
21ο €

1658 μετανάστες εισήλθαν λαθραία στην Ελλάδα,

το Μάρτιο, από τον ΕΒΡΟ!

Καθημερινά περνάνε τον Έβρο και εισβάλλουν στην

Ελλάδα με φουσκωτά σκάφη, δεκάδες μετανάστες

διαφόρων εθνοτήτων.

Ο αριθμός εισβολής έχει τριπλασιαστεί τον τελευ-

ταίο μήνα και είναι καταφανές ότι χρησιμοποιούνται

από την Τουρκία ως εργαλείο ενός γενικότερου

σχεδίου.

«Χαμός από λαπρομετανάστες
μπαίνουν ανενόχλητοι από τον
Εβρο και πάνε μόνοι τους στην
Αστυνομία προκειμένου να “συλλη-
φθούν” για ν’ αποκτήσουν χαρτιά»
(hellas-now.com).

Με το “μεταναστευτικό” έχουμε

ασχοληθεί επανειλλημένα γιατί

αποτελεί “ωρολογιακή βόμβα” στα

θεμέλια της εθνικής μας οντότητας.

Δεν πρόκειται για απλή πρόσμιξη των λαών, πράγμα

που πάντα συνέβαινε και εν πολλοίς είναι επιθυ-

μητή.

Ο φυσιολογικός μικρός αριθμός μεταναστών ή προ-

σφύγων οδηγούσε σε απορρόφηση των εισερχομέ-

νων πληθυσμών και αφομοίωσή τους με τον κατά

πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό υποδοχής. Ο μεγάλος

όγκος όμως εισερχομένων πληθυσμών μεταναστών,

και μάλιστα ιδιαίτερα αποκλίνουσας πολιτισμικής

σύνθεσης, όπου η θρησκεία και η γλώσσα, τα ήθη

και οι παραδόσεις, παίζουν καθοριστικό ρόλο απο-

κλίνουσας και συγκρουσιακής ακόμη τάσης, είναι

εκείνο που μας απασχολεί και πρέπει να μας ανη-

συχεί.

«Οι ποσοτικές αλλαγές είναι εκείνες που καθορί-
ζουν και τις ποιοτικές αλλαγές», για να θυμηθούμε

και τον διαλεκτικό υλισμό.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Γεωπολιτικά παιχνίδια

με προμετωπίδα 

το ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ

Kαταπολέμηση 

κουνουπιών 

στους Δήμους 
Σελίδα 7

Σύσκεψη εν οψει της 
αντιπυρικής περιόδου

Σελίδα 12

Ηπειρωτική Λαογραφία

στο Ζάππειο Μέγαρο
Σελίδα 4

H B’ πλαζ Βούλας, 

το Αλσος και 

η Δημοκρατία
Σελίδα 11

Επέκταση

τραπεζοκαθισμάτων

στην πλατεία Βούλας
Σελίδα 6

Eγκαίνια στο ΠΙΚΠΑ
Σελίδα 15

29/4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ

«Ο χορός είναι το μυστήριο της
μετουσίωσης του ήχου  σε 
εγκεφαλικό μήνυμα, και μετά 
σε κίνηση. Οσοι τον δοκιμάζουν
δεν αλλάζουν με τίποτα 
την αίσθηση αυτή..»

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Kι εμείς
θα πιάσουμε

τον ...Μάη;

Τί αγώνα να κάνει

ένας άνεργος την

Πρωτομαγιά;

Να κατέβει στους

δρόμους και 

να “ραγίσουν 

οι ...πέτρες”.

Η (λαθρο) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ως ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

1.5 εκατομμύρια άνεργοι
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά πώς μπλεχτήκανε οι νεοφιλελεύθερες επιδιώ-

ξεις και πρακτικές με τις αριστερές ιδεολογίες;

Πώς επήλθε σύγχυση των εννοιών του «διεθνισμού»

και της παγκοσμιοποίησης; Αυτό είναι το «θαύμα»

του καπιταλισμού! Και να το καθορίσουμε και να το

διαχωρίσουμε: «κεφάλαιο» δεν είναι το κάθε μαγα-

ζάκι και το κάθε εργοστασιάκι, που μπορεί βέβαια να

είναι σύμμαχος του μεγάλου κεφαλαίου.

Από δω και κάτω μπαίνω στον πειρασμό να γράψω το

παρόν «μαζί» με τον διακεκριμένο επιστήμονα, πολι-

τικό, διπλωμάτη Περικλή Νεάρχου1, αντλώντας το

λόγο του από το θαυμάσιο βιβλίο του, «Η Ελλάδα σε
κίνδυνο».
Λέει λοιπόν ο Π. Νεάρχου, πως η Ελληνική Αριστερά

κι ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ έμπλεξε τον αρι-

στερό διεθνισμό, της φιλίας, συνεργασίας και αλλη-

λεγγύης των λαών, με τον «νεοφιλελεύθερο
διεθνισμό της παγκοσμιοποίησης, που επιδιώκει την

εθνική αποδόμηση και αντιμάχεται το εθνικό κρά-
τος».
Είναι αυτό ακριβώς που το λέει ξεκάθαρα και το έχω

επικαλεσθεί επανειλημμένα, ο Robert Cooper2 στο

βιβλίο του «Η διάσπαση των Εθνών». Σημειωτέον ότι

ο R. Cooper είναι διπλωμάτης, σύμβουλος του Τόνι

Μπλερ όταν ήταν Πρωθυπουργός της Αγγλίας, και

γενικός διευθυντής του Γραφείου Εξωτερικών Υπο-

θέσεων και Άμυνας της Κομισιόν στην Ε.Ε., αν σας

λέει τίποτα αυτό!

Τα λέει όμως πιο ξεκάθαρα η Μάργκαρετ Θάτσερ – η

νεοφιλελεύθερη «σιδηρά κυρία της Αγγλίας – μέσα

απ’ το βιβλίο του Περικλή Νεάρχου:

«Η Αμερικανική Προεδρία του Μπιλ Κλίντον, σε συ-

ζυγία με τον Βρετανό πολιτικό ανταποκριτή του στην

Ευρώπη Τόνυ Μπλερ, ήταν ένας από τους μεγάλους

θιασώτες και προαγωγούς της παγκοσμιοποίησης και

της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Σε τέτοιο μάλιστα

βαθμό, ώστε να επισύρουν, μεταξύ άλλων, και την έν-

τονη κριτική της Μάργκαρετ Θάτσερ ότι επιδιώκουν

σκοπίμως στα Βαλκάνια την κατάλυση του Έθνους

και την προαγωγή «πολυπολιτισμικών» κρατικών ον-

τοτήτων.

Συγκεκριμένα, η Θάτσερ, στο βιβλίο της «Statecraft,
Στρατηγικές για έναν κόσμο που αλλάζει», στο κεφά-

λαιο 8 αναφέρεται στα Βαλκάνια και παρατηρεί ότι η

περιοχή αυτή λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής και ότι τα

όσα συμβαίνουν εκεί θα προσφέρουν μαθήματα και

θα έχουν εφαρμογές σε άλλες περιοχές, πολύ πιο

μακριά από τα Βαλκάνια.

Μετά την εισαγωγή αυτή, προχωρά σε απευθείας κρι-

τική κατά του Κλίντον και του Μπλερ, λέγοντας:

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι ο μόνος
τρόπος για να σταματήσουν τον εθνικισμό* από το να
δημιουργεί πολέμους και ακρότητες είναι – να το πω
ωμά- να καταργήσουν πλήρως το έθνος. Πιστεύουν

ότι μόνο διεθνείς οργανισμοί – πολιτικοί, στρατιωτι-

κοί και δικαστικοί- μπορούν να τύχουν εμπιστοσύνης

για τη διατήρηση αποδεκτών προτύπων συμπεριφο-

ράς. Και επειδή φαίνεται ότι αυτό που θέλουν είναι

να μετατρέψουν την περιοχή των Βαλκανίων σ’ ένα

οιονεί προτεκτοράτο, με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, των

Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως,

έτσι και η παραπέρα φιλοδοξία τους είναι να επεκτεί-

νουν τις πολυεθνικές προσεγγίσεις, που αναπτύχθη-

καν εκεί, και να τις εφαρμόσουν σε ολοένα και

περισσότερες περιοχές του «πλανητικού χωριού».

Νομίζω ότι έχω ήδη εξηγήσει, ελπίζω, για ποιο λόγο

πιστέυω ότι το μείγμα ουτοπικού διεθνισμού αυτής

της ομάδας είναι μη ρεαλιστικό και πραγματικά βλα-
πτικό».

Μ’ όλα ταύτα ο Σημίτης ως πρωθυπουργός, που ευ-

χαρίστησε τους Αμερικανούς επί Μπιλ Κλίντον από

του βήματος της Βουλής, για το γκριζάρισμα μέρους

του Αιγαίου, έγινε σημαιοφόρος της πολυπολιτισμι-

κής παγκοσμιοποίησης, διακηρύσσοντας “ξεκάρ-

φωτα” πως «η Ελλάδα πρέπει να γίνει
πολυπολιτισμική».

―――――
1. Περικλής Νεάρχου: Πρέσβης επί τιμή. Διετέλεσε σύμ-

βουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Ανδρέα Πα-

πανδρέου επί πρωθυπουργίας του κ.α. Υπηρέτησε ως

Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι (2007-

2010), με πρόσκληση του αείμνηστου προέδρου Τάσου Πα-

παδόπουλου.

Εκδηλώσεις της Ανοιξης Σελ. 5

Η Λεωφ. Βάρης, Λεωφ. Ευελπίδων
μόνο στα 3Β Σελ. 6

Μάης, “Ωσάν ανθός και λούλουδο” 
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Οι Αρχαίες Ελληνίδες
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οι μοναδικές διαδρομές δύο Ελληνί-
δων επιστημόνων Σελ. 10

Λυκίσκος, ο Ελληνικότερος των Ελλή-
νων Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η άσκοπη σφαγή στην Αιξωνή 403 π.Χ.
Γουΐλιαμ Γουλιέλμος Σελ. 16

Συνένοχοι στη σιωπή για το έγκλημα
στο Ακούγιου Σελ. 16

Τραμπολίνο στο Λαύριο Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Η (λαθρο) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ως ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο 3B ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Ειδική συνεδρίαση

Ο Δήμος 3Β καλεί στην 7η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Eιδική

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Mαϊου

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη

απόφασης στο θέμα:

1. Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για

το έτος 2017.

2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης.

Λεπτομέρειες στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας

για την κατάσταση στον Έβρο

H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.)

απευθύνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να βελτιώ-

σει επειγόντως τις συνθήκες και να ενισχύσει την ικανό-

τητα υποδοχής, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης

των αφίξεων στον Έβρο μέσω των χερσαίων συνόρων

της χώρας με την Τουρκία. Εκατοντάδες άνθρωποι στε-

γάζονται αυτή τη στιγμή σε χώρους κράτησης της αστυ-

νομίας!!! 

Περίπου 2.900 άνθρωποι έχουν φτάσει στον Έβρο μέχρι

στιγμής αυτόν το μήνα, κυρίως οικογένειες από τη Συρία

και το Ιράκ. Αυτό ισοδυναμεί με το μισό του εκτιμώμενου

αριθμού αφίξεων στην περιοχή κατά τη διάρκεια του

2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από την

Υ.Α., τον Απρίλιο οι χερσαίες αφίξεις ξεπέρασαν τις

αφίξεις μέσω θαλάσσης.  

Η αύξηση των αφίξεων θέτει υπό πίεση το μόνο Κέντρο

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στην περιοχή του

Έβρου, που βρίσκεται στο Φυλάκιο. Ο πληθυσμός στο

Κ.Υ.Τ. έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη χωρητικότητά του

των 240 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 120 ασυνόδευ-

των και χωρισμένων από τις οικογένειές τους παιδιών.  

Το Κ.Υ.Τ. είναι υπερπλήρες, και οι αρχές πασχίζουν για

την έγκαιρη καταγραφή και ταυτοποίηση και για την πα-

ροχή υπηρεσιών όπως η ιατρική και ψυχο-κοινωνική

φροντίδα και η διερμηνεία, οι νεο-αφιχθέντες, ανάμεσά

τους και πολλά παιδιά, οδηγούνται αρχικά σε ακατάλλη-

λους αστυνομικούς χώρους κράτησης στην περιοχή ανα-

μένοντας να αδειάσουν θέσεις στο Κ.Υ.Τ. 



ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy

για τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Το Let’s Do It Greece αποτελεί τη με-

γαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική

δράση σε πολλές χώρες του κόσμου!

Οργανώνεται αποκλειστικά από εθε-

λοντές - ως επί το πλείστον νέα παιδιά

- που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα

από το σχολείο. 

Στην Ελλάδα ήρθε το 2011. Σήμερα η

ιδέα αυτή έχει αγκαλιαστεί από χιλιά-

δες εθελοντές και φορείς σε όλη την

Ελλάδα, οι οποίοι “ενώνονται” όλοι  σε

μία, την ίδια, μέρα! 

Μια εθελοντική δράση που γίνεται την

ίδια ημέρα & την ίδια ώρα σε κάθε

γωνιά της χώρας μας: την ΚΥΡΙΑΚΗ 29

ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 10.00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,

ώρα 10.00

Από την Περιφερειακή Ενότητα Αττι-

κής συμμετέχουν οι Δήμοι:

Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Μαρα-

θώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας,

Παλλήνης, Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέ-

μιδος, Ραφήνας-Πικερμίου.   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Καθαρίζουμε την παραλία της 

Αγίας Μαρίνας, στο Πόρτο Ράφτη,

Συμμετέχουμε με τον  καθαρισμό του

παραλιακού μετώπου της Αγίας Μαρί-

νας (με κατεύθυνση προς το πρώην

“Kalua”). Σημείο εκκίνησης όλων μας,

το προαύλιο της Εκκλησίας της Αγίας

Μαρίνας, στις 10 το πρωί!

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει με τα

“σχολεία εν δράσει” και τις βραβεύσεις

όλων των σχολείων της για την περι-

βαλλοντική τους δράση.

Βραβεύσεις σχολείων Παλλήνης

για την περιβαλλοντική δράση τους

Για 4η συνεχόμενη χρονιά φέτος η

SANITAS, η μάρκα προϊόντων οικιακής

χρήσης, συμμετέχει ως εθνικός υπο-

στηρικτής, παρέχοντας τα απαραίτητα

εργαλεία στους συμμετέχοντες! 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Την Κυριακή 29 Απριλίου, περισσότεροι

από 40 τοπικοί σύλλογοι, φορείς και

εθελοντικές ομάδες ενώνουν τις δυνά-

μεις τους σε δράσεις καθαρισμού, εξω-

ραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης

κοινόχρηστων χώρων σε κάθε περιοχή

του Δήμου Σαρωνικού. 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφητ-

τός σε συνεργασία με την Εθελοντική

Ομάδα Δήμου Κρωπίας,  τη Διεύθυνση

Περιβάλλοντος, τον Κυνηγετικό Σύλ-

λογο Κορωπίου, τοπικούς εξωραϊστι-

κούς και αθλητικούς συλλόγους  και

άλλους φορείς, διοργανώνουν κεν-

τρική δράση στην παραλιακή περιοχή

Αγίας Μαρίνας στις 11:30 π.μ με ση-

μείο εκκίνησης τις εγκαταστάσεις του

ΝΑΟ Κέκρωψ στην παραλία Αγίας Μα-

ρίνας. Δημοτικό λεωφορείο θα εκτελέ-

σει δρομολόγιο από τις 11.00 το πρωί

με στάσεις, από την Πλ. Ελευθερίας-

Δημαρχείο Κρωπίας, κεντρική πλατεία

Κορωπίου προς παραλία Αγίας Μαρί-

νας.

Η κεντρική δράση περιλαμβάνει καθα-

ρισμoύς στην παραλιακή περιοχή  της

Αγίας Μαρίνας,  από π.Αγίας Μαρίνας,

Νησί Ντούνη, Σκαλάκια Αλθέας και

Άγιος Δημήτριος. Ταυτόχρονα θα γίνε-

ται ενημέρωση, για τα συστήματα ανα-

κύκλωσης που λειτουργούν, τη

δημιουργία μικρών «πράσινων γωνιών»

σε περιφερειακές περιοχές του Δήμου,  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συμμετέχει

στην περιβαλλοντική δράση me ton

Καθαρισμό της παραλίας Θορικού 

Για πρώτη φορά όλες οι εθελοντικές,

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητι-

κές ομάδες, καθώς και η τοπική εκπαι-

δευτική κοινότητα των  δύο δημοτικών

ενοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας (

Κερατέας, Λαυρίου, Καμάριζας) του

Δήμου Λαυρεωτικής σε συνεργασία με

το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός», θα συμβάλουν

από κοινού στον καθαρισμό της παρα-

λίας του Θορικού. 

Σας καλούμε να συμβάλετε στην δράση
αυτή την Κυριακή 29 Απριλίου  2018
στις 9:00 π.μ.  
Καθαρίζουμε το Δήμο μας και αναδει-
κνύουμε την ομορφιά του!!!

H SANITAS γίνεται μέρος αυτής της

εθελοντικής οικογένειας κάνοντας την

αποστολή τους ευκολότερη και πιο

αποδοτική διανέμοντας γάντια και σα-

κούλες απορριμμάτων στους 150.000

εθελοντές της δράσης!
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«Χορός Θανάτου»
Του Αυγούστου Στρίνμπεργκ

Η Εταιρεία Θεάτρου Συν Επί του Άκι Βλουτή θα παρου-

σιάσει στο Θέατρο Μεταξουργείο από την Πέμπτη 17

Μαΐου το αριστούργημα του Αυγούστου Στρίντμπεργκ,

«Χορός Θανάτου», σε  μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώρ-

γου Κιμούλη, με τον Άκι Βλουτή, την Δήμητρα Χατούπη

και τον Σταύρο Καραγιάννη.

Ένα ζευγάρι -ο Έντγκαρ και η Άλις-, που ζει απομακρυ-

σμένο και απομονωμένο σ΄ ένα νησί, σε ένα κτήριο που

κάποτε ήταν φυλακή, απόψε γιορτάζει τα 25 χρόνια έγ-

γαμου βίου. Από το ξεκίνημα του έργου, προσπαθούν να

δραπετεύσουν από την κενότητα της ζωής τους φτιά-

χνοντας μαζί παράξενα παιχνίδια που τους κρατούν «ζων-

τανούς». Η απροσδόκητη εμφάνιση του Κουρτ,

δημιουργεί ένα ερωτικό τρίγωνο, που με την σειρά του κι-

νητοποιεί ένα χορευτικό διάλογο, στον οποίο ο καθένας

από τους τρεις ήρωες αντιμετωπίζει τους άλλους δύο.

Πέραν αυτών όμως, ο Στρίνμπεργκ, μέσα από τις πυκνές

σιωπές ανιχνεύει μια σειρά από παγκόσμια υπαρξιακά ζη-

τήματα.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση - Σκηνοθεσία:  Γιώργος Κιμούλης

Σκηνικά - Κοστούμια:  Νίκος Αναγνωστόπουλος

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βάσω Στεργίου

Φωτογραφίες - Τrailer: Βάσια Αναγνωστοπούλου

ΠΑΙΖΟΥΝ:

Άκις Βλουτής, Δήμητρα Χατούπη, Σαράντος Γεωγλερής, Αντω-

νίνα Βλουτή

Eκδήλωση για την Ηπειρώτικη Λαογραφία στο Ζάππειο Μέγαρο
Σάββατο και Κυριακή 28 και 29 Απριλίου 2018 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργα-

σία με την Περιφέρεια  Ηπείρου, διοργανώνει εκδήλωση-

θεσμό στο πολιτιστικό κάδρο του τόπου, έχοντας

διαχρονικά εντρυφήσει στις πολιτιστικές θεματικές εκδη-

λώσεις της ηπειρώτικης παράδοσης. Έτσι προσδιορίζει

ένα ξεχωριστό πολιτιστικό λαογραφικό “κάδρο”, στον πιο

εμβληματικό χώρο για τους απανταχού Ηπειρώτες, στο

Ζάππειο Μέγαρο, την Ηπειρώτικη Λαογραφία. 

Σε μια πανελλαδική ερμηνευτική πρωτιά, με την

συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση-πρόταση,

το Σάββατο και Κυριακή  28 & 29 Απριλίου

2018, στο μοναδικό περιστύλιο του Ζαπ-

πείου Μεγάρου.

Είναι μια κατάθεση στην επιστήμη της Λαο-

γραφίας και μια διύλιση γνώσης και προσπά-

θειας, συνδυασμένη με την δυναμική

συνέχεια.  Την δυναμική συνέχεια και το  πεί-

σμα των Ηπειρωτών, απέναντι στο χωνευτήρι της

παγκοσμιοποίησης , των πολλών αποδήμων Ηπειρωτών

της ΠΣΕ σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Ηπείρου, με το Ζάππειο Μέγαρο και με την αρωγή

πάρα πολλών φορέων και ιδρυμάτων.

Η νοηματική κατεύθυνση της ιδιαίτερης αυτής προσπά-

θειας – εκδήλωσης για την Ηπειρώτικη Λαογραφία, πα-

ρουσιάζεται σε τρεις άξονες.

1) Λαογραφική έκθεση επιλεγμένων μουσειακών & συλ-

λεκτικών αντικειμένων της Ηπειρώτικης Λαογραφίας.

2) Επιστημονική ερμηνεία - εξειδικευμένες εισηγήσεις

διαλέξεις για την Ηπειρώτικη Λαογραφία και την δυναμική

φυσική συνέχεια της.

3) Εκτίμηση της συλλεκτικής σημασίας δημιουργημάτων

Ηπειρώτικης Λαογραφίας. 

Σκοπός είναι η παρουσίαση της μοναδικής & ιδιαίτερης

πολιτιστικής κληρονομίας της Ηπειρώτικης Λαογραφίας,

μιας ζώσας και δυναμικής υπόθεσης των Αποδήμων Ηπει-

ρωτών ανά τον κόσμο.

Η ξεχωριστή σημασία της Ηπειρώτικης Λαογραφίας.

Η Ηπειρωτική Λαογραφία από την Πανηπειρωτική Συνο-

μοσπονδία Ελλάδος μονοσήμαντα ερμηνευμένη για τους

σκοπούς μιας τέτοιας εκδήλωσης, στοχεύει στον επεξη-

γηματικό δρόμο της λαϊκής παράδοσης ενός

τόπου και των ανθρώπων του.

Ηπειρώτικες Ρίζες, που βρίσκονται σε

όλα τα μήκη και πλάτη αυτής της

γης, ανεξάρτητα της Ηπείρου!

Λαογραφικά στοιχεία υλικά και

άυλα, που όμως ακόμη βλασταί-

νουν και διατηρούν ένα ιδιαίτερο

Ηπειρώτικο ηθογραφικό στοιχείο πα-

ράδοσης, συμπάτριωτισμού και συνέ-

χειας. Παρουσιάζουν ένα αξιοσημείωτο

χαρακτηριστικό εμφάνισης και διατήρησης, πα-

ραμένοντας κυρίαρχο σώμα της ευρύτερης Ελληνικής λα-

ογραφίας, που έως σήμερα παρουσιάζεται. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 28  Απριλίου 2018 Πρωί

10:45' - 11:25'. Δημοσιογραφική Παρουσίαση,

11:30΄ - 12:00' Επίσημα Εγκαίνια έναρξη κόψιμο κορδέλας,

μικρή περιήγηση στο χώρο.

Έκθεση ανοικτή μετά τις 12.00' με ελεύθερη είσοδο.

Ηπειρώτικη μουσική από παραδοσιακή ηπειρώτικη ζυγιά και

απόδοση χορών.

12:05' - 12:30΄. 1ον Χορευτικό Συλλόγου Ηπειρωτών

12:30΄ - 13:00΄ 2ον Χορευτικό Συλλόγου Ηπειρωτών

12:30' - 13:00' Λέσχη Αρχιμαγείρων “Παραδοσιακή Πίτα”

Σαββάτο 28  Aπριλίου, απόγ. Έκθεση Ανοικτή μέχρι τις 22.00'. 

Ηπειρώτικη μουσική από παραδοσιακή ηπειρώτικη ζυγιά .

19:00' - 19:30΄  3ον Χορευτικό Συλλόγου Ηπειρωτών

19:30'  - 20:00΄ 4ον Χορευτικό Συλλόγου Ηπειρωτών

Κυριακή 29  Απριλίου 2018. Πρωί

Έκθεση ανοικτή από 10.00' πρωϊνή, με ελεύθερη είσοδο.

Κυριακή 29  Απριλίου. Απόγευμα

Έκθεση Ανοικτή με ελεύθερη είσοδο.

18:30' - 19:15'  Συνάντηση Συντελεστών

19:15' - 19:20΄ Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΕ

19:20' - 19:30' Χαιρετισμοί Επισήμων

19:35΄ - 20:45' Ομιλίες Τοποθετήσεις

20:45΄ - 21:00΄ Πρώτη ερμηνεία.

20:45΄ - 21:00΄ Μπουφές Εδέσματα

20:45΄ - 21:00΄ Εκτίμηση Συλλεκτικών αντικειμένων

Έκθεση χαρακτικών Ex-libris
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ. Αθηναίων 

25 Απριλίου έως 29 Μαΐου 2018
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Τρίτη έως Σάββατο 10:00-20:00,

Κυριακή 10:00-14:00, Δευτέρα κλειστά

Στην Έκθεση λαμβάνουν μέρος μέλη του ΕΕΤΕ, από όλα

τμήματα, με πρωτότυπα χαρακτικά έργα. Κάθε καλλιτέ-

χνης συμμετέχει με 1 έως 10 ex-libris. Όλα τα έργα  έχουν

φιλοτεχνηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Μέλη άνω των 60

ετών έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν επιπλέον ένα ή

δύο παλιότερα τα οποία θεώρησαν σημαντικά. 

Οι τεχνικές που παρουσιάζονται είναι βαθυτυπία, υψιτυ-

πία, μεταξοτυπία και  λιθογραφία. Eίσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ. Αθηναίων 

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο  (στάση Μετρό

Κεραμικός, παλιό πιλοποιείο Ηλία Πουλόπουλου)

«Εκδικητές: Ο πόλεμος
της Αιωνιότητας»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την πολυαναμενόμενη επική

περιπέτεια «Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας»
έως και την Τετάρτη, 2 Μαΐου.

Την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί μόνο

η βραδυνή προβολή 9μ.μ.  προβολές, λόγω της προγραμ-

ματισμένης Συναυλίας.

Ώρες προβολών: 7 μ.μ.  

Ένα πρωτοφανές κινηματογραφικό ταξίδι, που πήρε δέκα
χρόνια για να ολοκληρωθεί και συμπεριλαμβάνει όλο το
Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, το Εκδικητές: Αι-
ώνιος Πόλεμος  (Avengers: Infinity War) της Marvel Stu-
dios, φέρνει στη σκοτεινή αίθουσα την απόλυτη, πιο
θανατηφόρα αναμέτρηση όλων των εποχών. 
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

Μονοήμερη εκδρομή στους Δελφούς

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης οργανώνει

μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 σε

Δελφούς & Γαλαξίδι. Εισφορά: 15 ευρώ/άτομο

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 9 Μαΐου ή στα

τηλ. 6937451979 και 6977715105
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας

Υπατία προσκαλεί  σε ξενάγηση του

αρχαιολογικού χώρου του Δήμου Βου-

λιαγμένης την  Κυριακή 13η  Μαΐου

2018 και ώρα 11.00 π.μ. Την ξενάγηση

θα κάνει η αρχαιολόγος Μαρία Κασ-

σίμη - Σούτου.  

Θα ξεκινήσουν από τον ναό του Απόλ-

λωνα Ζωστήρα και την ιερατική οικία,

κατόπιν θα επισκεφθούν το ορφανο-

τροφείο το οποίο δώρησε η Σοφία Σλή-

μαν και τέλος θα επισκεφθούν το

Παρατηρητήριο και τη Φρυκτωρία. 

Καλό είναι να έχετε μαζί σας καπέλο,

νερό και κατάλληλα επίπεδα παπού-

τσια για περπάτημα. 

Η συνάντηση θα γίνει στην πρώτη εί-

σοδο του Αστέρα Βουλιαγμένης στις

10:30. Είσοδος Ελεύθερη.

Eκδηλώσεις στην
Παλλήνη

O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής

Επιχείρηση του Δήμου, στο πλαίσο

των εκδηλώσεων “Πολιτιστική Ανοιξη”

που οργανώνεται κάθε χρόνο, θα

πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων. 

Ετσι το Σάββατο 5/05 & Κυριακή 6/05

και ώρα 8μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα θα δοθεί η Θεατρική Παρά-

σταση «ΠΕΝΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΣΤΟ ΛΟΡΚΑ» σε σκηνοθεσία Νίκης

Ζαρμποζάνη από την Α’Ομάδα Ενηλί-

κων – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλ-

λήνης.

Την  Κυριακή 13/05, ώρα 7.30 μ.μ. στο

Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέ-

τρου» στην Λεωφ. Μαραθώνος στην

Παλλήνη, θα δοθεί η Θεατρική Παρά-

σταση «ΕΛΙΖΑ» της Ξένιας Καλογε-

ροπούλου σε διασκευή & σκηνοθεσία

Έβης Βασιλειάδη, από τη Διασχολική

Ομάδα – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε.

Παλλήνης

Εκδηλώσεις στο Δήμο 3Β

«Μία η Άνοιξη» 

Την Κυριακή 29 Απριλίου στις 19:30 στο Πολιτιστικό

Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» (δίπλα από το Δημαρχείο στη

Βούλα), ο Δήμος 3Β και ο ΟΑΠΠΑ, οργανώνουν χο-

ρωδιακή συναυλία με τίτλο «Μία η Άνοιξη», η οποια

θα γίνει με τη σύμπραξη της χορωδίας της Δημοτικής

Ενότητας Βούλας  και της χορωδίας  του Δήμου Γλυ-

φάδας, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Λιουντμίλας

Καζάρτσεβα.

Πρωτομαγιά στο Πανόραμα Βούλας

Την Τρίτη 1η Μαϊου στις 11:00 το πρωί, με τη σύμ-

πραξη της πολιτιστικής συντροφιάς Βούλας ένα

ολοήμερο γλέντι θα στηθεί στην πλατεία Άλσους στο

Πανόραμα, όπου θα γιορτάσουμε την εργατική Πρω-

τομαγιά με χορό και τραγούδι παρέα με το μουσικό

σχήμα «ΔΗΘΕΝ» που θα μας ταξιδέψει σε μονοπάτια

λαϊκά αλλά και παραδοσιακά.

«Μάνα είναι μόνο μία»

Στις 5 Μαΐου τιμούμε τη Μητέρα. Με αφορμή την

παγκόσμια ημέρα της Μητέρας πραγματοποιείτε μία

μουσικοθεατρική εκδήλωση γεμάτη λόγο, μουσική και

συγκίνηση. «Μάνα είναι μόνο μία» είναι ο τίτλος της

εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στο

Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» και θα συμμετέχει η εθε-

λοντική θεατρική ομάδα του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και η τραγουδίστρια Κατερίνα Κουρεν-

τζή.

Σχολικό πρωτάθλημα σκακιού

Στις 6 Μαϊου, στις 10.00 το πρωί, στο Λύκειο Βου-

λιαγμένης, θα διεξαχθεί σχολικό πρωτάθλημα σκα-

κιού με συμμετοχή μαθητών από τα Γυμνάσια και τα

Λύκεια του Δήμου μας. Η εκδήλωση με τίτλο «Το

σκάκι στη λογοτεχνία και τη ζωή μας» είναι μια πρω-

τοβουλία της Λογοτεχνικής ομάδας του Λυκείου και

πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Λυκείου

της Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ και του σκακιστικού

ομίλου «Λεύκιππος Βάρης».

«η Παναγία των Παρισίων»

Επίσης στις 6 Μαΐου στις 19:30 το απόγευμα το Γυ-

μνάσιο Βουλιαγμένης θα παρουσιάσει στο «ΙΩΝΙΑ»

το αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκό «η Παναγία

των Παρισίων», ενώ στο Θέατρο Βάρης, στις 19.00

θα πραγματοποιηθεί χορωδιακή συναυλία με τίτλο

«Μουσική Άνοιξη», με τη σύμπραξη των χορωδιών

της Δημοτικής ενότητας Βάρης, του Δήμου Ελληνι-

κού και του εξωραϊστικού συλλόγου Λυκούριζας Λα-

γονησίου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου

Γιαννακόπουλου.

«Μαζί Ελλάδα - Κύπρο 

σε τραγούδι και χορό»

Η αυλαία των εαρινών εκδηλώσεων θα πέσει στις 19

ΜΑΙΟΥ στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» στις 19:30 ,

με ένα φεστιβάλ που θα φέρει την Ελλάδα και την

Κύπρο πιο κοντά, με τίτλο «Μαζί Ελλάδα - Κύπρο σε

τραγούδι και χορό» σε μια συνδιοργάνωση με τη χο-

ρωδία της Βουλιαγμένης, όπου θα συμπράξουν η χο-

ρωδία της Κύπρου, τοπικά χορευτικά, και γνωστοί

τραγουδιστές.

Κρητικό γλέντι με τον

Πέτρο Σαριδάκη

Η 'Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρκιζας, προσκαλεί  στο Κρητικό γλέντι που οργα-

νώνει την Κυριακή 29 Απριλίου στις 13,00 στο Κρη-

τικό Κέντρο “Νέο Κάστρο" Ειδομένης & Τριπόλεως

3, Υμηττός (Πλησίον Μετρό Δάφνης) με παραδο-

σιακό φαγητό.

Το συγκρότημα του Πέτρου Σαριδάκη, εγγυάται ένα

μεγάλο Κρητικό γλέντι. με καλό 

Πληροφορίες  κρατήσεις 6977 12 43 28
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Σημαντικά θέματα απασχόλησαν προ ημερησίας το

Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου 3Β, που εξελίχθηκε

τη Δευτέρα 23/4/18, από τις ερωτήσεις των συμβού-

λων και τις απαντήσεις του δημάρχου.

Οι Παιδικές χαρές 

ανακατασκευάζονται

Για τις Παιδικές Χαρές, εδώ και τρία χρόνια μας μεταφέρε-

ται το χρόνο διαμόρφωσής τους, κατέθεσαν πολλοί σύμ-

βουλοι της αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι το έργο των παιδικών χαρών,

είναι πρόβλημα πολλών Δήμων, κάτι που ακούστηκε στο

διήμερο συνέδριο στο Διδυμότοιχο.

Ανέφερε ότι παρέλαβε ως Δημοτική Αρχή όταν ανέλαβε 54

Παιδικές χαρές. Το μέγεθος του θέματος είναι μεγάλο.

Πολλές απ’ αυτές ήταν σε ρέματα και άλλες είχαν μεγάλη

κλήση και τις κατήργησαν. Ξεκίνησε ο Δήμος να ανακατα-

σκευάσει 47 παιδικές χαρές στο σύνολο. Εχουν κατα-

σκευαστεί αρκετές απ’ αυτές. Έχει γίνει μία προμήθεια

οργάνων ενάμισυ περίπου εκατομμυρίου ευρώ για τις επό-

μενες δώδεκα που ήδη κατασκευάζονται σε διάφορες πε-

ριοχές του Δήμου, μεταξύ αυτών και αυτή που ξηλώθηκε

πρόσφατα στο “Νότος”.

σ.σ. Να σημειώσουμε ότι η Παιδική Χαρά στο “Νότος” και

στο Καβούρι είχανκατασκευαστεί την τελευταία πενταετία,

αλλά είχαν πρόβλημα  “πιστοποίησης”.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι ο Δήμος θα έχει ανακατασκευάσει

μέχρι τέλος Ιουνίου, τις 41 από τις 47 και σε κάθε συνοικία

υπάρχει ήδη μία κατασκευασμένη Παιδική Χαρά, που γεμί-

ζουν κόσμο.  Δήλωσε δε ότι είναι πρότυπα πανελλαδικά, η

κατασκευή τους. 

σ.σ. Βέβαια έχουμε ακούσει πολλές ημερομηνίες και γι’

αυτό κρατάμε “μικρό καλάθι”.

Επέκταση τραπεζοκαθισμάτων

στην πλατεία Βούλας

Την επέκταση και κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου της

πλατείας της Βούλας, επεσήμανε ο Θ. Ματόπουλος σημει-

ώνοντας: «Με την επέκταση τραπεζοκαθισμάτων ακυρώνε-
ται η έννοια τη δημόσιου, κοινόχρηστου χώρου. Μία λογική
διευκόλυνση καταστηματαρχών για να αυξήσουν το τζίρο
τους το καταλαβαίνω, αλλά το να παρατάνε τις καρέκλες
όπου να ‘ναι ειδικά το χειμώνα που δεν υπάρχει και κόσμος
και εμείς να κάνουμε τα στραβά μάτια και να τους επιβρα-
βεύουμε με παροχές, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
Πρέπει να σκεφτούμε και τους απλούς πολίτες».

Στασιμότητα 

στη Μονάδα επεξεργασίας

απορριμμάτων

Στην ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Δημ. Δαβάκη:

«Πού βρίσκεται η πορεία της μονάδας σκουπιδιών;», ο δή-

μαρχος απάντησε ότι για τη Μονάδα επεξεργασίας απορ-

ριμμάτων δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, διότι το Υπουργείο

Εθν. Αμυνας - με τις συνθήκες σήμερα - δεν αποτελεί νού-

μερο ένα στην αντζέντα του και είναι λογικό. Δεν έχουν

υποδειχθεί ακόμα τα τρία μέλη από πλευράς Υπουργείου

που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή. 

Σημείωσε δε ότι περιμένουν τη μελέτη του Πολυτεχνείου

και έχουν έρθει σε επίπεδο συνεννόησης με τα όργανα

όπως η αρχαιολογία και η σπηλαιολογία, καθότι υπάρχουν

ορισμένα σημεία στο χώρο της Σχολής Ευελπίδων. 

Οταν θα υπάρξει κάτι νεότερο θα ανακοινωθεί.

“Ξέφυγαν” 

οι Καντίνες Καβουρίου

Οι καντίνες έχουν χωροθετήσει τραπεζοκαθίσματα εκτός

του προκαθορισμένου χώρου με μπετόν, όπως όριζε σαφώς

η αρχαιολογία, επεσήμανε ο Θ. Ματόπουλος.

Εγκατάλειψη και αποτισιά στο χώρο με άκοπα τα χόρτα

μέχρι το “Μύθο” και ενάμισυ μέτρο αγριόχορτα ξεραμένα,

παρατήρησε ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Δαβάκης

και τόνισε: «Είναι το πιο τουριστικό κομμάτι και το έχουμε
εγκαταλείψει. Τα φώτα άλλα σπασμένα και άλλα δεν ανά-
βουν, όλα σκοτεινά».

Ο δήμαρχος απάντησε ότι το έργο στο Καβούρι δεν έχει

ολοκληρωθεί. Το αυτόματο πότισμα έχει κλαπεί τρεις

φορές. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Το Πάσχα μέσα στα

δέντρα ψήνανε 260 αρνιά!

Το αρχαιολογικό έργο σταμάτησε, δεν χρηματοδοτείται

πλέον από τον Θ. Μαρτίνο και πρέπει να συζητηθεί στο Δ.Σ.

τι μέλει γενέσθαι. Τα άλλα έργα προχωρούν, απάντησε ο

δήμαρχος.

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 

στο ρέμα Κόρμπι

Εκτάκτως συζητήθηκε η διαδικασία  αναγκαστικής απαλλο-

τρίωσης για τη διευθέτηση του ρέματος στο Κόρμπι.

Υπάρχουν περίπου 260 ιδιοκτησίες μικρές, μεσαίες και με-

γάλες που θα απαλλοτριωθούν, όπως έχει καταγραφεί στο

κτηματολογικό διάγραμμα. 

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας θα αποζημιώσει τις

εκτάσεις που θα απαλλοτριωθούν καθώς και τα επικείμενα

(συρματοπλέγματα, κήποι, πισίνες...).

Η διαδικασία είναι ταχύτατη για “λόγους δημοσίου συμφέ-

ροντος” βάσει νομοθετικού διατάγματος που ψηφίστηκε το

2006. Ο εργολάβος θα μπει στο έργο εφόσον έχει ανακη-

ρυχθεί η απαλλοτρίωση και όχι να έχει ολοκληρωθεί, ήταν

η απάντηση του δημάρχου προς το Δημ. Δαβάκη.

Το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε το κτηματολογικό διά-

γραμμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, πλην του Δ.

Δαβάκη, γιατί όπως είπε «πλήττονται ιδιοκτησίες συμπολι-
τών μας»!

Η Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου

Λεωφόρος Ευελπίδων

Είχαμε γράψει πρόσφατα ότι το Δήμοτικό Συμβούλιο του

Δήμου 3Β αποφάσισε τη μετονομασία της Λεωφ. Βάρης -

Κορωπίου σε Λεωφ. Ευελπίδων, μετά από αίτημα της Διοί-

κησης της Σχολής Ελυελπίδων που εδρεύει στα όρια του

Δήμου 3Β.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 23/4/18, το θέμα επανήλθε

στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας από το Δή-

μαρχο, ότι η μετονομασία εγκρίθηκε από το ανώτερο όρ-

γανο της αρμόδιας Επιτροπής του Κ.Δ. & Κ. 

Bέβαια η μετονομασία γίνεται τελικά μέχρι τα όρια του

Δήμου 3Β (στη Σχολή Ευελπίδων), γιατί ο Δήμος Κρωπίας

αποφάσισε με το Δημοτικό του Συμβούλιο (19.3.18) να μη

δεχθεί τη μετονομασία της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου,

γιατί στην εισήγηση του θέματος από τον αντιδήμαρχο Θο-

δωρή Γρίβα, αναφέρθηκε ότι έγινε δέκτης έντονων διαμαρ-

τυριών από επαγγελματίες και πολίτες της περιοχής για

την πιθανή μετονομασία και τις συνέπειες που θα έχει αυτή

η ενέργεια. Επίσης, ο αντιδήμαρχος έθεσε και το ζήτημα

ότι δεν είναι δυνατόν η εκάστοτε στρατιωτική ηγεσία να

φέρνει αλλαγές ονομασιών σε περιοχές που ζούμε χρόνια

και αυτοί κάποτε θα αποχωρήσουν, ενώ υποστήριξε κάλλι-

στα θα μπορούσαμε και εμείς να θέσουμε την μετονομασία

από Βάρης- Κορωπίου σε Κορωπίου-Βάρης που έπρεπε να

είναι το σωστό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού συζητήθηκε το θέμα αποφά-

σισε κατά πλειοψηφία ότι «δεν επιθυμεί την μετονομασία
της Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης σε Λεωφ. Ευελπίδων. Αν παρ-
θεί οριστική απόφαση για την μετονομασία θα προκληθεί
μεγάλη αναστάτωση στους επαγγελματίες και επιχειρημα-
τίες που δραστηριοποιούνται επί της Λεωφόρου Κορωπίου-
Βάρης με πρακτικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των
επιχειρήσεών τους».

Αννα Μπουζιάνη

Ενδιαφέρουσες Ερωτήσεις - απαντήσεις

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β

Εργασίες συντήρησης της 

ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου 3B

Λόγω εργασιών συντήρησης της ταμειακής υπηρεσίας του

Δήμου, σας ενημερώνουμε, ότι από τις 30 Απριλίου 2018

έως τις 4 Μαΐου θα λειτουργεί μόνο το κεντρικό ταμείο

του Δήμου, στο Δημαρχείο (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καρα-

μανλή 18, Βούλα). 

Θυμίζουμε πως η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου διαθέτει

δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών οι οποίες θα λει-

τουργούν κανονικά κατά την προαναφερόμενη περίοδο. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Για το Γραφείο Τύπου
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Ενέργειες για τα αδέσποτα

ζώα στο Κορωπί

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη, ανοιχτή

συζήτηση διαβούλευσης για τα αδέσποτα ζώα συν-

τροφιάς που την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κορωπίου.  Τη συ-

ζήτηση συντόνιζε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμ-

βουλος Κων/νος Κωνσταντάρας, παρουσία και του

Δημάρχου Δημ. Κιούση. Από τη συζήτηση  βγήκαν

κάποια συμπεράσματα, τα οποία ο Δήμος προβάλει

1. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί πως τα αδέσποτα

που υπάρχουν δεν είναι επικίνδυνα, ως εκ τούτου, κακώς

πήρε μεγάλη έκταση δημοσιότητας το ζήτημα λόγω μεμο-

νωμένων καταγγελιών.

2. Επειδή η αύξηση του πληθυσμού τους προέρχεται κατά

ένα σημαντικό μέρος από δεσποζόμενα ζώα που συνεχί-

ζουν να εγκαταλείπονται από ασυνείδητους ή από δεσπο-

ζόμενα αστείρωτα που γεννούν, θα πραγματοποιηθούν οι

ακόλουθες ενέργειες α) ενημέρωση όλων των δημοτών

μέσω εγγράφου που θα διαμοιραστεί μαζί με τον λογαρια-

σμό ύδρευσης β) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης στις

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης γ) οργανωμένη ενημέρωση σε συλλογικούς

φορείς,  συλλόγους και φορείς της κοινωνίας πολιτών

3. Η πενταμελής επιτροπή για τα Αδέσποτα ζώα στο Δήμο

Κρωπίας θα υποδείξει κατάλληλα σημεία (με την συναί-

νεση-συμφωνία της Δημοτικής Διοίκησης σε σημεία που

δεν θα ενοχλούν) για τοποθέτηση ειδικών δοχείων, για

νερό (ποτίστρες) και φαγητό με την ευθύνη και συμπαρά-

σταση των εθελοντών φιλόζωων ανά γειτονιές-περιοχές,

σύμφωνα με τις διατάξεις της επικείμενης νομοθεσίας.

4. Ο Δήμος Κρωπίας όπως κάθε χρόνο θα διαθέσει το

ποσό που απαιτείται για το πρόγραμμα περίθαλψης, εμβο-

λιασμού, στείρωση και τοποθετήσεις ηλεκτρονικής σήμαν-

σης (μικροτσίπ) στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

5. Ο Δήμος Κρωπίας θα αναζητήσει  διαδημοτικές συνερ-

γασίες για λειτουργία Καταφυγίου Αδεσπότων Ζώων και

το πιθανότερο με τον σύνδεσμο ΣΒ.ΑΠ

"Η Μάχη κατά της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού"

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

προσκαλεί σε συζήτηση με θέμα: "Η Μάχη κατά της Φτώ-
χειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού", την Τετάρτη 2

Μαΐου 2018, ώρα 18:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού

"ΑΘΗΝΑΪΣ"

Στη συζήτηση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της

Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπο-

λίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοη-

ματική Γλώσσα

Τηλέφωνο: 210 9444303, E-mail: info@idkaramanlis.gr,

idkk@idkaramanlis.gr

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλον-

τικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., ως της Περιφέρειας Ατ-

τικής, υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος

καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018, σε συ-

νεργασία με την ανάδοχο κοινοπραξία εκτέλεσης

του έργου, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγμα-

τοληψιών προνυμφών κουνουπιών, αποφάσισε και

υλοποιεί από τη Δευτέρα 23.04.2018 την 1η επίγεια

εφαρμογής ψεκασμών του προγράμματος καταπολέ-

μησης κουνουπιών στις οικολογικά προστατευόμε-

νες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Οι εφαρμογές ψεκα-

σμών υλοποιούνται

σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα από το

διαγωνισμό και τη

σύμβαση, με εγκεκρι-

μένο βιολογικό προ-

ν υ μ φ ο κ τ ό ν ο

σκεύασμα στις περιο-

χές ψεκασμού, που

είναι κυρίως στο Μα-

ραθώνα (Σχινιά,

Μπρέξιζα), στον

Ωρωπό (Ασωπό), στο

Μαρκόπουλο (Βραυ-

ρώνα), στα Σπάτα-Αρ-

τέμιδα (Αλυκή).

Ο Δήμος 3Β ψεκάζει

Ξεκίνησαν οι εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών και

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Επτά, συνολικά εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών

(ψεκασμοί) έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης για τη θερινή περίοδο του 2018.

Την Παρασκευή 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη

εφαρμογή σε επιλεγμένες θέσεις με στάσιμα νερά και στις

τρεις δημοτικές ενότητες. 

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπου κυρίως ανα-

πτύσσονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών σας γνωρίζουμε

τα ακόλουθα:

Τα κουνούπια αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για

τη Δημόσια υγεία λόγω της δράσης τους ως διαβιβαστές,

στην εξάπλωση ασθενειών όπως ελονοσία, λοίμωξη από

τον ιό του Δυτικού Νεί-

λου, δάγκειος πυρετός

κ.α. Πρόσφατα μια ανα-

δυόμενη λοιμώδης

νόσος, που οφείλεται

στον ιό Zika, προστέ-

θηκε στον κατάλογο

των νοσημάτων που

μεταδίδονται με κου-

νούπια.

Εστίες αναπαραγωγής

των κουνουπιών, όπου

εναποθέτουν τα αυγά

τους, ανάλογα με το

είδος τους, είναι περιο-

χές με φυσικές ή τε-

χνητές συλλογές

γλυκού ή υφάλμυρου νερού, στάσιμου ή χαμηλής ροής,

πολύ μικρές συλλογές στάσιμου νερού (π.χ. βαρέλια, αν-

θοδοχεία, παλιά ελαστικά αυτοκινήτων, πιατάκια γλα-

στρών, κουβάδες κτλ), ακόμη και εδάφη με αυξημένη

υγρασία. 

Πέραν των κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία, τα κουνούπια

αποτελούν παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής

των κατοίκων και επισκεπτών στις περιοχές όπου ενδη-

μούν.

Ο Δήμος Διονύσου ψεκάζει

Η πρώτη φάση υλοποίησης  του  προγράμματος  καταπο-

λέμησης των κουνουπιών, υπό την εποπτεία της Διεύθυν-

σης Περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε  έγκαιρα σε όλες τις

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εφαρμογής πραγματοποιήθη-

καν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε χώρους ρεμάτων,  σε

φρεάτια όμβριων υδάτων και σε άλλους δημόσιους χώ-

ρους, για τον εντοπισμό εστιών αναπαραγωγής κουνου-

πιών και όπου ανιχνεύτηκαν υδατοσυλλογές,

πραγματοποιήθηκε εφαρμογή προνυμφοκτονίας.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) εφαρμογές

και αφορά σε χώρους φρεατίων όμβριων υδάτων, σε οδούς

και σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Διο-

νύσου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Εκτός όμως από τα ψεκάσματα των Δήμων θα πρέπει και

εμείς ως κάτοικοι, όπου έχουμε ανοιχτά ύδατα, (συντριβά-

νια, πισίνες, στάσιμα νερά) θα πρέπει να πάρουμε μέτρα.

Να ελέγχονται τα φίλτρα καθαρισμού της πισίνας, να πο-

τίζουμε τις πρωινές ώρες, να καλύπτουμε τους αγωγούς

εξαερισμού των βόθρων με σήτες, για να αποφευχθεί εγ-

κατάσταση εστίας προνυμφών. 

Ξεκίνησε η καταπολέμηση κουνουπιών 

από Περιφέρεια και Δήμους
σε εστίες που αναπτύσσονται προνύμφες

Ανοίγει η Πλαζ Αυλακίου

στο Πόρτο Ράφτη

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.),  ξεκινάει τη λειτουργία της οργανωμένης Δη-

μοτικής Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη, για την θερινή

περίοδο 2018, από σήμερα Σάββατο 28 Απριλίου.

«Γαλάζια Σημαία», Η Δημοτική Πλαζ Αυλακίου είναι βρα-

βευμένη επί σειρά ετών με τη “γαλάζια σημαία”. 

Θα λειτουργήσει, με είσοδο, καθημερινά, έως και τον

Οκτώβριο, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.

Στην τιμή εισόδου, περιλαμβάνεται η χρήση ξαπλώ-

στρας και ομπρέλας, καθώς επίσης η χρήση αποδυτη-

ρίων, ντους και τουαλετών.

Για την ασφάλεια των λουομένων, στον χώρο της πλαζ,

κατά τις ώρες λειτουργίας της, υπάρχει Ναυαγοσώστης

και Ιατρείο Α΄ Βοηθειών.

Οι τιμές εισόδου έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Γενική Τιμή Εισόδου: 5 ευρώ και διαθέτει διάφορες τιμές

για διαφορετικές ημέρες, μονίμων κατοίκων, πολυτέ-

κνων, διαφορετικών ηλικιών κ.λπ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά για μειωμένο εισιτήριο και την λειτουργία της Πλαζ,

μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 22990 – 72826.
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Δεν ξέρω, γιατί κάθε Μάη, μού έρχονται στο νου αυτοί

οι στίχοι παρμένοι από τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου. 

Ίσως γιατί ο Μάης είναι ο μήνας που δίνει βλάστηση  και

σταθερότητα στη φύση, έκφραση ζωντανεμένη στη φι-

λοσοφία του κύκλου της ζωής.  

Γέννηση, βλάστηση-άνθιση, ωρίμανση- φθορά, το

έσχατο τέλος της αποταμιευμένης  αλήθειας, της ου-

σίας της τελεσίδικης.

Μήνας και για την  αναζήτηση “Εκείνου”, που υπερβαίνει

τη φθορά, “Εκείνου” που ίσταται πέραν της αλλαγής, του

“αμετάβλητου“ που εξουσιάζει  τα όντα. 

Αλλά  και σκεπτικισμός  για το “επέκεινα” της επερχο-

μένης οσονούπω φθοράς,  που δίνει γοερή την  κραυγή

προς τη φιλοσοφία για να μιλήσει.    

Και από την άλλη μεριά μια συζήτηση ευρεία  προς την

ειμαρμένη του  βιωματικού  κύκλου, καθώς αυτή είναι

εκείνη που διαταράσσει και ενίοτε παρεκκλίνει τραγικά

από την τεταγμένη τους πορεία τα όσα πλάσματα.  προς

μια εν δυνάμει  απρόσμενη έξοδο σε  σκηνική     ταυτό-

σημη  παρομοιαστικά   φανέρωση.

Εδώ στέκεται  δηλωτικά   το “Ωσάν” που πλουμίζει τον

στίχο των ποιητών, μα και τού ποιητή  του ‘Ερωτόκριτου’

από απόσπασμα του οποίου και  και αρχίζομε.

Ο  ‘’Ερωτόκριτος’’, που γράφτηκε γύρω στο 1595-1610

μ.Χ. είναι εν τοις πράγμασι η ρομαντική κραυγή  διαμαρ-

τυρίας  επάνω στο υπάρχον κοινωνικό συντηρητικό κα-

τεστημένο.  

Ο Ερωτόκριτος ως ηρωικό πρόσωπο  λοιπόν, σε αντρίκια

μονομαχία σκοτώνει τον Άριστο.

Ο Άριστος είναι ανηψιός του Ρήγα της Βλαχιάς, και πρω-

τομάχος τού στρατού του.  Πρόσωπο  πρότυπο της ηθι-

κής μα  και της αξιοσύνης.

Ο Ρήγας της Βλαχιάς, πολιορκεί την Αθήνα που έχει βα-

σιλιά  τον Ηράκλη.

Να σημειωθεί εδώ δε ότι όλη αυτή η ιστορία που διαδρα-

ματίζεται, είναι καθ’ ολοκληρία μυθοπλαστική  και φαν-

ταστική, γραμμένη επάνω σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο,

με θέμα την ζεστή  παράφορη αγάπη δυο νέων  σε κεί-

μενο απομίμησης της ιπποσύνης της εποχής.

Ο Ηράκλης αμυντικά βρίσκεται σε δύσκολη θέση,  όταν

ξάφνου ένας άγνωστος ιππότης εμφανίζεται από το

πουθενά  για  να τον βοηθήσει. 

Είναι ο Ερωτόκριτος, που  με φίλτρο μαγικό ποτισμένος

εμφανισιακά έχει καταφέρει να γίνει και αγνώριστος

τώρα  συμπαραστέκεται στον πατέρα  της αγαπημένης

του. Τέλος πάντων ο Άριστος βαριά πληγωμένος γονα-

τίζει και ξεψυχάει. 

Ο ποιητής, παίρνει τη θλιβερή σκηνή και την παρομοιάζει

με “ωσάν”  τον ανθό που λουλουδίζει  και  που ξεριζώ-

νεται καθώς από  πάνω του στο όργωμα τον πατά  και

τον ξεριζώνει το αλέτρι. 

«Ωσάν ανθός και λούλουδο πόχει ομορφιά και κάλλη, 
κι΄είναι στον κάμπο δροσερό, με μυρωδιά μεγάλη 
κ΄έρθη  τ΄αλέτρι αλύπητα, βαθιά το ξεριζώσει
ψυγή ζιμιό και μαραθή, κ όμορφιά του λειώσει

χλωμαίνει αν είναι κόκκινο, κι άσπρο  άν  έν (είναι) μαυρίζει

και μπλάβο αν είναι, λειώνεται ζιμιό και κιτρινίζει 
χάνει ομορφιά και μυρωδιά, κάλλη και δροσερότη 
γερά ζιμιό και ψύγεται, και πλιο δεν έχει νιότη 

έτσι ήτο και στον Άριστον, όντεν η ψή  του (ψυχή του) εβγήκε

με δίχως αίμα, άσπρο, χλωμό ψυμένο τον αφήκε». 

Η ποιήτρια Σαπφώ*, μικρόσωμη, μελαμψή και κακοφτιαγ-

μένη οπτικά και σωματικά  αγαπά έναν όμορφο νέο. Εκεί-

νος την απορρίπτει ερωτικά και τότε εκείνη ανεβαίνει σε

ένα υψηλό βράχο και από αυτόν καταγκρεμίζεται θανάσιμα.

Η Σαπφώ  προτού γκρεμιστεί από το βράχο  και όσο

ακόμη ζούσε, ποτέ δεν έπαψε να βασανίζεται από τον

βραχνά  τού χωρίς ελπίδα  έρωτα προς τον όμορφο νέο

του  Φαώνα, (φωτεινό  τον λέγανε). Αυτό το μπέρδεμα

σε πάθος -μίσος την έσπρωξε προς την ποίηση,  και με

εργαλείο αυτή θέριεψε η αντιπαλότητα της  προς το αρ-

σενικό, ενώ  μεγάλωσε η  αγάπη  για το φύλο της, τη

γυναίκα και τα όμορφα κορίτσια,  και   παρμένη από την

πατρική της γη ονομάτισε και την ίδια.  

Και στο βγάλσιμο των  ερωτικών απωθημένων της, πα-

ρατηρώντας  τους βοσκούς να πατούν απρόσεκτα τα

κόκκινα αγριολούλουδα και τα  ολόλευκα ζουμπούλια

που άνθιζαν, φαντασιωνόταν την  βίαιη εκπαρθένευση

της κόρης που κοκκινίζει τη νυφική κλίνη και όχι μόνο

«οίαν ταν υάκινθον εν ώρεσι ποιμένες άνδρες πόσσι κα-
ταστείβοισι χαμαί δε τε πόρφυρον άνθος».

Το αλέτρι  από την άλλη μεριά,  ο Λατίνος ποιητής Γάιος

Βαλέριος Κάτουλος (87 π.Χ. το αλέτρι  που οργώνει τη

γη,  καταπατά  και  ξεριζώνει το κάθε  άλικο λουλούδι,

το παρομοίαζε “ωσάν” τον φαλλό που  βατεύει την παρ-

θένο κόρη στο νυφικό κρεβάτι της  και σε μετάφραση

και κατά λέξη «όπως το λουλούδι που ξεπετάγεται απα-
ρατήρητο μέσα στο φραγμένο κήπο και μάλιστα άλικο
στο χρώμα» (ut flos in saeptis secretus nascitur hortis). 
Παρομοιώσεις σκληρές  σε τραγικότητα  φυτών και αν-

θρώπων και μάλιστα για τους τελευταίους στον έρωτα

όταν αλλά δεν υπάρχει εκείνη συναινετική αύρα  “η λυ-

σιμελής”, που  σου λύνει  μέλη  και γόνατα.  Τον «έρωτα

που οδύνησιν έκητι πεπαρμένο δι’ οστέων»,  που λέγει

σχετικά ο Αρχίλοχος. 

Στη ραψωδία Θ ΄ της Ομηρικής Ιλιάδας και στίχο 306, ο

Τεύκτρος  ο πολεμιστής, έχει ρίξει τα βέλη του θανα-

τερά σε οκτώ Τρώες.

Σημαδεύει  με ένατο τον Έκτορα και αστοχεί. Το βέλος

αστοχεί  και σκοτώνει τον άλλο γιό του Πριάμου, τον

αθώο Γοργυθίωνα   Και “ωσάν” την   παπαρούνα που

γέρνει τον ανθό της, όταν χτυπιέται από την μπόρα της

ανοιξιάτικης βροχής  έτσι έγειρε και το αδύναμο πια κε-

φάλι τού Γοργυθίωνα  από το βάρος της περικεφαλαίας

που το προστάτευε. 

Τελειώνω  σε μετάφραση με το “Ωσάν” παρμένο  από

την Αινειάδα τού  Οβιδίου,  (Μεταμορφ. 10,190- 3,).

Εδώ γράφεται σε  ποιητική παρομοίωση  ο Υάκινθος

σκοτώνεται άθελα από βέλος ριγμένο από τον Απόλ-

λωνα.   Ο τράχηλος του νεκρού αδύναμος  αφήνει την

κεφαλή   να ακουμπά αφύσικα στον ώμο  του σαν λου-

λούδι που ξαφνικά μαράθηκε. 

«αν μέσα σε κήπο, θανατηφόρο χέρι τσακίσει μενεξέ-
δες, παπαρούνες ή κρίνους που θρασομανούν με τις
πορφυρές τους γλωσσίδες, μένουν  μεν τα άνθη πάνω
στους ποδίσκους, μα χάνουν τη λάμψη τους κι αφήνουν
τους κάλυκες να μαραθούν και σε λίγο γέρνουν και με
τις κορυφές τους βλέπουν τη γη. Έτσι και το νεκρό πρό-
σωπο του Υάκινθου  γέρνει  κάτω και ο τράχηλος κλίνει
στον ώμο»  
Ο κύκλος της ζωής και το αναπάντεχο στην πορεία της

δίνουν σε όλα τη  την ίδια κα παρόμοια τραγικότητα

στην τελεσίδικη  πράξη. 

Τα λουλούδια εκτός από τη γενικότερη χαρά, στην ανα-

πάντεχη θανή τους, δένουν παράλληλα το σκηνικό με

τις ιδιαίτερες κακές ή καλές στιγμές του ανθρώπου.

Και τότε σχεδόν όλα,  απρόσμενα παραδομένα στον νε-

κρικό ή σχετικό μαρασμό τους, γέρνουν και παραδίνον-

ται στη μητέρα γη.   

Βοηθήματα 
1) C. M.Bowra: ‘’Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση’’

2) A & M Croiset: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλ . Λογοτεχνίας”.

3) Μ. Ζ. Κοπιδάκης: «Εν λόγω Ελληνικώ» 

4)  G. Houtzager: ‘’Ελληνική Μυθολογία’’

5) Ομήρου ‘’Ιλιάς’’

6) H. J. Rose: “Ιστορία Λατινικής Λογοτεχνίας” 

7) E.Kenney- W Clausen: ‘’Ιστορία Λατινικής λογοτεχνίας ‘’

* Στα ερείπια της σχολής της Σαπφούς έχει χτιστεί ο ονομαστός

ναός του Αγίου Θεράποντα.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Μάης, “Ωσάν ανθός

και λούλουδο”

Ανταποκριτής ειδησεογραφικού προ-

γράμματος του κρατικού γερμανικού κα-

ναλιού ZDF heute συγκλόνισε το

ευρωπαϊκό ακροατήριό του κατά την

διάρκεια ανταπόκρισής του από επιτό-

πια ανταπόκριση στη Συρία με μια ευ-

θεία και έντιμη περιγραφή των

διαπιστώσεων της έρευνάς του για τα

συμβάντα στην Ντούμα. Ο βετεράνος

ρεπόρτερ Uli Gack, «ανέκρινε» πολ-

λούς αυτόπτες μάρτυρες της υποτιθέμε-

νης χημικής επίθεσης της 7/4/18 και

έκλεισε τις καταθέσεις τους με το συμ-

πέρασμα: «Η χημική επίθεση στην
Ντούμα ήταν πιθανότατα σκηνοθετη-
μένη, πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ μοι-
άζουν πολύ πεπεισμένοι.»
Προκύπτει ότι όλοι οι Σύροι κάτοικοι

της περιοχής που συνάντησε ο Γερμα-

νός απεσταλμένος ρεπόρτερ διέψευ-

σαν αμέσως τον ευρύτατα διαδεδομένο

ισχυρισμό ότι η συριακή κυβέρνηση

είχε βομβαρδίσει με χημικά αμάχους

πολίτες, ισχυρισμό που οι ΗΠΑ, η Βρε-

τανία, η Γαλλία και το Ισραήλ χρησιμο-

ποίησαν σαν πρόσχημα για να

εξαπολύσουν επίθεση πυραύλων στην

Δαμασκό.

― ZDF heute: Ο κόσμος εξακολουθεί να

προβληματίζεται με το εάν τα απαγο-

ρευμένα χημικά όπλα χρησιμοποιήθη-

καν στην Ντούμα. Ησουνα σήμερα σε

ένα μεγάλο κέντρο προσφύγων και μί-

λησες με πολύ κόσμο. Τι άκουσες εκεί

για την επίθεση;

―Gack: Η χημική επίθεση στην
Ντούμα είναι πιθανότατα σκηνοθετη-
μένη, πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μοι-

άζουν πολύ πεπεισμένοι.
Η γερμανική ανταπόκριση του ZDF συμ-

πίπτει με την έρευνα του Βρετανού βε-

τεράνου δημοσιογράφου Robert Fisk,

του πρώτου Δυτικού δημοσιογράφου

που πέτυχε να εισέλθει στην Ντούμα. 

Η γνωμάτευση, όπως μεταδόθηκε από

το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

αναφέρει: «Η χρήση στρατιωτικής βίας

εναντίον κράτους ως τιμωρία του για

την παραβίαση μιας διεθνούς συμβά-

σεως αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς

Δικαίου που απαγορεύει την χρήση

βίας.»

Μετάφραση: Μιχαήλ Στυλιανού

σ.σ. Άλλη μία απάτη της πολεμι-

κής βιομηχανίας

σημείωση: Το ZDF (Zweites Deutsches

Fernsehen) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και

παλαιότερα κρατικά δίκτυα της Γερμανίας,

που χρηματοδοτείται εν μέρει από τους πο-

λίτες και η εκπομπή Heute (= σήμερα) είναι η

ειδησεογραφική εκπομπή με την μεγαλύτερη

ακροαματικότητα σε όλη την Γερμανία.

Καταρρέει η σκευωρία χημικών της Συρίας
Νομική επιτροπή της γερμανικής Βουλής 

καταδικάζει τον συμμαχικό βομβαρδισμό
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Ο πρώτος λαός του πλανήτη που κατέκτησε την ανθρώπινη

λογική και έβαλε τα θεμέλια για κάθε σύγχρονη επιστήμη,

ήταν οι πρόγονοι των Ελλήνων!!! 

Κατά την ελληνική Μυθολογία, που περιείχε εγκλωβισμένο

και κωδικοποιημένο τον πνευματικό πλούτο,  με πρωτότυπο

τρόπο για να μην τον καταλάβαιναν οι μη μυημένοι, είχε θεά

της εξυπνάδας, της φρόνησης και της σοφίας, την Αθηνά,

που χάρισε το όνομά της στην πνευματική πρωτεύουσα του

κόσμου, την Αθήνα!!!

Η γαλανομάτα κόρη του Δία, η Αθηνά, αποτέλεσε τον πρώτο

ανθρώπινο κλώνο, καθόσον προήλθε πάνοπλη από το κεφάλι

του πατέρα της, κληρονομώντας όλη την παντοδυναμία και

τη σοφία του!!!

Ήταν μία παρθενική θεά, προστάτης πολλών ηρώων και βα-

σιλέων, όπως του Ηρακλή, του Θησέα, του Οδυσσέα, του

Ορέστη κ.α.  Προστάτευε όλους τους τεχνίτες και βιοτέχνες,

ενώ η ίδια ήταν καταπληκτική υφάντρα  και σε διαγωνισμό με

την Αράχνη, που υπερηφανεύτηκε με αλαζονεία ότι ήταν κα-

λύτερή της,  την έκανε έντομο για να υφαίνει σ’ όλη της τη

ζωή τον ιστό της, εφ’ όσον ο σεβασμός ήταν συνυφασμένος

με τις ηθικές αρχές των Ελλήνων!  Η Αθηνά είχε μάθει από

τις Θρίες νύμφες να βλέπει τα μελλούμενα στις πέτρες των

ποταμών, αλλά της απαγόρευσε ο πατέρας της την μαντική

τέχνη, γιατί διαμαρτυρήθηκε ο γιος του ο Απόλλωνας και

εκείνη  πέταξε τις πέτρες στη πεδιάδα της Αττικής και από

τότε ονομάστηκε «Θριάσιον πεδίον»!!!

Η Αθηνά συμβόλιζε μερικά από τα σημαντικότερα ιδεώδη των

Ελληνίδων· τη δύναμη, τη γενναιότητα, την σύνεση και την

εξυπνάδα, ενώ τα άλλα προτερήματα των γυναικών τα συμ-

βόλιζαν οι άλλες θεές που ήταν ισάριθμες και ισάξιες των

Θεών!!!

Η πνευματικότητα των γυναικών απεικονίζεται στα πρόσωπα

των πολλών μαθηματικών και αστρονόμων, που έφτανε του-

λάχιστον τις 40, από τον 10ο αι. με την μητέρα τού Θησέα

Αίθρα, που δίδασκε με το δύσκολο Κρητομυκηναϊκό σύστημα,

αριθμητική και λογιστικά. Αλλά και τη σύντροφο και μαθήτρια

του Θαλή, την περίφημη μαθηματικό Πολυγνώτη, την Δελ-

φική ιέρεια Θεόκλεια ή Αριστόκλεια, από την οποία πήρε ο

Πυθαγόρας πολλές μαθηματικές γνώσεις και ηθικές αρχές,

για να ζήσει κοντά στην εξαίρετο μαθηματικό και κοσμολόγο

Θεανώ. Τη Θεανώ που από μαθήτριά του έγινε σύζυγός του

και συνεργάτης του και δημιούργησε την έννοια  της «χρυσής

τομής» που ισοδυναμεί με τον αριθμό 1,618 και μαζί με τις

κόρες τους Δαμώ, Μυία ή Μυρία και Αριγνώτη, διέδωσε το

επιστημονικό και φιλοσοφικό πυθαγόρειο σύστημα σε όλη

την Ελλάδα και την Αίγυπτο, βοηθούμενη  και από την μητέρα

της  που ήταν μαθηματικοφιλόσοφος, την Δεινώ!!!

Πάμπολλες μαθήτριες του Πυθαγόρα υπήρξαν άριστες επι-

στήμονες, όπως η Ελορίς, η Φίντυς ή Φίλτις, η περίφημη Με-

λίσσα, η Σπαρτιάτισσα από τον Κρότωνα Τυμίχα, που  έκοψε

με τα δόντια της  τη γλώσσα της και την έφτυσε  στο πρό-

σωπο του Τυράννου των Συρακουσών για να μη μαρτυρήσει

τις Πυθαγόρειες σοφίες, σύμφωνα με τα γραφόμενα των

ιστορικών Ιππόβοτου και Νεάνθη!!!!   Σπουδαία επίσης ήταν η

Πτολεμαΐς, νεοπυθαγόρια φιλόσοφος, μουσικός και μαθημα-

τικός, η Διοτίμα ιέρεια και μαθηματικός, η Βιτάλη, που ήταν

κόρη της Δαμούς και εγγονή του Πυθαγόρα, αλλά και η Πε-

ρικτιόνη, στην οποία χρωστάει ο Πλάτων τις γνώσεις που είχε

στα μαθηματικά!!! 

Πολλές ήταν και οι μαθήτριες του Πλάτωνα, όπως η Λασθέ-

νεια, η Αξιοθέα, η Νικαρέτη, η Αρετή ή Αρήτη η Κυρηνεία,

κόρη του περίφημου Αρίστιππου, ιδρυτή της Κυρηναϊκής φι-

λοσοφικής σχολής, αλλά και η Πυθαϊς η Γεωμέτρης, κόρη του

μαθηματικού Ζηνοδώρου και η Πάνδροσος ή Πανδροσιών η

Αλεξανδρινή γεωμέτρης, που έζησε κατά τον 4ο αι. και η φι-

λόσοφος και μαθηματικός Υπατία η Αλεξανδρινή (370-415

μ.Χ), που  έπεσε θύμα φανατισμένου Χριστιανικού όχλου, επί

της πατριαρχίας του Κυρίλλου, του μετέπειτα αγίου, την

οποία αφού ξεγύμνωσαν δημοσίως, την κατακρεούργησαν με

σπασμένα  θαλάσσια όστρακα και στο τέλος την έκαψαν! Και

άξιον απορίας είναι, γιατί μόνο στην Υπατία αναφέρονται και

σε καμία άλλη επιστήμονα, όπως στην Αγλαονίκη την Θεσ-

σαλή, που ήξερε όλες τις εκλείψεις της Σελήνης και τόσες

άλλες που είναι αδύνατο να αναφερθούν σ’  αυτό το άρθρο!!!

Οι Ελληνίδες έπαιρναν στοιχειώδη εκπαίδευση, μαθαίνοντας

γραφή, ανάγνωση, ποίηση, μουσική και χορό, μέχρι τα 12

χρόνια τους και μέχρι τα 18 ή 20 εκπαιδεύονταν στα οικιακά

από τη μητέρα τους, όπως στο νοικοκυριό, στην υφαντική και

την διακοσμητική τέχνη!! Οι πιο πλούσιες σπούδαζαν σε ιδιω-

τικά οικοδιδασκαλεία μουσική, κιθαρωδία,  όρχηση κ.λπ., ενώ

πάμπολλες Ελληνίδες έπαιρναν ανωτάτη εκπαίδευση σε πολ-

λαπλές επιστήμες και ακολουθούσαν διάφορα επαγγέλματα

όπως την ιατρική, τη μουσική, τη φιλοσοφία, τη συγγραφή

επιστημονικών συγγραμμάτων· κατείχαν ανώτερα ιερατικά

αξιώματα και όλες είχαν προστάτιδές τους τις Ελληνίδες

Μούσες, τις κόρες του Δία και της Μνημοσύνης!!!   

Η προπαγάνδα της ραγιάδικης ελληνικής παιδείας, σκόπιμα

κρύβει το λαμπρότερο κομμάτι της αληθινής ζωής των Ελλη-

νίδων, που υπήρχε πριν την υποδούλωση της Ελλάδας από

την Ρωμαϊκή και αργότερα από την Ανατολική Ρωμαϊκή αυ-

τοκρατορία, που οδήγησε στα 800 και όχι στα 400 χρόνια

Οθωμανικού  ζυγού, γιατί η μάχη του Μάντζικερτ, έγινε στις

26 Αυγούστου του 1071  και έφερε την ήττα στον Βυζαντινό

αυτοκράτορα  Ρωμανό, από τους Σελτζούκους των Μογγολι-

κών Στεπών και στις 17 Σεπτεμβρίου 1176  στο Ικόνιο ακο-

λούθησε νέα και τελειωτική  ήττα από τα ίδια βάρβαρα και

αιμοσταγή φύλα, στη μάχη του Μυριοκέφαλου. Από τότε επι-

κράτησε  σχεδόν ολοκληρωτική υποδούλωση του ελληνι-

σμού,  με την αναγκαστική και βίαιη αλλαγή του ελληνικού

τρόπου ζωής του!!!

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν εορτές που έπαιρναν μέρος

μόνο γυναίκες, όπως τα Ανθεσφόρια, τα Γυναικοθύνθια, τα

Εκδύσια, τα Ενδυμάτια, τα Ηρώα και πολλές άλλες,  ενώ πολ-

λές ιερές τοποθεσίες ήταν απαγορευμένες για τους άνδρες

και επιτρεπόταν μόνο η είσοδος και η διαμονή στις γυναίκες,

όπως το σημερινό Άγιο Όρος του Άθω, το οποίο αποτελεί σή-

μερα άδυτο για τις γυναίκες σαν ανδρική μοναστηριακή πε-

ριοχή, ενώ πριν τον Χριστιανισμό, ανήκε στον Αθώο Δία, ο

οποίος το παραχώρησε στην Θεά Άρτεμη, στην οποία ήταν

αφιερωμένες και οι πυροβασίες!!!!

Οι ενδυματολογικές προτιμήσεις και το μακιγιάζ  αποτελού-

σαν ένα σπουδαίο κομμάτι της ζωής των Ελληνίδων, με

ωραία χτενίσματα με βοστρύχους (μπούκλες),  ενώ είχαν

τσιμπιδάκια για τα φρύδια και βουρτσάκια για να ξεβάφουν

τα βλέφαρα, καθώς και βαφές μαλλιών και πούδρες και κοκ-

κινάδι για τα χείλη τους  και πολλά εξαίσια κοσμήματα για να

συμπληρώνουν την λάμπουσα ομορφιά τους, ενώ τα πρώτα

καλλιστεία είχαν γίνει προς τιμή της Ήρας, από τις Ελληνίδες

της Τενέδου, της Εφέσου και άλλων ελληνικών περιοχών,

που σήμερα βρίσκονται σε ξένα χέρια!!! 

Αναμφισβήτητο ήταν το δικαίωμα συμμετοχής  των γυναικών

στην κοινωνική και λατρευτική ζωή, αλλά δεν είχαν πολιτικά

δικαιώματα!!

Το παραμύθι ότι οι  Ελληνίδες στην αδούλωτη Ελλάδα ήταν

πολίτες δεύτερης κατηγορίας και απλώς, είχαν καλύτερη

θέση από τους δούλους, δεν μπόρεσε να επιβιώσει γιατί η

αλήθεια ξεπροβάλλει ξαφνικά εκεί που δεν την περιμένουν

οι παραχαράκτες της ιστορίας και ανατρέπει τα πάντα!!!

Από οστά αρχαίων Μυκηναϊκών τάφων, βρέθηκε στο μιτοχον-

διακό DNA, το οποίο κληρονομείται αποκλειστικά από την

μητέρα, ότι οι γυναίκες ήταν θαμμένες με τιμές ισάξιες με

εκείνες των ανδρών. Μια πραγματικότητα που διαλύει το πα-

ραμύθι που ήθελε τις Ελληνίδες της πανάρχαιας Ελλάδας να

χρησιμοποιούνταν σαν res (= πράγμα), κατά τους Ρωμαίους

κατακτητές ή κλεισμένες σε ….”γυναικωνίτες” και  να μη δέ-

χονταν τις ίδιες μεταθανάτιες τιμές με  εκείνες των ανδρών!!!

Εύχομαι η Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού, να αναστή-

σει και να διαφωτίσει το νου και τη διάθεση των υπευθύνων,

για μια  σωστή παιδεία των σημερινών Ελληνόπουλων!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Εξω από το ΝΑΤΟ” 

«Το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να εμπλακεί ή να διαμεσο-
λαβήσει για την επίλυση των διενέξεων μεταξύ Ελ-
λάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο, διότι αυτές δεν είναι
θέμα του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί
ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα», μας είπε ο

Γιένς Στόλτεμπερκ (Γ.Γ. του ΝΑΤΟ) σε πρόσφατες δη-

λώσεις του.

Δηλαδή, ενώ ανήκουμε στην ίδια “συμμαχία” μπορεί

ο σύμμαχος και εταίρος να προκαλέσει πολεμική ει-

σβολή και το ΝΑΤΟ να κάθεται στο ...λόφο και να

αγναντεύει!!!

Τότε γιατί να είμαστε μέλη του; Για να εξυπηρετούν-

ται τα δικά τους συμφέροντα με στρατιωτικές βάσεις

στην Ελλάδα;

Και ποιος θα απαντήσει στις εθνικιστικές κορώνες της

Τουρκίας, με καθημερινές παραβιάσεις των ελληνι-

κών συνόρων μας, με αποτέλεσμα να χάσουμε έναν

Έλληνα σμηναγό και πατριώτη στην προσπάθειά του

να τους αναχαιτίσει; Δεν είναι ηθικοί αυτουργοί οι

Τούρκοι κυβερνώντες για το θάνατο του σμηναγού

Γεώργιου Μπαλταδώρου;

Και όσο δεν παρεμβαίνει κανείς, ξεσαλώνει η Τουρκία

και ...νοσταλγεί τα “σύνορά” της, την προ Χριστού

εποχή, όταν δηλαδή η Τουρκία ήταν ανύπαρκτη και

σαν κράτος και σαν έθνος!!! 

Τέτοιους “συμμάχους” δεν τους θέλουμε. 

Ας απαντήσουν επίτέλους οι κυβερνώντες θυμούμε-

νοι τον Κων/νο Καραμανλή «έξω από το ΝΑΤΟ» 1974,

ή τον Ανδρέα Παπανδρέου με το «βυθίσατε το
ΧΟΡΑ».

Οι Τούρκοι, ιστορικά εξακριβωμένο, ήρθαν στα παρά-

λια της Μικράς Ασίας το 1000 μ.Χ. από Μογγολία -

Τουρκενστάν και εγκαταστάθηκαν στην

Ελληνικότατη Μικρά Ασία, με σφαγές, λεηλασίες,

βίαιο εξισλαμισμό του Ελληνικού και όχι μόνο στοι-

χείου της Ιωνίας μας.

Oι Αρχαίες Ελληνίδες!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Φιλοξενώ στη σελίδα μου σήμερα δύο μεγάλες επιστημόνισες

που είναι άξιες θαυμασμού για το επιστημονικό τους έργο και

καταξιωμένες στο χώρο της επιστήμης. Επειδή είναι σύνηθες

να μην ακούγονται αυτές οι ωραίες ειδήσεις, θεωρώ καθήκον

μου να τις αναδείξω. Το κείμενο είναι της Αργυρώ Μποζώνη.

με ορισμένες αναγκαίες περικοπές λόγω χώρου.

Τον περασμένο αιώνα όταν μιλούσαμε για επιστήμονες το

μυαλό μας πήγαινε κατευθείαν στην Μαρί Κιουρί. Ο καιρός κύ-

λησε και σήμερα όταν μιλάμε για γυναίκες επιστήμονες ανα-

φερόμαστε σε πεδία που πριν από λίγες μόνο δεκαετίες ήταν

απροσπέλαστα, ένα ταμπού για τα μυαλά των γυναικών, όπως

το διάστημα, η φυσική, η αστροφυσική και τα μαθηματικά.

Από το θρύλο της Υπατίας, της πρώτης μαθηματικού και την

Βαλεντίνα Βλαντίμιροβνα Τερεσκόβα, τη Σοβιετική αστρο-

ναύτη που έγινε διάσημη ως η πρώτη γυναίκα στην Ιστορία

που ταξίδεψε στο διάστημα, το πρότυπο της γυναίκας επιστή-

μονα όχι μόνο άλλαξε αλλά διαμόρφωσε και το τοπίο της ανα-

φοράς μας σε αυτές. Κορυφαίες σήμερα προσωπικότητες στο

χώρο της επιστήμης οι γυναίκες δεν έχουν να μιμηθούν και να

υιοθετήσουν το αντρικό στερεότυπο προκειμένου να ανταγω-

νιστούν και να αναδειχθούν μέσα στην επιστημονική και τη

διεθνή κοινότητα.

Το Athens Science Festival 2018 εμπνέεται από το φετινό μή-

νυμα «Επιστήμη χωρίς Σύνορα». Οι καλύτερες ιδέες των επι-

στημόνων παίρνουν σάρκα και οστά όταν εκείνοι αψηφούν

περιορισμούς και εμπόδια. Το πρότυπο της γυναίκας-επιστή-

μονα και η σημασία της δυνατότητας πρόσβασης κάθε φύλου

σε ίσες ευκαιρίες, αναδείχθηκαν στο Athens Science Festival

από μια σειρά ομιλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πα-

ράλληλες εκδηλώσεις και σε εργαστήρια.

Ας γνωρίσουμε τις μοναδικές διαδρομές τους

Αθηνά Κουστένη, η γυναίκα που 

θα ταξιδέψει στον Κρόνο

Η Αθηνά Κουστένη είναι αστροφυσικός, Διευθύντρια ερευνών

στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας CNRS

και το Αστεροσκοπείο της Μεντόν στο Παρίσι. Συνεργάζεται

τόσο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), όσο

και με την αμερικανική NASA. Η ειδικότητά της είναι πλανη-

τολογία και η έρευνα της είναι αφιερωμένη στις πλανητικές

ατμόσφαιρες και επιφάνειες, με έμφαση στα παγωμένα φεγ-

γάρια όπως τον Τιτάνα και τον Εγκέλαδο, τους δορυφόρους

του Κρόνου. Συμμετέχει σε τρέχουσες διαστημικές αποστολές

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Αμε-

ρικάνικης Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) όπως η αποστολή

Cassini-Huygens, καθώς και στην προετοιμασία των μελλον-

τικών διαστημικών αποστολών στο Δία και τον Κρόνο. Βρα-

βεύτηκε από την Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία με το

«Βραβείο Χάρολντ Μαζούρσκι» για την ξεχωριστή συμβολή

της στην πλανητική επιστήμη και εξερεύνηση. Όπως αναφέ-

ρει το σκεπτικό της βράβευσης, η Αθηνά Κουστένη, που έχει

ενεργή εμπλοκή στην αποστολή «Cassini-Huygens» σε Τιτάνα

και Κρόνο, «έχει μία εντυπωσιακή επιστημονική ερευνητική
καριέρα και έχει κάνει μείζονες συνεισφορές στην πλανητική

επιστήμη».

Η ενασχόλησή της με τον άγνωστο αυτό κόσμο του σύμπαν-

τος ξεκίνησε όταν ήταν έφηβη από τις αναγνώσεις των βι-

βλίων του Καρλ Σαγκάν και του Ισαάκ Ασίμοφ. Παρόλο που ο

κόσμος του σύμπαντος την είχε κατακτήσει η 18χρονη Αθηνά

φεύγει για το Παρίσι για να σπουδάσει Φυσική αλλά και αγ-

γλική λογοτεχνία συγχρόνως στα Πανεπιστήμια VI (Pierre et

Marie Curie) και III (Sorbonne). Ο πατέρας της ήθελε να κάνει

κάτι που θα την εξασφάλιζε σε περίπτωση που δεν θα μπο-

ρούσε να βρει δουλειά ως αστροφυσικός.

«Ό,τι θέλει κάποιος το επιτυγχάνει, αρκεί να εργαστεί με πεί-
σμα και αφοσίωση»
«Όπως ισχύει για πολλούς από εμάς τους αστρονόμους, το

ενδιαφέρον μου γεννήθηκε μέσα από μια παρατεταμένη και

ανεξέλεγκτη φαντασία που βρήκε διέξοδο και τράφηκε μέσω

της επιστημονικής φαντασίας στη λογοτεχνία και στον κινη-
ματογράφο (Star Trek, Asimov κλπ). Έτσι από τα 15 μου ήθελα
να ασχοληθώ με τους πλανήτες για να καταλάβω από τι είναι

“φτιαγμένοι” και πώς θα μπορούσαμε να τους εξερευνήσουμε

καλύτερα. Κοιτώντας τα άστρα και τους πλανήτες από τον κα-

θαρό ουρανό της Ελλάδας, έφτασα να θέλω να τα δω και να

τα μελετήσω από “κοντά”, κάτι το οποίο κατάφερα να πετύχω

αργότερα», λέει η Αθηνά Κουστένη.

Η ζωή της άλλαξε όταν προς το τέλος των σπουδών της γνω-

ρίζει τον Ντανιέλ Γκοτιέ, που δούλευε στο Αστεροσκοπείο

του Παρισιού. Αυτός ήταν και ο πρώτος επιστήμονας στον

οποίο η Αθηνά Κουστένη πρότεινε να δουλέψει πάνω στον Τι-

τάνα. Της άρεσαν οι διαστημικές αποστολές γιατί με αυτό τον

τρόπο μπορεί και η ίδια, όπως και τα σκάφη που ακολουθεί, να

πηγαίνει πιο μακριά. Η υποτροφία που πήρε και η πρώτη της

δουλειά στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού την κάνουν να αφή-

σει οριστικά την Αγγλική Φιλολογία. Το όνειρό της να πάρει

μια πρώτη ιδέα για τον Τιτάνα πλησιάζει. Ως αστροφυσικός

στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού έχει γράψει δυο βιβλία για

τον Τιτάνα. Η πλανητική επιστήμη την κατακτά και συνεργά-

ζεται τόσο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA),

όσο και με την αμερικανική NASA.

«Ο Τιτάνας, μεγέθους μισής Γης, αποτελεί σημείο αναφοράς

στο Ηλιακό Σύστημα λόγω της πυκνής αζωτούχας, πλούσιας

σε οργανικές ενώσεις ατμόσφαιράς του και τη μυστηριώδη πο-

λύπλοκη επιφάνειά του. Έτσι, στον Τιτάνα συναντάται το μο-
ναδικό συμπαντικά πλανητικό περιβάλλον, πέραν του γήινου,

που παρουσιάζει πυκνή ατμόσφαιρα, οργανική χημεία και λί-

μνες. Ο Τιτάνας έχει πολλές και εντυπωσιακές ομοιότητες με

τη Γη, όπως η ατμόσφαιρα αζώτου που προανέφερα στην

οποία παρατηρούμε το μεθάνιο να διανύει ένα κύκλο αντί-

στοιχο με του νερού στη Γη, ακολουθώντας εξάτμιση και συμ-

πύκνωση σε ένα είδος βροχής που κατακρημνίζεται πάρα
πολύ αργά (διότι η βαρύτητα του Τιτάνα είναι περίπου 1/7 της
γήινης) φτιάχνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ποτάμια και λίμνες
που άλλοτε μπορεί να παγώνουν και άλλοτε να είναι σε ρευ-
στή μορφή. Οι ομοιότητες αυτές στη γεωμορφολογία με την

παρουσία ορέων, ρηγμάτων, δικτύων απορροής, θινών κ.α. κα-

θιστούν τον Τιτάνα ως ένα δυναμικό γεωλογικό περιβάλλον
παρόμοιο με αυτό της Γης που κατακλύζεται από ενδογενείς

και εξωγενείς διεργασίες. 

Η σύνδεση των στοιχείων του Τιτάνα που αναλύουμε όσον

αφορά το εσωτερικό, την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα, που

διαδραστικά επιδρούν το ένα στο άλλο, θα μας αποδώσουν τη

λύση πολλών μυστηρίων σχετικά με την εξέλιξη ενός περι-

βάλλοντος που παρομοιάζεται με εκείνο της πρώιμης Γης. 

Η σπουδαία Ελληνίδα επιστήμονας απολαμβάνει το σεβασμό

των επιστημόνων αλλά σημειώνει πως ποτέ δεν είναι εύκολο

να διακριθεί κανείς σε αυτό τον τομέα. «Συνάντησα την πρώτη
δυσκολία όταν θέλησα να πείσω τους γονείς μου να με αφή-

σουν να φύγω για σπουδές στη Γαλλία. Στη συνέχεια έπρεπε,

με λίγα Γαλλικά στην αρχή, να βγάλω το Πανεπιστήμιο και να

πάρω το Διδακτορικό μου. Επίσης ως γυναίκα και ως είθισται,

χρειάστηκε στην αρχή να προσπαθήσω λίγο περισσότερο από

τους άντρες συμφοιτητές μου… αλλά γρήγορα πήρα υποτρο-
φία για τις σπουδές μου και άρχισα να απολαμβάνω το σεβα-

σμό και την καταξίωση στην κοινότητα.

...Ό,τι θέλει κάποιος το επιτυγχάνει, αρκεί να εργαστεί με πεί-
σμα και αφοσίωση».

Η Τζένη Λειβαδάρου και ο θαυμαστός 

κόσμος της ρευστομηχανικής

Η Τζένη Λειβαδάρου, υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα εφαρμο-

σμένων μαθηματικών και θεωρητικής  φυσικής στο Πανεπιστή-

μιο του Cambridge, θα μας γνωρίσει στην Αθήνα πώς τα υγρά

Oι μοναδικές διαδρομές δυο διακεκριμένων Ελληνίδων επιστημόνων

Αθηνά Κουστένη, Τζενη Λειβαδαρου
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και αέρια ρευστά επιδρούν στο κλίμα, το περιβάλλον, το γο-

νιδίωμα μας, τον τρόπο που πετούν τα αεροπλάνα, με άλλα

λόγια σε όλη τη ζωή μας.

Γεννημένη στο Χαϊδάρι, μαθήτρια του 4ου Δημοτικού και Γυ-

μνασίου Χαϊδαρίου, τελείωσε το 1ο Λύκειο Χαϊδαρίου, μπήκε

στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, όπου έκανε και το

μεταπτυχιακό της. Εκείνα τα χρόνια διαγνώστηκε η σοβαρή

μυική της πάθηση. Συνέχισε σε ελληνικά ερευνητικά προγράμ-

ματα και θέλοντας να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία προ-

σελήφθη σε μεγάλη μελετητική εταιρεία, όπου εργάστηκε

πέντε χρόνια.

Η μυοπάθεια σταδιακά περιόρισε την κινητικότητά της, αλλά

αυτό δεν την πτόησε, αφού αποφάσισε να συνεχίσει τις σπου-

δές της στο φημισμένο αγγλικό Πανεπιστήμιο. Έκανε αίτηση

στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, για μεταπτυχιακό πάνω στα

οικονομικά. Όταν το ολοκλήρωσε, αποφάσισε να συνεχίσει με

διδακτορικό σε τεχνική κατεύθυνση. Αφού πέρασε από μία δύ-

σκολη διαδικασία επτά συνεντεύξεων, σήμερα είναι ερευνή-

τρια – υποψήφια διδάκτωρ σε θέματα πράσινης τεχνολογίας

και πιο ειδικευμένα στην υδροδυναμική, έχοντας εξασφαλίσει

πέντε υποτροφίες!

«Όλες οι έρευνες βοηθούν και όσες χώρες επένδυσαν λεφτά
στην παιδεία βγήκαν κερδισμένες»

Κορυφαίο γεγονός της ζωής της θεωρεί την εκπαιδευτική της

συνεργασία με τον Χόκινγκ, επίτιμο καθηγητή του

Κέμπριτζ, με τον οποίο την συνδέουν και οι κινητικές δυσκο-

λίες. Είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεται κανείς σε αναπηρικό

αμαξίδιο και να εργάζεται κάθε μέρα πυρετωδώς, να κοιμάται

λιγότερο από πέντε ώρες το 24ωρο, ενώ πρέπει να αφιερώνει

σε φυσιοθεραπείες δύο ώρες καθημερινά.

Ο Χόκινγκ, την πρωτοείδε στο Πανεπιστήμιο, ενδιαφέρθηκε να

την καλέσει στο γραφείο του. Η πεντάλεπτη συνάντησή τους

κράτησε τελικά σχεδόν τρεις ώρες. Η Τζένη Λειβαδάρου θε-

ωρεί μέντορά της τον πρόσφατα χαμένο ερευνητή. Σύμφωνα

με την επιστήμονα, η Ελλάδα δίνει πολύ καλά πτυχία από τα

Πανεπιστήμια της και βγάζει δουλευταράδες. Η γνώση που δί-

νουν τα ελληνικά  πανεπιστήμια αποτελεί πολύ δυνατή

βάση και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εξαιρετικά καταρ-

τισμένο. Μια γενναία χρηματοδότηση στην έρευνα θα βοη-

θούσε να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας μας, όπως γίνεται σε όλα

τα δυτικά κράτη. Όμως δεν υπάρχουν δουλειές. Αντίθετα στην

Αγγλία δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρει ο νέος τον επαγ-

γελματικό του δρόμο και μάλιστα πάντα επάνω στο αντικεί-

μενό του. Η Πολιτεία μεσολαβεί για την εύρεση εργασίας.

Επίσης σημειώνει πως η φυγή των νέων στο εξωτερικό

δεν είναι φαινόμενο μόνο της οικονομικής κρίσης. Είναι απο-

τέλεσμα των δομών της χώρας μας, όπως η οικογενειοκρατία,

που ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και του γεγονότος

ότι παρά την εργατικότητά του ο νέος δεν έχει περιθώρια

επαγγελματικής εξέλιξης.

«Η έρευνα είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία βελτιώ-
νουμε κάτι. Επομένως όλες οι έρευνες βοηθούν και όσες

χώρες επένδυσαν λεφτά στην παιδεία βγήκαν
κερδισμένες. Το εμπόδιο όμως της κρίσης θέλει πολλούς συν-
τελεστές για να ξεπεραστεί», τονίζει. Για εκείνη το Πανεπι-

στήμιο του Κέμπριτζ είναι ένας ζωντανός οργανισμός με

ανοικτές τις βιβλιοθήκες του όλο το 24ωρο και η ίδια είναι

υπέρμαχος ενός συστήματος που κρατάει μέσα του τους φοι-

τητές σε ένα ωραίο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όσες περισσότε-

ρες ώρες γίνεται.

Αργυρώ Μποζώνη, abozoni@elculture.gr 

Η Τζένη Λειβαδάρου θα μιλήσει στην Τεχνόπολη

του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι (Πειραιώς 100), το Σάβ-

βατο 28 Απριλίου, 18.00- 18.50 με θέμα: Αναταράξεις
από τη Γη στο διάστημα. 

H B’ πλαζ Βούλας, το Αλσος

και η Δημοκρατία

Πρόσφατα πληροφορήθηκα από την έγκριτη και πάντα καλά

πληροφορημένη εφημερίδα σας, τα σχέδια του Δήμου 3Β για

την “ανάπτυξη” του χώρου που περιλαμβάνει την τέως “ΠΛΑΖ

Ε.Ο.Τ. Β’ ΒΟΥΛΑΣ.

Έτσι θα ήθελα να μοιραστώ με τους αγαπητούς συναναγνώ-

στες και συνδημότες του Δήμου 3Β κάποιες σκέψεις μιας και

δυστυχώς δεν ζούμε στους καιρούς της Αμεσης Δημοκρατίας

των αρχαίων προγόνων μας ώστε να μαζευτούμε όλοι μαζί και

να αποφασίσουμε τί πρέπει να γίνει...

Ήταν Καλοκαιράκι του 2014 όταν ο γράφων που ξάπλωνε νω-

χελικά στο κεντρικό “νησάκι” της πλαζ συνάντησε τον καθη-

γητή Μάνφρεντ. Ήταν λιγάκι αστείο θυμάμαι, ένας

γεροδεμένος λίγο παχύς άντρας κάπου στα εξήντα με μια πλα-

τειά ξανθοκάστανη γενιάδα και κάμποσα περίεργα μηχανή-

ματα... να εξετάζει πικροδάφνες, αρμυρίκια, όσα λουλουδάκια

μπορούσε να βρει μιας και το Καλοκαίρι ήταν ήδη αρκετά προ-

χωρημένο....

Όταν έβαλε κάτι ξερά φύκια σε ένα περίεργο μηχάνημα, ο

γράφων που σαν καλός Έλληνας είχε σκάσει από την Περιέρ-

γειά του τον ρώτησε αγγλικά τι στο καλό ερευνάει...

Η απάντηση του Κεντροευρωπαίου ήταν άλλη μια ερώτηση:

«τι είναι αυτός ο υπέροχος τόπος!»  

Ο γράφων γέλασε και προσπάθησε να «μυήσει» τον μορφω-

μένο Γερμανό στη μικρή ιστορία της Β’ πλαζ. Πώς αναπτύχ-

θηκε υπό τον Ε.Ο.Τ. και τελικά επέστρεψε στη φυσική της

κατάσταση... στα χέρια της... Περσεφόνης της κόρης... της Πα-

τριώτισσάς μου θεάς της Γεωργίας και της Ελευσίνιας Δήμη-

τρας... Το αστειάκι έκανε εντύπωση φαίνεται στον αρχαιομαθή

καθηγητή, ο οποίος μου απάντησε: «Η Δημοκρατία αναπτύχ-

θηκε σ’ αυτόν τον τόπο νεαρέ μου, ΜΟΝΟ σ’ αυτόν από χιλιά-

δες άλλους... Σε διάφορα μέρη του Πλανήτη και σε διάφορους

καιρούς αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι συλλογικής διακυβέρ-

νησης αλλά... κανένα ποτέ δεν μπόρεσε να φτάσει την

ΑΘΗΝΑ του 5ου π.Χ. αιώνα, τόσο στον τρόπο Άμεσους και

Ακριβούς Δημοκρατίας που επετεύχθη εδώ, όσο και στις Επι-

στημονικές, Λογοτεχνικές, Φιλοσοφικές, Οικονομικές κτλ. επι-

τεύξεις που έγιναν σ’ ένα εκπληκτικά μικρό διάστημα...

Εδώ γεννήθηκε η Τραγωδία και η Κωμωδία, νεαρέ μου φίλε,

το θέατρο, η φιλοσοφία με κέντρο τον Άνθρωπο. Εδώ προήχθη

η Επιστήμη των Ιώνων, εδώ έδρασε ο Ιπποκράτης θεμελιώνον-

τας την Ιατρική. Εδώ ο Ιππόδαμος ο Πολεοδόμος, εδώ ο Ανα-

ξαγόρας, εδώ... όλα εδώ...

Μήπως άραγε υπάρχει κάτι στο Αττικό κλίμα, που κάνει τους

ανθρώπους εξυπνότερους από τους λοιπούς συνανθρώπους

τους στον υπόλοιπο πλανήτη; Κάτι στην ηλιοφάνεια ή στην κα-

θαρότητα του αέρα ή στην ποιότητά του όπως αναμειγνύονται

στον αναπνεύσιμο αέρα τα αρώματα των φυτών της Αττικής

φύσης, το ιώδιο των ξεραμένων φυκιών ή ό,τι άλλο προϊόν της

«συμπατριώτισσάς» σου της Περσεφόνης; Βλέπεις νεαρέ μου,

έψαξα όλο το λεκανοπέδιο αλλά... πεδινό μέρος μακρυά από

τη μόλυνση και μη πειραγμένο από το σύγχρονο “πολιτισμό”

δεν μπόρεσα να βρω. Ίσως είναι το μόνο απομεινάρι ή παρά-

δειγμα τού πώς θα ήταν  η Αττική φύση τον 5ο π.Χ. αιώνα»...

Κατόπιν ο σοφός φίλος συνέχισε για λίγο το έργο του, κρά-

τησε σημειώσεις στον υπολογιστή του και ετοιμάστηκε σιγά –

σιγά να φύγει.

Ο γράφων προσφέρθηκε να τον βοηθήσει στη μεταφορά των

περίεργων μηχανημάτων... στο νοικιασμένο βανάκι, που περί-

μενε έξω. Όταν αποχαιρετισθήκαμε ο Καθηγητής μού είπε σο-

βαρά: «Αυτός ο όμορφος τόπος θα πρέπει να γίνει Αλσος.

Ξέρετε τι είναι το άλσος, νεαρέ μου;»

«Ελπίζω όχι άβατο Άλσος», ανταπάντησα αστειευόμενος.

«Όχι, όχι φυσικά», απάντησε εκείνος γελώντας και συνέχισε

«οι αρχαίοι Πρόγονοί σας ήξεραν να συνδυάζουν θαυμάσια

την επιστημονική, οικονομική, κ.t.λ. ανάπτυξη με την προστα-

σία της φύσης. Ήξεραν ότι ο άνθρωπος έχει απόλυτη ανάγκη

τη ΦΥΣΗ για να χαλαρώνει, να ηρεμεί και να ξανάρχεται στους

φυσικούς ρυθμούς... Έτσι όμορφα μέρη τα άφηναν απόλυτα

στη φροντίδα του ΘΕΟΥ και οποιαδήποτε διατάραξη της πανί-

δας ή της χλωρίδας τους απαγορευόταν αυστηρά. Οι άνθρω-

ποι είχαν μόνο το δικαίωμα να μπουν και να απολαύσουν την

ομορφιά της θείας δημιουργίας... Αλίμονο σ’ αυτόν που τα πεί-

ραζε... Ο βασιλιάς Αγαμέμνονας συνελήφθη από τους ίδιους

τους στρατιώτες του γιατί κυνήγησε σε Ιερό Άλσος, και ναι

μεν ο ίδιος τη γλύτωσε διότι ήταν απαραίτητος για να συνεχί-

σει τον πόλεμο εναντίον των Τρώων, αλλά πλήρωσε το βαρύ-

τερο τίμημα που μπορεί να πληρώσει ένας Πατέρας... Και αυτή

η τραγωδία «Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι», που δίδαξε σ’ όλο τον

κόσμο ότι οι βασιλείς, κυβερνήτες, ή ότι άλλο, δεν μπορούν

να κάνουν ότι τους έρθει στο κεφάλι, αλλά κρίνονται για τις

πράξεις του, γράφτηκε και αυτή εδώ... στην Αθήνα του 5ου

αιώνα από το μεγάλο Ευριπίδη».

Ένα ξαφνικά ταξίδι του γράφοντος για επαγγελματικούς λό-

γους, ματαίωσε την επόμενη συνάντησή μας, και έτσι η πρώτη

αυτή συνάντηση με τον καθηγητή Μάνφρεντ δυστυχώς ήταν

και η τελευταία... αλλά ήταν αρκετή για να καταλάβω την έν-

νοια του Άλσους ως ενός χώρου απόλαυσης της θεϊκής δημι-

ουργίας, χωρίς καμμία ανθρώπινη παρέμβαση παρά μόνο τις

απόλυτα αναγκαίες. Τα όμορφα παλιά κτίσματα... που σαν κι-

νέζικα παβιγιόν προσφέρουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα

να προφυλαχθεί από το δυνατό καλοκαιρινό ήλιο, ενώ διαβάζει

το βιβλίο του ή να γυμναστεί μια βροχερή ημέρα του Φθινο-

πώρου... Τα υπέροχα «νησάκια» που δημιουργώντας δύο εκ-

πληκτικές μικρές λιμνοθάλασσες δίνουν τη δυνατότητα στα

παιδάκια ή στους ηλικιωμένους να κολυμπήσουν, ενώ άλλοι

όπως ο γράφων να ρίξουν βουτιές ή να ψαρέψουν. Τι να πεις

κανείς γι’ αυτή την υπέροχη αμμουδιά τη γεμάτη ροζ και

άσπρα θαλασσινά λουλούδια, τα οποία υπάρχουν διότι κανέ-

νας ...ομπρελάς, δεν έσυρε επάνω τους τις ενοικιαζόμενες ξα-

πλώστρες του, τα υπέροχα πυκνά αρμυρίκια που σου

προσφέρουν σκιά το Καλοκαίρι και προστασία από τους φθι-

νοπωρινούς ανέμους. Τι να πει κανείς για εκείνο τον πανέ-

μορφο ουρανό τον γεμάτο αστέρια... τον απαλλαγμένο από τη

φωτορύπανση που μας έχει στερήσει την εικόνα του. Είναι

αμέτρητες οι φορές που ο γράφων κατέφυγε σ’ αυτό το υπέ-

ροχο Αλσος για να ξανάρθει στα συγκαλά του... στην αγκαλιά

της Περσεφόνης... και το ίδιο έκαναν και πολλοί συνδημότες...

χειμερινοί ή θερινοί κολυμβητές, ψαράδες, αθλούμενοι, οικο-

γένειες που ήθελαν αν απολαύσουν μια ημέρα στη φύση, γεί-

τονες που πήγαιναν βόλτα...

Ολοι αυτοί, όλοι εμείς ευγνωμονούμε τη Δημοτική Αρχή που μας

άνοιξε αυτό τον υπέροχο χώρο... και θα θέλαμε να κάνει ένα βήμα

παραπάνω καθιερώνοντας για πάντα αυτή τη χρήση του. Έτσι

όπως, όποιος περπατάει στα δασάκια της Βουλιαγμένης ή στη Φα-

σκομηλιά ευλογάει το όνομα του δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκω-

στα που προστάτεψε τη Φύση ενάντια σε όλα τα συμφέροντα.

Έτσι παρόμοια μια ημέρα οι «θεραπευόμενοι» επισκέπτες του Άλ-

σους τη Β πλαζ να ευχαριστούν τον τωρινό δήμαρχο...

Τα αξιώματα και η εξουσία κάποτε φεύγουν... αλλά η καλή

φήμη ενός δίκαιου και καλού κυβερνήτη μένει για πάντα.

Μετά τιμής

Κ. Γιαννακόπουλος

Κάτοικος Καβουρίου
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Αντίθετος στην απλή αναλογική

για 5 σημαντικούς λόγους
Γεώργιος Σωφρόνης, δήμαρχος Σαρωνικού

Η πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγή εκλο-

γικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, με βρίσκει

αντίθετο, για 5 σημαντικούς λόγους.

Πρώτος λόγος, γιατί οδηγεί σε ακυβερνησία και πλήρη λει-

τουργική αναποτελεσματικότητα τους Δήμους, παραβιάζον-

τας τη συνταγματική επιταγή, με άμεσες αρνητικές

επιπτώσεις τόσο για τους πολίτες, όσο και για τη χώρα. Θα

υποχρεώσει τις δημοτικές παρατάξεις που έχουν τη σχετική,

αλλά όχι και την απόλυτη πλειοψηφία, να συναλλάσσονται

διαρκώς, σε όλη τη διάρκεια της θητείας,  με τις παρατάξεις

της μειοψηφίας, προκειμένου να παρθούν αποφάσεις που

αφορούν κρίσιμες λειτουργίες του Δήμου σε καθημερινή

βάση. Κι αν στην περίπτωση της Κοινοβουλευτικής μας Δημο-

κρατίας υπάρχει η πρόβλεψη της διάλυσης τη Βουλής και της

προκήρυξης εκλογών, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή

η συνεργασία περισσοτέρων του ενός κομμάτων για το σχη-

ματισμό κυβέρνησης, στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει τέτοια

πρόβλεψη. Οι Δήμοι θα είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν

σε καθεστώς πολιτικής αστάθειας. Ενώ είναι ορατός ο κίνδυ-

νος εξαιτίας της ακυβερνησίας, να υποκατασταθούν οι αιρε-

τές διοικήσεις των Δήμων από διορισμένους από το Κεντρικό

Κράτος εκτελεστικούς γραμματείς. Γεγονός που θα οδηγήσει

σε πλήρη απαξίωση το θεσμό της Αυτοδιοίκησης.  

Δεύτερος λόγος, γιατί η αλλαγή του εκλογικού συστήματος,

δεν συνιστά ούτε μεταρρύθμιση, ούτε δομική αλλαγή στη λει-

τουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό που

χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σήμερα, δεν είναι άλλο

εκλογικό σύστημα. Αλλά αλλαγές στον τρόπο που διοικείται

το Κράτος και οι θεσμοί του. Τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν σήμερα οι Δήμοι δεν θα λυθούν με την απλή αναλογική,

αλλά με απλή λογική. Με αποκέντρωση ρόλων, ευθυνών κι αρ-

μοδιοτήτων, με τη μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων για να

μπορούμε να κάνουμε έργα, να προσφέρουμε υπηρεσίες, να

λειτουργούμε τις κοινωνικές μας δομές. Τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση ακούν στην υπό-χρη-

ματοδότηση, στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, στην έλλειψη

προσωπικού, στην κατάλυση του αυτοδιοίκητου που κρατούν

τις Δημοτικές Αρχές πίσω στην υλοποίηση των προγραμμά-

των τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουμε ακούσει από

τις τοπικές κοινωνίες να ευθύνεται για όλα αυτά το εκλογικό

σύστημα. 

Τρίτος λόγος, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος υπηρετεί

αποκλειστικά και μόνον μικροκομματικές σκοπιμότητες. Αυτό

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, δια στόμα-

τος Υπουργού Εσωτερικών, προτείνει όχι ένα, αλλά δύο δια-

φορετικά εκλογικά συστήματα. Αναλογικό,  με ξεχωριστά

ψηφοδέλτια παρατάξεων για τις Περιφέρειες και τους Δή-

μους. Και πλειοψηφικό, με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις τοπικές

κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων. Για πρώτη φορά στην με-

ταπολιτευτική Ελλάδα οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης είναι πι-

θανόν να διεξαχθούν με δύο διαφορετικά εκλογικά

συστήματα. 

Τέταρτος  λόγος, με την υιοθέτηση της απλής αναλογικής δι-

ευκολύνεται η είσοδος στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκη-

σης εκπροσώπων εξω-πολιτικών συμφερόντων ή πολιτικών

μειοψηφιών, που εκφράζουν τα άκρα. Θα αποκτήσουν ρόλο

και φωνή περιθωριακές μέχρι σήμερα πολιτικές θέσεις και

απόψεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της δη-

μοκρατίας μας. 

Πέμπτος λόγος, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι η απλή αναλο-

γική θα βάλει τέλος στο περιβάλλον πρωτοφανούς πολιτικής

σταθερότητας που λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια η Αυτοδι-

οίκηση. Σε αντίθεση με την κεντρική πολιτική σκηνή, η οποία

χαρακτηρίζεται τα τελευταία κυρίως χρόνια από αστάθεια και

διαρκείς εναλλαγές κυβερνήσεων, πριν καν λήξουν οι κοινο-

βουλευτικές τους θητείες. Γιατί πιστεύω πραγματικά πως ένας

Δήμαρχος που έχει λάβει τη δεύτερη Κυριακή πάνω από 51%

, διαθέτει πολύ ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση, για να έχει το

δικαίωμα να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, χωρίς να είναι

αναγκασμένος να κάνει πολιτική συναλλαγή κάτω από το τρα-

πέζι.. Πιο ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση κι από τους εκάστοτε

Πρωθυπουργούς που κυβέρνησαν ή κυβερνούν τη χώρα,

έχοντας λάβει στις εκλογές ποσοστό 30-35 ή 40%. 

Θεωρώ ότι το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται

στις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες καλείται

να επιτελέσει τη λειτουργία της η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η όποια αλλαγή, θα πρέπει να επιχειρείται εφόσον έχει προ-

ηγηθεί διάλογος και συμφωνία με τα θεσμικά όργανα της Αυ-

τοδιοίκησης, χωρίς αιφνιδιασμούς και με την προϋπόθεση που

ισχύει και στις εθνικές εκλογές. Να εφαρμόζεται δηλαδή το

νέο εκλογικό σύστημα από την μεθεπόμενη, κι όχι από την

επόμενη αυτοδιοικητική εκλογική αναμέτρηση.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Ημερίδας «Πολιτική Υγείας 

στη Νοτιοανατολική Αττική» από τη Ν.Δ.

Ημερίδας «Πολιτική Υγείας στη Νοτιοανατολική Αττική» διοργάνωσε ο Τομέας Υγείας

της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Βουλευτή Επικρατείας  Βασίλη Οικονόμου,

που πραγματοποιήθηκε στη Βούλα (αίθουσα Ιωνία), με σημαντική παρουσία ακροα-

τηρίου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, που δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος

στις προσεχείς εκλογές. Ανέδειξε δε το έργο που έχει πετύχει μέχρι σήμερα ο Βασί-

λης Οικονόμου, λέγοντας «μακάρι να έκαναν όλοι οι τομείς το 50% αυτών που έχει
κάνει ο Βασίλης Οικονόμου». 

Ακολούθησε σύντομη ομιλία του Γραμματέα της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος κα-

τέδειξε τη σημασία που δίνει η ΝΔ για την καθημερινότητα του πολίτη και για τα κοι-

νωνικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι η υγεία, ενώ αναφέρθηκε στην παράταξη των

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χαρακτηρίζοντάς τους τσίρκο και κατσαπλιάδες.

Στη συνέχεια μίλησε ο Βασίλης Οικονόμου και στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,

Γιώργος Πατούλης, καθώς ήταν στο αντικείμενό του, ενώ παρεμβάσεις έκαναν  και

οι δύο Δήμαρχοι, Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου και 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος.

Ακολούθησε διάλογος και για το Ασκληπιείο της Βούλας και για το αίτημα περί  νέου

νοσοκομείου  Αν. Αττικής.

Συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Απριλίου στα γρα-

φεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής (ΠΕΑΑ) στην Παλλήνη, το Συντονιστικό

Όργανο Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττι-

κής, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη

Πέτρου Φιλίππου, με βασικό αντικείμενο τον

σχεδιασμό των δράσεων πολιτικής προστασίας

για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασι-

κών πυρκαγιών για τη αντιπυρική περίοδο που

ξεκινάει τις επόμενες μέρες. Επίσης έγινε συνο-

πτικός απολογισμός της χειμερινής περιόδου. 

Tην έναρξη της συνεδρίασης, έκανε ο αντιπερι-

φερειάρχης, δηλώνοντας - μεταξύ άλλων - ότι

για την Ανατ.  Αττική η χειμερινή περίοδος που

τελείωσε ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  

Αναφερόμενος στην αντιπυρική περίοδο που ξε-

κινάει την 1η Μαΐου, ο Αντιπεριφερειάρχης δή-

λωσε ότι «η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ.

Αττικής βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την

αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών καθώς προχώ-

ρησε έγκαιρα στην προετοιμασία και τον συντο-

νισμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των

πυρκαγιών». Έκανε ξεχωριστή αναφορά στις

αποψιλώσεις των επαρχιακών οδών, ενημερώ-

νοντας ότι σε δύο εβδομάδες (μετά το άνοιγμα

των προσφορών) θα προκύψει ο ανάδοχος του

έργου. Μίλησε επίσης για τα μηχανήματα έργου

και τα πυροσβεστικά οχήματα που έχει παραχω-

ρήσει η Αντιπεριφέρεια διαμέσου προγραμματι-

κών συμβάσεων σε Δήμους. 

Στη συνέχεια μίλησε ο ο Προϊστάμενος του Τμή-

ματος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

Αττικής Αναστάσιος Γιώτης, τονίζοντας τις

ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από

τους αρμόδιους φορείς.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και από άλλους ομι-

λητές, μια που στη συνεδρίαση συμμετείχαν πε-

ριφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί

σύμβουλοι, εντεταλμένοι εκπρόσωπο των ΟΤΑ

και βέβαια οι εθελοντικές οργανώσεις και ομά-

δες εθελοντών της Ανατ. Αττικής.

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττικής
Σύσκεψη ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου
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Γιορτή της Άνοιξης με το Σώμα Οδηγών

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διοργάνωσε διήμερο με τίτλο “Γιορτή της Άνοιξης”,
21 & 22 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γλυφάδας στο παλιό Δημαρχείο.

Στο διήμερο λειτούργησε εορταγορά με βιβλία, παιχνίδια, εορταγορά και πολλά άλλα. 

Την Κυριακή χόρεψε στην εκδήλωση το χορευτικό παραδοσιακών χορών του Συλλό-

γου “Ευρυάλη Βούλας”.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος. Επίσης η Πρόεδρος της

Εθνικής Επιτροπής Unesco Ελλάδος  Αικατερίνη Τζιτζικώστα, η Πρόεδρος της Unesco

Νοτίων Προαστίων Σούλα Κοκολέτσου. Διοργανώτρια της εκδήλωσης ήταν η Νίκη

Καλλιστράτου.

Το 1ο  ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ στο Αthens Modal United Nations

Μία ομάδα του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου, αποτελούμενη από οκτώ μαθητές και μαθήτριες

στο πρόγραμμα  προσομοίωσης  της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και άλλων πολυμε-

ρών οργάνων με τίτλο: 21ο Athens MUN (Modal United Nations), 2 έως 4 Μαρτίου 2018. 

Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τους μαθητές και τις μαθήτιρες τις οποίες συνόδευε η

καθηγήτριά τους Μαρία Λουδάρου.

"Και οι οκτώ μαθητές που λάβαμε μέρος για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Ηνωμέ-
νων Εθνών ομολογούμε πως ήταν μία μοναδική εμπειρία και ευκαιρία να έρθουμε σε
επαφή με παιδιά από όλο τον κόσμο. Ευαισθητοποιηθήκαμε με τη θέση της κάθε εκ-
προσωπούμενης χώρας σε θέματα παγκόσμιας
βαρύτητας όπως η τρομοκρατία, ο αφοπλισμός, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα. Η συμμετοχή μας στο συνέδριο άλλαξε
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον
γεγονότα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Υπήρξε με-
γάλη προθυμία από την πλευρά των νέων ανθρώ-
πων για την λήψη αποφάσεων που θα αλλάξουν
καθοριστικά την ζωή όλων μας. 
Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε το 1ο
ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ιδιαίτερα τον Διευθυντή,  κ.
Καψούρη Γεώργιο, που μας ενημέρωσε για το πρόγραμμα και ενθάρρυνε τη συμμετοχή
μας, καθώς και την κα Λουδάρου Μαρία που ήταν δίπλα μας σε όλη την διάρκεια της
προετοιμασίας μας. Και ενθαρρύνουμε τα νέα παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτή την
αξέχαστη εμπειρία", δήλωσε η ομάδα που συμμετείχε: Αγγελή Ολυμπία, Δήμου Δημή-

τριο, Καρβελούτσου Αναστασία-Μαρία, Κιούση Ελένη, Κολλιαδήμα Χριστίνη, Νικολού

Καλλιόπη-Μαρία, Ρίζος Φώτιος, Ρούνη Μαρία.
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«Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε την πραγματικότητα, ας αλ-
λάξουμε τότε το μάτι που βλέπει την πραγματικότητα».
«Τι θα πει φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτά-
δια».
(Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, “Αναφορά στο Γκρέκο”, “Ασκητική”)

«Όποιος λησμονά το Παρελθόν του δεν έχει Μέλλον»
Πέτρος Ιωαννίδης

Ἡ Ὀαριστύς - ύος, Ὁ Ὀαριστής - οῦ

ΣΧΟΛΙΟ: Πανάρχαιες ομηρικές λέξεις με βαθύ και ουσια-

στικό περιεχόμενο. Σας παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα:

«ἀλλά κεν ἤ στέρνων ἤ νηδύος ἀντιάσειε πρόσσω ἱεμένοιο
μετά προμάχων ὀαριστύν» 

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ν, στίχ. 290-291)

(= μπρος στην κοιλιά θα σε πετύχαινε για και στα στήθια,

σύντας χιμάς εκεί που οι πρόμαχοι έστησαν γλυκό κουβεν-

τολόγι).

«Μετά προμάχων ὀαριστύν» αγαπητή συνδιατριβή, συνδια-

μονή, συνδιαίτηση ονομάζεται χαριέντως η συμπλοκή.

«τῶ τις νῦν ἰθύς τετραμμένος ἤ ἀπολέσθω ἠε σαωθήτω·
ἡ γάρ πολέμου ὀαριστύς»

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ρ, στίχ. 297-298)

(= Γι’ αυτό ο καθένας σας τώρα γυρισμένος μπροστά, ας

σκοτωθεί ή ας σωθεί· αυτό είναι το γλυκό αντάμωμα στη

μάχη - τέτοιο έχει ο πόλεμος γλυκό κουβεντολόγι).

Αυτά τα ενθουσιαστικά και ενθαρρυντικά λόγια απευθύνει ο

Έκτωρ στους κλειτούς ἐπικούρους (= ένδοξους /εξαίρετους

συμμάχους) και στα μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων (=

μύριες φυλές των όμορων/γειτονικών συμμάχων), καθώς εν-

δύεται τα αθάνατα όπλα του νεκρού Πατρόκλου, που πήρε

από τον Αχιλλέα και τα οποία θα τον οδηγήσουν στο θάνατο.

«ἡ γάρ πολέμου ὀαριστύς»: αυτή είναι η κοινωνία του πο-

λέμου, η στενή σχέση με τον πόλεμο φέρει και οικειότητα.

Η ομηρική φράση «ἤ ἀπολέσθω ἠέ σαωθήτω» μας θυμίζει

το μετέπειτα αγωνιστικό ιδεώδες των Σπαρτιατών «ἤ τάν ἤ
ἐπί τᾶς» και το επαναστατικό ιδεώδες των Μανιατών «ΝΙΚΗ
ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Με αυτό το σύνθημα οι Μανιάτες κήρυξαν τον

πόλεμο στους Τούρκους την 17/3/1821 στην Τσίμοβα, τη

σημερινή Αρεόπολη.

«Τῇσι δ᾽ἐνί Κνωσός µεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
ἐννέωρος βασίλευε Διός µεγάλου ὀαριστής».

(Όμηρος, ΟΔΥΣΣΕΙΑ τ, στιχ. 178-179)

(= Πόλη μεγάλη είναι η Κνωσός, όπου ο Μίνως συνομιλητής/

σύντροφος του Δία βασίλευε επί εννιά χρόνια).

Ἀκοινωνία
«’Αλλά ταῦτα μέν ταύτῃ γενόμενα τήν ἐμήν καί σήν λυκο-
φιλίαν καί ἀκοινωνίαν διά σέ ἀπηργάσατο»

(Πλάτων, 427-347, Γ’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, 318e)

(= Όλα όμως, επειδή έγιναν έτσι, προκάλεσαν εξαιτίας σου

τη μεταξύ μας ψεύτικη/δόλια φιλία και την έλλειψη επικοι-

νωνίας).

ΛΥΚΙΣΚΟΣ* Ο ΑΚΑΡΝΑΝ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(κατά χαρακτηρισμό του συντάκτη)

Ο ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

2.229 χρόνια από σήμερα εν έτει 211 π.Χ.

Πολιτικό του όραμα: 

Η προσχώρηση όλων των Ελλήνων σε μια Πανελλήνια

Συμμαχία, για να μην υποδουλωθούν στους Ρωμαίους.

Το 211 π.Χ. στην Απέλλα της Σπάρτης συγκεντρώνονται αντι-

πρόσωποι των πόλεων απ’ όλη την Ελλάδα. Εκτίθενται όλες

οι απόψεις. Το κλίμα αναταραχής και αντιπαράθεσης είναι διά-

χυτο. Ηγέτης στην Σπάρτη ήταν ή ο Λυκούργος, σύμμαχος

των Αιτωλών εναντίον των Μακεδόνων, ή ο τύραννος Μαχα-

νίδας, σύμμαχος των Αχαιών εναντίον των Μακεδόνων. Οι αν-

τιπαραθέσεις είναι σφοδρές. Όλοι οι αντιπρόσωποι εκθειάζουν

και προβάλλουν τα συμφέροντα και τα δίκαιά τους, χωρίς να

προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις. Όλοι εκτός από έναν Ακαρ-

νάνα Πολιτικό, τον Λυκίσκο, γνωστό για το Ήθος του και την

Σωφροσύνη του. Η πιο σπουδαία πολιτική προσωπικότητα της

εποχής εκείνης. Είχε έρθει στη Σπάρτη από την πατρίδα του

ως επικεφαλής της ακαρνανικής πρεσβείας. Η πατρίδα του, η

Ακαρνανία, συνδεόταν άμεσα με το γενικότερο πρόβλημα της

ρωμαϊκής εμφάνισης στο προσκήνιο, αφού οι προαιώνιοι αν-

τίπαλοί τους, οι όμοροι Αιτωλοί, είχαν ήδη συνάψει συμφωνία

με τους Ρωμαίους.

Ο Λυκίσκος προσπάθησε να πείσει όχι μόνο τους Λακεδαι-

μόνιους αλλά και τους υπόλοιπους πρέσβεις να προσχωρή-

σουν σε μια Πανελλήνια Συμμαχία, στην οποία

περιλαμβάνονταν  και οι Μακεδόνες, για να μην υποδουλώ-

σουν οι Ρωμαίοι την Ελλάδα.  Μετά το λόγο του Αιτωλού

Χλαινέα, ανέβηκε στο βήμα της Απέλλας και έλαβε το λόγο.

Ο λόγος του ήταν συνετός αλλά αντίθετος προς τις αιτωλι-

κές τοποθετήσεις. Κατευθυντήρια ιδέα της ομιλίας του ήταν

το Ενωτικό Πνεύμα το οποίο τη διέπνεε. 

Ο ιστορικός Πολύβιος διασώζει την αγόρευση του Λυκίσκου

από τα αρχεία/πρακτικά της συνέλευσης.

Σας παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο σημαντικά αποσπά-

σματα της ομιλίας του:

Πρώτα ενημερώνει τους αντιπροσώπους πως το κοινό των

Ακαρνάνων τον εξουσιοδότησε να δηλώσει την πίστη του

στους Μακεδόνες. «μετά δέ ταῦτα Λυκίσκος ὁ τῶν Ἀκαρνά-

νων πρεσβευτής εἰσελθών τό μέν πρῶτον ἐπέσχε, θεωρῶν
τούς πολλούς ἐν αὑτοῖς διαλαλοῦντας ὑπέρ τῶν προειρημέ-
νων, ἐπεί δέ ποτε καθησύχασαν, οὕτως πως ἤρξατο τοῦ λέ-
γειν. «Ἡµεῖς, ἄνδρες Λακεδαιµόνιοι, παρεγενόµεθα
µέν ὑπό τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀκαρνάνων ἀπεσταλµένοι
πρός ὑµᾶς, µετέχοντες δέ σχεδόν ἀεί ποτε Μακεδόσι
τῶν αὐτῶν ἐλπίδων καί τήν πρεσβείαν ταύτην κοινήν
ὑπολαµβάνοµεν ἡµῖν ὑπάρχειν καί Μακεδόσιν.
Ὥσπερ δέ καί κατά τούς κινδύνους διά τήν ὑπεροχήν
καί τό µέγεθος της Μακεδόνων δυνάµεως ἐµπεριέχε-
σθαι συµβαίνει τήν ἡµετέραν ἀσφάλειαν ἐν ταῖς ἐκεί-
νων ἀρεταῖς, οὕτως καί κατά τούς πρεσβευτικούς
ἀγῶνας ἐµπεριέχεται τό τῶν Ἀκαρνάνων συµφέρον
ἐν τοῖς Μακεδόνων δικαίοις».

(ΠΟΛΥΒΙΟΣ 204/200-122, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Θ΄, 32)

(= και ύστερα από αυτά ο Λυκίσκος, ο πρεσβευτής των

Ακαρνάνων, όταν ανέβηκε στο βήμα κατ’ αρχάς συγκρατή-

θηκε βλέποντας τους περισσότερους να συζητούν μεταξύ

τους, για όσα ειπώθηκαν προηγουμένως και, όταν κάπως

ηρέμησαν, άρχισε να ομιλεί ως εξής περίπου. «Εμείς, άνδρες

Λακεδαιμόνιοι, ήρθαμε εδώ απεσταλμένοι από το Κοινόν

των Ακαρνάνων προς εσάς, και επειδή σχεδόν πάντοτε εί-

χαμε στενή συνεργασία με τους Μακεδόνες, θεωρούμε και

την πρεσβεία αυτή κοινή προς εκείνους. Και όπως στους πο-

λεμικούς κινδύνους συμβαίνει η ασφάλειά μας να εμπεριέ-

χεται στις αρετές εκείνων ένεκα της υπεροχής και του με-

γέθους της δύναμης των Μακεδόνων, έτσι και στους πρε-

σβευτικούς αγώνες το συμφέρον των Ακαρνάνων

εμπεριέχεται στα δίκαια των Μακεδόνων»).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«παραγινόµεθα µέν οὖν ὑπέρ αὐτοῦ τούτου πεπει-
σµένοι δεῖν ἡµᾶς ποιεῖσθαι τούς λόγους, ὑπέρ τοῦ
δεῖξαι διότι καί πρέπον ὑµῖν ἐστι καί συµφέρον, εἰ
µέν δυνατόν, ἀκούσαντας τῆς ἐπιφεροµένης τοῖς
Ἕλλησι περιστάσεως καλόν τι βουλεύσασθαι καί
πρέποιν ἑαυτοῖς, µετασχόντας ἡµῖν τῶν ἐλπίδων· εἰ
δέ µή, τούτων τήν ἡσυχίαν ἔχειν κατά το παρόν».
(= ήρθαμε λοιπόν με την πεποίθηση ότι πρέπει να μιλήσουμε

ακριβώς γι’ αυτό, να αποδείξουμε δηλαδή ότι είναι καθήκον

και συμφέρον σας, αν είναι δυνατόν, αφού ακούσετε τον

επερχόμενο κατά της Ελλάδος κίνδυνο, να αποφασίσετε

κάτι ωραίο και αρμόζον σε εσάς, συνεργαζόμενοι μαζί μας.

Και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να παραμείνετε ουδέτεροι

τουλάχιστον κατά το παρόν).

Υπενθυμίζει στον Αιτωλό Χλαινέα πως οι Αιτωλοί είναι

πλέον σύμμαχοι αλλοφύλων βαρβάρων - των Ρωμαίων - που

προσπαθούν να υποδουλώσουν όλους τους Έλληνες, λη-

σμονώντας πως στο παρελθόν ρύθμιζαν τις υποθέσεις τους

με ομοφύλους. 

Συνεχίζεται στο επόμενο.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος
―――――――

* Ὀαρισμός καί ὀάρισμα και ὀαριστύς - ύος = κοινωνία, κοινωνικό-

τητα, συναναστροφή, συνδιατριβή, συντροφικότητα, στενή σχέση, οι-

κειότητα, οικεία, φιλική εμπιστοσύνη, συνομιλία από το ρήμα ὀαρίζω

= συνομιλώ φιλικώς, με οικειότητα, γλυκομιλώ, ανταλλάσσω ερωτι-

κούς λόγους, ερωτοτροπώ, επικοινωνώ, συνδιατρίβω, συναναστρέφο-

μαι. Ὀαριστής = στενός φίλος, σύντροφος, εταίρος με τον οποίον

συναναστρέφεται κάποιος και συνδιαλέγεται εμπιστευτικώς, ειλικρι-

νώς, συνομιλητής. Ὀαριστική παραίφασις = ομιλητική πειθώ, ήτοι προ-

ερχόμενη και επιτυγχανόμενη με ομιλία (Ευστάθιος, 979, 38). Η ὄαρ -

ὄαρος = η γυναίκα ως σύντροφος, σύνευνος. Τίτλος του 27ου ειδυλ-

λίου του Θεοκρίτου «Ὀαριστύς Δάφνιδος καί Κόρης». Στην Κρήτη το

λένε ροζονάρισμα = γλυκειά, ήσυχη χωρίς σκοπό κουβέντα.

Ετυμολογικά παράγεται από το ρήμα ἀραρίσκω = αρμόζω, ταιριάζω, συ-

ναρμολογώ, συνδέω, συνάπτω, ενώνω + ο το αθροιστικό ή από το ρήμα

εἴρω = συνείρω, συνδέω, συναρμολογώ + ο το αθροιστικό εξ ου συνειρ-

μός, σειρά, ὁρμαθός και το λατινικό sero (εἴρω), series (σειρά).
* Ἀκοινωνία = η αποφυγή συναναστροφών, η έλλειψη κοινωνικότητας

/ συντροφικότητας, ιδιότητα ή συμπεριφορά του ακοινώνητου, η ρήξη,

η διατάραξη των σχέσεων, του κλίματος ενότητας και ομόνοιας, ο δια-

χωρισμός σε αντιπαρατιθέμενες ομάδες ή τάσεις, η διάσπαση, η διά-

λυση, το σχίσμα, ο διχασμός, η διχόνοια, η διχοστασία. Ακοινωνησία

= η αποφυγή κοινωνικών σχέσεων. Εκκλησιαστικός όρος που σημαίνει

την αποχή από τη Θεία Κοινωνία, συνήθως ως επιτίμιο που επιβάλλεται

από την Εκκλησία.

* Λυκίσκος = Υψηλόφρων, Γενναιόφρων, Αγέρωχος, Υπερήφανος, ο

έχων υψηλόν φρόνημα.

1η Μάη 1886 - 1η Μάη 2018

Εργατική Πρωτομαγιά
ΣΥΝΘΗΜΑ

“8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνος”

Σήμερα βιώνουμε συνθήκες εργασίας πολύ χειρότερες του

19ου αιώνα.

Οι κατακτήσεις δεν είναι ποτέ μόνιμες, αλλά κερδίζονται

μόνο με αγώνες και θυσίες. Για να τις διατηρήσεις πρέπει

διαρκώς να παλεύεις και να τις διεκδικείς, διαφορετικά χά-

νονται πολύ εύκολα. Γι’ αυτό χρειάζεται: 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ, ΑΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΑΟΚΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

και όπως λέει ο Καζαντζάκης στην “Ασκητική” του «η ανώτατη
αρετή δεν είναι να είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, παρά να μάχεσαι για
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὀαρισµοῦ*

ἄρχεσθαι
&

Ἀκοινωνίας*  
παύεσθαι
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

(πρώην ΠΙΚΠ), εγκαινίασε την Παρασκευή 20 Απριλίου

2018  τρία κτίρια, τα οποία ανακαινίστηκαν στο Παράρ-

τημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με

Αναπηρία Βούλας,  με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος

Νιάρχος.

Τον αγιασμό ετέλεσαν ο Εκπρόσωπος του Μητροπο-

λίτη Γλυφάδας Παύλου, Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων-

σταντίνος Βαρθολομαίος, Γενικός Αρχιερατικός

Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως και ο π. Αντώνιος

Χρήστου, Εφημέριος του Ιδρύματος.

Την κορδέλα έκοψε η Αναπληρώτρια Υπουργού Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης Θεανώ Φωτίου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο

Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν. Ψαλίδας, η

αντιδήμαρχος Ν. Κάραγιαν, η δημοτική σύμβουλος

Μαρία Σίνα,  η επίτιμη πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι

του ΠΙΚΠΑ, Φωτεινή Ψιλάκη, η νυν πρόεδρος του Συλ-

λόγου “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ” Ε. Κονιδάρη  και πολλοί θε-

σμικοί εκπρόσωποι.

Τα τρία κτίρια που παραδόθηκαν στο ΠΙΚΠΑ, θα χρησι-

μοποιηθούν για τη στέγαση νέων κοριτσιών, που ζουν

στο χώρο πολλά χρόνια και προετοιμάζονται για την

αυτονόμησή τους, για ξενώνα βραχείας παραμονής

παιδιών με αναπηρίες που χρειάζονται προσωρινή εξει-

δικευμένη φιλοξενία

και για τη δημιουργία

Κέντρου Θεραπειών

για παιδιά της κοινό-

τητας.

Το πρώτο σπίτι είναι

για κορίτσια στην

εφηβία,  με αναπηρία

που ζουν στο χώρο.

Για πρώτη φορά, οι

έφηβοι διαχωρίζον-

ται από τα μικρότερα

παιδιά ώστε να ζή-

σουν την ηλικία τους

με τους συνομηλί-

κους τους. 

Η δεύτερη στέγη αποτελεί ένα κέντρο όπου παρέχον-

ται θεραπευτικές υπηρεσίες σε άπορα ή ανασφάλιστα

ανάπηρα παιδιά που προέρχονται από όλους τους δή-

μους του νότιου τομέα. Όλα τα παιδιά θα μπορούν να

συμμετάσχουν σε θεραπευτικά προγράμματα και είναι

οι ίδιοι έμπειροι θεραπευτές του Παραρτήματος που θα

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Το τρίτο σπίτι υλοποιεί στην πράξη την ιδέα της αποϊ-

δρυματοποίησης. Κι αυτό γιατί θα λειτουργεί ως ξενώ-

νας βραχείας παραμονής για παιδιά με αναπηρίες, που

ζουν με τις οικογένειές τους και για οικογενειακούς

λόγους χρειάζονται την προσωρινή εξειδικευμένη φι-

λοξενία.

Για παράδειγμα, οι γονείς θα μπορούν να αφήσουν το

παιδί τους για μια εβδομάδα το καλοκαίρι ώστε να

έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές με τα άλλα

μέλη της οικογένειας παραμένοντας ήσυχοι ότι το

παιδί τους συνεχίζει τις θεραπείες του, κάνοντας πα-

ράλληλα διακοπές. 
στοιχεία: Εκ του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Στυλιανού

«Μαθαίνοντας  επιστήμη  μέσα από το θέατρο»

Το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Ατ-

τικής (Ραφήνας), με τους

μαθητές  του ΕΠΑΛ Ραφή-

νας συμμετείχαν στη

δράση «Μαθαίνοντας επι-
στήμη μέσα από το θέα-
τρο», την Κυριακή

22/04/2018,  στις εγκατα-

στάσεις της Ελληνογερμα-

νικής Αγωγής στην

Παλλήνη, όπου παρουσία-

σαν ζωντανά τις θεατρικές

τους παραστάσεις εμπνευ-

σμένες πάντα από το ανα-

λυτικό πρόγραμμα των

μαθημάτων τους. 

Η παράσταση ήταν εξαιρετική και το σχολείο διακρίθηκε με δύο  βραβεία: 1) Καλύτερης σκηνοθεσίας δια-

δραστικής παράστασης. 2) Ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος για την παράσταση.

Εγκαίνια ξενώνων φιλοξενίας στο ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠ)
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ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η άσκοπη σφαγή 
στην Αιξωνή 403 π.Χ.

του ιστορικού - συγγραφέα 

William Goulielmos

Το 405 π.Χ. ο Σπαρτιατικός και συμμαχικός

στόλος υπό τον Σπαρτιάτη πρίγκιπα Λύσανδρο

και με την χρηματική στήριξη του Πέρση πρίγ-

κηπα Κύρου νίκησαν τους Αθηναίους στην

ναυμαχία των Αιγός Ποταμών. Το 404 π.Χ. η

πολιορκημένη Αθήνα παραδόθηκε στον στόλο

του Λύσανδρου. 

Ο Λύσανδρος τοποθέτησε στην Αθήνα τους

τριάντα τυράννους και άλλους δέκα στον Πει-

ραιά και μια ισχυρή μισθοφορική φρουρά. Ο

αρχηγός των τριάκοντα ήταν ο φιλόσοφος

Κριτίας (μαθητής του Σωκράτη) και ο Θηραμέ-

νης. Μετά την άδικη εκτέλεση του Θηραμένη

οι εξόριστοι υπό τον στρατηγό Θρασύβουλο

με χρήματα από τους Θηβαίους και άλλους

συμμάχους στις αρχές του 403 π.Χ. κατέλαβαν

το φρούριο Φυλή, στην Πάρνηθα. Μετά από

κάποιες αψιμαχίες οι Δημοκρατικοί κατέλαβαν

τον Πειραιά.  

Σε μάχη που δόθηκε έξω από τον Πειραιά σκο-

τώθηκε ο δικτάτορας Κριτίας. Με τον θάνατο

του Κριτία οι αψιμαχίες επεκτάθηκαν και σε

άλλες περιοχές της Αττικής. 

Κατά τον Ξενοφώντα, ο αδίστακτος στρατη-

γός των τριάκοντα, ο Λυσίμαχος, έσφαξε πολ-

λούς Ελευσίνιους. Λίγες ημέρες αργότερα ο

Λυσίμαχος οδήγησε ένα σώμα ιππικού στην

Αιξωνή (τη σύγχρονη Άνω Γλυφάδα-Βούλα)

και συνάντησε κάποιους χωρικούς. Ο Λυσίμα-

χος τους θεώρησε επαναστάτες. Οι Αιξωνείς

παρακάλεσαν τον Λυσίμαχο να τους σπλαχνι-

στεί, καθώς ήταν αθώοι. Αρκετοί από τους ιπ-

πείς επίσης παρακάλεσαν τον Λυσίμαχο να μη

σκοτώσει τους άνδρες αυτούς. Ο Λυσίμαχος

επέμενε και οι άνδρες του αναγκάσθηκαν να

εκτελέσουν τους Αιξωνείς γεωργούς. Ίσως ο

Λυσίμαχος να το έκανε ως αντίποινα για τον

θάνατο του αφεντικού του, του Κριτία. 

Λίγους μήνες αργότερα οι Σπαρτιάτες υπό τον

Λύσανδρο και τον βασιλιά Παυσανία έφθασαν

έξω από τον Πειραιά. Μετά από μία αμφίρροπη

μάχη, ο Παυσανίας διέταξε τους άνδρες του

να υποχωρήσουν και έκανε συνθήκη ειρήνης.

Τότε ο Θρασύβουλος και οι άνδρες του ελευ-

θέρωσαν την Αθήνα και τις πόλεις τις Αττικής. 

Όπως συμβαίνει στους εμφύλιους πολέμους,

δυστυχώς την πληρώνουν πάντοτε αθώοι πο-

λίτες, σαν τους Αιξωνείς γεωργούς. Οι Δημο-

κρατικοί σε αντίποινα συνέλαβαν και

εκτέλεσαν η εξόρισαν πολλούς από τους πρά-

κτορες, βασανιστές και μισθοφόρους των τριά-

κοντα.     

H σιωπή της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
είναι συνένοχη στο επερχόμενο έγκλημα του Ακούγιου

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών

Ερευνών επισημαίνει για το επερχό-

μενο έγκλημα που “εγκαινιάστηκε”

στο Ακούγιου, στην Τουρκία.

Γράφει μεταξύ άλλων:

Η Ρωσική  τεχνολογία  στο  Τσέρνομπιλ,

μετά  από  τρία  χρόνια  λειτουργίας,

ΕΞΕΡΡΑΓΗ. Εκατοντάδες χιλιάδες θύ-

ματα! Η Ουκρανία θρηνεί συνεχώς τα

θύματά  της.  Όμως,  ο  γείτονάς  μας

Τούρκος,  υιοθέτησε  την  ... νέα  τεχνο-

λογία  της  Ρωσίας  των  20  δις  δολα-

ρίων  και  σε  λίγα  χρόνια  θα

εγκαινιάσει τον πυρηνικό της σταθμό

στο Ακούγιου, μόλις 15 ναυτικά μίλια

από τη Ρόδο. Η «θάλασσα ειρήνης», το

Αιγαίο, γίνεται χώρος συνεχών διεκδι-

κήσεων από την αδηφάγα Τουρκία.

Εμείς εδώ στην... ενδοχώρα, ούτε  τη

φωνή μας δεν σηκώσαμε, γι’ αυτό το με-

γάλο πυρηνικό έγκλημα που θα  γίνει. 

Όταν πριν σαράντα χρόνια φωνάζαμε

για την αποτροπή της εγκατάστασης πυ-

ρηνικού  εργοστασίου  στην  Κάρυστο,

οι  Τούρκοι  στη  Σμύρνη  και Κωνσταντι-

νούπολη,  είχαν  ξεσηκώσει  τον  κόσμο.

Τώρα  κανένας  στην Τουρκία και Ελ-

λάδα δεν αντιδρά γι’ αυτό. 

Διαμαρτυρόμαστε  για  την  πυραυλική

επέμβαση  της  Δύσης,  αλλά  δεν  φω-

νάζουμε για τη φονική επιδρομή του μο-

νάρχη Άσαντ με χημικά όπλα και

ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά.

Πώς αλλάζουν οι καιροί! Μήπως έχουν

μεταλλαχτεί και τα DNA των...  δήθεν

πολιτών;

Στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου

Πούτιν με τον πρόεδρο Ερντογάν

έκλεισε  και  η  Συμφωνία  για  την  εγ-

κατάσταση  τεσσάρων  πυρηνικών αντι-

δραστήρων 1200 Mega Watt ο καθένας

στο Ακούγιου στα παράλια της Τουρκίας

απέναντι από την Κύπρο. Ο πρώτος αν-

τιδραστήρας προβλέπεται να λειτουργή-

σει το 2023, ενώ οι άλλοι τρείς το 2025.

Την κατασκευή των πυρηνικών αντιδρα-

στήρων στο Ακούγιου έχει αναλάβει ο

ρωσικός κρατικός οργανισμός Rosatom.

Η σπουδαιότητα του έργου έγκειται στο

ότι οι τέσσερις αντιδραστήρες στο

Ακούγιου – ίδιοι με αυτόν που εξερράγη

στο Τσέρνομπιλ - θα καλύπτουν το  10%

των  ενεργειακών  αναγκών  της  χώρας,

που  αντιστοιχούν  στις σημερινές ανάγ-

κες της Κωνσταντινούπολης.

Η προσπάθεια της Τουρκίας για τη λει-

τουργία πυρηνικών υποδομών, που θα

της δώσει και τη δυνατότητα να αποκτή-

σει πυρηνικά όπλα, ξεκινά από το 1969.

Το  Ακούγιου  αποτελεί  το  πρώτο

μέρος  ενός  φιλόδοξου πυρηνικού  σχε-

δίου που  περιλαμβάνει  την  κατασκευή

τουλάχιστον  οκτώ ακόμη πυρηνικών αν-

τιδραστήρων στα παράλια της Μαύρης

Θάλασσας. Εξ αυτών,  οι  τέσσερις  στη

Σινώπη  και  άλλοι  τέσσερις  ενδεχομέ-

νως  στην Ιγνεάδα  της  Ανατ.  Θράκης.  

Διακεκριμένοι  Έλληνες, Τούρκοι, Αμε-

ρικάνοι και  άλλοι σεισμολόγοι  καταγ-

γέλουν ότι το Ακούγιου βρίσκεται

επάνω σε σεισμική περιοχή και σε καμ-

μία  περίπτωση  δεν  θα  πρέπει  να  εγ-

κατασταθεί  εκεί  ένας  πυρηνικός

αντιδραστήρας.

Λέγεται ότι έχει προβλεφθεί στην κατα-

σκευή του να αντέχει  σε σεισμό 6,5 Ρί-

χτερ, ενώ ο σεισμός στα γειτονικά

Άδανα το 1998 ήταν 6,3 Ρίχτερ και στην

Ανατολία - το 2001 - 7,1 Ρίχτερ.

Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος,

είτε λόγω ισχυρού σεισμού, είτε λόγω 

ανθρωπίνου λάθους όπως στο Τσερνομ-

πίλ τον Απρίλιο του 1986, σύμφωνα με

μελέτες  Καναδών  επιστημόνων, θα

προσβληθούν  με  ραδιενέργεια  δεκά-

δες εκατομμύρια κατοίκων από Ελλάδα,

Ιταλία, Σερβία, Μαυροβούνιο,  Αλβανία,

ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία,

Λίβανο, Συρία, Ισραήλ,  Αίγυπτο και  θα

εκκενωθεί ολόκληρη η Κύπρος. Το Αι-

γαίο Πέλαγος θα μολυνθεί για δεκάδες

χρόνια και η Ελλάδα θα μολυνθεί μέχρι

και εκατό φορές περισσότερο από

άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Αυτός είναι και ο λόγος που 19 κάτοχοι

βραβείου Νόμπελ, το 1988, υπέγραψαν

διακήρυξη  περί μη εγκατάστασης πυρη-

νικών αντιδραστήρων λέγοντας χαρα-

κτηριστικά «..αρνούμαστε να
κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές
ένα ραδιενεργά μολυσμένο περιβάλ-
λον». Μετά το πυρηνικό ατύχημα στο

Τσερνομπίλ το 1986, κανένας πυρηνικός

αντιδραστήρας δεν εγκαταστάθηκε

στην Ευρώπη.

«..αρνούμαστε 
να κληροδοτήσουμε 
στις επόμενες γενιές  

ένα ραδιενεργά 
μολυσμένο περιβάλλον»...

Με αφορμή την είδηση για την πρόσληψη

ανέργων για 8 μήνες στα Δασαρχεία μέσω

προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ο

αντιδήμαρχος και υπεύθυνος Πολιτικής

Προστασίας Δήμου Κρωπίας  Θοδωρής

Γρίβας σε δήλωσή του επισημαίνει: «Είναι

θετική η είδηση ότι σε λίγες ημέρες θα δη-

μοσιευτεί η δημόσια πρόσκληση σε ανέρ-

γους  για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς

Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία

των Δασών», που σχεδιάστηκε από τα Υπ.

Εργασίας και Περιβάλλοντος με στόχους

τόσο, την εξυπηρέτηση αναγκών σε προ-

σωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της

χώρας για την αντιπυρική προστασία, όσο

και για την κατάρτιση των ανέργων σε ένα

εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την

πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργα-

σίας. Όμως εκφράζω τον προβληματισμό

μου για τα ακόλουθα: Πρώτον, για τον

χρόνο έναρξης της εργασίας τους δηλ.

μέσα στην αντιπυρική περίοδο ενώ επι-

πλέον πριν συμμετέχουν πρακτικά θα πρέ-

πει να προηγηθούν εκπαιδεύσεις και

σεμινάρια. Δεύτερον για  τις δομές των

δασαρχείων που θα τους υποδεχτούν.

Όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες ελλείψεις

τους σε οχήματα ακόμα και σε προμήθεια

καυσίμων κίνησής τους αλλά και σε μηχα-

νήματα-εργαλεία. Με καλοπροαίρετο

τρόπο προτείνω σε όσους έχουν την αρ-

μοδιότητα και προφανώς στα Δασαρχεία

να υπάρξει στενή συνεργασία με τους Δή-

μους και να μπορούν οι εργαζόμενοι αυτοί

να προσφέρουν στις  δομές δασοπροστα-

σίας των Δήμων που συνεργάζονται τα

Δασονομεία-Δασαρχεία. Έχουν αρκετοί

Δήμοι  δυνατότητες να παρέχουν άμεσα

χώρους συντονισμού και εκπαίδευσης,

στελέχη και εθελοντές  που έχουν εκπαι-

δευτεί επισήμως από το Πυροσβεστικό

Σώμα και διαθέτουν κατάλληλα οχήματα,

εργαλεία για αποψιλώσεις, συλλογή βιο-

μάζας από καμένες δασικές εκτάσεις ή

από δασικά τμήματα που δεν έχουν υπο-

στεί καμμία διαχείριση. 

Εμείς τουλάχιστον στο Δήμο Κρωπίας-

που έχουμε την ευθύνη για πολύ μεγάλο

τμήμα του δασικού οικοσυστήματος του

Υμηττού- διαθέτουμε έμπειρη εθελοντική

ομάδα με πολλά περιστατικά κατασβέ-

σεως στο ενεργητικό μας αλλά και εμπει-

ρία από εργασίες δασοπροστασίας που

προηγούνται, κατάλληλους χώρους, εργα-

λεία και οχήματα και έχουμε στενή συνερ-

γασία με το Δασονομείο Κορωπίου».

Προσλήψεις προσωπικού σε πρόγραμμα

Κοινωφελούς Εργασίας 

«Εκφράζω τον προβληματισμό μου»
Δήλωση του Αντιδημάρχου, υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου Κρωπίας, Θοδωρή Γρίβα
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

«Υποψήφιοι, Δήμοι και ΑΣΕΠ 

“θύματα” των παρεμβατισμών 

της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή

Γιώργου Μαυρωτά

Το ιδιαίτερα σημαντικό και μεγάλων διαστάσεων πρόβλημα

που έχει προκύψει σχετικά με τον διαγωνισμό της Προκή-

ρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 για την πλήρωση 8.166 θέσεων

προσωπικού στους δήμους, λόγω των παρεμβατισμών και

των πιέσεων που ασκήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ, φέρνει με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο Γραμ-

ματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με

το Ποτάμι Γιώργος Μαυρωτάς.

Με αφορμή και τις χιλιάδες ενστάσεις υποψηφίων του δια-

γωνισμού μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμά-

των, ο Γ. Μαυρωτάς αναφέρεται στα μεγάλα προβλήματα

που έχουν προκύψει από την απόφαση της Κυβέρνησης να

προσληφθεί προσωπικό από τους προσωρινούς πίνακες

και όχι από τους οριστικούς, όπως συνήθως γίνεται στις

προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι,

δε, ότι σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η “Ανεξάρ-

τητη Αρχή” θα εξετάζει διαρκώς και θα ανακοινώνει στους

υποψηφίους τα αποτελέσματα της ένστασής τους, ωστόσο

η ολοκλήρωση της διαδικασίας χρονικά μπορεί να συμπέσει

με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, καθώς οι αι-

τήσεις των ενστάσεων ενδέχεται να φτάσουν τις 10.000.

Απευθυνόμενος προς την αρμόδια Υπουργό Διοικητικής

Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, ο Γ. Μαυρωτάς ζητά

απαντήσεις για το σκεπτικό με το οποίο επιλέχθηκε αυτή η

διαδικασία για την εν λόγω προκήρυξη. 

Ταυτόχρονα επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ η διαδικασία

υποβολής αιτήσεων βρισκόταν σε εξέλιξη, µε ανακοίνωση

του ΑΣΕΠ γνωστοποιήθηκε τροποποίηση των όρων μοριο-

δότησης της ειδικής προϋπηρεσίας ως προς το σύνολο των

προσφερόμενων θέσεων.

Tο Ποτάμι ζητά από την αρμόδια Υπουργό να αναλάβει την

ευθύνη και να δώσει εξηγήσεις για την απαράδεκτη κατά-

σταση που έχει διαμορφωθεί και έχει προκαλέσει εκτενή

προβλήματα τόσο στους υποψηφίους και στους Δήμους

όσο και στο ίδιο το ΑΣΕΠ.

«Θέτω εαυτόν 
εκτός Χρυσής Αυγής»

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018

Κατά τα τέσσερα έτη ειλικρινούς, αδιάλειπτης και άοκνης

προσπάθειας να ενισχύσω κι εγώ, κατά το μέτρο που μου

αναλογεί, τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη, αγωνιζό-

μενος με κάθε πρόσφορο τρόπο για αυτό που πάντοτε

αποτελούσε γνώμονα της πορείας μου σε όλα τα επίπεδα

της ζωής μου, δηλαδή την ευημερία της πατρίδας μου και

την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων έναντι

οποιουδήποτε εχθρού.

Επέλεξα να θέσω εαυτόν στη διάθεση του πολιτικού σχη-

ματισμού της Χρυσής Αυγής, βασιζόμενος στην πεποί-

θηση ότι υπάρχει ισχυρότατη θέληση αλλά και δυναμική

πρωτοβουλία να εκπονηθεί σοβαρό σχέδιο τόσον αναφο-

ρικά με την έξοδο της Ελλάδας από τη δοτή κρίση, όσο

και με τη διαφύλαξη της εδαφικής της ακεραιότητας, ανε-

ξαρτήτως πολιτικού ή άλλου κόστους.

Σημειώνω εδώ, ότι η επιλογή μου να συστρατευτώ με τη ΧΑ,

συνέπεσε χρονικά με την πλέον δύσκολη περίοδο για αυτή,

δηλαδή εν μέσω συλλήψεων, προφυλακίσεων, ισχυρότατων

διώξεων, κατά την οποία μεγάλο μέρος τόσο των στελεχών

όσο και του απλού κόσμου, πόρρω απείχε από την εκδήλωση

συμπαράστασης δια της προσωπικής εκθέσεως.

Προς λύπη μου όμως, διαπίστωσα ότι εντός του κινήματος

δημιουργήθηκε σταδιακά ένας στενός κύκλος άεργων

προσώπων, με μηδενική προθυμία να αναλάβουν έστω και

την ελάχιστη πρωτοβουλία να ανταποκριθούν στον

παλμό ενός πένητος λαού και μιας εθνικά εξευτελισμέ-

νης χώρας.

Ποτέ έως σήμερα δε δέχτηκα να συμβιβαστώ ή και να

δεχτώ εκπτώσεις σε θέματα που αφορούσαν στην ηθική

μου, στα πιστεύω μου και στην αξιοπρέπεια μου. Και δεν

προτίθεμαι να το πράξω ειδικά τώρα που η πατρίδα μου

δοκιμάζεται περισσότερο από ποτέ.

Από σήμερα λοιπόν, θέτω εαυτόν εκτός Χρυσής Αυγής δη-

λώνοντας ότι, θα συνεχίσω και έτσι να αγωνίζομαι για την

πατρίδα μου.

Ζήτω η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ!

Ελευθέριος Συναδινός

Αντιστράτηγος ε.α. 

Ευρωβουλευτής

Διατηρείται σε λειτουργία η έδρα των

σπουδών της σύγχρονης Ελληνικής

γλώσσας στο κρατικό Πανεπιστήμιο

του Βίλνιους. Το πράσινο φως άναψε

το Υπουργείο Παιδείας της Λιθουα-

νίας, μετά από παρεμβάσεις του Υφυ-

πουργού Εξωτερικών  Τέρενς Κουίκ

στην πρόσφατη επίσκεψή του στο

Βίλνιους, με την ευκαιρία του εορτα-

σμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελλη-

νικής Γλώσσας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Υφυπουργός

είχε διμερή συνάντηση με τον ομό-

λογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών,

με τα μέλη της Επιτροπής Ελληνο-Λι-

θουανικής Φιλίας του Κοινοβουλίου

στο Βίλνιους, όπως και με τη Διοίκηση

του Πανεπιστημίου. 

Των συναντήσεων αυτών, είχε ακο-

λουθήσει και σχετική επιστολή της

Βασιλικής Δικοπούλου, πρέσβεως της

Ελλάδας στο Βίλνιους.

Μέσω της διπλωματικής οδού, ο Λι-

θουανός Υφυπουργός Παιδείας

Giedrius Viliunus, ενημέρωσε  την Ελ-

ληνική κυβέρνηση ότι έγινε δεκτή η

πρότασή της, μέσω του ΥΦΥΠΕΞ Τ.

Κουίκ, ώστε το Τμήμα της Νεοελληνι-

κής Γλώσσας να λειτουργεί με μικρό-

τερη ποσόστωση φοιτητών, από τους

15 που προέβλεπε η αρχική Υπουρ-

γική Απόφαση.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντή-

θηκε με τον Λιθουανό πρέσβη στην

Αθήνα Alfonsas Eidintas, τον οποίο και

ευχαρίστησε γι’ αυτήν τη θετική εξέ-

λιξη, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και

σχετική ευχαριστήρια επιστολή στον

Υφυπουργό Παιδείας της Λιθουανίας.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΒΙΛΝΙΟΥΣ

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτι-

κής Ομάδας του ΚΚΕ για την πώ-

ληση από την κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ των λιγνιτικών μονά-

δων της ΔΕΗ σε Φλώρινα και Μεγα-

λόπολη

Το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονά-

δων σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη με

κατεπείγουσες διαδικασίες από την

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταγ-

γέλλει με ερώτησή του προς την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή ο

ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης

Ζαριανόπουλος. 

Συγκεκριμένα αναφέροντας τα εξής: 

«Με κατεπείγουσες διαδικασίες η

κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε

στις 25/4/2017 το νομοσχέδιο της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την

πώληση των λιγνιτικών μονάδων της

ΔΕΗ σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη,

σε συνέχεια των σχεδίων ιδιωτικο-

ποίησης των προκατόχων της κυβερ-

νήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Το

νομοσχέδιο συναντάει την καθολική

αντίδραση και τις μαχητικές κινητο-

ποιήσεις των εργαζομένων. Υλο-

ποιεί τη συμφωνία κυβέρνησης και

ΕΕ, ευθυγραμμίζεται με την πολιτική

της ΕΕ για παραπέρα «απελευθέ-

ρωση» και εμπορευματοποίηση της

Ενέργειας, για να βρουν εγγυημένα

κερδοφόρα διέξοδο τα συσσωρευ-

μένα κεφάλαια των μονοπωλιακών

ομίλων. 

Την απελευθέρωση την έχουν ήδη

πληρώσει πανάκριβα τα λαϊκά νοικο-

κυριά με την τιμή της ηλεκτρικής

ενέργειας να αυξάνεται κατά 157%

από το 2000, ενώ το 30% του πλη-

θυσμού ζει σε συνθήκες ενεργει-

ακής φτώχειας. Η κυβέρνηση με το

νόμο της οδηγεί σε νέες αυξήσεις

της τιμής του ρεύματος για το λαό,

σε απολύσεις και επιδείνωση των

εργασιακών σχέσεων των εργαζο-

μένων στον κλάδο, ωφελεί μόνο

τους επενδυτές και τους βιομηχά-

νους.         

Πως τοποθετείται η Επιτροπή στο

γεγονός ότι με την πολιτική της ΕΕ

και των κυβερνήσεων της με βάση

τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία

της Εurostat από το 2010 ως σή-

μερα* δεν υπάρχει κράτος μέλος της

ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της

Ελλάδας στο οποίο η απελευθέ-

ρωση και εμπορευματοποίηση της

ενέργειας να ωφέλησε το λαό και να

μείωσε την τιμή της ενέργειας για

τα λαϊκά νοικοκυριά;»

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Eμπορευματοποίηση της Ενέργειας καταγγέλει

η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
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ΑΔΑ: 6ΘΘ8ΟΚΟΚ-Η26
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 20/4/2018
Αρ. πρωτ.:411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) 
για την υλοποίηση των Προγραμμά-
των «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ)
μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού  Περιόδος 2017-2018
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων Μαζι-
κού Αθλητισμού, που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλ-
λήνηςμε τη συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσ-

λάβει επτά  (7) Π.Ε. Καθηγητές Φυ-
σικής Αγωγής με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως
οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζη-
μίωση, για την υλοποίηση των Προ-
γραμμάτων Άθλησης για Όλους
περιόδου 2017-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επι-
κοινωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Δευτέρα  30-4-2018 έως και την
Τετάρτη  9-5-2018 (εντός δέκα (10)
ημερολογιακών  ημερών από την

τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ.
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέ-
ρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαι-
ρης παραλαβής τους εντός των
προαναφερόμενων χρονικών περι-
θωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής  Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την αναλυτική περιγραφή θέ-
σεων, δικαιολογητικά  και προσόντα
αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρη-
σης (ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης:
75ΜΣΟΚΟΚ-7ΑΨ.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

ΑθανάσιοςΖούτσος

ΑΔΑ: ΩΔΧΒΩ93-7 Ι Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΛ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- 
Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 26/04/2018
Αριθ. Πρωτ:15524

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 125.210,66 €,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
24% - (CPV) : 31500000-1,
31681410-0, 44512000-2 - ΑΔΑΜ:
18REQ002935395
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής
για την   «προμήθεια ηλεκτρολογι-
κού υλικού ». Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός της υπηρεσίας  ανέρχεται
στο ποσό των εκτ΄ν είκοσι πέντε
χιλιάδων διακοσίων δέκα  ευρω και
εξήντα έξι  λεπτών   125.210,66€
CPV : 31500000-1, 31681410-0,
44512000-2 - ΑΔΑΜ:
18REQ002935395, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από
04/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος   Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 30/04/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 25/05/2018 και ώρα
15:00 μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός

ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των: α)
δύο χιλιάδων δέκαεννέα ευρω και πε-
νήντα τριών ευρω 2.019,53 € για το
σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α&
ΟΜΑΔΑ Β & ΟΜΑΔΑ Γ ), ή β) για την
ΟΜΑΔΑ Α  χιλίων πεντακοσίων δέκα-
πεντε ευρω και πέντε λεπτών
1.515,05 €  ή γ) για την ΟΜΑΔΑ Β
εκατόν εξήντα ένα ευρω και είκοσι
οχτώ λεπτών 161,28 € ή δ) για την
ΟΜΑΔΑ Γ τριακοσίων σαράντα τριών
ευρω και έικοσι λεπτών 343,20€.  με
λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7)
μήνες από την επομένη της καταλυ-
τικής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βορριά Μαρία  (τηλ.
2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 33/2018
Παλλήνη 20/04/2018
Αρ. πρωτ.: 416

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρε-
σίες  καθαριότητας εγκαταστάσεων
της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», προϋπολογι-
σμού  64.356,00 ευρώ με το Φ.Π.Α
24%.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η
παροχή «Υπηρεσίες  καθαριότητας
εγκαταστάσεων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.» σε τρίτο για διά-
στημα δώδεκα (12) μηνών, η οποία
θα περιλαμβάνει, όλους τους εσω-
τερικούς & εξωτερικούς χώρους
των αναφερομένων στην Τεχνική
έκθεση κτιρίων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,
κατά τις ημέρες και ώρες λειτουρ-
γίας τους και κατά την διάρκεια των
εκδηλώσεων που πραγματοποιούν-
ται. Ο ελάχιστος αριθμός  ατόμων
που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος
καθημερινά είναι πέντε (5).
Η εργασία αφορά τα CPV:
[90910000-9] -Υπηρεσίες καθαρι-
σμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου&
Αριστείδου στον 1ο όροφο, τη 3η
Μαΐου , ημέρα Πέμπτη  και  ώρα
11.00 έως 11.30 π.μ., ενώπιον της

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 9ΨΜΡΩ0Π-ΓΑΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑ-
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός
Πληροφ.: Νίκη Αθανασοπούλου
Τηλ.: 2295-3-20327 
Fax: 2295-3-20328
e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr
ιστοσελίδα: www.oropos.gov.gr
Ωρωπός, 18-04-2018
Αρ. Πρωτ. Διακ/ξης: 8927/18-04-2018
Σχετ.: 
1) Η με αριθ. 367/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
Ω46ΘΩ0Π-ΛΕΡ)
2) Η με αριθ. 65/17-04-2018 από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 6ΞΨΥΩ0Π-Λ2Ο)
3) Η με αριθ. Πρωτ.: 8927/18-04-
2018 διακήρυξη Δημάρχου

Περίληψη διακήρυξης για την ΠΕ-
ΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕ-
ΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
2018-2019 με φανερή προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα
με τη με αριθ.: 367/2017 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜ-
ΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
2018-2019 με φανερή προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα
με τη με αριθ.: 367/2017 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού 
στις 16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και

ώρα εκκίνησης 11:00, ενώπιον της
αρμοδίας προς τούτο Επιτροπής,
στην αίθουσα που διεξάγεται το
Δημοτικό Συμβούλιο, στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Μαρκοπούλου Ωρω-
πού, με κριτήριο κατακύρωσης την
υψηλότερη τιμή. 

Η ποσότητα είναι ενδεικτική και θα
εξαρτηθεί από τις πραγματικές
ανάγκες του Δήμου Ωρωπού.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι την πλειονότητα των προϋπολο-
γιζομένων ΟΚΤΖ εντός των ορίων
του Δήμου Ωρωπού αποτελούν τα
επιβατικά Ι.Χ., ορίζεται ελάχιστο
όριο πρώτης προσφοράς για όλα τα
ΟΚΤΖ, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004, το ποσό
των 80,00€ ανά τεμάχιο (πλην των
δικύκλων που ενδεικτικά η προσφε-
ρόμενη τιμή ανέρχεται στα
30,00€/τμχ). Προσφορές μικρότερες
του εν λόγω ποσού δεν θα γίνουν
αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέρ-
γειας της Δημοπρασίας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στην δημο-
πρασία έχει το οποιοσδήποτε, φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο, όπως αυτό
εκπροσωπείται νόμιμα και είναι
εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας
οχημάτων Ο.Κ.Τ.Ζ. (αυτοκίνητο
στο τέλος του κύκλου ζωής) ΕΠΙ-
ΣΗΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
Ε.Δ.Ο.Ε. (Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος)

και μπορούν να εγγυηθούν την άρι-
στη εκτέλεση των εργασιών.
Απαιτείται εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής στην δημοπρασία ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμά-
τιο συστάσεως παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων) ποσού ίσου με το 10% του
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφο-
ράς, ήτοι 506,00€.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της
εταιρείας που θα προκύψει από την
διαδικασία της δημοπρασίας ορίζε-
ται σε δύο (2) έτη από την υπο-
γραφή της με δυνατότητα
παράτασης για ένα έτος ακόμη.
Για όσα δεν ορίζονται στην πα-
ρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του
Π.Δ. 270/1981 «περί της διαδικα-
σίας και των όρων διενέργειας δη-
μοπρασιών για εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων
και κοινοτήτων», καθώς και των Ν.
3463/2006 και 3852/2010. 
Πληροφορίες στους ενδιαφερομέ-
νους σχετικά με τη δημοπρασία θα
παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης,
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης από
την αρμόδια υπάλληλο κα Νίκη Αθα-
νασοπούλου, τηλ. επικ.: 2295-3-
20327,  Fax: 2295-3-20328, 
e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
1 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ Ι.Χ. 80,00€ 40

2 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 130,00€ 12

3 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 30,00€ 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17,    117 43 Αθήνα 
Τηλ.: : 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλε-
κτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του
έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέ-
τευσης ομβρίων οικισμού Καπανδρι-
τίου του Δήμου Ωρωπού», συνολικού
προϋπολογισμού 922.560,00 € (με
δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%,
απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Στο αντικείμενο της παρούσας ερ-
γολαβίας περιλαμβάνεται η κατα-
σκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων.
Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό
του Καπανδριτίου του Δήμου Ωρω-
πού. Αρχίζει 70 μ. περίπου βόρεια της
μικρής πλατείας που σχηματίζεται
στην συμβολή της κεντρικής οδού με
την οδό προς Βαρνάβα. Τοποθετείται
τον μέσον της οδού Γ. Οικονόμου,
διασχίζει την μικρή πλατεία και συνε-
χίζει να κινείται στην κεντρική οδό
που τώρα ονομάζεται Γ. Καραϊσκάκη.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1η
τάξη και άνω και που είναι εγκατε-
στημένα σε: 
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 ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, 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.
Οικονομικός 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 19 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 συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.-
ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερο-
μηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στην 117384/26-10-2017
(3821 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση)
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και πα-
ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδι-
κασιών  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
26/04/2018 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 26/04/2018,
ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
31/05/2018, ώρα 15:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 07/06/2018, ώρα
10:00π.μ. 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματι-
κές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχε-
τικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές υποβάλλονται μέχρι και την
11/05/2018 (και παρέχονται από την
Υπηρεσία μέχρι και την 14/05/2018. Τα
σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 14.880,00 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-
πραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοι-
νές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών που ορίζεται για διά-
στημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις
02/04/2019. 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9775.05.036 και το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Έργα. Πληροφορίες στα
τηλ. 2132005382, 5333.
13. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την
25/04/2018 (κωδικός ΑΔΑΜ:
18PROC002998952)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΟΟΣΑ: Καλπάζει η υπερφορολόγηση μισθωτών στην Ελλάδα

Τη δραματική αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων μι-

σθωτών για το 2017 καταγράφει έκθεση του ΟΟΣΑ που δόθηκε 26.4.18 στη δη-

μοσιότητα. Οι οικογένειες με έναν εργαζόμενο γονέα και δύο παιδιά βρίσκονται

στη δεύτερη θέση των πλέον επιβαρυμένων στην Ευρώπη.

Η Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δείχνει

άνοδο του συνολικού φορολογικού βάρους στους μισθούς ως αποτέλεσμα της

αύξησης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, που φθάνει πλέον το

39%!!! Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η συνολική φορολογική επι-

βάρυνση μειώθηκε το 2017.
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Βόλτα με το σκάφος.

Ασφάλιση έχετε;

Με αφορμή τον καλοκαιρινό κλίμα που επικρατεί αρ-

κετοί ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής επεδίωξαν μια

θαλασσινή βόλτα!

Όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη, ιδιωτικά και επαγγελ-

ματικά, όσα έχουν ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, τα

ταχύπλοα με εξωλέμβια μηχανή, με έσω/εξωλέμβια

και με εσωλέμβια, τα φουσκωτά όλων των ίππων και

των τύπων, τα θαλάσσια μέσα αναψυχής τύπου water

jet, όπως hovercraft, jet ski, sea bike, mini cruiser, jet

surf, aqua scooter, κ.α. είναι υποχρεωμένα σε ασφά-

λιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων.

Ψηφίστηκε η πώληση λιγνιτικών

μονάδων παραγωγής ενέργειας

και των ορυχείων σε ιδιώτες

Με ψήφους 151 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανε-

ξάρτητων Ελλήνων ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του

Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο, με τίτλο: «Διαρθρωτικά

μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαι-

τέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρι-

σμού», με το οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πώ-

ληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και των ορυχείων

τους σε ιδιώτες.

σ.σ. Αυτοί που “έσκιζαν” τα ιμάτιά τους να μην που-

ληθούν οι λιγνιτικές μονάδες, αυτοί υπέγραψαν και

τις ξεπούλησαν για ένα κομμάτι ψωμί.

Και όταν λέμε λιγνιτικές μονάδες, όλοι φανταζόμα-

στε τη ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), αλλά

δεν είναι έτσι. Είναι τα σωθικά της γης, της γης που

πατάμε, της χώρας, μέσα από τα οποία παράγεται η

ενέργεια που διακινεί η ΔΕΗ και σήμερα και πολλές

άλλες ιδιωτικές πλέον εταιρείες.

Προσλήψεις θέσεων

κοινωφελούς χαρακτήρα

Το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε σε κοινή συνέντευξη

τύπου στις 30.03.2018 από τον υπουργό Εργασίας Έφη

Αχτσιόλγου, τον υφυπουργό Νάσο Ηλιόπουλο και τον

υφυπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμμελο περιλαμ-

βάνει την δημιουργία 5.066 νέων θέσεων κοινωφελούς

χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4.000 θα είναι

εργατικό προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες (υλοτόμοι,

οδηγοί, ακόμα και λογιστές στις ανάλογες θέσεις των

υπηρεσιών των Δασαρχείων) καθώς και 302  δασοπόνοι-

δασολόγοι που θα είναι επιστάτες των συνεργείων που

θα δημιουργηθούν. 

Οι ωφελούμενοι θα κατανεμηθούν στα δασαρχεία όλης

της χώρας και αφού περάσουν ένα διάστημα εκπαίδευσης

θα εργαστούν στα δάση προκειμένου να προστατεύεται

ο δασικός πλούτος της χώρας από τον ενδεχόμενο πυρ-

καγιάς. Η απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριέχει

εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημά-

των από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων

(καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων)

προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Οι εργαζόμε-

νοι θα εργαστούν με όρους πλήρους απασχόλησης όπως

σε όλα τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και θα

αμείβονται όπως και στα υπόλοιπα προγράμματα. Μετά

την λήξη του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα μπορούν

να κάνουν χρήση της εμπειρίας τους για το μελλοντικούς

διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. 

Η περιφερειακή ενότητα Αν.Αττικής κατέχει σημαντικό

ποσοστό συμμετοχής με 257 άτομα (5.1%) σε σχέση με

την κατανομή σε άλλες περιοχές  και θα απασχοληθούν

σε μια πυρόπληκτη περιοχή που περιλαμβάνει 4 δασαρ-

χεία,  Πάρνηθας, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πεντέλης με τα

κατά τόπους Δασονομεία  που υπάγονται στα Δασαρχεία

(Αγίας Παρασκευής, Αγίου Στεφάνου, Κερατέας, Κορω-

πίου, Μαρκοπούλου, Σπάτων, Λαυρίου). 

Η κατανομή του προσωπικού έγινε  με βάση βασικά χα-

ρακτηριστικά: επικινδυνότητα των περιοχών, συσσωρευ-

μένη βιομάζα, έκταση των περιοχών, μηχανήματα έργων

για να χρησιμοποιήσουν, ειδικές περιοχές προστασίας.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ψιλικών ειδών, εξοπλι-

σμένο, στη Βούλα. Επιχείρηση πολλών χρόνων.

Τηλ. 210 8955.620

ZHTEITAI MAΣΕΡ. Το ΟΝΟ concept στη Σύρο

(www.ono.gr) ζητά να προσλάβει για τη σεζόν:

Μασέρ: Απαραίτητα προσόντα  Γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται: -Διαμονή και διατροφή

-Ικανοποιητικές αποδοχές (μισθός και bonus)

Συστάσεις και φωτογραφία απαραίτητα.

Tα βιογραφικά να αποστέλλονται στο info@ono.gr

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Παγκόσμια έκθεση Γάτας 
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Στις 12 και 13 Μαΐου διοργανώνεται στη χώρα μας - στον

Ιππόδρομο Μαρκοπούλου, αίθουσα επισήμων,  η παγκό-

σμια έκθεση μορφολογίας γάτας. Περισσότεροι απο 100

ιδιοκτήτες καθαρόαιμων φυλών, αλλά και γατών σπιτιού,

από Ελλάδα και εξωτερικό, θα συμμετάσχουν με τις γάτες

τους. Μαζί τους θα βρίσκονται οι αγαπημένες, αλλά και

εξέχουσες γατίσιες προσωπικότητες προς υιοθεσία, απο

το φιλοζωικό  Σωματείο Μεριμνώ.

Θα συμμετέχουν γάτες καθαρόαιμες, γάτες σπιτιού,

καθώς και γάτες προς υιοθεσία από φιλοζωικά σωματεία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα λάβουν μέρος γάτες από

τη φυλή Μανσκιν.

Τελευταία ημέρα δηλώσεων συμμετοχής, αν θέλετε να

πάτε με τη γάτα σας, είναι η 30η Απριλίου 2018 

Μπορείτε να τη δηλώσετε  με 2 τρόπους: είτε μέσω της

πλατφόρμας top cat: http://en.top-cat.org/cat-shows/2485 ,

είτε μέσω email: felinagreece@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Ιππόδρομος Μαρκόπουλο αίθουσα επισήμων

• Είσοδος Ελεύθερη • Ώρες:10.00-19.00

• Κατάλληλο για παιδιά
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

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 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Με σκοπό την αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-

των, ο αριθμός των οποίων δεν είναι διόλου ευκαταφρόνη-

τος με μόνη την απλή μαστογραφία, η μαγνητική

μαστογραφία γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια όλο και με-

γαλύτερη διαγνωστική αξία, θεωρούμενη πλέον βασικό

«όπλο» στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παθολογία

του μαστού.

«Η μαγνητική μαστογραφία, η οποία να τονίσω ότι δεν εκ-

πέμπει ακτινοβολία,  αποτελεί σημαντική επιλογή, προκει-

μένου να υπάρξει σωστή διάγνωση, με σκοπό τον

περιορισμό των άσκοπων βιοψιών, αλλά και της πιθανότη-

τας να χαθεί κακόηθες εύρημα που σαφώς εγκυμονεί κιν-

δύνους για τη ζωή», επισημαίνει η Ιατρός

Ακτινοδιαγνώστης Μαρία Χριστοδούλου.

Όταν οι υπόλοιπες απεικονιστικές μέθοδοι έχουν αμφιβο-

λία για την παρουσία ή όχι κακοήθειας, ή όταν η γυναίκα

έχει πυκνό μαστό που ενδεχόμενα επηρεάσει την αποτε-

λεσματικότητα του απλού υπερηχογραφικού ή μαστογρα-

φικού ελέγχου, η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να βάλει

τέλος στην ανασφάλεια και την αγωνία της γυναίκας και

του συγγενικού της περιβάλλοντος, αλλά και του ιατρού

που θα έχει πλέον στη «φαρέτρα» του τη δυνατότητα απο-

σαφήνισης της όποιας διαγνωστικής αμφιβολίας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει

να συνεκτιμηθεί με τα αποτελέσματα και του υπόλοιπου

διαγνωστικού ελέγχου (μαστογραφία, υπέρηχος, κλινική

εξέταση) και συνιστάται σε γυναίκες οιασδήποτε ηλικίας

με βεβαρημένο κληρονομικό ή ατομικό  ιστορικό, ακόμα και

σε νέες γυναίκες, από την  ηλικία των 30 ετών, ή μικρό-

τερη, εφόσον έχουν εξαιρετικό πυκνό παρέγχυμα ή γενικά

έχουν μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο του

μαστού.

Παράλληλα, η μαγνητική τομογραφία μαστών (εκτός της

Μαστογραφίας και του υπερήχου) διενεργείται και σε γυ-

ναίκες που σε ηλικία 10 -30 ετών είχαν υποβληθεί σε ακτι-

νοθεραπεία στην περιοχή του μεσοθωρακίου. Συγχρόνως

ενδείκνυται και για τις γυναίκες που έχουν προβεί σε προ-

σθετική μαστών με ενθέματα σιλικόνης.

stogiatro.gr

Κανένα «χαμένο» κακόηθες εύρημα με μια 

εξέταση χωρίς ακτινοβολία
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. . . γ ια την υγειά μας

Νέα θεραπεία κορτιζόλης μιμείται την έκκριση του οργανισμού
Ίσως ήρθε ο καιρός οι θεραπείες υποκατάστασης

της κορτιζόλης να χορηγούνται με τέτοιο τρόπο που

να μιμείται το ρυθμό έκκρισης της ορμόνης σε υγιή

άτομα.

Αυτός ο ρυθμός, που ονομάζεται ουλτράδιος,συνιστά από

ένα σημαντικό βιολογικό μύνημα για τον ανθρώπινο εγκέ-

φαλο, και επηρεάζει τις νευρωνικές λειτουργίες που εμπλέ-

κονται στη ρύθμιση του συναισθήματος, της μνήμης

εργασίας και της ποιότητας του ύπνου. Αυτό είναι το εντυ-

πωσιακό εύρημα μιας νέας έρευνας που έγινε υπό την κα-

θοδήγηση των επιστημόνων των Πανεπιστημίων του

Μπρίστολ και της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου, συμ-

περιλαμβανομένου του καθηγητή Stafford Lightman, με

κύριο ερευνητή τον Έλληνα ιατρό και νευροεπιστήμονα Δρ.

Κωνσταντίνο Γ. Καλαφατάκη. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις

09/04/2018 στo κορυφαίο περιοδικό PNAS (Proceedings of

the National Academyof Sciences of the United States of

America).

Τα ευρήματα της έρευνας αυτής υπόσχονται καλύτερη ποι-

ότητα ζωής σε ασθενείς που χρήζουν θεραπείας υποκατά-

στασης με υδροκορτιζόνη (κορτιζόλη) και ανοίγουν νέους

ορίζοντες στην κατανόηση του τρόπου εμπλοκής της κορ-

τιζόλης σε μία σειρά νευροψυχιατρικών νοσημάτων, στη

βελτίωση της θεραπευτικής νοσημάτων που βασίζονται σε

κορτιζονούχα σκευάσματα, ιδιαίτερα της ποιότητας ζωής

ασθενών με νόσο Addison, ενώ ενθαρρύνουν την περε-

ταίρω ανάπτυξη του κλάδου της χρονοβιολογίας και χρο-

νοθεραπευτικής.

Η κορτιζόλη (βασικός εκπρόσωπος ομάδας ορμονών που

ονομάζονται κορτικοστεροειδή) είναι ένα βασικό μόριο για

τη διατήρηση της ζωής στον άνθρωπο. Ρυθμίζει ένα ευρύ

φάσμα φυσιολογικών λειτουργιών από το μεταβολισμό και

τις ανοσολογικές αντιδράσεις μέχρι την αρτηριακή πίεση

και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Διαδραματίζει σημαν-

τικό ρόλο στη μνημονική λειτουργία και τη ρύθμιση του συ-

ναισθήματος, βοηθώντας το σώμα να ανταποκριθεί στο

stress. Τα χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης σχετίζονται με κό-

πωση, μυϊκή αδυναμία, επικίνδυνα χαμηλή αρτηριακή πίεση

και κατάθλιψη.

Οι ασθενείς με ανεπάρκεια κορτιζόλης αναρρώνουν από τα

βαριά συμπτώματά της νόσου με καθημερινή θεραπεία υπο-

κατάστασης της ορμόνης. Ωστόσο, τα σημερινά θεραπευ-

τικά σχήματα, που βασίζονται στην από του στόματος

χορήγηση κορτικοστεροειδών, συνδέονται με κακή ποι-

ότητα ζωής λόγω διαταραχών στις γνωσιακές λειτουργίες

του εγκεφάλου, τη διάθεση, τον ύπνο και την ανοσοαπό-

κριση.

Σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα της ορμόνης, η κορτι-

ζόλη εκκρίνεται σε παλμούς πολλές φορές το 24ωρο (ουλ-

τράδιος ρυθμός). Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές

συμπεριέλαβαν 15 άνδρες εθελοντές μεταξύ 20 και 33

ετών. Οι συμμετέχοντες, στους οποίους είχε φαρμακολο-

γικά ανασταλεί η ενδογενής έκκριση κορτιζόλης, έλαβαν

θεραπεία υποκατάστασης είτε μέσω μίας αντλίας παλμικής

υποδόριας έγχυσης της ορμόνης (που αναπαρήγαγε τις κα-

νονικές συχνότητες των υγιών ανθρώπων), είτε έλαβαν την

ίδια ημερήσια ποσότητα κορτιζόλης με τρόπο που δεν ανα-

παρήγαγε τη συχνότητα των φυσιολογικών παλμών (είτε

μέσω χαπιών είτε μέσω συνεχούς υποδόριας έγχυσης). Στη

συνέχεια η μελέτη αξιολόγησε την επίδραση που είχαν οι

3 αυτοί τρόποι ορμονικής υποκατάστασης στη μνήμη των

συμμετεχόντων, την ποιότητα του ύπνου, τη συναισθημα-

τική ανταπόκριση και την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Ο Stafford L. Lightman, Καθηγητής και Ειδικός

Nευροενδοκρινολόγοςτης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου του Μπρίστολ, δήλωσε: «Η φαρμακευτική βιομηχανία
επενδύει τεράστια ποσά για την ανακάλυψη νέων ισχυρό-
τερων φαρμάκων. Ωστόσο, τα συμπεράσματά μας υποδη-
λώνουν ότι πέραν της αναζήτησης νέων φαρμάκων, είναι
μάλλον τώρα η κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε πώς θα
βελτιώσουμε τη χορήγηση ήδη υπαρχόντων, όπως της κορ-
τικοστεροειδών. Η έρευνά μας θα μπορούσε να παίξει ση-
μαντικό ρόλο όχι μόνο στη βελτίωση της θεραπείας
υποκατάστασης της κορτιζόλης αλλά και στην περαιτέρω
κατανόηση του τρόπου επίδρασης των γλυκοκορτικοειδών
στο stress και στα νευροψυχιατρικά νοσήματα».

Η Katherine White, Πρόεδρος της Ομάδας Αυτοβοήθειας

Ασθενών με Νόσο Addison (Φιλανθρωπική Οργάνωση για

τους ασθενείς με επινεφριδιακά νοσήματα στο Ηνωμένο

Βασίλειο και την Ιρλανδία), δήλωσε: «Αυτή ήταν μια φιλό-
δοξη μελέτη και τα ευρήματά της προσφέρουν μια ευπρόσ-
δεκτη προοπτική για την ποιότητας ζωής που βιώνουν
πολλοί επινεφριδιακοί ασθενείς. Τα συμπεράσματα που
αναφέρθηκαν από τη μελέτη αυτή υποδεικνύουν το εύλογο
των χρονοβιολογικών προσεγγίσεων στη θεραπεία της εν-
δοκρινικούς υποκατάστασης για τη βελτίωση της εγκεφα-
λικής λειτουργίας και της ποιότητας του ύπνου των
ασθενών με επινεφριδιακά νοσήματα».

Κομματική επέλαση στην Υγεία: Οι

κοινωνικοί εταίροι να αντιδράσουν!

Ανοικτή Επιστολή

Προς την ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΑΓΣΣΕ, ΓΣΒΕΕ και τον ΣΕΒ

Aπόσπασμα από την επιστολή του Γρ. Σαμπάνη, οικονομο-
λόγου και μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ.

Σε μια χώρα που πλήρωσε βαρύτατο τίμημα για την κακο-

διαχείριση δημόσιων πόρων, η αποστολή του ΕΟΠΥΥ είναι

ιερή: ο Οργανισμός καλείται να διαχειρισθεί περισσότερα

από 5 δισ. ευρώ εισφορών από τους ασφαλισμένους, τη

στιγμή που η χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό δεν ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ και έχει επιφορτι-

σθεί με την κάλυψη όλης της φαρμακευτικής δαπάνης των

ανέργων. Δηλαδή, την κοινωνική πολιτική του κράτους

την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Η βαριά ευθύνη διαχείρι-

σης αυτών των χρημάτων που προέρχονται από τους εργα-

ζομένους αυτής της χώρας επιβάλλει να διαφυλαχθεί σαν

κόρη οφθαλμού η ανεξαρτησία του ΕΟΠΥΥ.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση κινείται

στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση της ολικής επαναφο-

ράς του κομματικού ελέγχου στη δημόσια υγεία, μετατρέ-

ποντας τον ΕΟΠΥΥ από ανεξάρτητο οργανισμό σε μια

υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης του γραφείου του

υπουργού Υγείας, στο οποίο μεταφέρονται οι κρισιμότε-

ρες εξουσίες και αρμοδιότητες:

- Το περασμένο καλοκαίρι, αιφνιδιαστικά άλλαξε η σύνθεση

του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, κατά τρόπον

ώστε να ελέγχεται πλήρως από τον υπουργό Υγείας. Με

αυτή την αντιμεταρρύθμιση, καταστρατηγήθηκε πλήρως το

πνεύμα του ιδρυτικού νόμου του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το

οποίο στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν κυ-

ριαρχούσαν στελέχη ορισμένα από την εκάστοτε πολιτική

ηγεσία του υπουργείου, ακριβώς για να επιτευχθεί ο απο-

γαλακτισμός από την εκτελεστική εξουσία και τους κομμα-

τικούς μηχανισμούς.

- Λίγους μήνες αργότερα, με ένα Προεδρικό Διάταγμα που

συντάχθηκε εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις, οι κυριότερες αρμοδιό-

τητες του ΕΟΠΥΥ μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Υγείας,

σε Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουρ-

γίας του ΕΟΠΥΥ, μέσω του οποίου η πολιτική ηγεσία του

υπουργείου οπλίζεται με υπερεξουσίες σε όλα τα θέματα

που άπτονται της παροχής υπηρεσιών υγείας.

- Σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά για να ανοίξει πεδίο δρά-

σης στο υπουργείου και τους κομματικούς μηχανισμούς, η

κυβέρνηση μετέφερε δια νόμου και την ευθύνη της δια-

πραγμάτευσης για τα φάρμακα από τον ΕΟΠΥΥ στο γρα-

φείο του υπουργού! Με το προηγούμενο καθεστώς,

λειτουργούσαν υποεπιτροπές, κεντρική Επιτροπή Διαπραγ-

μάτευσης του ΕΟΠΥΥ και το διοικητικό συμβούλιο του Ορ-

γανισμού είχε καθοδηγητικό ρόλο, ενώ τα αποτελέσματα

των διαπραγματεύσεων εγκρίνονταν από τον υπουργό. 

Δηλαδή, υπήρχαν έλεγχοι σε πολλά επίπεδα, για να δια-

σφαλίζονται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των

διαπραγματεύσεων. Τώρα, η ευθύνη της διαπραγμάτευσης

περνά σε επιτροπή που ορίζεται από τον υπουργό και οι

αποφάσεις λαμβάνονται πάλι από τον υπουργό, με βάση

τη διοικητική αρχή… 

«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»!

Γρηγόρης Σαμπάνης

οικονομολόγος, μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ,  medlabnews.gr
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Στις εθνικές ομάδες

η Μαρίνα Καγιαλή του ΝΑΟΒ 

Στο Ναυτικό Ομιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης  (ΝΟΚΒ) διε-

ξήχθησαν οι αγώνες πρόκρισης για τις εθνικές ομάδες

ιστιοπλοΐας των μικρών κατηγοριών (30/3 - 4/4/18)

Η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Μαρίνα Καγιαλή, υπό την καθοδή-

γηση του προπονητή Γιώργου Φλωρίδη, συνεχίζοντας τις

πολύ καλές παρουσίες της σε όλη την σεζόν, κατάφερε

μετά από 7 συνολικά ιστιοδρομίες να καταταγεί 6η στην

κατηγορία της στα σκάφη τύπου Laser 4.7 και να κερδίσει

επάξια μια θέση στην εθνική ομάδα. 

Η Ελλάδα πανηγυρίζει την άνοδο στην

1η κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωτα-

θλήματος τένις, χάρη στη νίκη της Μα-

ρίας Σάκκαρη και της Βαλεντίνης

Γραμματικοπούλου στο καθοριστικό

διπλό της συνάντησης με το Λουξεμ-

βούργο, στο  FedCup - Τατόι Club που

εξελίχθηκες (18-21 Απριλίου.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Μάντι

Μινέλλα και Ελεονόρα Μολινάρο με 2-1

σετ (3-6, 6-2, 6-4), έφθασε τις 2-1 νίκες

στη συνάντηση με το Λουξεμβούργο και

υλοποίησε το μεγάλο στόχο που είχε

θέσει πριν από την έναρξη της διοργά-

νωσης στο ΤΑΤΟΪ Club, την άνοδο στο

Γκρουπ Ι της Ευρωαφρικανικής Ζώνης

του Fed Cup 2018.

Το τέλος του αγώνα βρήκε τις Ελληνί-

δες τενίστριες να πανηγυρίζουν μαζί με

φιλάθλους που γέμισαν τις εξέδρες. 

Η Μαρία Σάκκαρη, σίγουρη για την πρό-

κριση δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όταν

φτάσαμε στο 3ο ματς, το είπα πως ήταν

γραφτό να γίνει έτσι. Να το πάρουμε με

ένα “δράμα” μέσα στο γήπεδο. Υπήρχαν

πολύ δύσκολες στιγμές μέσα στο ματς,

που εγώ αγχώθηκα πάρα πολύ. Αλλά εί-

παμε με τα κορίτσια όλα και τον κ. Μπα-

βέλα ότι δεν θα χάσουμε. Θα ήθελα να

ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κ. Ζαν-

νιά, που έκανε αυτή την διοργάνωση

μαζί με το “Tatoi Club” και όλους όσοι ερ-

γάστηκαν και δεν φαίνονταν».

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου υπο-

γράμμισε: «Είχα πολύ άγχος, γιατί σή-

μερα έχασα το μονό ματς. Όμως ήμουν

έτοιμη για να παίξουμε το διπλό. Αλλά

στο τέλος όλα εντάξει. Το πετύχαμε

όλοι μαζί αυτό».

Η Ελένη Κορδολαίμη τόνισε: «Συγχαρη-

τήρια στα κορίτσια και σε όλη την

ομάδα, γιατί κάναμε καταπληκτική δου-

λειά. Το άγχος είναι διαφορετικό μέσα

στο γήπεδο, διαφορετικό έξω».

Από την πλευρά της η 17χρονη Εμμα-

νουέλα Αντωνάκη που βρέθηκε για

πρώτη στην αποστολή της Εθνικής γυ-

ναικών, ανέφερε: «Βλέποντας απ΄ έξω

το ματς, κατάλαβα πώς νιώθουν οι μανά-

δες όταν μας βλέπουν. Σίγουρα όσες

παίζουν έχουν το μεγάλο άγχος, αλλά

και απ΄ έξω υπάρχει άγχος, γιατί δεν

μπορείς να ελέγξεις το ματς».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Τάσος

Μπαβέλας προχώρησε σε έναν απολο-

γισμό: «Τον στόχο αυτόν τον είχαμε

βάλει από πέρυσι με τον πρόεδρο. Μετά

την περσινή άνοδο, και ο πρόεδρος και

εγώ είπαμε πως θα ανέβουμε και του

χρόνου. Το καταφέραμε και κοιτάζουμε

τώρα μπροστά. Για μένα ήταν μεγάλη

τιμή που κοουτσάρισα αυτά τα τέσσερα

κορίτσια, που είναι τόσο καλές αθλή-

τριες και τόσο καλά παιδιά. Θέλω να πω

ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Ζαννιά

και σε όλους όσοι μας στάθηκαν και πί-

στεψαν σ΄ εμάς».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΕΦΟΑ),

Σπύρος Ζαννιάς, είπε: «Η ομάδα ήταν

ομάδα πραγματική. Ήταν δεμένες και αγα-

πημένες, η Μαρία και η Βαλεντίνη τα έδω-

σαν όλα, αλλά και τα άλλα δύο κορίτσια

ήταν συνεχώς μαζί τους και αυτή η Εθνική

είμαι σίγουρος ότι θα έχει μέλλον».
Φωτό (Studio Kominis

Θριαμβευτική η άνοδος της Εθνικής Γυναικών  στην 1η κατηγορία
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Αντισφαίρισης στο Τατόι

XTERRA Greece Τρίαθλον

στη  Βουλιαγμένη
Περισσότεροι από 150 αθλητές από όλο τον κόσμο, επαγ-

γελματίες και ερασιτέχνες χομπίστες, επίδοξοι διεκδικητές

της πρόκρισης στους τελικούς της Χαβάης, που θα ενω-

θούν με περισσότερους από 240 Έλληνες αθλητές θα συμ-

μετάσχουν στο XTERRA Greece τρίαθλον στη

Βουλιαγμένη, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Όλοι μαζί θα δώσουν ένα χρώμα στην πλαζ της Βουλιαγ-

μένης που θα αποτελέσει το επίκεντρο της διοργάνωσης.

Παράλληλα, πλήθος ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστη-

ριοτήτων είναι στη διάθεση των μικρών και μεγάλων φίλων

της διοργάνωσης και του αθλητισμού το Σάββατο 28 Απρι-

λίου, αφού το πλήρες πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί σε

συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και

τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής (Ο.Α.Π.Π.Α.), θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους με

δωρεάν συμμετοχή:

10:00 Kολύμπι-τρέξιμο στην παραλία για παιδιά δημοτι-

κού και γυμνασίου αλλά και όλων των ηλικιών)

11:30 Παιδικό σκάκι σε παράλληλα γήπεδα (5-8 παιδιά

αντιμετωπίζουν τον Αναστ. Τσούμπα, Ολυμπιονίκη σκακιού)

12:00 Yoga experience για μικρούς και μεγάλους

12:30 SUP Experience

14:00 Aqua Aerobic (αεροβική γυμναστική στη θάλασσα)

17:00 Ποδηλατική βραδυπορία παιδιών (ισορροπία και

αυτοσυγκέντρωση πάνω σε ξύλινο ποδήλατο Cocomat)

17:00 τρίαθλο θαλάσσης: κολύμπι με εμπόδιο – SUP–

τρέξιμο στην άμμο σε 3άδες με ανταγωνισμό το χρόνο)

σ.σ. Οπως αντιλαμβανόμαστε οι μετακινήσεις προς και

Βουλιαγμένη θα είναι δύσκολες, το διήμερο, γι’ αυτό θυμη-

θείτε το πριν βρεθείτε προ εκπλήξεων.

Καίριο το ερώτημα του δημ. συμβούλου Δημ. Δαβάκη, έχει

ανταποδοτικά οφέλη ο Δήμος από τη διοργάνωση, η οποία

σημειωτέον έχει μεγάλη γκάμα διαφημίσεων και χορηγών.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

Nικήτρια η ΑΕΚ

Την επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου μετά από 24 χρόνια πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που κατέκτησε

και μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας για τη σεζόν

2017 - 2018, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωτα-

θλήματος της Super League, χάρη στη νίκη της επί του Λε-

βαδειακού στο ΟΑΚΑ με 2-0. Την κατάκτηση του τίτλου από

την «Ενωση» επικύρωσε χτες η απόρριψη από την Επι-

τροπή Εφέσεων της προσφυγής του ΠΑΟΚ κατά της τιμω-

ρίας που του είχε επιβληθεί.

Γιόρτασε με Μπακασέτα

Σε γιορτή τίτλου μετατράπηκε ο αγώνας της ΑΕΚ με τον

Λεβαδειακό στο ΟΑΚΑ, με περισσότερους από 65.000 οπα-

δούς της να δίνουν το «παρών» στις εξέδρες. Μέσα σε

αυτήν την ατμόσφαιρα και παρά το γεγονός ότι δεν έπιασε

σπουδαία απόδοση, ιδιαίτερα στο β' μέρος, η «Ενωση» με

πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα, που πέτυχε και τα

δύο γκολ (12' πέναλτι, 33'), έφτασε στη μεγαλύτερη νίκη

της τη φετινή χρονιά.

Οσο για τον 2ο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ, στην άδεια από θε-

ατές Τούμπα νίκησε με ανατροπή στο β' μέρος την Ξάνθη

με 2-1 (Μπίσεσβαρ 68', Κουλούρης 85' - Γέντριτσεκ 16').

Από τους υπόλοιπους αγώνες ξεχώρισε η νίκη του Απόλ-

λωνα Σμύρνης με 1-0 επί του Ολυμπιακού, με την οποία

εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» πάντως διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του

Κατσικογιάννη. Σημαντική νίκη, που του ανοίγει την

«πόρτα» της Ευρώπης, πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης με 3-1

επί της Κέρκυρας, η οποία πλέον δύσκολα θα αποφύγει τον

υποβιβασμό.

Αλλα αποτελέσματα: Ατρόμητος - Πλατανιάς 4-1, Παναιτω-

λικός - Λαμία 1-0, Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 0-3, ΠΑΣ Γιάν-

νινα - ΑΕΛ 0-0.

Η βαθμολογία: ΑΕΚ 66, ΠΑΟΚ 58, Ολυμπιακός 54, Ατρόμη-

τος 50, Αστέρας Τρίπολης 39, Ξάνθη 39, Παναιτωλικός 35,,

Λεβαδειακός 34, Πανιώνιος 34, Παναθηναϊκός 32 ΠΑΣ Γιάν-

νινα 31, ΑΕΛ 30, Απόλλων Σμύρνης 29, Λαμία 26, Κέρκυρα

21, Πλατανιάς 10.

Σημείωση: Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς και έναν μηδενισμό. Ο

Ολυμπιακός έχει -3 β. Ο Παναθηναϊκός -5 β.

Απόρριψη της έφεσης, αντίδραση ΠΑΟΚ

Ο τίτλος αγωνιστικά κρίθηκε με τα αποτελέσματα των αγώ-

νων της Κυριακής, απέμενε όμως η δικαστική απόφαση

πάνω στην έφεση του ΠΑΟΚ (εναντίον της ποινής αφαίρε-

σης βαθμών που του είχε επιβληθεί για τα γεγονότα στον

αγώνα με την ΑΕΚ στην Τούμπα και κυρίως για την είσοδο

στον αγωνιστικό χώρο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη

και του τεχνικού διευθυντή Λιούμπος Μίχελ, που οδήγησε

στη διακοπή του αγώνα), με την οποία θα ανατρεπόταν ή

θα επικυρωνόταν η βαθμολογία. Τελικά έγινε το δεύτερο.

Η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε την έφεση και διατήρησε

εν ισχύ την ποινή μηδενισμού του ΠΑΟΚ στον αγώνα με

την ΑΕΚ, αφαίρεσης 3 βαθμών (και άλλων 2 από την επό-

μενη σεζόν), τιμωρίας της έδρας του (απομένει να εκτίσει

άλλη μία αγωνιστική) και πρόστιμου 60.000 ευρώ, καθώς

και τις ποινές των Ι. Σαββίδη, με απαγόρευση εισόδου στα

γήπεδα για 3 χρόνια και πρόστιμο 100.000 ευρώ, και Λ.

Μίχελ, με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 3 μήνες και

πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Δι-

καστήριο (3ος βαθμός εκδίκασης) εναντίον της απόφασης,

την οποία χαρακτήρισε αποτέλεσμα «στοχευμένου επικοι-
νωνιακού τραμπουκισμού».

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΠΑΟ 81-74

Τον «τελείωσε» από μακριά

Τα καθοριστικά λάθη και η κακή αμυντική λειτουργία στα

τελευταία λεπτά κόστισαν στον Παναθηναϊκό, που ηττή-

θηκε (25.4.18) στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ με 84-71, στον

τρίτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά

της Ευρωλίγκας. Ετσι η ισπανική ομάδα έκανε το 2-1 στις

νίκες και απέκτησε σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης στο φάι-

ναλ φορ του Βελιγραδίου, καθώς χρειάζεται άλλη μία νίκη,

ενώ ο Παναθηναϊκός στον 4ο αγώνα (26.4), στο ίδιο γή-

πεδο, παίζει το τελευταίο του «χαρτί», με στόχο την ισο-

φάριση της σειράς και το γύρισμά της σε 5ο αγώνα στο

ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν να ψάχνουν το μεγάλο «διπλό»

στη διοργάνωση, τουλάχιστον όμως έδειξαν ικανοί να βά-

λουν τέλος σ' αυτήν την αρνητική κατάσταση. Παρά το

«μπλακ άουτ» στο διάστημα 15' - 30', που τους υποχρέωσε

να «κυνηγούν» στο σκορ κατά το μεγαλύτερο μέρος του

αγώνα (40-34, 44-34, 50-40, 55-42), με μπροστάρη τον Κα-

λάθη και καθοριστικά σουτ του Τζέιμς κατάφεραν να ανα-

κάμψουν στην 4η περίοδο, «ροκανίζοντας» τη διαφορά

(65-64 στο 35') και κάνοντας το παιχνίδι ντέρμπι.

Στο τελευταίο τρίλεπτο ο Γιουλ με δύο συνεχόμενα τρί-

ποντα μετέτρεψε το 64-63 σε 70-63 υπέρ της Ρεάλ, με την

ελληνική ομάδα όμως και πάλι να απαντά και να ισοφαρίζει

σε 70-70. Η αντίστασή της κάμφθηκε ουσιαστικά όταν ο

Κάρολ με τρίποντο και φάουλ στα 44'' έδωσε στους γηπε-

δούχους διαφορά 5 πόντων (77-72), την οποία δεν μπόρε-

σαν να ανατρέψουν οι «πράσινοι» στα τελευταία

δευτερόλεπτα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κοζέρ 4, Ράντολφ 8, Ρούντι 9 (1), Ντόν-

σιτς 7, Ρέγιες 5, Αγιόν 8, Κάρολ 17, Ταβάρες 2, Γιουλ 8,

Τόμπκινς 5, Τέιλορ 8.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σίνγκλετον 6, Ρίβερς, Τζέιμς 14, Πέιν,

Παππάς, Ντένμον 3, Γκιστ 15 (5 ριμπάουντ), Βουγιούκας 2,

Γκέιμπριελ 2, Λοτζέσκι 3, Καλάθης 26, Αντετοκούνμπο 3.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Με διαφωνίες η πρώτη σύσκεψη για τα μέτρα

Στη σκιά του τεταμένου κλίματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

και του φόβου για νέα έκτροπα, έγινε χτες η πρώτη σύ-

σκεψη των εμπλεκόμενων φορέων του τελικού Κυπέλλου

μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στις 12 Μάη στο ΟΑΚΑ. Συμμετείχαν

η ΕΠΟ ως διοργανώτρια του θεσμού, οι δύο ΠΑΕ και οι

αστυνομικές αρχές, με σκοπό να γίνουν οι πρώτες συζητή-

σεις για το τελικό σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.

Ο τελικός αποτελεί αντικειμενικά ένα από τα σημαντικό-

τερα τεστ απέναντι σε FIFA και UEFA και την επικείμενη

απόφασή τους για αποκλεισμό ή μη του ελληνικού ποδο-

σφαίρου από τις πανευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις.

Τα όσα συνέβησαν στον αντίστοιχο περσινό τελικό μεταξύ

των δύο ομάδων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τα σοβαρά

επεισόδια μεταξύ οπαδών παρά τα μέτρα ασφαλείας, ανα-

μένεται να αποτελέσουν τον «μπούσουλα» για τα φετινά

σχέδια. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποι-

ηθούν σε νέα σύσκεψη (ή συσκέψεις) τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιήθηκαν από πλευράς ΕΠΟ

για το περιεχόμενο των συζητήσεων, η αστυνομία πρότεινε

να δοθούν από 13.000 εισιτήρια στην κάθε ΠΑΕ, 4.000 στην

ΕΠΟ, το άνω διάζωμα να διατεθεί σε μία μόνο ΠΑΕ και να

γίνουν έργα βελτίωσης στο ΟΑΚΑ, με βασικούς άξονες το

σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και τον διαχωρι-

σμό των οπαδών. Η ΕΠΟ και οι δύο ΠΑΕ ζήτησαν την αύ-

ξηση του αριθμού των εισιτηρίων για τις ομάδες, καθώς και

για το σχέδιο φιλοξενίας θεατών στο άνω διάζωμα, με την

αστυνομία να επιφυλάσσεται για τις απαντήσεις. Επίσης,

όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία, η αστυνομία θα

έχει τον έλεγχο του χώρου των αποδυτηρίων.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Tα όνειρα το Βελιγράδι τελείωσαν στο Κάουνας

Στο Κάουνας τελείωσαν τα όνειρα διάκρισης για τον Ολυμ-

πιακό μετά την καθοριστική τρίτη ήττα από τη Ζαλγκίρις με

101-91, η οποία σήμανε τον αποκλεισμό από το Φάιναλ 4

της Euroleague στο Βελιγράδι. Αντίθετα, η Ζαλγκίρις με συ-

νολικό σκορ 3 νίκες - 1 ήττα, και μάλιστα σε σειρά με μει-

ονέκτημα έδρας με την πρόκριση στην τετράδα, έδωσε

πανηγυρική συνέχεια στην πολύ καλή της φετινή πορεία.

Μάλιστα, η συνολική εικόνα μέχρι τώρα της ομάδας του Σα-

ρούνας Γιασικεβίτσιους τής δίνει το δικαίωμα και για παρα-

πάνω... όνειρα.

Ο Ολυμπιακός, αν και στην τέταρτη περίοδο κατάφερε να

επιστρέψει από το -23 του 29' (76-53) ροκανίζοντας τη δια-

φορά (με μπροστάρηδες τους Στρέλνιεκς, Ουίλτζερ), φτά-

νοντας στο τελευταίο δίλεπτο στους -6 (93-86) και φωνάζει

για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις, εντούτοις σε γενικές

γραμμές έδειξε σοβαρές αδυναμίες. Οι «ερυθρόλευκοι»,

λαβωμένοι και από προβλήματα τραυματισμών βασικών παι-

κτών (απών ο Πρίντεζης, με προβλήματα οι Μιλουτίνοβ -

Τιλί) στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα δεν μπόρεσαν να

απειλήσουν τους αντιπάλους τους. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΡΟΜΙΑ 2018 στη Βάρη

Διεθνής αγώνας με την επωνυμία «DROMIA 2018 sprint

and relays meeting» διοργανώνεται στο Δήμο Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στις 26 Μαΐου 2018 με ώρα έναρξης

18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπα-

γλατζής» από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) και τον Α.Ο. Βάρης

Έλληνο – Κυπριακή 

συνάντηση οδηγών τζετ σκι

Ομάδα Κυπρίων πρωταθλητών του τζετ σκι θα βρεθεί το Σαβ-

βατοκύριακο (28-29 Απριλίου) στην Ανάβυσσο, για μια δυ-

νατή συνάντηση με του Έλληνες οδηγούς. Πρόκειται για

τους Κύπριους Αλέξη Ζαχαρίου, Γιώργο Νεοφύτου και Φύτο

Νεοφύτου, οι οποίοι προσκλήθηκαν και θα φιλοξενηθούν από

την Ελληνική Λέσχη Ταχυπλοΐας (ΕΛΤ). 

Οι αγώνες θα γίνουν στην παραλία των Κόκκινων, απέ-

ναντι από τις Αλυκές, στην Ανάβυσσο, σε μια πολύ φιλό-

ξενη και γνώριμη για τους αθλητές του τζετ σκι περιοχή.

Ο οικοδεσπότης o Δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού Γιώρ-

γος Σωφρόνης δήλωσε σχετικά: «Είμαστε σταθερά στο

πλευρό των αθλητών του τζετ σκι και της Ελληνικής Λέ-

σχης Ταχυπλοΐας τα τελευταία χρόνια. Με χαρά θα φιλο-

ξενήσουμε και τους Κύπριους οδηγούς και εύχομαι να

γίνουν καλοί και θεαματικοί αγώνες».



O HΓΕΜΟΝΑΣ
του Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Ναπολέοντα
Βοναπάρτη
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