους απασχολούν σχε-

τικά με τη νόσο.

Το Κέντρο λειτουργεί στα πρότυπα των μεγάλων διε-

θνών Κέντρων, καθώς βασίζεται στη συνεργασία μια

ομάδας διακεκριμένων επιστημόνων, με στόχο την

πολύπλευρη παρακολούθηση των ασθενών για την

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου. Υπεύ-

θυνη του Κέντρου είναι η Eυαγγ. Παπαδαυίδ, η οποία

έχει εξειδίκευση στα Δερματικά Λεμφώματα και συμ-

μετέχει σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον

σχεδιασμό νέων κλινικών μελετών για τα σπάνια

αυτά νοσήματα, καθώς και στην έκδοση κατευθυντή-

ριων οδηγιών (guidelines) για τη θεραπευτική αντιμε-

τώπιση των Δερματικών Λεμφωμάτων.

Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης η αναπληρώτρια κα-

θηγήτρια Αιματολογίας του ΕΚΠΑ, Βασιλική Παππά,

ο αναπληρωτής καθηγητής Αιματολογίας του ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Τσιριγώτης, καθώς και ο αναπληρωτής

καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του

ΕΚΠΑ  Βασίλειος Κουλουλίας. Με τη στελέχωση

αυτή είναι εφικτή η θεραπευτική προσέγγιση των

ασθενών που βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια της

νόσου, για τα οποία θα πρέπει να επιλέγεται, εξατο-

μικευμένα, η βέλτιστη θεραπευτική κατεύθυνση. Συγ-

κεκριμένα,  υπάρχει η δυνατότητα αλλογενών

μεταμοσχεύσεων στην Αιματολογική Μονάδα του νο-

σοκομείου «Αττικόν», ενώ στο  Β΄ Εργαστήριο Ακτι-

νολογίας της Μονάδας Ακτινοθεραπείας του

νοσοκομείου, υπάρχει η μοναδική στα Βαλκάνια και

την Ανατολική Μεσόγειο εγκατάσταση ολόσωμης

θεραπείας με δέσμη ηλεκτρονίων.

Επιπλέον η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών

και Αφροδισίων Νόσων κατέχει διαπίστευση κατά ISO

για τη διενέργεια κλινικών μελετών. Το γεγονός αυτό

έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς εκείνους

που χρειάζονται θεραπείες με πρωτοποριακά φαρμα-

κευτικά σχήματα, τα οποία δε θα μπορούσαν να λαμ-

βάνουν με άλλο τρόπο.

Όπως είναι γνωστό, τα Δερματικά Λεμφώματα απο-

τελούν μια ομάδα σπάνιων, κακοήθων νοσημάτων, τα

οποία επηρεάζουν σημαντικότατα την ποιότητα ζωής

των ατόμων που πάσχουν από αυτά και, σε προχωρη-

μένα στάδια, την ίδια τη ζωή τους. Μέχρι σήμερα, από

τις υπάρχουσες θεραπείες, μόνο η αλλογενής μετα-

μόσχευση μπορεί να αλλάξει το προσδόκιμο επιβίω-

σης των ασθενών αυτών, το οποίο εξαρτάται τόσο

από το στάδιο της νόσου όσο και από συγκεκριμέ-

νους προγνωστικούς παράγοντες οι οποίοι διερευ-

νώνται ενδελεχώς σε διεθνές επίπεδο.

Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για δερματικά νοσήματα το “Αττικόν”

δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ασθενή –απ’

όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν προέρχεται–

να αντιμετωπίζεται στο «Αττικόν» νοσοκο-

μείο όπως ακριβώς στα πλέον εξειδικευμένα

κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

«Η γνώση σώζει ζωές»

Σεμιναρια  Α' Βοηθειων

ΚΑΡΠΑ στην Παλλήνη

Με πολύ καλή παρουσία και ενδιαφέρον πραγμα-

τοποιήθηκε το σεμινάριο Α΄Βοηθειών – ΚΑΡΠΑ

«Η γνώση σώζει ζωές», που διοργάνωσαν το

τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας

Υγείας του Δήμου Παλλήνης, σε συνεργασία με

το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και τους Διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας

Κρίσεων ΕΔΟΚ, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020, στο Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης.

Οι συμμετέχοντες στη δράση, εκπαιδεύτηκαν εντελώς δωρεάν στις βασικές Α΄ Βοήθειες και στην Καρδιο-

πνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καθώς έλαβαν και τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Ποια είναι η τύχη του
Νοσοκομείου “Ερρίκος Ντυνάν”;

Σύμφωνα με  πληροφορίες που έρχονται το τελευ-

ταίο διάστημα στη δημοσιότητα η Τράπεζα Πειραιώς

κινείται στην κατεύθυνση ακύρωσης του διαγωνι-

σμού πώλησης του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»,

όπου πλειοδότης είχε ανακηρυχτεί το Ελληνικό Δη-

μόσιο δια μέσου της δεσμευτικής προσφοράς του

Ιδρύματος Ωνάση. Η εν λόγω φημολογία δεν συνο-

δεύεται από επαρκή αιτιολόγηση μιας τέτοιας από-

φασης ακύρωσης με ταυτόχρονη εκκίνηση νέου

διαγωνισμού πώλησης.

Ενώ έχει περάσει περισσότερος από έναν χρόνο που

η διαγωνιστική διαδικασία είχε αναδείξει ως επικρα-

τέστερο υποψήφιο για την απόκτηση του «Ερρίκος

Ντυνάν» το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο σε συνεργασία

με το ελληνικό δημόσιο θα προχωρούσε στην από-

κτηση του Νοσοκομείου, η Τράπεζα Πειραιώς κωλυ-

σιεργεί συνεχίζοντας να καταγράφει ζημιές από τη

χρήση του Νοσοκομείου που μεταφράζονται σε απο-

μείωση της αξίας του.

Προειδοποιούμε όλες τις πλευρές: Διοίκηση Τράπε-

ζας Πειραιώς, Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση «Ερρίκος

Ντυνάν», ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης

του εν εξελίξει διαγωνισμού εις βάρους της προοπτι-

κής απόκτησης του Νοσοκομείου από το Δημόσιο θα

μας  βρει απέναντι. Και μαζί με μας θα βρει απέναντι

και τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο αλλά και την

πλειοψηφία της κοινωνίας.  

Παύλος Πολάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
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Εδώ και πολλά χρόνια έχουν μελετη-

θεί και συνεχίζουν να μελετούνται τα

οφέλη που αποκομίζει όποιος ασχο-

λείται συστηματικά με το σκάκι, ένα

άθλημα που και στη λαϊκή συνείδηση

έχει καταγραφεί ότι «ακονίζει το

μυαλό».

Εχει αποδειχτεί, για παρά-

δειγμα, ότι το σκάκι εξα-

σκεί και τα δυο ημισφαίρια

του εγκεφάλου. Μιας και

το δεξί ημισφαίριο του εγ-

κεφάλου είναι υπεύθυνο

για τη δημιουργικότητα,

δεν είναι έκπληξη ότι παί-

ζοντας σκάκι αυξάνεται

σημαντικά η πρωτότυπη

και εφευρετική σκέψη.

Μια μελέτη χώρισε μαθητές τεσσάρων

ετών σε διάφορα γκρουπ: Σε κάποια

διδάσκονταν και έπαιζαν σκάκι, σε

άλλα χρησιμοποιούσαν υπολογιστές,

σε κάποια άλλα ασχολούνταν με διά-

φορες δραστηριότητες.

Μετά από 32 βδομάδες, με διάφορα

τεστ, μετρήθηκαν οι επιδόσεις τους

στη δημιουργικότητα, στην εφευρετι-

κότητα και στη λήψη κρίσιμων αποφά-

σεων και αποδείχτηκε ότι τα παιδιά

του γκρουπ που ασχολούνταν με το

σκάκι είχαν υψηλότερες επιδόσεις, ιδι-

αίτερα στην εφευρετικότητα.

Στα οφέλη του σκακιού συγκαταλέγε-

ται και η βελτίωση της μνήμης, αλλά

και της ικανότητας επίλυσης πιο σύν-

θετων προβλημάτων.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μια παρτίδα

σκακιού είναι σαν ένα μεγάλο παζλ, που

ο κάθε παίκτης προσπαθεί να το λύσει

πιο γρήγορα από τον αντίπαλό του,

έχοντας να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα

και το στοιχείο του αβέβαιου, αφού κάθε

κίνηση και από τις δυο πλευ-

ρές αλλάζει τις παραμέ-

τρους του «προβλήματος».

Θετική επίδραση ασκεί επί-

σης το σκάκι στη βελτίωση

της ικανότητας για μελέτη

και της συγκέντρωσης.

Από έρευνες έχει αποδει-

χτεί ότι η ενασχόληση με

το σκάκι από μικρή ηλικία

βοηθά ακόμα στην πρόωρη ανάπτυξη

του προμετωπιαίου φλοιού, ενισχύον-

τας προοδευτικά τον αυτοέλεγχο, την

κριτική σκέψη και την ικανότητα πρό-

βλεψης.

Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, τέλος, κα-

θόλου αμελητέα δεν είναι η συμβολή

του στην πρόληψη κατά του Αλτσχάι-

μερ. Σχετικές μελέτες αποδεικνύουν ότι

οι σκακιστές έχουν αρκετά μειωμένες

πιθανότητες να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ

μετά τα 75 έτη.

Απ' όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, από

την ενασχόληση με το σκάκι μόνο κερδι-

σμένος μπορεί να βγει! Και όσοι ακόμα

δεν το έχουν δοκιμάσει, ποτέ δεν είναι

αργά για μια παρτίδα, αφού το σκάκι απο-

δεδειγμένα δεν γνωρίζει ηλικίες...

Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα 

Γυναικών 2020
Το πρωτάθλημα διεξάγεται 3-26 Γε-

νάρη στις πόλεις Σαγκάη (Κίνα) και

Βλαδιβοστόκ (Ρωσία) ανάμεσα στην

Κινέζα κάτοχο του τίτλου, Τζου Γουεν-

τζούν, και την Ρωσίδα διεκδικήτρια του

τίτλου, Αλεξάντρα Γκοριάτσκινα, που

κατάφερε να νικήσει στο τουρνουά

των διεκδικητριών που διεξήχθη πέ-

ρυσι, με τη συμμετοχή των κορυφαίων

σκακιστριών (με εξαίρεση την Κινέζα

Χου Γιφάν).

Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η νι-

κήτρια του ματς των 12 παρτίδων με

κλασικό χρόνο σκέψης, με το πρώτο

μισό του, 1-6 παρτίδα, στη Σαγκάη

και το δεύτερο μισό, 7-12, στο Βλα-

διβοστόκ, όπου θα διεξαχθούν και οι

αγώνες μπαράζ αν χρειαστεί, αν δη-

λαδή το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο

και μετά την 12η παρτίδα.

Μετά την 8η παρτίδα η Αλεξάντρα

Γκοριάτσκινα έχει πάρει το προβά-

δισμα 3,5-4,5. Η Τζου Γουεντζούν

ήταν αυτή που σημείωσε την πρώτη

νίκη στο ματς στην 4η παρτίδα,

όμως η Ρωσίδα σκακίστρια απάν-

τησε με νίκη στην αμέσως επόμενη

παρτίδα 5η και νικώντας και στην 8η

παρτίδα προηγείται πια στο σκορ,

ενώ έχουν απομείνει ακόμα 4 παρ-

τίδες να παιχτούνε.

Νίκος Γεωργόπουλος 

Ο Πρωτέας τιμά τους 

ανθρώπους που προσφέρουν

στο σύλλογο διαχρονικά

Πριν τον αγώνα του αντρικού με τον ΑΟ Μελισσίων

για το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής, ο Α.Ε.Ο. Πρω-

τέας Βούλας, τίμησε τους αθλητές Κωνσταντίνο

Κρανιά και Παύλο Τοπάλι, οι οποίοι στο παρελθόν φό-

ρεσαν την φανέλα του συλλόγου. Την βράβευση

στους αθλητές  έκανε ο γενικός αρχηγός του τμήμα-

τος Τάσος Δαγδελένης.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η τιμητική βράβευση από τον

Πρόεδρο του συλλόγου Χρήστο Βασιλειάδη και τον

γενικό αρχηγό του γυναικείου τμήματος Ηλία Κου-

τσοδάσκαλο προς στον Αλέκο Δάγλα προπονητή των

Μελισσίων, για τη μεγάλη του προσφορά και κατα-

ξίωση του γυναικείου τμήματος του Πρωτέα Βούλας

με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου Ελ-

λάδας γυναικών το 2013.

Πανελλήνιοι αγώνες Badminton Α2

Κατηγορίας, εξελίχθηκαν στο Λαύ-

ριο το Σαββατοκύριακο που μας

πέρασε (18-19.1.20). Το  τμήμα

Badminton   του  Ομίλου  Αντισφαί-

ρισης  Λαυρίου  συμμετείχε,  μαζί

με  ομάδες  από  όλη  την  Ελλάδα.  

Η  ομάδα  Badminton   του  Ομίλου

Αντισφαίρισης  Λαυρίου   κατά-

φερε να  κατακτήσει  το  ασημένιο

μετάλλιο  και  παράλληλα  να  επι-

στρέψει  στην  Α1 Κατηγορία

(μετά  την  περσινή  της   υποβάθ-

μιση  στην  Α2),  μέσα  από  ένα

σκληρό  τελικό,  που  κρίθηκε  στις

λεπτομέρειες! Στην Α1 κατηγορία

ανέβηκε και η Πεύκη.

Οι  αθλητές  που  εκπροσώπησαν

τον  Όμιλo του Λαυρίου  σ’  αυτή

τη  διοργάνωση  ήταν:  ΟΡΦΑΝΟΣ

Γιώργος,  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Πα-

ναγιώτης,  ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ  Παντελής,

ΤΟΡΤΟΡΕΛΗΣ  Παναγιώτης,
ΔΗΜΑ   Μαριάννα,   ΚΥΡΙΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ   Αθανασία,   ΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΑΚΑΤΟΥ  Στεφανία  και  ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟΥ  Κατερίνα.

Ανέβηκε στην Α1 κατηγορία το τμήμα Badminton του Α.Ο. Λαυρίου

Πολλαπλά οφέλη από την 

ενασχόληση με το Σκάκι
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ

Στην οκτάδα με ανατροπή 

η Εθνική ανδρών

Κάνοντας σπουδαία ανατροπή μετά το κακό της ξεκίνημα,

η Εθνική πόλο ανδρών προκρίθηκε στα προημιτελικά του

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με νίκη 14-7 επί της Ρουμα-

νίας σε χτεσινό αγώνα μπαράζ. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει

την πρόκριση στα ημιτελικά αύριο Τετάρτη με αντίπαλο την

Κροατία, ενώ με την είσοδό της στην οκτάδα έχει ήδη εξα-

σφαλίσει συμμετοχή στο προ-Ολυμπιακό τουρνουά για πρό-

κριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η Εθνική στο πρώτο οκτάλεπτο αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε

να χάνει 4-1, μέχρι το τέλος της δεύτερης περιόδου όμως

είχε ξαναμπεί στο ματς, μειώνοντας σε 5-4. Στο δε τρίτο

οκτάλεπτο κυριάρχησε πλήρως, με κατακόρυφη βελτίωση

στην άμυνα και πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Γεννηδου-

νιά, και με επιμέρους 6-0 μετέτρεψε το εις βάρος της σκορ

σε υπέρ της 10-5. Η υπεροχή της Ελλάδας συνεχίστηκε και

στην τέταρτη περίοδο, φέρνοντας τη νίκη - πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-5, 10-5, 14-7.

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 6, Σκουμπάκης, Καπό-

τσης 2, Φουντούλης, Παπαναστασίου 2, Δερβίσης, Αργυρό-

πουλος, Μουρίκης 1, Κολόμβος 1, Γούνας 2, Βλαχόπουλος,

Γαλανίδης.

Ρουμανία: Τικ, Ράντου 1, Νεγκρεάν 2, Γκιόργκε 1, Αντίπα,

Πριοτεάσα 1, Γκεοργκέσκου 1, Φουλέα, Γκεργκελίφι, Οάντα

1, Τσίμπαν, Βάντσικ, Αμπρουντάν.

Οι άλλοι προημιτελικοί: Ιταλία - Μαυροβούνιο, Σερβία -

Ισπανία, Ουγγαρία - Ρωσία.

SUPER LEAGUE 1
ΠΑΟ για πλέι οφ, νίκες τα φαβορί

Η άνοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, οι νίκες

των φαβορί στα περισσότερα ματς και οι αρκετές περιπτώ-

σεις που χρειάστηκε να επέμβει το VAR ήταν αυτά που χα-

ρακτήρισαν τη 19η αγωνιστική της Super League 1.

Στα Πηγάδια, σε έναν αγώνα μεγάλης βαθμολογικής σημα-

σίας για τη μάχη της εξάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0

τη γηπεδούχο Ξάνθη, ανέβηκε μόνος 4ος και πραγματοποί-

ησε σημαντικό βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ του πρω-

ταθλήματος. Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και πήραν τη

νίκη με γκολ του Μακέντα στο 50'.

Στο Φάληρο ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία

ακόμα εξαιρετική εμφάνιση και νίκησε 4-2 τον Αρη. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί, με «μαέστρο» τον Βαλμ-

πουενά, ο οποίος πέτυχε γκολ (63' πέναλτι) και είχε δοκάρι

(14'), ενώ σε μεγάλη βραδιά βρέθηκε και η «γραμμή κρούσης»

τους, καθώς χρίστηκαν σκόρερ οι Γκιγιέρμε (22'), Ελ Αραμπί

(24') και Ομάρ (46'). Για τον Αρη σκόραραν οι Ροζ (37') και Ντιγ-

κινί (83'), ενώ είχε δοκάρι στο ξεκίνημα (Λάρσον 13').

Στην Τούμπα ο 2ος ΠΑΟΚ νίκησε σχετικά άνετα με σκορ 3-

1 τον Αστέρα Τρίπολης, με το VAR να καλείται να επέμβει

στις περισσότερες περιπτώσεις, και έμεινε στο κυνήγι του

Ολυμπιακού. Το σκορ για τους πρωταθλητές άνοιξε ο Σφιν-

τέρσκι στο 29', ενώ στην επανάληψη ανέβασαν στροφές

και «καθάρισαν» με γκολ των Πέλκα (59') και Λάμπρου (79'),

για να μειώσει στο τελικό σκορ ο Ριέρα στο 87'. Ο Αστέρας

τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του

Σουάρεθ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 65'.

Στο ΟΑΚΑ η 3η ΑΕΚ, πραγματοποιώντας ίσως την πιο «γε-

μάτη» εμφάνισή της τον τελευταίο μήνα, νίκησε 3-0 την ΑΕΛ

και διατήρησε διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες της. Η

νίκη της «Ενωσης», που κυριάρχησε απόλυτα, ειδικά στην επα-

νάληψη, είχε πορτογαλική «υπογραφή», καθώς τα γκολ σημεί-

ωσαν οι Σιμόες (45'+), Ολιβέιρα (50') και Λόπεζ (62').

Στις νίκες επέστρεψε ο ΟΦΗ, παίρνοντας πολύτιμο «διπλό»

στη μάχη για τα πλέι οφ, με 2-1 επί του Πανιωνίου στη Νέα

Σμύρνη. Στο 1-1 έμειναν Παναιτωλικός και Λαμία στο Αγρί-

νιο και στο 0-0 Ατρόμητος και Βόλος.

BASKET LEAGUE
Συνωστισμός στην «ουρά»

Φωτιές στην «ουρά» της βαθμολογίας άναψε η 17η αγωνι-

στική της Basket League, με ΠΑΟΚ και Αρη να φτάνουν σε

ευρείες νίκες μεγάλης σημασίας στη μάχη τους για παρα-

μονή στην κατηγορία. Ετσι η κατάσταση στα χαμηλά έχει

γίνει ιδιαίτερα ρευστή, με τρεις ομάδες να ισοβαθμούν στην

τελευταία θέση και άλλες τρεις μόλις έναν βαθμό πάνω.

Στην Πυλαία ο ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμ-

φάνισή του μέσα στη σεζόν, νίκησε τον Ιωνικό με το εντυ-

πωσιακό 110-80 και πήρε βαθμολογική ανάσα. Κορυφαίος

παίκτης ήταν ο Ουίγκινς με 26 πόντους. Μεγάλη νίκη για

την παραμονή πήρε και ο Αρης στο Αλεξάνδρειο, 90-72 επί

της Λάρισας, με κορυφαίο τον Ντραγκίσεβιτς (22 π.).

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ νίκησε δύσκολα τον Ηφαιστο Λήμνου με

σκορ 74-68 και παρέμεινε 2η. Ατυπη ρεβάνς για την ήττα

του στο Κύπελλο πήρε στην Πάτρα ο Παναθηναϊκός επί του

Προμηθέα, με σκορ 99-76. Τους Πατρινούς έπιασε στην 3η

θέση το Περιστέρι, νικώντας 61-48 τον Πανιώνιο στη Νέα

Σμύρνη. Στην οκτάδα μπήκε το Ρέθυμνο μετά τη νέα σπου-

δαία εντός έδρας νίκη του, με 69-63 επί του Ηρακλή. Στα-

θερά στην εξάδα το Λαύριο, νίκησε 78-68 τον Κολοσσό

Ρόδου, ο οποίος «έμπλεξε».

SUPER LEAGUE 2
«Φρένο» Λεβαδειακού στον ΠΑΣ

Την πρώτη του φετινή ήττα, και μάλιστα εντός έδρας, γνώ-

ρισε ο πρωτοπόρος της Super League 2 ΠΑΣ Γιάννινα στον

αγώνα που ολοκλήρωσε τη 13η αγωνιστική, με 1-0 από τον

Λεβαδειακό στους Ζωσιμάδες, με γκολ που σημείωσε στις

καθυστερήσεις ο Μεχία. Με τη νίκη τους οι Βοιωτοί ανέβη-

καν 3οι στη βαθμολογία, ενώ η ήττα δεν κόστισε ιδιαίτερα

στους Γιαννιώτες, καθώς στραβοπάτησε (ξανά) και ο 2ος

Απόλλων Σμύρνης, μένοντας στο 0-0 με αντίπαλο τα Χανιά

στη Ριζούπολη.

Κατά τ' άλλα, μεγάλες νίκες πέτυχαν ο Απόλλων Λάρισας

(2-0 επί του Καραϊσκάκη Αρτας) και Εργοτέλης (4-2 επί του

Πλατανιά στο κρητικό ντέρμπι), ενώ η Παναχαϊκή νίκησε

εύκολα (4-0) την Κέρκυρα. Να σημειωθεί ότι για δεύτερη

συνεχόμενη αγωνιστική δεν κατέβηκε να αγωνιστεί ο

Απόλλων Πόντου, χάνοντας στα χαρτιά με 3-0 το ματς με

τη Δόξα Δράμας.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ραντεβού ...στις 32 του μηνός!

Όπως γνωρίζετε είμαι γυμναστής σε σχολείο. Έχω πρό-

βλημα με το γόνατό μου πάνω από 3 μήνες. Το πρόβλημα

χειροτερεύει με την ορθοστασία στην δουλειά. Έχω ξεκι-

νήσει θεραπεία, αλλά χρειάζεται να πάρω άδεια. Επιχεί-

ρησα να κλείσω ραντεβού στο ΚΑΤ και μου έδωσαν

ημερομηνία 16 Μαρτίου! Σήμερα πήγα σε εφημερεύον νο-

σοκομείο (Αγία Όλγα) και αρνήθηκαν να με εξετάσουν

γιατί, λέει, είμαι παλιό περιστατικό. Το ότι πονάω και δεν

μπορώ να περπατήσω δεν έχει καμιά σημασία. 

Στην ερώτηση μου για το τι θα κάνω μέχρι μέσα Μαρτίου

πήρα την απάντηση του γιατρού: "Δεν φτιάχνω εγώ το σύ-
στημα υγείας"!
Λοιπόν, τι λέει ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ...παλιός αθλη-

τής;;;;;;;

Ntaris Nikos

ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Βυθίστηκαν οι ελπίδες 

για την Εθνική γυναικών

Τα όνειρα της Εθνικής γυναικών για πρόκριση στην τε-

τράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος POLO που διεξά-

γεται στη Βουδαπέστη βυθίστηκαν μετά την ήττα από την

Ισπανία με 12-9.  

Κόντρα στην Ισπανία οι παίκτριες της Εθνικής, παρά τα

προβλήματα που αντιμετώπισαν κυρίως στο σκοράρισμα,

κατάφεραν κυρίως χάρη στην αμυντική λειτουργία να κον-

τράρουν τις ισχυρές αντιπάλους τους για τουλάχιστον

δυόμιση περιόδους. Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 2-0

στο ξεκίνημα ανέτρεψαν την κατάσταση προηγούμενες

με 3-2, ωστόσο δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια για την ελ-

ληνική ομάδα που στο υπόλοιπο του παιχνιδιού δεν μπό-

ρεσε να βρει τις λύσεις.

ΒΟΛΕΪ

Βήμα πρόκρισης για τις «ερυθρόλευκες»

Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του

Challenge Cup γυναικών έκανε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπια-

κού μετά τη σημαντική νίκη στη Σιβηρία επί της Γενισέι

Κρασνογιάρσκ με 3-1 σετ. Παρά το δύσκολο του ταξιδιού

και το γεγονός ότι αιφνιδιάστηκαν χάνοντας το πρώτο σετ

με 25-21, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν στη συνέχεια την ανα-

τροπή κατακτώντας τα τρία υπόλοιπα με 20-25, 19-25, 18-

25. Πλέον ενόψει της ρεβάνς στο κλειστό του Ρέντη ο

Ολυμπιακός χρειάζεται την κατάκτηση μόλις δύο σετ για να

σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ

Καταδικαστική ήττα για την Εθνική ανδρών
Τέλος στα όνειρα της Εθνικής ανδρών για πρόκριση στα ημι-

τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης

έβαλε η Κροατία με τη νίκη της με 14-11 στον αγώνα με-

ταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνω-

σης. Πλέον η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί στους αγώνες

κατάταξης 5-8, με βασικό στόχο να διατηρήσει τα κεκτη-

μένα της προηγούμενης διοργάνωσης, στο Βελιγράδι, όταν

είχε καταλάβει την 5η θέση. Αντίπαλος της Ελλάδας θα

είναι η Σερβία, που ηττήθηκε από την Ισπανία επίσης για τα

προημιτελικά. Κροατία και Ισπανία θα αναμετρηθούν μεταξύ

τους στον έναν από τους δύο ημιτελικούς.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 10-6, 13-9, 14-11

Κροατία: Μπίγιατς, Μάτσαν, Φάτοβιτς, Λόντσαρ, Γιόκοβιτς 4, Μπού-

κιτς, Βουκίτσεβιτς 2, Μπούσλιε 1, Μίλος 1, Βρλιτς 3, Γκαρθία 3,

Μάρτσελιτς.

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Καπότσης 1,

Φουντούλης 1, Παπαναστασίου, Δερβίσης 1, Αργυρόπουλος 1,

Μουρίκης, Κολόμβος, Γούνας, Βλαχόπουλος 3, Γαλανίδης.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Προβάδισμα τελικού η ΑΕΚ
Σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό Κυ-

πέλλου χάντμπολ ανδρών πήρε η ΑΕΚ μετά τη μεγάλη νίκη

της στο κλειστό του Ρέντη επί του Ολυμπιακού με 26-23

στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα ημιτε-

λικά. 




