
21ο €

«Όταν τα τύμπανα του πολέμου ηχούν, κάποιοι τρί-
βουν τα χέρια τους»!

Και ξαφνικά,  έπαψαν παγκοσμίως τα ΜΜΕ (Μέσα

Μαζικού Επηρεασμού – της κοινής γνώμης, εννοεί-

ται - ) να ασχολούνται με τον “παρανοϊκό” Βορειο-

Κορεάτη Κιμ, που “έπαιζε” με τα κουμπιά των

διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων κι έπιασαν να

ξανασχολούνται με το απειλητικό “αρχιτρομοκράτη”

- κράτος της Μέσης Ανατολής, το ΙΡΑΝ!

Γιατί; Τί είχε κάνει; Κι εγώ, όπως κι

εσείς, δεν είχαμε αντιληφθεί τί-

ποτε. Υπάρχει ένας ισλαμικός άξο-

νας εκεί, που ξεκινάει από το Ιράν,

περνάει από την ταλαίπωρη Συρία

και καταλήγει στο Λίβανο και τη Χε-

σμπολάχ. “Τρομοκρατική” οργά-

νωση κατά το Ισραήλ. Παράλληλα,

σύμμαχος του Ιράν και της Συρίας

του Άσαντ είναι η Ρωσία και, παρα-

δόξως, του Ιράν και η Τουρκία που είναι εχθρός του

Άσαντ και εποφθαλμιά τη Συρία, μιας και εμπίπτει

στα σύνορα της καρδιάς του Ερντογάν! 

Η ειρηνευτική προσπάθεια των σοφών Κορεατών της

Άπω Ανατολής κατάφερε πλήγμα στην πολεμική και

«παράπλευρη» βιομηχανία των ΗΠΑ. Την κατάσταση

αναλαμβάνει να διασώσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα και με τις προεκλογικές του

εξαγγελίες, αναγγέλλει ότι είναι αποφασισμένος «να

τερματίσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες, παγκο-

σμίως, του ΙΡΑΝ» και για τούτο ανακοινώνει το βράδυ

της Τρίτης (8 Μαΐου) ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα

αποσυρθούν από τη Συμφωνία για τα πυρηνικά του

Ιράν. Θα επιβάλλουμε το υψηλότερο επίπεδο των οι-

κονομικών κυρώσεων», (είπε) και συνέχισε: «Όποιο
κράτος βοηθάει το Ιράν στην προσπάθειά του ν’ ανα-
πτύξει τα πυρηνικά όπλα, θα του επιβληθούν αυστη-
ρές κυρώσεις από τις Ην. πολιτείες. Η Αμερική δεν θα

είναι όμηρος πυρηνικών εκβιασμών». Προφανώς το δι-

καίωμα των “πυρηνικών” εκβιασμών κατέχουν κατ’ απο-

κλειστικότητα οι ΗΠΑ!                    Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Νέα μελέτη ανάπλασης

της πλατείας Νυμφών

στη Βουλιαγμένη  

Σε σύγχυση οι δήμαρχοι

Άρνηση από ΚΕΔΕ

συναίνεση από ΠΕΔΑ

για τον “Κλεισθένη 1” 
Σελίδα 12

Δωρεάν WiFi για 16 

Δήμους της Αττικής 
Σελίδα 7

«εὖ κεκραμένη / μεμειγμένη
πολιτεία». 

«...σύµµεικτος γενοµένη καί
µέτρον ἔχουσα, σωθεῖσα
αὐτή σωτηρίας τοῖς ἄλλοις
γέγονεν αἰτία».

Κοίτα σελ. 14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Ο ΤΡΑΜΠ ξαναχτύπησε

στο ΙΡΑΝ
Μια χώρα που την ταλαιπωρούν

οι ΗΠΑ εδώ και 70 χρόνια!

Η εταιρεία “φάντασμα” ΜΕΕΚΒ
ξαναχτύπησε στη Βούλα

Σε κίνδυνο το παραλιακό μέτωπο
Αλλη μία “χαμένη”

μάχη για την παρα-

λία της Βούλας.

Η κερδισμένη 

εφετειακά υπόθεση

αναιρέθηκε από τον

Αρειο Πάγο και 

ξαναδικάζεται...

Σελίδα 6

Κινδυνεύει 
η Φασκομηλιά! 

Σελίδα 6
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Συμπλήρωσε δε ο Πρόεδρος ολοκληρώνοντας την

εξαγγελία του ότι, «Αποχωρώντας από τη συμφωνία
για τα πυρηνικά του Ιράν, θα εργασθούμε με τους
συμμάχους μας (τους ρώτησε;) για να βρούμε μια
πραγματική συνολική και διαρκή λύση στην πυρη-
νική απειλή του Ιράν. Αυτή θα περιλαμβάνει προσπά-
θειες για την εξάλειψη της απειλής του
προγράμματος βαλλιστικών  πυραύλων του Ιράν, για
να τερματιστούν οι τρομοκρατικές του δραστηριότη-
τες παγκοσμίως και για να αποκλείσουν τις απειλη-
τικές δραστηριότητες του στη Μέση Ανατολή» κατά

του Ισραήλ, μέσω της Χεσμπολάχ. 

Η “Δύση” οφείλει κάποια στιγμή ν’ αναθεωρήσει τις

απόψεις της περί “τρομοκρατίας”. Είναι αλήθεια πάν-

τως ότι, τουλάχιστον φραστικά αντέδρασε η δύση

στις αλαζονικές εξαγγελίες του Αμερικανού Προ-

έδρου. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας δήλωσε

ότι «Η Συμφωνία, δεν είναι νεκρή». Το ίδιο διεμήνυ-

σαν διπλωματικά και οι Βρυξέλλες, πως, δηλαδή, «Η
συμφωνία ισχύει, αρκεί η Τεχεράνη να τηρείσαι την
υπογραφή της».!...
Τίθεται ως όρος, εκείνο που εξυπακούεται, και τη δε-

δομένη στιγμή λένε ότι το ΙΡΑΝ δε σεβάστηκε την

υπογραφή του.

Καταλάβαμε; Την ώρα που τα ακούμε στην τηλεό-

ραση, σε ρυθμό πολυβόλου, δεν έχουμε το χρόνο να

κάνουμε αναλύσεις, συγκρίσεις και ιστορικούς συ-

νειρμούς. 

Εδώ τώρα, μπορούμε να διατυπώσουμε μερικές πρό-

χειρες, αλλά ασφαλείς σκέψεις: 

Πρώτον. Ενώ ο Τραμπ αποφάσισε μόνος του, απαιτεί

από συμμάχους και μη να τον ακολουθήσουν (Να τον

υπακούσουν). «Όποιο κράτος βοηθάει το Ιράν» ν’

αναπτύξει τα πυρηνικά του..., αυτή η «βοήθεια» μπο-

ρεί να φτάνει στην ερμηνεία της, μέχρι και στην πώ-

ληση φαρμάκων! Και απειλεί όποιον παρακούσει με

«αυστηρές κυρώσεις».

Δεύτερο: «Η Αμερική – είπε – δεν θα είναι όμηρος
πυρηνικών εκβιασμών». Ενώ οι άλλες χώρες θα είναι

όμηροι και υποχείρια των αμερικανικών, πυρηνικών,

οικονομικών και πολλών άλλων εκβιασμών! Και πρέ-

πει να τους αγαπάμε και να τους θεωρούμε μεγάλη

σύμμαχο χώρα! Που στην περίπτωση της εισβολής

στην Κύπρο κράτησε ένοχη ουδετερότητα έναντι

συμμάχων χωρών, εις βάρος της Ελλάδος, που στη

δε περίπτωση του «Αττίλα 2» (της δεύτερης φάσης

της εισβολής), στην επίκληση του Κωνσταντίνου Κα-

ραμανλή, να συνέλθει εκτάκτως το ΝΑΤΟ, η απάν-

τηση του Γεν. Γραμματέα (Αμερικανού) ήταν πως θα

έλλειπαν σε διακοπές, ή άλλες υποχρεώσεις, αυτός

και άλλοι Υπουργοί Εξωτερικών!!!

Τελείως πρόσφατα δε, σε συνέντευξή του, ο Γεν.

Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό

πρακτορείο ειδήσεων, σχετικά με τα περιστατικά έν-

τασης μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας, δήλωσε: «... Το
ΝΑΤΟ δεν διαθέτει μηχανισμούς για την επίλυση των
διαφορών μεταξύ των συμμάχων και καλεί την Ελ-
λάδα και την Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους
με άμεσες επαφές»!
Η ιστορία έχει πάρει θέση για τον Πόντιο Πιλάτο: «Οι

σύμμαχες χώρες», όλες, δεν ξέρουν να πάρουν θέση

έναντι αυτής της «ελλείψεως» του ΝΑΤΟ;

«Οι συμμαχίες δεν έχουν σχεδόν άλλον στόχο, παρά
μόνον αυτόν». Δηλαδή την περιφρούρηση και την ενί-

σχυση του ισχυρού, λέει ο Ναπολέων Βοναπάρτης,

σχολιάζοντας παρόμοια σχετική θέση του Μακια-

βέλλι, στον «Ηγεμόνα»1. 

Τρίτο: Γεννάται το εύλογο ερώτημα: Ο Τραμπ πάει να

συναντήσει τον Κιμ που έχει πυρηνικά, μετά τις πο-

λεμικές ιαχές αμφοτέρων, αλλά διακόπτει τη συμφω-

νία που είχε κάνει ο προκάτοχός του Ομπάμα με το

Ιράν που δεν έχει ακόμη πυρηνικά, ενώ κάνει πως δεν

βλέπει και δεν ξέρει πως το Ισραήλ έχει ομολογημένα

πυρηνικές κεφαλές.

Γιατί αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση;

Αφήνω την προκλητικότητα του Ισραήλ, που θέλει να

το παίζει Δαβίδ, έχοντας στο πλευρό του και καθοδη-

γούμενο τον Γολιάθ (ΗΠΑ). Η ιστορία με το Ιράν δεν

είναι φρέσκια. Χρονολογείται από τα μέσα του Β’

Παγκόσμιου Πολέμου ή από το 1951, αν θέλετε, που

εκλέχτηκε δημοκρατικά, Πρωθυπουργός της χώρας ο

Μ. Μοσαντέκ. Ο Μοσαντέκ εκφράζοντας τη θέληση

της τρανταχτής πλειοψηφίας του λαού, εθνικοποίησε

την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, που μέχρι

τότε τελούσε υπό τον έλεγχο της Μ. Βρετανίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού της Αγ-

γλίας Ουίνστον Τσόρτσιλ, που επέβαλε εμπάργκο

στο ιρανικό πετρέλαιο, για το οποίο ενδιαφέρονταν

ιδιαίτερα οι Αμερικανοί.

Έτσι, το 1953 η CIA ανέτρεψε τον Μοσαντέκ και επα-

νέφερε το Σάχη, καθιστώντας την Περσία (Ιράν) τη

μεγαλύτερη περιφερειακή δύναμη στην περιοχή και

«χωροφύλακα» των ΗΠΑ, μέχρι που τον ανέτρεψε ο

Χομεϊνί, το 1978, οπότε με διάφορα γεγονότα, οι πα-

λιοί σύμμαχοι έγιναν εχθροί.

Βέβαια,  δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα – αν έχουν

μαύρα ή γαλανά μάτια – αλλά οι πολιτικές που εκ-

φράζουν. Και η πολιτική του Ιράν είναι εθνοκεντρική.

Αυτό ενοχλεί την παγκοσμιοποίηση και το Ισραήλ,

γιατί το Ιράν είναι η δεύτερη σε αποθέματα πετρε-

λαίου, χώρα με πληθυσμό άνω των 82 εκατομμυρίων

και έκταση μεγαλύτερη από δώδεκα φορές η Ελλάδα.

Είναι δηλαδή μια μεγάλη χώρα, που διεκδικεί ηγεμο-

νική θέση στον κόσμο.

Συμπέρασμα: Δεν ζούμε σ’ έναν κόσμο Δικαίου. Οι

συνθήκες ισχύουν όσο εξυπηρετούν τους ισχυρούς

συμβαλλόμενους και μη. Οι «νόμοι» ισχύουν όσο εξυ-

πηρετούν αυτούς που τους θεσμοθετούν. Είναι το λε-

γόμενο “θετό Δίκαιο”. Οι συμμαχίες είναι για να

αλυσοδένουν τους συμμάχους. Σύμμαχοι είναι όσοι

ταυτίζονται τα συμφέροντά τους, τη δεδομένη

στιγμή. Αυτά για την ώρα.

―――――

1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ», κεφ. 7, σχόλιο 4 Ναπολέοντος,

σελ. 136, έκδοση Σκαρβαίος 2017.

Απολογισμός του Δήμου 3Β Σελ. 6

Δήμος Ωρωπού δύο έργα ύδρευσης
από την Περιφέρεια Σελ. 7

Βιλιτώ, η αρχαία ποιήτρια σε στίχο
άκρατου ερωτισμού
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Η προπαγάνδα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οι θαυμαστοί υπόγειοι σταθμοί της
Μόσχας! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εύ κεκραμένη ή μεμειγμένη - Αδίδακτα
διδάγματα Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 15

Η άγνωστη Ναυμαχία του Ζωστήρα
389 π.Χ. Γουίλιαμ Γουλιέλμου Σελ. 16

Οι παγίδες υπερφορολόγησης
“καίνε” τους επαγγελματίες Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Ο ΤΡΑΜΠ ξαναχτύπησε 

στο ΙΡΑΝ
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H πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη

είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρ-

κετά και το Δ.Σ. και τους κατοίκους της

Βουλιαγμένης.

Ο Δήμος έχει αποφασίσει να την αλλάξει

την πλατεία, οπωσδήποτε.

Να θυμίσουμε ότι την πρώτη μελέτη του

Δήμου για την ανάπλαση της πλατείας

απέρριψαν σύσσωμοι οι κάτοικοι της Βου-

λιαγμένης στη διαβούλευση που έγινε

7/11/17 στο Ακουα Μαρίνα.

Ο δήμαρχος τότε είχε  παρουσιάσει διορ-

θωτικές κινήσεις από την αρχική μελέτη,

μετά από τις παρεμβάσεις των κατοίκων,

αλλά η εικόνα δεν είχε ικανοποιήσει καθό-

λου το ακροατήριο, γιατί ναι μεν αύξανε το

πράσινο, αλλά αφαιρούσε τα μαλακά

εδάφη προσθέτοντας κυβόλιθους.

Τη Δευτέρα 7/5/18 στη Δημοτική Συνε-

δρίαση επανήλθε το θέμα προς ψήφιση με

νέα “βελτιωμένη μελέτη” όπως είπε ο δή-

μαρχος και τόνισε ότι τα αρχικά σχέδια

πήραν δύο - τρεις τροποποιήσεις.  

Ενημέρωσε το σώμα για την τροποποι-

ημένη μελέτη σημειώνοντας μεταξύ άλλων

ότι «η τελευταία διαβούλευση έδωσε κά-
ποια πιο ξεκάθαρη άποψη, ότι αυτό που επι-
θυμεί η τοπική κοινωνία “είναι  όχι η
δημιουργία μιας πλατείας, αλλά ουσια-
στικά η δημιουργία ενός πάρκου”. Εμείς το
πήγαμε λίγο πιο πέρα και αυτό το πάρκο
το κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένο· το κά-
νουμε έναν αστικό βοτανικό κήπο, με πολύ
χώμα, με πολλές φυτεύσεις, με πολλά λου-
λούδια,  με το συγκεκριμένο δομικό όμως
κόνσεπτ της προηγούμενης προσέγγισής
μας όσον αφορά το κυκλοφοριακό το οποίο
παραμένει το ίδιο, την κατασκευαστική

υποβάθμιση του πάρκινγκ κάτω από την
οδό Παντελεήμονος κατά 70 πόντους. 
Οσον αφορά την οδό Ερμού μετατρέπεται
σε ήπιας κυκλοφορίας με κυβόλιθο χωρίς
χώρους στάθμευσης και στις δύο πλευρές,
ενώ γίνεται μεγέθυνση της πλατείας και
από την οδό Νυμφών και από την πλευρά
της Ερμού. Παραμένει μόνο μία ζώνη τρα-
πεζοκαθισμάτων, που και η τοπική κοινωνία
μετ’ επιτάσεως ζήτησε, έτσι που το Ακουα

Μαρίνα θα έχει στην απέναντι από το
πάρκο ζώνη 70 τ.μ. κοινόχρηστο χώρο της
πλατείας, που μεταφέρεται κάτω από τη
νησίδα της Παντελεήμονος.
Μίλησε για σκληρές και μαλακές επιφά-

νειες με αριθμούς, ορίζοντας τετραγωνικά

συν και πλην και την προσθήκη και νέων

δέντρων.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι σήμερα εγκρί-

νουμε την αρχιτεκτονική προσέγγιση

ούτως ώστε η μελέτη, η οποία βρίσκεται

στο 60%  να ολοκληρωθεί με τα τεύχη δη-

μοπράτησης και όλες τις παρεμβάσεις που

πρέπει να γίνουν. Το κόστος της συγκεκρι-

μένης παρέμβασης είναι περίπου 1.100.000

ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από

έργα που θα επενδύσει στην περιοχή ο

Αστέρας της Βουλιαγμένης. Δεν θα χρει-

αστούν δημοπρατικές διαδικασίες, γιατί το

έργο θα αναλάβει και θα πληρώσει ο Αστέ-

ρας. Θα κατασκευαστεί ως ιδιωτικό έργο

και αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα ξε-

κινήσει το έργο μέσα στο Νοέμβριο μήνα.

«Δεν νομίζω ότι σήμερα περιποιεί τιμή η ει-
κόνα μιας γηραιάς πλατείας, που ότι και να
τις κάνεις δεν θα μπορέσεις να την κάνει

νέα...», κατέληξε ο δήμαρχος.

Ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι «το
2017 στο δελτίο που βγάλατε μετά τη
διαβούλευση, είπατε “ότι θα  προβείτε
μόνο σε συντήρηση του πάρκου και όσον

αφορά τα σχέδια ανάπλασης, θα μεταφέ-
ρετε τις προτάσεις στους μελετητές και
όταν υπάρξει νέα πρόταση θα συνεχί-
σετε τη διαδικασία διαβούλευσης”. Σή-
μερα με την απόφαση που πάμε να
πάρουμε φέρνουμε προ τετελεσμένων
τους κατοίκους. Δεν θα ήταν πιο λογικό
να παρουσιάσετε το βελτιωμένο σχέδιο
στους κατοίκους και μετά να έρθουμε να
το υπερψηφίσουμε;».

“Δεν αυτοκαταργούμεθα”...

Ο δήμαρχος απάντησε ότι «Η συγκεκρι-
μένη παρέμβαση έχει υπερβεί κατά πολύ
τη νομοθεσία και έχει κάνει διαβούλευση
τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο απ’
ότι προβλέπει. Μας έχει περάσει τί ακρι-
βώς θέλει η κοινωνία, και εμείς το περά-
σαμε στους μελετητές. 

...Αν αυτή η προσέγγιση δεν αρέσει, και
θα αρέσει πολύ πιο πολύ σε όλους όταν
το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο.
Δεν πρέπει όμως να σταματάμε την ενέρ-
γειά μας ή να αυτοκαταργούμεθα επειδή
κάποιοι εκφέρουν ακραίο πολιτικό λόγο
και με αμετροέπεια ή με προσβολή, όπως
έγινε από πολλά πολιτικά στελέχη που
εκμεταλλεύθηκαν απλά την περίσταση
όχι για να προσδώσουν κάτι θετικό στην
πόλη, απλά για να δημιουργήσουν με λαϊ-
κίστικα συνθήματα μία μηδενιστική προ-
σέγγιση για ένα καυτό θέμα όπως είναι η
ανάπλαση της πλατείας Νυμφών».

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αννα Μπουζιάνη

Ψηφίστηκε νέα Mελέτη ανάπλασης στην Πλατεία Νυμφών

Εικόνα της νέας μελέτης όπως εμφανίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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«Το ιστορικό τέλος της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

ο μετασχηματισμός της Εγγύς

Ανατολής (1908-1923) και το

ζήτημα της Γενοκτονίας»

Το Αρχείο Πολέμου (Mηθύμνης 36, Πλ. Αμερικής)

οργανώνει το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, και ώρα

19:30 εκδήλωση με εισηγητή τον Βλάση Αγτζίδη*

και θέμα «Το ιστορικό τέλος της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, ο μετασχηματισμός της Εγγύς Ανα-
τολής (1908-1923) και το ζήτημα της Γενοκτονίας»

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόφατα αναφέρθηκε ο

Ταγίπ Ερντογάν σε προεκλογική του εκδήλωση στη

Σμύρνη ότι η πόλη κάηκε το Σεπτέμβριο του 1922 από τον

ελληνικό στρατό που υποχωρούσε. Aυτή η ιστορική ανα-

φορά για την τελευταία πράξη του δράματος, έφερε και

πάλι στην επιφάνεια μια σελίδα της Ιστορίας, της οποίας

αγνοούμε σημαντικές παραμέτρους. Και αυτή η σελίδα

σχετίζεται με το μεγάλο μετασχηματισμό που συνέβη

στην Εγγύς Ανατολή την περίοδο 1908-1923 με την

κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αν-

τικατάστασή της από έθνη-κράτη.

Στην Τουρκία υπάρχουν δύο κυρίαρχες εκδοχές: Η πρώτη

και η παλιότερη είναι ότι τη Σμύρνη πυρπόλησε ο ελληνι-

κός στρατός κατά την αποχώρησή του. Όταν όμως απο-

δείχτηκε ότι αυτή η εκδοχή ήταν παράλογη -μιας και ο

τελευταίος Έλληνας στρατιώτης είχε αποχωρήσει κά-

ποιες μέρες πριν την πυρπόληση της πόλης, η οποία

έγινε ενώ ήταν ήδη υπό την τουρκική κατοχή- επιλέχ-

θηκε μια άλλη ερμηνεία. Ότι υπεύθυνοι για την πυρκαγιά

της Σμύρνης ήταν οι Αρμένιοι.

Σήμερα γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι η σφαγή και η πυρ-

πόληση της Σμύρνης έγινε από τους νικητές του ελλη-

νοτουρκικού πολέμου (1919-1922), στο πλαίσιο ενός

συγκεκριμένου σχεδίου εθνικής εκκαθάρισης. Το ζήτημα

αυτό αποσιωπήθηκε εντέχνως και στην Ελλάδα, της

οποίας οι κυρίαρχες ελίτ είχαν μεγάλο μερίδιο ευθύνης

για την εξέλιξη αυτή.  

Με την εισήγηση «Το ιστορικό τέλος της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, ο μετασχηματισμός της Εγγύς Ανατολής
(1908-1923) και το ζήτημα της Γενοκτονίας», θα επιχει-

ρηθεί η αποκωδικοποίηση των διαδικασιών μετασχηματι-

σμού, όπως αυτές συνέβησαν τόσο στο πλαίσιο του Α’

Παγκόσμιου Πόλεμου, όσο και αυτό της Μικρασιατικής

Εκστρατείας και Καταστροφής.

* Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι διδάκτορας της Ιστορίας του Τμήμα-

τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του

ΑΠΘ. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, να ενη-

μερώσετε  επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα

Ντοκχνάτζε στο τηλ. του Αρχείου, 210-8676390, ή στο 69-

98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργότερο

μέχρι 24-5-2018 καθώς ο χωρος είναι περιορισμένος.

«Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις,
Στις 18 Μαΐου γιορτάζεται σε όλο τον

κόσμο η Διεθνής Ημέρα Μουσείων με θέ-

ματα που αφορούν στα μουσεία και στην

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το 2018 το Διεθνές Συμβούλιο Μου-

σείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα  «Μου-
σεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο
κοινό».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων  

― Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα
Παρασκευή 18052018, 10:00 12:00.
Κυριακή 20052018, 11:00 πμ –
13:00μμ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές
Δημοτικού με τίτλο: «Ας γίνουμε αρχαι
ολόγοι». 

― Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας
Παρασκευή 19052018, 9:0011:00 πμ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές
Δημοτικού με τίτλο: «Το ταξίδι της Ιφιγέ
νειας»

Κυριακή 20052018, 10:00 11:30 πμ
και 11:30 πμ 13:00μμ 
Ξενάγηση στην έκθεση του Μουσείου
και στο Ιερό της Αρτέμιδος

― Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 
Κυριακή 20052018
Διαδραστική Ξενάγηση 10:0011:00 χρη
σιμοποιώντας ως άξονα το διαδίκτυο, Αρ
χαιολογικός Χώρος Σούριζας 12:0014:00
μ.μ.
Η δράση στο Μουσείο θα συνδεθεί με
την περιήγηση σε δίκτυο διαδρομών
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Σούριζας,
κατά την οποία οι επισκέπτες θα έχουν

την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απο
τύπωση στο τοπίο της μεταλλευτικής 
μεταλλουργικής δραστηριότητας, η
οποία χαρακτηρίζει –κατά κύριο λόγο
τη ζωή στη Λαυρεωτική χερσόνησο.

Σημείωση: Για την περιήγηση στον Αρχαι
ολογικό Χώρο της Σούριζας είναι απαραί
τητα κλειστά παπούτσια, μακρύ
παντελόνι, καπέλο, νερό, αντηλιακό.

18 Μαΐου η είσοδος 

στα Μουσεία είναι δωρεάν.

Tην Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και

ώρα 12:00 η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης,

διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥ-
ΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ».
Ομιλήτρια, η Έφορος των Μουσείων

και της Βιβλιοθήκης της ΕΣΤΙΑΣ Θέμις

Παπαδοπούλου. Θα προβληθεί βίντεο

του καθηγητή  Κώστα Γιαννακού.

«Οι Μητέρες του Γένους»

«Επτά επί Θήβας»

H ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης οργανώνει το Σάββατο 12 Μαΐου

2018 και ώρα 20:00 θεατρική παράσταση «Επτά επί
Θήβας» του Αισχύλου, σε μετάφραση Μιχάλη Γκανά και

σκηνοθεσία Ντίνας Αβαγιανού.

Μια παραγωγή της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας με την

συμμετοχή 18 ηθοποιών του θεατρικού εργαστηρίου της

και ζωντανής μουσικής επί σκηνής.

''Κατάρα ή ατομική ευθύνη; Μοίρα ή προσωπική επιλογή;

ὦ θεομανές τε καὶ θεῶν μέγα στύγος,
ὦ πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος''

Κων/νου Παλαιολόγου 1 Ν. Σμύρνη, τηλ. 210 9333702 

«Mατωμένος γάμος»

Οι «Eτερόκλητοι» είναι μια νέα Γλυφαδιώτικη, πολυπρό-

σωπη ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, ιδιωτικής πρωτοβου-

λίας, αποτελούμενη από ‘’εραστές’’ του θεάτρου κάθε

ηλικίας και δάσκαλο τον καταξιωμένο σκηνοθέτη και ηθο-

ποιό Φώτη Πετρίδη.

Ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο μ’ ένα εγχείρημα μεγάλων

προσδοκιών, το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία

Λόρκα «Ματωμένος Γάμος», σε μετάφραση Κώστα Κο-

τζιά, και φιλοδοξούν να παρέμβουν στο πολιτιστικό γίγνε-

σθαι της πόλης.

Επόμενες παραστάσεις στο κινηματοθέατρο «Μελίνα

Μερκούρη» του Δήμου Γλυφάδας στις 12 και 13 Μαΐου,

με ελεύθερη είσοδο.

Σκοπός τους είναι να προσφέρουν μια παράσταση υψη-

λών αξιώσεων, δωρεάν, σε όλους τους θεατρόφιλους πο-

λίτες της Γλυφάδας και όχι μόνο.

«Απάτη σε μαύρο φόντο»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει το εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα θρί-

λερ «Απάτη σε μαύρο φόντο» έως Τετάρτη 16 Μαΐου,

ώρα 9μ.μ. Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Μαρσάλ
Η συναρπαστική αληθινή ιστορία του πιο προσοδοφόρου εγκλή-
ματος στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Καθώς κινδυνεύει να χάσει
την επιχείρησή του λόγω ρευστότητας και αναζητώντας έναν
τρόπο να βγάλει γρήγορα χρήματα, ώστε να μπορέσει να σώσει
τόσο τη δουλειά του, ο Αντουάν, ένας συνηθισμένος άντρας, κα-
ταστρώνει ένα σχέδιο για την κλοπή των φορολογικών κονδυ-
λίων που διανέμει η γαλλική κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας

αναδυόμενης αγοράς...  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

“Σχέσεις Ελλάδος και
Τουρκίας 2018 - Μέρος Β΄”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 17η ΜΑΪΟΥ 2018  στην εκδή-

λωση με θέμα: “Σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας
2018 - Μέρος Β΄”, με ομιλητή τον Γεώργιο Δρακό-

πουλο, καθηγητή επί τιμή Σχολής Ικάρων, στο Ξε-

νοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495). Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. -

Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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Μουσική βραδιά

Το Καλλιτεχνοραμα  προσκαλεί την Κυριακή 13 Μαΐου

στις 9.00 το βράδυ στο Jack's Lounge * Γούναρη 85 Άνω

Γλυφάδα.  Απαγγελία ποιημάτων -  δοκιμίων από την ηθο-

ποιο Γιώτα Αγναντη,  την συγγραφέα  Κατερίνα Βόγλη και

τον επίσης σπουδαίο συγγραφέα Μιχάλη ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ. 

Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με την αγαπημένη μας

Μπεσσυ Αργυράκη!!  Συμμετοχές στο τηλ 6981087117

Ελαχιστη κατανάλωση 15 ευρώ 

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

«Μαζί Ελλάδα - Κύπρο 
σε τραγούδι και χορό»

Η αυλαία των εαρινών εκδηλώσεων του Δήμου 3Β,

θα πέσει στις 19 ΜΑΪΟΥ 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 συν-

διοργάνωση με τη χορωδία της Βουλιαγμένης, όπου

θα συμπράξουν η χορωδία της Κύπρου, τοπικά χορευ-

τικά, και γνωστοί τραγουδιστές.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,

ο τελευταίος των Βυζαντινών,

ο πρώτος των Ελλήνων

Για τον αυτοκράτορα που συνέδεσε τη ζωή και το θά-

νατό του με το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, θα μιλήσει ο καθηγητής

Ιστορικός Σαράντος Καργάκος την Τρίτη 29 Μαΐου

2018 στην αίθουσα “Ιωνία” (παραπλεύρως Δημαρ-

χείου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), ώρα 20.00.  

Εκδήλωση μνήμης της αποφράδας ημέρας της Άλω-

σης της Πόλης (Τρίτη 29 Μαΐου 1453).

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 εκ-

δηλώσεων. 

“OΡΝΙΘΕΣ”
Σάββατο 19/05 19.30 & Kυριακή 20/05 18.00 & 20.00  στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου», (Λεωφ. Μαραθώνος)

θα δοθεί η Θεατρική Παράσταση «ΟΡΝΙΘΕΣ» του  Αριστοφάνη

σε σκηνοθεσία Χάννα Μάυ & διασκευή: Γ.Καλατζόπουλου, από

τη Διασχολική Ομάδα – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Σάββατο  26/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, ώρα 20.00 –

Συναυλία  μαθητών των μουσικών εργαστηρίων Πιάνου, Κι-

θάρας, Βιολιού και Μαντολίνου του Δήμου Παλλήνης

Παρασκευή 1/06 – ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά

20.00 – Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (2 & 3/06 από

11:00-14:00)  με το Παιδικό Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Παλ-

λήνης & Τμήματα Εφήβων - Ενηλίκων Παλλήνης και Γέρακα

21.00 – Εκδήλωση: «ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ»
Τμήματα Μοντέρνων Χορών Δήμου Παλλήνης

Τιμώντας τη Μητρότητα”
στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και

Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Σαρωνικού και η εφημε-

ρίδα Σαρωνικόςnews οργανώνουν γιορτή για τη μη-

τέρα, στις 13 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα

17:30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.

Τα παιδιά των νηπιαγωγείων του Δήμου Σαρωνικού

θα χαρίσουν χειροποίητα δώρα και ευχές στις μαμά-

δες τους.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Μαθητών

του Δήμου θα βραβεύσει την πολύτεκνη μητέρα.

Θα ακουστούν εμπειρίες και θα διαβαστούν μηνύματα

με ευχές.

Παράλληλα θα λειτουργήσει φωτογραφική έκθεση με

τίτλο «Η τέχνη Αγαπάει τις μητέρες».

Θα τραγουδήσει ο ΝΙΚΟΣ ΒΟΛΑΚΟΣ.

Όποιος/α επιθυμεί μπορεί να φέρει την δική του\της

προσφορά για τις μητέρες που έχουν ανάγκη στο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Σαρωνικού.

Είσοδος Ελεύθερη

Μονοήμερη Εκδρομή
Αρχαία Τεγέα, Σπήλαιο Καψια

Ο Εξωραϊστικός σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” ορ-

γανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Αρχαία Τεγέα,

Σπήλαιο Καψια, την ΚΥΡΙΑΚΗ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αναχώρηση  απο το φουρνο Στεργίου (οδός Σωκρά-

τους Βούλα), στις 07.00.   Γευμα στη Νεστάνη.

Πληροφοριες, Δημ. Ζησημόπουλος 6974017018

“Ο κύκλος με την κιμωλία”

Οι “Θεατρίνοι” του Εκπολιτιστικού και Φυσιολατρι-

κού Συλλόγου Χερώματος Βάρης “Ο Νυμφόλη-

πτος” προσκαλούν στην κλασσική θεατρική

παράσταση “Ο κύκλος με την κιμωλία” σε σκηνο-

θεσία Βασιλικής Δέλιου, στις 19 και 20 Μαΐου και

ώρα 8.30μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Βάρης (Αττιδος

7 & Εστίας) Βάρη.

«Αρβανιτιά και Μικρασία
έσμιξαν...»

Ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Μαρκοπούλου-

Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς», σεβόμενος την παρά-

δοση και τους καλλιτέχνες που διασώζουν τη μουσική

μας κληρονομιά, τιμά τους δασκάλους της παραδο-

σιακής μουσικής Νίκο και Γιασεμή Σαραγούδα, στη

μουσικοχορευτική παράσταση – αφιέρωμα «Αρβανι-
τιά και Μικρασία έσμιξαν...», που θα παρουσιαστεί

την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.30 π.μ., στο

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Rabbitlab 2.0: Το 2ο Φεστιβάλ Σύγχρονου

Χορού με βάση την ζωγραφική

Στη φετινή διοργάνωση 13 ομάδες χορού εμπνέονται από

πίνακες του φουτουρισμού και του υπερρεαλισμού.  Παράλ-

ληλα, θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα στον Νίκο Εγγονόπουλο,

ένα πολύπλευρου καλλιτέχνη, εισηγητή του κινήματος του

Υπερεαλισμού στην Ελλάδα. Από  15 - 30 Μαΐου 2018

Το Rabbitlab είναι μία σκέψη που δοκιμάστηκε τον Ιούνιο

του 2017 με μεγάλη επιτυχία, προτείνοντας για πρώτη

φορά ένα φεστιβάλ όπου θα συμμετέχουν ομάδες χορού

των οποίων οι πρότυπες δημιουργίες θα στηρίζονται σε πί-

νακες ζωγραφικής αποκλειστικά.   

Παραλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις, εργαστήρια

και ομιλίες πάνω στο θέμα. 

Τρίτη 15 Μαΐου

21:00 | Ομάδα ΡΑΔΙΑΤΕΡ – Φιλιππία Κοντογιαννακοπούλου

| “Η περίπτωση ενός ονείρου”
22:15 | Βιβή Μπρακουμάτσου | “Αρτηρία”

Τετάρτη 16 Μαΐου

21:00 | Φ /2 – Βαρβάρα Μπαρδακά & Φώτης Τσαλουμάς |

“Εμπειρία Ξένων Σωμάτων|51η”
22:15 | KN – Καρολίνα Θελερίτη & Νικολέτα Κουτίτσα |

“This is not what you see”

Λεπτομέρειες: www.elculture.gr

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας Υπατία προσκαλεί  σε ξε-

νάγηση του αρχαιολογικού χώρου της Βουλιαγμένης την

Κυριακή 13η  Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. Την ξενάγηση

θα κάνει η αρχαιολόγος Μαρία Κασσίμη - Σούτου. 

Θα ξεκινήσουν από τον ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα και την

ιερατική οικία, κατόπιν θα επισκεφθούν το ορφανοτροφείο

το οποίο δώρησε η Σοφία Σλήμαν και τέλος θα επισκεφθούν

το Παρατηρητήριο και τη Φρυκτωρία. 

Καλό είναι να έχετε μαζί σας καπέλο, νερό και κατάλληλα

επίπεδα παπούτσια για περπάτημα. 

Η συνάντηση θα γίνει στην πρώτη είσοδο του Αστέρα Βου-

λιαγμένης στις 10:30. Είσοδος Ελεύθερη.
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Κινδυνεύει 

η Φασκομηλιά!
Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης

Δόγκας στις ερωτήσεις προ ημερησίας, τη Δευτέρα 7/5

στη δημοτική συνεδρίαση του

Δήμου 3Β, ρώτησε το δή-

μαρχο ότι: «Κυκλοφορεί μία
φήμη περί πώλησης της Φα-
σκομηλιάς. Ερωτώ αν εσείς
έχετε κάποια γνώση για το
θέμα».

Μας θορύβησε η απάντηση του δημάρχου  Γρ. Κωνσταντέλ-

λου: «Δεν υπάρχουν φήμες, αν υπήρχαν φήμες θα ήμασταν

όλοι χαρούμενοι. Εδώ υπάρχει επίσημη συνέντευξη του

κεντρικού διαχειριστή της εκκλησιαστικής περιουσίας, του

μητροπολίτη Σαλώνων Αντωνίου, στον Ελ. Τύπο, πριν 15

ημέρες, ο οποίος αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με
Ρώσους επενδυτές, ότι 250 στρέμματα πρέπει να αξιοποι-
ηθούν για να μπορέσουν να εξευρεθούν χρήματα για τα

άλλα 1300 να έχουν ουσιαστική προστασία». 

Και συνεχίζει ο δήμαρχος: «Και επ’ αυτού με το που συ-

νέβη αυτό δήλωσα ότι το θέμα της Φασκομηλιάς ούτε το
συζητάμε ούτε προτιθέμεθα να το συζητήσουμε, ούτε

έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε

είναι ένα Διάταγμα προστασίας της Λίμνης που προστα-
τεύει την ευρύτερη περιοχή, έχουμε 3 Οικοδομικά Τετρά-

γωνα 200 περίπου στρεμμάτων τα οποία έχουν

συντελεστή δόμησης 0,02%.

Όμως, υπάρχει ένα εργαλείο από πλευράς εκκλησίας και

κυβέρνησης το ΕΣΧΑΣΕ, που είναι για τα ιδιωτικά και ημιι-

διωτικά οικόπεδα, όπου μπορούν να αλλάξουν όρους δό-
μησης και χρήσης.
Η μεγάλη δική μας άμυνα είναι το διάταγμα της Λίμνης,

το οποίο με την οποιαδήποτε προσφυγή απαιτηθεί να

γίνει, εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι θα υπάρξουν
πιο δυσμενείς όροι από αυτούς που ορίζει το Διάταγμα
της λίμνης.
Είμαστε τυχεροί που έχουν οριοθετήσει τα Ο. Τετράγωνα

κοντά στο μνημείο της Φύσης που λέγεται λίμνη.
Το μόνο που εμείς μπορούμε να δεχθούμε είναι η δη-
μιουργία εθνικού δρυμού με τις υποδομές τις οποίες
απαιτούνται: περιπατητικού, εκδρομικού χαρακτήρα,
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, ορεινή ποδηλα-
σία» κατέληξε ο δήμαρχος.

Ψύλλοι στ’ αυτιά μας μπήκανε

Εμείς όμως τώρα ανησυχούμε διπλά. Γιατί η Φασκομη-

λιά είναι από μόνη της εθνικός δρυμός και περιπατη-

τική και εκδρομική. Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα

παραπάνω.

«Μεταρρύθμιση του 
συστήματος διακυβέρνησης»

Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με

θέμα: «Μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης»

Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, Νομικός, δι-

οικητικός επιστήμονας (βραβευμένος δύο φορές από την

Αμερικανική Εταιρία Διοικητικής Επιστήμης) και

πρώην μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κυριακή 20 Μαϊου 2018, ώρα 7:00μ.μ., στο Πολιτιστικό

Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β), Λεω-

φόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα

Σε απολογισμό του έτους 2017 της

Δημοτικής Αρχής του Δήμου 3Β, προ-

έβη ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, σε ειδική συνεδρίαση  τη

Δευτέρα 7 Μαΐου. Είναι υποχρεωτική

εκ του νόμου και γίνεται σε Δημοτική

Συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε το έργο της

Δημοτικής Αρχής,  μιλώντας με τη βοή-

θεια της ηλεκτρονικής εικόνας, μια που

όπως λέει ο ίδιος διαμορφώνει τον ηλε-

κτρονικό Δήμο. Παρουσίασε τον επί-

σημο διαδικτυακό τόπο για οργανωμένη

προβολή και έλεγχο των δράσεων του

Δήμου από τους κατοίκους, το  In-

foΔράση. Η διαδραστική αυτή πλατ-

φόρμα επικαιροποιείται καθημερινά και

καταγράφει όλη τη δραστηριότητα του

Δήμου, είτε είναι προμήθειες, υπηρε-

σίες, εκδηλώσεις, μελέτες ή άλλου εί-

δους δράσεις, όπως τόνισε.

Αναφέρθηκε αναλυτικά σε υπηρεσίες

και έργα του Δήμου που είτε έχουν

ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέ-

λιξη και πολλές μελέτες επίσης.

Μίλησε για τον φωτισμό που έχει ξε-

κινήσει στο Δήμο αλλάζοντας τις λάμ-

πες με ιδιαίτερα πιο δυνατό φως. Η

αλλαγή θα είναι καθολική για όλο το

Δήμο, και “στο τελευταίο στενό” όπως

χαρακτηριστικά είπε.

Η Δημοτική Συγκοινωνία που ξεκίνησε

ήδη από τη Δευτέρα 7 Μαΐου με 43

χλμ. δίκτυο και 103 στάσεις και κόστος

200.000 περίπου το χρόνο. Είναι σε

πειραματικό στάδιο και αν εξυπηρετή-

σει τον κόσμο θα διατηρηθεί.

Η Διαχείριση απορριμμάτων προχω-

ράει με το Vita Green και την παρα-

γωγή του εδαφοβελτιωτικού από τα

πράσινα απορρίμματα (κλαδιά και ορ-

γανικά). Η διαχείριση αυτών των

απορριμμάτων ευελπιστεί ο δήμαρχος

να φτάσει στο 30% μέσα σε ένα

χρόνο. “Σε καλό δρόμο”, όπως είπε,

βρίσκεται και η διαχείριση των απορ-

ριμμάτων γενικότερα.

Σύστημα Novoville, άμεσης καταγρα-

φής προβλημάτων. Μίλησε για 6.522

συνολικές αναφορές από κατοίκους

κατευθείαν στο σύστημα και του τηλε-

φωνικού κέντρου, τα οποία προωθήθη-

καν και τακτοποιήθηκαν, όπως είπε.

Στην παραλία Καβουρίου και στις καν-

τίνες έχουν τηρηθεί όλες οι προδια-

γραφές, χωρίς καμμία επιπλέον

επέκταση, όπως ανέφερε.

Για αναπλάσεις πλατειών στη Μηλα-

δέζα 2,5 εκατομμ. € στη Βουλιαγμένη

1 εκατομ €, στη Βούλα στην κεντρική

πλατεία και όχι μόνο. 

σ.σ. πολύ ανάπλαση και πολλά εκα-

τομμύρια σ’ αυτές τις πλατείες που

βλέπουμε ένα ράβε ξήλωνε....

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Για άλλη μια φορά το παραλιακό μέ-

τωπο της Βούλας, βρέθηκε στο “μάτι

του κυκλώνα”, αφού η εταιρεία “φάντα-

σμα” ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταιρεία Εκμε-

τάλλευσης Κτήματος Βούλας), που

βρίσκεται υπό εκκαθάριση πάνω από 50

χρόνια(!!!) και άγνωστη στο ευρώ κοινό

μέχρι το 2011, που ανέλαβε τον καλλι-

κρατικό Δήμο 3Β ο τότε δήμαρχος Γρ.

Κασιδόκωστας και γνωστοποίησε το

θέμα, διεκδικεί γη και ύδωρ... 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΜΕΕΚΒ

διεκδικεί ένα μεγάλο κομμάτι του πα-

ραλιακού μετώπου της Βούλας (από

το Ασκληπιείο μέχρι το ΝΑΟΒ) και

βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το

Δήμο αρχικά και την ΕΤΑΔ σήμερα. 

Εκτοτε ακούμε για δίκες και νέες

δίκες επιτυχίες και αποτυχίες του

Δήμου και ο χορός καλά κρατεί.

Βέβαια τα “λεφτά είναι πολλά” και τα

“κοράκια” ακόμη περισσότερα. Και

κατά έναν περίεργο τρόπο όπου διεκ-

δικείται δημόσια γη από ιδιώτες, στα

δικαστήρια, συνήθως κερδίζουν οι

ιδιώτες!!!

Αυτή την εβδομάδα μάθαμε λοιπόν

ότι την απόφαση που είχε κερδίσει

στο Εφετείο το δημόσιο και ο Δήμος,

μετά από προσφυγή της ΜΕΕΚΒ

στον Αρειο Πάγο, επεστράφη στο

Εφετείο για να δικαστεί εκ νέου. Δεν

έχουμε στα χέρια μας την απόφαση,

ούτε και ο Δήμος, όπως απάντησε

στην υπογράφουσα ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος σε ερώτησή της στη

συνεδρίαση της 7/5/18 με τον απολο-

γισμό του Δήμου, όπου ζήτησε να

γίνει μία συνεδρίαση ενημέρωσης

της σχετικής υπόθεσης, κάτι που ζή-

τησαν και σύμβουλοι της μειοψηφίας.

O δήμαρχος απάντησε ότι σήμερα ο
μόνος που έχει δυνατότητα να αντι-
δικεί με τη ΜΕΕΚΒ είναι η ΕΤΑΔ. Και
ο δήμος εκείνο που κάνει είναι να πα-
ρέχει όσο το δυνατόν περισσότερα
στοχεία ούτως ώστε να μπορεί να
κερδίζει τα δικαστήρια. Το δικαστήριο
το κέρδισε η ΕΤΑΔ στο Εφετείο. Η
ΜΕΕΚΒ προσέφυγε στον Άρειο Πάγο
και ο Αρειος Πάγος ανέπεμψε την

απόφαση πάλι στο Εφετείο για τυπι-
κούς λόγους. “Ποιοι είναι οι τυπικοί
λόγοι θα τους μάθουμε σε λίγο
καιρό”. Οσον αφορά την ενημέρωση
προχωράμε με μεγάλη διακριτικό-
τητα γιατί πράγματα που ακούστηκαν
εδώ σε δημοτικό συμβούλιο, τα εί-
δαμε σε δικογραφία της ΜΕΕΚΒ.

Όσον αφορά το καφέ Νότος έχει τε-

λεσιδικήσει υπέρ του Δήμου, η απαί-

τηση της ΜΕΕΚΒ, για 12 εκατ. €.

Η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σο-

βαρή για τη Βούλα, γιατί αν χάσει το

παραλιακό της μέτωπο θα αλλάξει

τελείως ο χαρακτήρας της πόλης.

Φανταστείτε οικοδομές εκεί που σή-

μερα κάνετε περίπατο... Θα είναι μία

τραγική εξέλιξη...

Αννα Μπουζιάνη

Η εταιρεία “φάντασμα” ΜΕΕΚΒ ξαναχτύπησε
Πέτυχε αναίρεση απόφασης στον Αρειο Πάγο για την παραλία Βούλας
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δύο έργα ύδρευσης 

εγκρίθηκαν από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο

Δύο σημαντικά έργα ύδρευσης για τον Δήμο Ωρωπού συ-

νολικού προϋπολογισμού 2.925.200,00€ (με ΦΠΑ) εγκρί-

θηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής την Πέμπτη 10 Μαΐου, κατόπιν εισήγησης του Αν-

τιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου. 

Πρόκειται για τα έργα: 

α). «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό

του Δήμου Ωρωπού» 1.525.200,00€ (με ΦΠΑ). 

Ο οικισμός του Βαρυκού διαθέτει σήμερα πλήρες δίκτυο

ύδρευσης, που κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1970,

το μεγαλύτερο μέρος του οποίου τοποθετήθηκε κάτω

από τη στάθμη της θάλασσας. Με την πάροδο του χρό-

νου, την επιχωμάτωση της περιοχής και την κατασκευή

δρόμων οι αγωγοί ύδρευσης βρέθηκαν σε βάθος από 1,5

έως 2,0 μ. κάτω από την τελική στάθμη αυτών. Σήμερα το

δίκτυο εμφανίζει εκτεταμένες διαβρώσεις και μεγάλες

διαρροές που υπερβαίνουν τα 2.000 κ.μ. την ημέρα.  

β). «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής

Ποσειδωνίας – Κυψέλης παραλιακής ζώνης Καλάμου»

προϋπολογισμού 1.400.000,00€ (με ΦΠΑ).

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στη συνεδρίασή

του 10/5/18, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η κα-

τάθεση του Σχεδίου Νόμου Κλεισθένης Ι «ανοίγει εκ
των πραγμάτων μια συζήτηση που ως βάση μπορεί και πρέ-
πει να έχει μόνο τις ανάγκες τις Αυτοδιοίκησης, η κάλυψη
των οποίων περνάει μέσα από την ικανοποίηση των κατα-
τεθειμένων σκέψεων και προτάσεων».

Γράφει μεταξύ άλλων στο Ψήφισμα: 

Το Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση που δόθηκε για δια-

βούλευση, επιχειρεί να παρέμβει στο υπάρχον προβλημα-

τικό θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη. Ένα πλαίσιο που δεν

έλυσε αλλά πρόσθεσε καινούργια προβλήματα στον χώρο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρ’ όλα αυτά, το εύρος των επιχειρούμενων αλλαγών δεν

είναι τέτοιο που να διαμορφώνει ένα νέο ριζικά αναθεωρη-

μένο θεσμικό πλαίσιο ώστε να απαντάει στις ανάγκες της

κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δεν ανατρέ-

πει το υφιστάμενο μοντέλο των μονοπρόσωπων εκπροσω-

πήσεων.

Την ίδια στιγμή εισάγει την απλή αναλογική που ακόμη και

σε αυτή της τη μορφή, αποτελεί δημοκρατική τομή κόντρα

στο υφιστάμενο πλειοψηφικό σύστημα που φαλκιδεύει τη

λαϊκή ψήφο.

Ως Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρούμε ότι η κοινή αντιμε-

τώπιση των 2 βαθμών Αυτοδιοίκησης δεν λαμβάνει υπόψη

της, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε βαθμού.

Τα κεντρικά στοιχεία μιας μεταρρύθμισης που θα ανταπο-

κρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της  Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, θα πρέπει να:

1.  Εξασφαλίζουν θεσμικά τη διάκριση των σχέσεων μεταξύ

κρατικού και τοπικού/αυτοδιοικητικού, προωθώντας παράλ-

ληλα τις αναγκαίες αλλαγές μέσω της Συνταγματικής ανα-

θεώρησης.

2. Οδηγούν στην κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην Αυτοδι-

οίκηση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. 

3. Δρομολογούν την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οι-

κονομικής Αυτοτέλειας, του οποίου η δομή και οι αρμοδιό-

τητες έχουν μονόπλευρη και παρεμβατική λειτουργία και

στοχεύουν στην επιτροπεία των Περιφερειών. 

4. Προωθούν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την ενί-

σχυση των Περιφερειών με πόρους και προσωπικό, κατ’

εφαρμογή και των Συνταγματικών προβλέψεων.

5. Επιλύουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα των Περιφε-

ρειών, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και θέματα που

αφορούν την οικονομική τους αυτοτέλεια.

6. Ενισχύουν την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση μεταξύ

άλλων με τη θέσπιση διαδικασίας εκλογής των χωρικών αν-

τιπεριφερειαρχών.

7. Επιτρέπουν την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών

αναγκών (ανθρωπιστική κρίση, προσφυγικό κ.α.), και την

αξιοποίηση των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων (τε-

χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών).

8. Εξειδικεύουν περαιτέρω τις Μητροπολιτικές λειτουργίες

σε ό,τι αφορά στη θεσμική τους υπόσταση και το περιεχό-

μενο και τη βαρύτητα αυτής της έννοιας στην άσκηση πο-

λιτικής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει η

αναθεώρηση του άρθρου 102 του Συντάγματος, το οποίο

πρέπει να περιλαμβάνει την καθιέρωση Μητροπολιτικών

Αυτοδιοικητικών θεσμών στα μεγάλα πολεοδομικά συγκρο-

τήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

9. Αντιμετωπίζουν τις πιεστικές ανάγκες του χωροταξικού

ζητήματος που αφορούν τον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Θεωρούμε ότι  η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να λειτουργήσει

ως ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής των πο-

λιτών.

Η υποτίμηση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης που υπάρχει

όχι αδικαιολόγητα, εξαιτίας φαινομένων μεταφοράς του

κεντρικού πολιτικού σκηνικού στα τοπικά πράγματα, θα έχει

ως φυσικό αποτέλεσμα το τέλος ενός δυνάμει λαϊκού θε-

σμού.

Δυστυχώς, σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι ηγε-

σίες των συλλογικών της οργάνων (ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ), που

αρνούνται πεισματικά να συνεισφέρουν στη δημόσια συζή-

τηση με ουσιαστικές και πολιτικές προτάσεις για έναν νέο

Αυτοδιοικητικό Νόμο-Πλαίσιο. Αμφότερες έχουν επιδοθεί

σε μία κεντρικοπολιτικού και μικροκομματικού ή μικροπα-

ραταξιακού χαρακτήρα αντιπαράθεση γύρω από το εκλο-

γικό σύστημα και δεν αρθρώνουν ούτε λέξη για όλα τα

υπόλοιπα μείζονα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης που δεν πε-

ριλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο.

Εν κατακλείδι, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θεωρεί

πως η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου ανοίγει εκ των πραγ-

μάτων μια συζήτηση που ως βάση μπορεί και πρέπει να έχει

μόνο τις ανάγκες τις Αυτοδιοίκησης, η κάλυψη των οποίων

περνάει μέσα από την ικανοποίηση των ανωτέρω κατατε-

θειμένων σκέψεων και προτάσεων.

Την προώθηση ένταξης 16 Δήμων

της Αττικής στο πρόγραμμα WiFi for

Europe (WiFi 4eu) μέσω του οποίου

θα αναπτυχθούν δίκτυα WiFi σε πο-

λυσύχναστους χώρους, όπως, πλα-

τείες, πάρκα, δημόσια κτίρια, κ.α., με

δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο

διαδίκτυο, ανέλαβε η Περιφερειακή

Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) με

απόφαση που ελήφθη στην τελευ-

ταία συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της.

Ήδη, η προγραμματική σύμβαση με-

ταξύ της Π.Ε.Δ.Α., των 16 Δήμων και

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υπεγράφη

και δρομολογήθηκε η διαδικασία

σύνταξης των μελετών, βάσει των

οποίων θα διεκδικηθεί η χρηματοδό-

τηση για κάθε Δήμο χωριστά.

Αναφερόμενος, ο Πρόεδρος της

Π.Ε.Δ.Α., Γιώργος Ιωακειμίδης κατά

τη διάρκεια ενημέρωσης των 16 Δη-

μάρχων στη σκοπιμότητα και τις προ-

κύπτουσες ωφέλειες ένταξης των 16

Δήμων της Αττικής στο πρόγραμμα

WiFi for Europe το οποίο, εξελίσσε-

ται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του

Gigabit 2015», τόνισε, ότι, «ζούμε
στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας
και έχουμε υποχρέωση να αξιοποι-
ούμε κάθε επόμενο βήμα της προς
όφελος των συνδημοτών μας. Οι 16
Δήμοι που ανταποκρίθηκαν στην

πρόσκληση της Π.Ε.Δ.Α. στερούνται
του εξειδικευμένου προσωπικού ή οι
υπηρεσίες τους είναι υποστελεχωμέ-
νες και χαιρόμαστε γιατί ως συλλο-
γικός φορέας εκπροσώπησης τους,
μπορούμε να συμβάλλουμε στην
υλοποίηση ενός τόσο, σημαντικού
έργου.»
Ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με

την επισήμανση ότι, «το Εθνικό Κέν-
τρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης με το οποίο ξεκινήσαμε τη
συνεργασία μας, είναι ένας αξιόπι-
στος δημόσιος ερευνητικός φορέας
και ευελπιστούμε να ανταποκριθεί με
επάρκεια στην επιτυχή ολοκλήρωση
του έργου.»

Από πλευράς του Εθνικού Κέντρου

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-

ξης, μίλησε ο Διευθυντής του, Δημή-

τρης Τζοβάρας, ο οποίος και

απάντησε σε σειρά ερωτήσεων και

επισημάνσεων των 16 Δημάρχων.

Οι Δήμοι που συμμετέχουν στη διεκ-

δίκηση ένταξής τους στο Πρόγραμμα

είναι:

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ραφήνας

- Πικερμίου, Γαλατσίου, Ωρωπού, Σα-

ρωνικού, Βύρωνος, Μεγαρέων, Μάν-

δρας - Ειδυλλίας, Κερατσινίου -

Δραπετσώνας, Σαλαμίνας, Περάμα-

τος, Πετρούπολης, Ηρακλείου,

Ασπροπύργου, Αίγινας, Σπετσών.

«Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολο-
γίας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο ανα-
γνωρίζεται ως δικαίωμα όλων των
πολιτών, ανεξάρτητα από τον τόπο
διαμονής ή το εισόδημά τους. Με
την υποστήριξη της Π.Ε.Δ.Α. και του
Ε.Κ.Ε.Τ.Α., αξιοποιούμε μια σημαν-

τική ευκαιρία για να ενισχύσουμε την
ψηφιακή υποδομή του Δήμου Σαρω-
νικού, να βελτιώσουμε την καθημερι-
νότητα των δημοτών μας και να
εξασφαλίσουμε συνθήκες ισότιμης
συμμετοχής στην ψηφιακή κοινω-
νία», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος

Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης.

* Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Ανάπτυξης  είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από

το Υπουργείο Παιδείας.

Δωρεάν WiFi για 16 δήμους της Αττικής

Με δικές του προτάσεις το Περιφερειακό Συμβούλιο 

για το νομοσχέδιο της Τ.Α.  “Κλεισθένη 1”
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Μάης ο μήνας, μήνας και ερωτικός και η σχετική η ποίηση  στο

παρόν άρθρο βυθίζεται σε σκεπτικισμό  στην κοινωνική φιλο-

σοφία της ζωής.  Η Βιλιτώ  σήμερα  24 αιώνες πριν, μέσα από

τα ποιήματά της,  έρχεται  και μας δίνει τη βιογραφία της. 

Φαίνεται να γεννήθηκε γύρω στον 10ο π.Χ.  αιώνα σε κάποιο

μικρό χωριό, της  Παμφυλίας  στους  πρόποδες του  Ταύρου.

Τον τάφο της βρήκε τυχαία ο αρχαιολόγος  Heim στα ερείπια

της  αρχαίας Αμαθούντος της Κύπρου.  Δεν είχε συληθεί.   

Μέσα  βρέθηκαν τα ποιήματά  της χαραγμένα  σε πλάκες και

στη σαρκοφάγο της σκαλισμένα τρία επιτάφια επιγράμματα.

Στις σκόνες του χρόνου ο κιτρινόλευκος σκελετός της  διαλύ-

θηκε μόλις τον άγγιξαν.  Ήταν ολόγυμνος, στολισμένος με

χρυσά κοσμήματα. Σιμά του, ένας ασημένιος καθρέφτης,

μπουκαλάκια για αρώματα, που μύριζαν ακόμα. Ακόμα μικρο-

αντικείμενα γυναικείου  καλλωπισμού. 

Στα ποιήματα  διαβάζεται η ζωή της. Τα παρεμβάλλω αποσπα-

σματικά.  Η Βιλιτώ ήταν μια ποιήτρια. Ήταν και στο επάγγελμα

εταίρα.  Πατέρα  δεν είχε γνωρίσει. Ήταν ΄Ελληνας. Η μάνα

της  ήταν  από τη Φοινίκη,  και το “Βιλιτώ”, το όνομά της και

αυτό φοινικικό. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο ένα  επιτάφιο

επίγραμμα.  Για την οικονομία του χώρου, επιλεκτικά σήμερα

δίνεται ο στίχος της:  [Η μητέρα μου με λούζει στο σκοτάδι,

με ντύνει  στον ήλιο και με χτενίζει κοντά στον λύχνο.  /  Μα

όταν βγαίνω έξω με το φεγγάρι, σφίγγει τη ζώνη μου δένον-

τας την με δυό κόμπους, και μου λέει:  “Χόρευε με τα παιδιά.

Απόφευγε τα λόγια των παλικαριών και να φοβάσαι τις συμ-

βουλές της χήρας….”]   

Παιδικά της χρόνια που δεν τα χάρηκε ποτέ. Ολημερίς έβοσκε

τα πρόβατα και όταν γύριζε την περίμεναν οι δουλειές στο

σπίτι μαζί και το μαλλί που έπρεπε να γνέθει. 

[Εγώ βγάνω μαλλί από τα ξανθά νώτα των προβάτων, για να γε-

μίσω τη ρόκα μου και κλώθω. Οι ώρες μου  κυλάνε αργά-αργά...   /

Έχω μαύρα μαλλιά χυμένα επάνω στις πλάτες μου, κι ένα μικρό

σκουφάκι. /  Οι γερές μου κνήμες γυαλίζουν στο ήλιο. Αν κατοι-

κούσα στην πολιτεία, θε ‘νάχα  χρυσά κοσμήματα, χρυσοκέντη-

τους  χιτώνες και ασημένια παπούτσια. /  Κοιτάζω τα γυμνά μου

πόδια μέσα στα σκονισμένα κουντούρια;; τους].

Τραγουδούσε στο κοπάδι, στο νερό της πηγής, υμνούσε τη

φύση. Μέχρι που γνώρισε κάποιον  όμορφο βοσκό,  τον Λύκα. 

[Φύσηξε κατά μένα μέσα στο χέρι του λέγοντας «Πάρε το

φιλί»].

….Έβαλα τις φωνές και έκλαψα τόσο πολύ που έτρεξε η μάνα

μου… Έκλαιγα…  «Με εφίλησε», είπα. «Με φίλησε και αυτή

και με πήρε στην αγκαλιά της»]….

Αργότερα [όταν ξαναγύρισε – ο Λύκας – έκρυψα το πρόσωπό

μου με τα δυό μου χέρια: “Μη φοβάσαι τίποτε”, μου είπε.

“Ποιός είδε το φιλί μας;  Ποιός μάς είδε; Η νύχτα; Το φεγγάρι;”]

[Και επήρε φίνο πηλό ζυμωμένο μέσα στο νεράκι το δροσερό,

και αλαφρό. Όταν το έσφιξε επάνω στο δέρμα μου νόμισα πως

θα λιποθυμήσω. Τόσο ήτανε κρύο αυτό το χώμα. Από το τυπω-

μένο στήθος μου έφτιαξε μια κούπα στρογγυλεμένη κι αφα-

λωτή. Την έβαλε να ξεραθεί στον ήλιο και την έβαψε με

πορφύρα και ώχρα στίβοντας άνθη ολόγυρα.] 

[Άλλες γυναίκες ντύνονται μ’ άσπρο μαλλί. Άλλες φορούν με-

τάξι και χρυσάφι. Άλλες στολίζονται με λουλούδια και πράσινα

φύλλα και με τσαμπιά σταφυλιών. /  Εγώ δεν ξέρω παρά να ζω

γυμνούλα. Αγαπημένε μου πάρε με όπως είμαι. Χωρίς φόρεμα,

χωρίς κοσμήματα, χωρίς σαντάλια. Να η Βιλιτώ ολάκερη.

…Πάρε με έτσι όπως μ’ έκαμε η μάνα μου μέσα σε μια νύχτα

μακρινού έρωτα. Κι αν σ’ αρέσω μη ξεχάσεις, να μου το πεις].

Αλλά μάς είδε [το φεγγάρι, και τα αστέρια και η αυγούλα. Το

φεγγάρι κοιτάχτηκε μέσα στη λίμνη και τόπε στο νερό κάτω

από τις κλαίουσες. Το νερό της λίμνης το ψιθύρισε στο κουπί.

Και το κουπί το μαρτύρησε στη βάρκα.  Αλιά μου, Αλιά μου αν

τέλειωνε ως εδώ. Μα ο ψαράς το είπε σε μια γυναίκα. 

«Ο ψαράς το είπε σε μια γυναίκα, ο πατέρας μου, η μάνα μου,

οι αδερφάδες μου, όλη η Ελλάδα  θα το μάθει»]. 

Η Βιλιτώ το τραγούδι της το παράτησε, μόλις αυτός την

άφησε. Την άφησε όταν έμαθε  πως περιμένει παιδί. [Ένας πέ-

πλος από κορδέλες στολίζουν τις κνήμες μου. Βλέπετε έχουν

αίμα. Μα τον Απόλλωνα αυτό έγινε χωρίς να το θέλω .Αντι-

στάθηκα όσο μπορούσα. Αλλά ο άντρας που αγαπά είναι δυ-

νατότερός μας...]. 

‘Ηταν τότε  στα δεκαπέντε - δεκαέξι της χρόνια. Ένα φοβι-

σμένο  πουλί  χωρίς κλαρί να κουρνιάσει.  Παράτησε το μωρό,

έφυγε και  δεν το ξαναείδε. [Κοιτάζω την αδειανή θέση, το

έρημο δάσος,  την πατημένη γη και δαγκώνω τις γροθιές μου

τόσο που ματώνουν και πνίγω τις κραυγές μου μέσα στα

χόρτα. ...Αλίμονο. Πόσα άνθη επάνω στη γη, σπλαχνιστείτε τα

πεσμένα λουλούδια. Δεν πρέπει να τα σαρώσουν και να τα

ανακατώσουν με το βόρβορο. Αλλά να τα φυλάξουν με τις μέ-

λισσες]. 

Άφησε την Παμφυλία που γεννήθηκε  και πέρασε στη Λέσβο. 

Η  Λέσβος και εκείνα τα χρόνια γεφύρωνε το  σκαλοπάτι  για

Ελλάδα.  Στον χώρο, τού “πάρε – δώσε” της αγοράς του νη-

σιού,  μέσα και η σάρκα, στο χρυσωμένο χέρι.  

Η Βιλιτώ στη Λέσβο γνωρίζει την Ψάπφα, δηλαδή την   Σαπφώ,

την  ποιήτρια. Τότε ήταν που [το ποταμάκι ξεράθηκε σχεδόν.

Οι μαραμένοι σκίνοι πεθαίνουν μέσα στο βόρβορο], γράφει σε

στίχο της η Βιλιτώ. 

Η Σαπφώ  την εκπαιδεύει σε χορό, τραγούδι και προφανώς την

μυεί στην τεχνική τού  έρωτα. Του όποιου  προφανώς  έρωτα. 

[Τρίβω τα μάτια μου. Νομίζω πως ξημέρωσε. Ποιός είναι κοντά

μου; Είχα ξεχάσει. Πόσο ντρέπομαι. Σε ποιά χώρα έφτασα και

ποιό είναι αυτό το νησί που νοιώθουν έτσι τον έρωτα;   Ξαπλω-

μένη αν  δεν ήμουν κατάκοπη θα φανταζόμουν πως ονειρεύο-

μαι. Ποιά είναι τώρα δίπλα μου; Μπορεί αυτή να είναι η

Ψάπφα;… Κοιμάται. Είναι αληθινά ωραία μ’ όλο που έχει τα

μαλλιά της  κομμένα σαν τα μαλλιά των αθλητών, με αυτό το

παράξενο πρόσωπο, αυτό το στήθος το αντρίκιο, αυτά τα

γοφιά τα στενά]. 

Αργότερα “κάποιες” την οδήγησαν στον  “οίκο” τον “Ιδιόκτητο”

που γράφει ο Παπαδιαμάντης. Ήταν εκεί και άλλες κοπέλες

νέες και μικρές. Μιά πιο μεγάλη της είπε: [«-Έλα δω μικρούλα

μου». Μα εγώ στεκόμουν μακρυά. Ξανά είπε: «Μα φοβάσαι;

Κοντοζύγωσε. Αυτά τα παιδιά, τα μικρά κορίτσια σε αγαπάνε.

Θα  μάθουν εκείνο που δεν ξέρεις. Το μέλι των γυναικείων χα-

διών… Ο άντρας είναι άγριος, ορμητικός. Τον γνώρισες χωρίς

άλλο. Να τον μισήσεις»]. 

Η  παμφυλιανή Βιλιτώ, ανοιχτή  και πρόθυμη μαθήτρια προς τα

τοιαύτα, γρήγορα μαθαίνει. Μαθαίνει να φτιασιδώνεται, να καλ-

λωπίζεται, να γίνεται πιο ωραία και ποθητή, καλή στο αρχαι-

ότερο επάγγελμα και όχι μόνο. Γράφει όχι απλό στίχο, αλλά

ποίηση καθαρά ερωτική. Είναι  ποιήτρια του 10ου π.Χ. αιώνα. 

[Άμα μπει κανένας στην κάμαρά μου,  όποιος και νά ‘ναι. Πόσο

ευτυχισμένη γίνεται μια εταίρα. Τον λέω Άδωνι, Άρη, Ηρακλή   ή

και γέροντα των θαλασσών, αν τα μαλλιά του είναι ασημένια. Και

τότε  ποιά η υπερηφάνεια για την αλαφρόμυαλη νιότη.

Αν δεν είχα αύριο να πληρώσω τον ανθοπώλη μου και τον χρυ-

σοχόο μου και αυτός μού άρεσε, πόσο θα ήθελα να του πω «Δεν

θέλω το χρυσάφι σου. Είμαι η σκλάβα σου η βαλαντωμένη»]

Και αργότερα όταν μένεις με τον εαυτό της μοναχή  [τράβηξε

το φτιασίδι από το μάγουλο σου, τον ιδρώτα της κοιλιάς, τη

θύμηση της νύχτας].

Τέλος πάντων η Βιλιτώ τραυματισμένη από το έτερο φύλο,

φτάνει στη στιγμή και ερωτεύεται  μια μικρή, την Μνασιδίκα. 

[Ήμουν άλλοτε ερωτευμένη με την ομορφιά των νέων παλικα-

ριών κι η ανάμνηση από τα λόγια τους  μια φορά ξυπνή με κρα-

τούσε. Θυμάμαι  πως χάραξα ένα όνομα στη φλούδα κάποιου

πλατάνου, θυμάμαι πως άφησα ένα κομμάτι από τον χιτώνα

μου σε ένα δρόμο που πέρναγε κάποιος. Σήμερα μόνη η Μνα-

σιδίκα και παντοτεινά με κατέχει. Άς δεχτεί για θυσία, την ευ-

τυχία εκείνων που άφησα για χάρι της. 

...Εμπήκε μέσα και παθητικά με τα μάτια μισοκλεισμένα ένωσε

τα χείλη της με τα δικά μου. Οι γλώσσες μας γνωριστήκανε.

Ένα από τα γόνατα μου ανέβαινε λίγο-λίγο  ανάμεσα στους

ζεστούς μηρούς της, που υποχωρούσαν όπως σε εραστή... Με

τα παράφορα μάτια της μού έδειχνε το κρεβάτι, αλλά δεν εί-

χαμε το δικαίωμα να αγαπηθούμε προτού τελεστεί ο γάμος

μας και χωριστήκαμε απότομα.  

Το πρωί δόθηκε το γαμήλιο πρόγευμα στο σπίτι της Αγαλανθί-

δος που την είχε παραδεχτεί για μητέρα της.  Η Μνασιδίκα

φορούσε άσπρο πέπλο κι εγώ χιτώνα αντρικό…  Πήρα  τη Μνα-

σιδίκα πιάνοντάς την κάτω από τους ώμους και τα γόνατα, και

περάσαμε το κατώφλι γεμάτο ρόδα.

...Κάτω από τα μαλλιά σου κρύβεις τα υγρά μάτια σου, το

στόμα σου το σαλευτικό και τα κόκκινα άνθη των αυτιών σου.

Αλλά τίποτε δε θα εμποδίσει το βλέμμα μου, ούτε τη ζεστή

ανάσα του φιλιού. Γιατί μέσα στο μυστικό του κορμιού σου,

είσαι συ Μνασιδίκα αγαπημένη που κρύβεις το άντρο των Νυμ-

φών για το οποίο μιλά ο γερο - Όμηρος το μέρος που υφαίνουν

οι Ναϊάδες τα πορφυρένια πανιά τους].

Και τώρα ο στίχος έρχεται και τρέχει τολμηρά, τρέχει  στο στή-

θος  της Μνασιδίκας [παίζω μαζί τους, τους κάνω ευχαρί-

στηση.  Τα λούζω με γάλα….   τα μεταξωτά μαλλιά μου με τα

οποία τα σφουγγίζω ευχαριστούν τις μικρές ρώγες τους. Τα

χαϊδεύω, τα κοιμίζω μέσα στο μαλλί... Δος μου το χέρι σου

είναι ζεστό. Σφίξε το δικό μου και μην τ’ αφήνεις.  Τα χέρια κα-

λύτερα από τα στόματα ενώνονται… Είμαστε πιο κοντά η μιά

με την άλλη. Πιο οικείες, πιο λεύτερες, πιο γυμνές. Μέσα στο

ίδιο πουκάμισο. Τίποτε στον κόσμο, ούτε η λάμπα ακόμη δεν

μας είδε εκείνη τη νύχτα. Ποιά από τις δυό αγαπήθηκε, εκείνη

μόνο κι εγώ θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά οι άνθρωποι δε

θα μάθουν  ποτέ και τίποτε]. 

Ο έρωτας αυτός κρατάει δέκα χρόνια. Η Μνασιδίκα την εγκα-

ταλείπει.  

[Θα αφήσω το κρεβάτι όπως τ΄άφησε εκείνη χαλασμένο και

αναστατωμένο για να μείνει  το σχήμα του κορμιού της απο-

τυπωμένο κοντά στο δικό μου... Αλλά  εκείνο που δεν θα αγ-

γίξω ποτέ με το δάχτυλο, είναι ο καθρέφτης που είδε τις

ολόζεστες μελανιές της….]. 

Η  Βιλιτώ τώρα για να συνεχίσει να ζει φεύγει για  Κύπρο σέρ-

νοντας στην ψυχή της τον καινούργιο πόνο. Και για να ξεχά-

σει, ώριμη ηλικιακά τώρα, [δεν έζησα ακόμη πέντε οχτάδες

χρόνια], γράφει. Τώρα πληρώνει και αγοράζει καινούργιους

έρωτες, ξεσπώντας σε ανήλικες  σκλάβες. 

Μια προαγωγός τής φέρνει για πούλημα μια σκλάβα δεκαεξά-

χρονη από τις Σάρδεις. «Αν δεν τη θέλεις, μού τη ζητά επίμονα

η Ψάπφα. Θέλω  γι’ αυτή είκοσι μνας.  Η μικρή δεν έχει το ταίρι

της στον κόσμο. Είναι μαζί άνδρας και γυναίκα. Το στήθος και

η φωνή σε ξεγελάνε». Η Βιλιτώ την αγοράζει  και στην αγκα-

λιά της με αναφιλητά θυμάται την Μνασιδίκα. 

Στο πρώτο επιτάφιο της σαρκοφάγου εντυπωσιάζει όταν γρά-

φει μαζί με  το γενεαλογικό της  και ότι η μάνα της την έβαζε

να διαβάζει τη Βίβλο!!! Στο άλλο επιτάφιο πάλι στη σαρκοφάγο

[αν ήμουν εταίρα, τι το αξιοκατάκριτο;  Ξένε η μητέρα των πάν-

των μας οδηγεί]. Στο τρίτο και τελευταίο: [Ξένε μη με κλάψεις

εσύ που σταματάς. Μού έκαναν όμορφη κηδεία. Έβαλαν στον

τάφο μου, τον καθρέφτη μου, τα  περιδέραιά μου. Και τώρα

περιφέρομαι στα ωχρά λιβάδια του ασφόδελου,  σκιά αψηλά-

φητη. Και η ανάμνηση της επίγειας ζωής μου είναι η χαρά της

ζωής μου της υποχθόνιας]. 
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κορναράκης 

του μάνθου

Βιλιτώ, η αρχαία ποιήτρια
σε στίχο άκρατου ερωτισμού
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Ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα των ανθρώπων, είναι το να επι-

θυμούν να επιβάλουν την  θέλησής τους σε άλλους ανθρώ-

πους, γιατί τότε νιώθουν απελευθερωμένοι και

εξουσιαστές, ενώ χρησιμοποιούν πολλές και διαφορετικές

μεθόδους, οι οποίες καταλήγουν συνήθως σε αιματοκυλί-

σματα και καταστροφές!!

Μια από αυτές τις μεθόδους είναι και η προπαγάνδα, η

οποία έχει εξαναγκαστικό χαρακτήρα, όπως και η εξουσία

και περιορίζει την ελευθερία αυτών προς τους οποίους

απευθύνεται!!!

Η προπαγάνδα περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους, με τις

οποίες επηρεάζονται και ελέγχονται οι πράξεις, οι σκέ-

ψεις, οι απόψεις και γενικά όλες οι συμπεριφορές των αν-

θρώπων στους οποίους στοχεύει!! Για την επιτυχία τού

επιδιωκόμενου σκοπού της η προπαγάνδα χρησιμοποιεί

τον λόγο, -γραπτό και προφορικό-, διάφορα σύμβολα, που

τα περισσότερα είναι κλεμμένα από τον αρχέγονο ελλη-

νικό πολιτισμό, όπως ο αγκυλωτός σταυρός, ο δικέφαλος

αετός που ήταν σύμβολο του Δία, ο σεληνιακός μηνίσκος

με ένα αστέρι, που ήταν χαραγμένα σε κέρματα των Ελ-

λήνων της Φρυγίας στη Μικρά Ασία και οι οποίοι ήταν άποι-

κοι από την αρχαία Αρκαδία και φόραγαν ένα ιδιόρρυθμο

σκούφο, ο οποίος έγινε σύμβολο, δεκάδες χιλιετίες αργό-

τερα, της Γαλλικής Δημοκρατίας κ.α.!    

Η προπαγάνδα για να πετύχει τα επιδιωκόμενά της, προ-

σπαθεί να κάνει πλύση εγκεφάλου σε αριθμό ή σε σύνολο

ανθρώπων, σε ότι αφορά μία κατάσταση ή ένα αντικείμενο

ή ένα γεγονός ή μία ιδέα, τα οποία τα εμφανίζει και τα προ-

βάλλει με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταφέρει να αλλάξει το

μέχρι πρότινος σκεπτικό του κοινού, προς δικό της όφε-

λος!!!

Συνυφασμένη  της προπαγάνδας, με την διάδοση των πε-

ποιθήσεων, των αντιλήψεων και των τρόπων διαγωγής της,

είναι η εξουδετέρωση κάθε πνευματικής και ηθικής αντί-

στασης του δέκτη, ο οποίος θα γίνει πλέον ένα από τα θύ-

ματά της, χωρίς ικανότητες να κρίνει ορθολογιστικά με

προσωπική βούληση και σκέψη, αφού έχει μετατραπεί σε

ένα πειθήνιο, εύπλαστο και κατευθυνόμενο όργανό της!!!

Τη σημερινή εποχή, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολο-

γίας, μπορεί να προσφέρει γρήγορη, έγκαιρη, έγκυρη και

πολύπλευρη ενημέρωση, σαν προϋπόθεση ελευθερίας,

αλλά  δυστυχώς, με την κακή χρήση των περισσοτέρων

μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι διαβρωμένα

από πολλών ειδών προπαγάνδες, καθιστούν τον άνθρωπο

περισσότερο  «δούλο» από άλλες περασμένες εποχές,

χωρίς να μπορεί να αντιδράσει ή να αμυνθεί!!!

Με την επίδραση της προπαγάνδας ο άνθρωπος οδηγείται

έντεχνα και ανώδυνα σε βέβαιη και ολοκληρωτική υποδού-

λωση, γιατί ενεργεί σαν κατευθυνόμενο βλήμα, χωρίς δική

του σκέψη, γνώμη και επιθυμία, ενώ οι δυνάμεις της εκά-

στοτε προπαγάνδας κερδίζουν έδαφος στρωμένο με δάφ-

νες δόξας γι’ αυτούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να

κερδίσουν την παγκόσμια κυριαρχία για δικιά τους τέρψη

και όφελος, εις βάρος των αθώων θυμάτων τους!!!

Άλλα λάφυρα στα αόρατα χέρια της προπαγάνδας είναι η

κατάχρηση της επιστημονικής γνώσης, των σύγχρονων τε-

χνικών μέσων και η αλλαγή του μανδύα, της σωστής δια-

φώτισης της κοινής γνώμης, σε μανδύα μετάλλαξης,

παραχάραξης και τεχνικού φανατισμού, που παρουσιάζε-

ται με τη μορφή διαφημιστικού μηνύματος ή πολιτιστικής

αξίας ή ελεγχόμενης πληροφορίας ή γνώσης ή οτιδήποτε

άλλο που να προκαλεί ενδιαφέρον στο κοινό, με σκοπό να

το εντάξει και να το εγκλωβίσει στο θανάσιμο εναγκαλισμό

της!!!

Σήμερα η προπαγάνδα είναι επιστήμη, βασισμένη όχι μόνο

στην τεχνολογία του ήχου, της εικόνας και της αστραπι-

αίας μετάδοσης των διαφόρων προπαγανδιστικών μηνυμά-

των, αλλά και  σε ψυχολογικές γνώσεις, γιατί μ’ αυτό τον

τρόπο  ελέγχει  διαφορετικά μεν,  αλλά κατάλληλα δε,

τους ανθρώπους  κάθε ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης,

οικονομικής κατάστασης και ενεργεί ανάλογα με το συμ-

φέρον της!!! 

Ο καλύτερος “συνεργάτης”, της εκάστοτε προπαγάνδας,

έχει γίνει ο μηχανισμός της καταναλωτικής κοινωνίας,

μέσα στην οποία οι περισσότεροι άνθρωποι, που γίνονται

κατά κάποιον τρόπο «υπήκοοί της», βιώνουν μια ψευδαί-

σθηση ανθρώπινης ευτυχίας, που εξαρτάται σχεδόν απο-

κλειστικά από τη χρήση και απόλαυση, όσο το δυνατόν

περισσοτέρων καταναλωτικών αγαθών, τα οποία  τυχαίνει

να είναι πολλές φορές  επιβλαβή και καταστροφικά!!! 

Τα άνομα κέρδη συνήθως εξυπηρετούνται μέσα από την

ενσωμάτωση της πολιτιστικής δημιουργίας και της επιβο-

λής  καταναλωτικών προτύπων,  αλλοιωμένων ή παραχα-

ραγμένων, με τρόπο που προσφέρουν μαζική παραγωγή

τυποποιημένων πολιτιστικών προϊόντων, με την ανθρώπινη

υπόσταση αδύναμη στο δικαίωμα συμμετοχής και καθορι-

σμού της μέσα στην κοινωνική ζωή!!! 

Ο πολιτισμός από τον οποίο απορρέει η έννοια της δημο-

κρατίας, γεννήθηκε στη Χώρα των ΘΕΩΝ, στη χώρα του

φωτός, στην Ελλάδα, στη χώρα των Ελλήνων και θέλει

τους ανθρώπους ελεύθερους στη σκέψη και στη βούληση,

για να έχουν την ικανότητα να αρθρώνουν σωστό πολιτικό

λόγο, να κρίνουν με νηφαλιότητα, να ελέγχουν και να προ-

τείνουν, έτσι ώστε να διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες

και εξελίξεις για τον ίδιο και για την κοινωνία του. Γι’ αυτό

απαραίτητη είναι η σωστή παιδεία με διδαχή των αληθειών

και των ηθικών αρχών, γιατί  όταν έχουν κάποιοι άνθρωποι

γνώσεις, αλλά στερούνται τις ηθικές αξίες, θα είναι σαν

τους επιστήμονες που είχαν συνεργαστεί με τους ΝΑΖΙ!!!

Η σωστή παιδεία προσφέρεται  από τα σχολεία, τα οποία

δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ασκούν αυτό το καθήκον , ενώ

η σωστή ενημέρωση προέρχεται από την έγκυρη πληρο-

φόρηση, που κι αυτή πάσχει στη χώρα μας εκτός λίγων πε-

ριπτώσεων, ιδιωτικής πρωτοβουλίας,  από την θανατηφόρο

ασθένεια της προπαγάνδας, η οποία σαν κερασάκι στην

τούρτα των συμφερόντων,  χρησιμοποιεί  μηχανισμούς που

διεγείρουν πάθη, μίση, φανατισμούς και καταστάσεις πα-

ροξυσμού και υστερίας!!!

Θα μπορούσε να καταταγεί η προπαγάνδα στις σύγχρονες

μορφές δουλείας και μάλιστα στις πιο επικίνδυνες, καθ’

όσον δεν είναι εύκολα ορατή και εξαπλώνεται με πολλές

μορφές και με ταχύτητες ...φωτός!

Επειδή όμως κάθε αρρώστια έχει και το φάρμακο που την

θεραπεύει, στην προκειμένη περίπτωση το μόνο φάρμακο

που θα απομακρύνει την προπαγάνδα,  θα είναι η γνώση

μαζί με την επαγρύπνηση και  την έρευνα,  που θα μας

κάνει λιγότερο ευκολόπιστους!! 

Η σωστή γνώση, που γέννησε τον παγκόσμιο πολιτισμό

είναι μόνο μία!!  Είναι αυτή που διέδωσαν οι πρόγονοι των

σημερινών Ελλήνων, όταν εκπολίτισαν την ανθρωπότητα

και  επιμελώς δεν θέλουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς, για

λόγους που αυτοί γνωρίζουν, να την διδάξουν στα ελλη-

νικά σχολεία, ή την διδάσκουν με τρόπο  απαράδεκτο, που

προκαλεί την αποστροφή των μαθητών,  ενώ διδάσκεται σε

πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών, των οποίων

οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν πρόσφατα,  όταν προσπάθη-

σαν να  τους μειώσουν τις ώρες  της ελληνικής διδασκα-

λίας!!!  

Ο Οδυσσέας διέταξε τους συντρόφους του να βάλουν κερί

στα αυτιά τους για να μην ακούσουν το τραγούδι των Σει-

ρήνων και  για τον ίδιο διέταξε να τον δέσουν στο κεντρικό

κατάρτι του πλοίου του, για να μπορέσει να τις ακούσει

αλλά  να μην παρασυρθεί και τις ακολουθήσει ώστε να

γίνει έρμαιό τους!!!

Αυτή είναι η αποκωδικοποίηση της ελληνικής μυθολογίας

που οι περισσότεροι Έλληνες την ταυτίζουν με το παρα-

μύθι και αν τη δίδασκαν στα Ελληνόπουλα δεν θα επικρα-

τούσε η θλιβερή σημερινή κατάσταση και δεν θα

δεχόμαστε απειλές, ύβρεις, ταπεινώσεις  και ειρωνείες

από νομαδικούς λαούς των Μογγολικών στεπών και όχι

μόνο!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“...με το βούρδουλα” 

«τα μέτρα για μείωση συντάξεων και αφορολόγητου
ορίου θα εφαρμοσθούν, ακόμη και αν δεν είναι ανα-
γκαία για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι».
Γιατί εμείς αποφασίζουμε, μας παραγγέλνει η Κομισιόν.

Πρέπει να μας έχουν με το κεφάλι στα ...γόνατα κατε-

βασμένο, να μη βλέπουμε τη διαφθορά, την κλοπή, τη

ληστεία που γίνεται εις βάρος μας από τους “εταίρους”

μας, τρομάρα μας.

Μας το επανέλαβε βέβαια και η αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εργασίας, Θεανώ Φωτίου, σημειώνοντας ότι το

θέμα των νέων μειώσεων στις συντάξεις «δεν έχει

ακόμα τελειώσει, αν και το μέτρο έχει ήδη ψηφιστεί. 

Δύο άντρες θέλουν παιδί!
Έτσι λοιπόν, αφού λύσαμε όλα τα προβλήματα που αν-

τιμετωπίζουμε ως κοινωνία πρέπει να λύσουμε και ένα

τελευταίο... Την υιοθεσία παιδιών από δύο άτομα του

ιδίου φύλου, που καμαρώνουν πως είναι ζευγάρι και θα

αποτελέσουν οικογένεια!

Μέχρι εδώ, ας πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο

καθείς στην κρεβατοκάμαρά του. Από εδώ όμως, μέχρι

να ζητάνε να “αποκτήσουν” και παιδί, που οι ίδιοι έχουν

απορρίψει ώς άτομα επί της γης, αφού αρνούνται να

διασταυρωθούν με το αρσενικό και το θηλυκό, ε, αυτό

πάει πάρα πολύ.

Και το χειρότερο δεν είναι τι ζητούν αυτοί, αλλά με τι

ασχολείται η Βουλή των Ελλήνων! Των 5 εκατομμυρίων

Ελλήνων που πεινάνε, που δεν έχουν υγεία, δεν έχουν

παιδεία, δεν έχουν ελευθερία, αλλά νοιάζονται να μπο-

ρούν τα ομόφυλα ζευγάρια να “αποκτήσουν και ένα παι-

δάκι για να δημιουργήσουν οικογένεια!!!

Και το ακόμη χειρότερο είναι ότι οι βουλευτές(;) διαγ-

κωνίζονται ποιος θα το ψηφίσει, μη τυχόν και τους

πούνε ρατσιστές ή ακόμη χειρότερο ασπάζονται τις αν-

τιλήψεις των ομοφύλων!

Ποιος είναι τελικά ο ρατσιστής; Αυτός που απορρίπτει

τη φύση ή αυτός που την ακολουθεί; Γιατί η φύση έχει

μεριμνήσει για την αναπαραγωγή των όντων που βιώ-

νουν πάνω στον πλανήτη και έπλασε δύο φύλα.

Η προπαγάνδα!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μάταν Χέλμαν: 

«Ένιωθα ντροπή….»

Αρνήθηκε να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις του Ισ-

ραήλ και πέρασε 110 μέρες στη φυλακή

«Βγαίνω απ’ τη φυλακή με το κεφάλι ψηλά και γνωρίζον-
τας ότι πολλοί νέοι στο Ισραήλ που έχουν συνείδηση θα
αρνηθούν να πάρουν μέρος στην κατοχή και στις πολιτι-
κές καταπίεσης των παλαιστινίων». Με αυτά τα λόγια πέ-

ρασε το κατώφλι των στρατιωτικών φυλακών την Πέμπτη

26 Απρίλη, έπειτα από 110 μέρες κράτησης, ο 20χρονος

ισραηλινός Μάταν Χέλμαν.

Ο Χέλμαν είχε αρνηθεί να υπηρετήσει την στρατιωτική

του θητεία στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τον περα-

σμένο Νοέμβρη, επικαλούμενος λόγους συνείδησης και

αντίθεσης στην κατοχική πολιτική του ισραηλινού κρά-

τους ενάντια στους παλαιστίνιους.

Ο ίδιος ήταν μεταξύ των 63 αγοριών και κοριτσιών που,

τον περασμένο Δεκέμβρη, με επιστολή τους στον πρωθυ-

πουργό Μπ. Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Αβ.Λίμ-

περμαν είχαν δημόσια αρνηθεί να υπηρετήσουν στον

στρατό. Η τότε επιστολή των ισραηλινών νέων- στην

οποία χρησιμοποιούσαν πολύ σκληρή γλώσσα ενάντια

στην πολιτική της κυβέρνησης- είχε κάνει το γύρο του κό-

σμου, δημιουργώντας ανάμεικτες αντιδράσεις εντός του

Ισραήλ.                                                Iskra.gr

Θαυμάστε ένα μικρό δείγμα από τις Στάσεις του Υπόγειου μετρό της Μόσχας φωτογραφημένες εντελώς

άδειες… Ούτε σκουπίδια ούτε γκράφιτι ούτε κατεστραμμένα φωτιστικά, παγκάκια, τοίχοι κτλ...  Oι Ρώσοι

όπως δείχνουν τα πράγματα, έχουν μάθει να τιμούν, να σέβονται και να προστατεύουν την κοινή τους πε-

ριουσία! 

Οἱ ἐργασίες κατασκευῆς τοῦ Ὑπογείου τῆς Μόσχας ξεκίνησαν στὶς 15 Μαΐου 1935. Μέχρι το 2017, οι σταθ-

μοί είναι 206 και το μήκος της διαδρομής φτάνει τα 339.1 χιλιόμετρα, κάτι που το κάνει το πέμπτο μεγαλύ-

τερο σε μήκος μετρό στον κόσμο! Το βαθύτερο υπόγειο σημείο του είναι στα 84 μέτρα και βρίσκεται στον

σταθμό Park Pobedy, ο οποίος είναι και ο βαθύτερος σταθμός παγκοσμίως.

Οἱ ἐντυπωσιακὲς φωτογραφίες εἶναι τοῦ Καναδοῦ φωτογράφου Ντέιβιντ Μπάρντενυ (David Burdeny). 

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ καθαριότητα ὅλων τῶν χώρων καὶ ἡ παντελὴς ἀπουσία βανδαλισμῶν.
Δια χειρός Βασίλη Στρογγίλη

Οι θαυμαστοί υπόγειοι σταθμοί της Μόσχας!!!

3 Ήρθε ο Κάρολος με την Καμίλα.

3 Καλά, δεν ήρθε με το αεροπλάνο!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Περί αναδοχής από ομόφυλα

ζευγάρια!

25 Aπριλίου 2018

Αγαπητή κυρία κύριε Διευθύντρια

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό στην

Βουλή, στα Μέσα Ενημέρωσης, στον Τύπο, στις πα-

ρέες για το θέμα της αναδοχής ή της υιοθεσίας  ενός

παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια. 

Φωνές, κραυγές, φανατισμοί, ειρωνείες, αφορι-

σμοί… Θα μου επιτρέψετε φράσεις, όπως «ουρλιά-

ζουν», «αγανακτούν», «σχίζουν τα ρούχα τους», ότι

πρέπει να «εκμοντερνιστούμε», ήτοι να σκλαβώ-

σουμε ένα πλασματάκι να γίνει “μάρτυρας” (με κάθε

έννοια η λέξη) των  ορέξεων και των πεποιθήσεων

κάποιων μεγάλων, που έχουν επιλέξει να ζουν με τον

δικό τους τρόπο. 

Έχω να απαντήσω τα εξής με το χέρι στην καρδιά:

Ίσως δεν έχουν ιδεί ποτέ στη ζωή τους ένα τέτοιο

ον, που μεγαλώνει με δύο λεσβίες ή με δύο γκέι ή

τρεις. 

Στην Αμερική όταν δίδασκα, ως visiting professor,

στην δεκαετία του ογδόντα, συνάντησα τέτοια πλά-

σματα. Ήταν σε ηλικίες εφήβων. Τα «όντα» αυτά δεν

ήξεραν τι ήσαν. Ούτε φαίνονταν τι ήσαν. Δεν ήταν

ούτε κορίτσια ούτε αγόρια. Όχι μόνον από την εμφά-

νισή τους και το «ουδέτερο» πρόσωπό τους, την

μορφή τους, την χτενισιά τους, τις κινήσεις τους,

αλλά και στις σκέψεις τους. Δεν εκφράζονταν άλλω-

στε τα φοβισμένα αυτά «ουδέτερα όντα», που προ-

καλούσαν θλίψη, απόγνωση και απογοήτευση.

Κανείς δεν ήξερε πώς να τα μεταχειριστεί και τι να

τους πει. Άλλωστε ήταν αμίλητα, χωρίς χαρά ζωής,

θλιμμένα ή αγριεμένα, ή επαναστατημένα. Με λίγα

λόγια, δεν ήταν ευτυχισμένα, δεν ήταν ζωντανά παι-

διά, ήταν σχεδόν νεκρά.

Δεν  θα μιλήσω για την αντικοινωνικότητά τους, την

σύγχυσή τους, γιατί ποιος ξέρει τι είχαν ακούσει ή τι

είχαν βιώσει από τα άλλα παιδιά ή αν είχαν προσπα-

θήσει να ξεφύγουν από τέτοια συγκατοίκηση, που

τους επιβλήθηκε και που είχαν αναγκαστεί να ζουν

αφύσικα. Αν κοιτάζονταν στον καθρέφτη τι θα έβλε-

παν; 

Όταν σχεδόν πριν μια δεκαετία δεν επιτρέπετο η

αναδοχή και η υιοθεσία σε πολλά μέρη της γης, σε

έναν μόνο γονέα, άνδρα ή γυναίκα, με φυσικά χαρί-

σματα, αλλά προϋπόθεση ήταν ζευγάρια ευτυχι-

σμένα,  φτάσαμε στο άλλο άκρο να συζητούμε για

αναδοχή ή υιοθεσία (αυτοί που το συζητούν είναι εγ-

κληματίες, αισχροί εγωιστές, τους χρειάζεται τιμω-

ρία και αυστηρή καταδίκη). Το ωραίο είναι ότι το θε-

ωρούν «πρόοδο» και ξεχνούν τις πρωτόγονες

κοινωνίες ή τις εκφυλισμένες του παρελθόντος,

όπως τα Σόδομα και Γόμορρα ή τα Ρωμαϊκά όργια ή

τα Αιγυπτιακά αφύσικα του παρελθόντος, που ολό-

κληρες αυτοκρατορίες έφτασαν στον όλεθρο και χά-

θηκαν. 

Παρλάρουν στα παράθυρα της τηλεόρασης με

έπαρση χωρίς ενδοιασμό για να μας επιβάλλουν τις

ορέξεις τους ή την άρρωστη ή την λειψή φύση τους.

Η φύση εκδικείται όταν οι άνθρωποι «χαλάνε τα έργα

του Θεού» όπως λέει ο Παπαδιαμάντης. Φρίκη, απο-

γοήτευση, νιώθουμε κάθε φορά που ακούγονται πα-

ρόμοιοι… νεωτερισμοί. Φτάνει πια! Η υγιής Ελληνική

κοινωνία, η οικογένεια και η φυσική ζωή φθίνει και

καταστρέφεται και ας θυμηθούμε την λέξη «εκμαυ-

λισμός» σε όλο του το μεγαλείο. Προς Θεού σταμα-

τήστε την κατρακύλα! 

Έλληνες, ξεσηκωθείτε πια! Διαβάστε τον Πυθαγό-

ρειο Τρόπο Ζωής των προγόνων μας και θυμηθείτε

το όμορφο παρελθόν μας, που με υγιείς αρχές δια-

σωθήκαμε ως έθνος και φυλή.

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Aνοιχτή Επιστολή της Κλαίρης Σαραντάκου

υποψήφιας προέδρου της ΔΗΜ.ΤΟ των 3Β

Αγαπητοί φίλοι

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου ως Προ-

έδρου της ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πα-

ρόλο που σε όλες τις ανακοινώσεις μου στις εφημερίδες

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερα ξεκάθαρα

ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφια στις επερχόμενες

δημοτικές εκλογές, συνεχίζουν να κυκλοφορούν φήμες

ότι πρόσκειμαι σε συγκεκριμένο συνδυασμό και «υποψή-

φιο» υποθετικά Δήμαρχο. Σημειώστε ότι οι δημοτικές

εκλογές είναι μετά από ενάμιση χρόνο και κανείς δεν

γνωρίζει από τώρα ποιοι θα είναι υποψήφιοι Δήμαρχοι.

Αναγκάζομαι λοιπόν για άλλη μία φορά να επαναλάβω ότι:

1. Κανείς δεν ανήκει πουθενά, πόσο μάλλον εγώ που έχω

συμμετάσχει σε δημοτικές εκλογές με τρεις διαφορετικές

παρατάξεις.

2. Δεν πρόκειται και δεν με ενδιαφέρει να είμαι υποψήφια

δημοτική σύμβουλος, ειδικά εάν εκλεγώ Πρόεδρος

ΔΗΜΤΟ γιατί δεν θα είναι θεμιτό και δεοντολογικό.

3. Κατά το διάστημα που ήμουν μέλος του ΔΣ της ΔΗΜΤΟ

σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε η μετα-

χείριση τόσο των βουλευτών της περιφέρειάς μας όσο και

των δημοτικών παρατάξεων, ήταν ίση και δεν προβλήθηκε

κανείς λιγότερο ή περισσότερο.

Αυτό προτίθεμαι να πράξω σε περίπτωση που θα εκλεγώ

Πρόεδρος, αφού όπως έχω ήδη τονίσει καμία σχέση δεν

έχουν τα δημοτικά με τα κομματικά δρώμενα. Την συγκε-

κριμένη περίοδο είναι επιτακτική ανάγκη να βοηθήσουμε

με όλες μας τις δυνάμεις την Νέα Δημοκρατία και κανέ-

ναν άλλον.

Ευχαριστώ

ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μενεγάκη Αδάμ - Χυσίρογλου Σπύρο

υποψηφίων στις εσωκομματικές

εκλογές της Ν.Δ. στο Σαρωνικό

Το σοφό γνωμικό «η ισχύς εν τη ενώσει»,  ήταν η κι-

νητήριος δύναμη της σύμπραξής μας, προκειμένου

να κρατήσουμε δυνατή και στην πρώτη γραμμή, την

ιστορική παράταξη που και οι δύο υπηρετούμε. Προ-

τάξαμε το εμείς από το εγώ.

Οι ιστορικές στιγμές που διανύει ο τόπος δεν χωρούν

αντιπαραθέσεις και εσωτερικές έριδες, όταν ο στό-

χος είναι για το κοινό καλό, και η συγκυρία προτάσσει

ενότητα και ομοψυχία. Η χώρα για να εξέλθει από τα

χρόνια αδιέξοδά της, χρειάζεται μια δυνατή Νέα Δη-

μοκρατία, με συστράτευση όλων των ικανών στελε-

χών και συσπείρωση όλων των δυνάμεων, που θα

μπορούσαν να συνεισφέρουν, στη καθαρή νίκη της

παράταξης στην επόμενη, καθοριστικής σημασίας για

τον τόπο, εκλογική αναμέτρηση.

Κατόπιν αυτών των σοβαρών λόγων η κοινή κάθοδός

μας, των υποψηφίων Μενεγάκη Αδάμ και Χυσίρογλου

Σπύρου, αποτέλεσε μονόδρομο.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι, ο σπόρος της ενότητας

που φυτέψαμε θα αποδώσει καρπούς, προς όφελος

της κοινωνίας μας. 

Σε αυτόν τον αγώνα ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε αρω-

γούς. 

Ο Χυσίρογλου Σπύρος θα είναι υποψήφιος Πρόεδρος

για την ΔΗΜ.Τ.Ο. Σαρωνικού της Νέας Δημοκρατίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μενεγάκης Αδάμ, Χυσίρογλου Σπύρος

Οι αναταράξεις στη Ν.Δ. των 3Β συνεχίζονται

Ο πρώην πρόεδρος της Τ.Ο. της Ν.Δ. του Δήμου Βουλιαγμέ-
νης και απερχόμενος αντιπρόεδρος της νυν ΔΗΜ.ΤΟ, Ι. Προ-
εστός, επανέρχεται με νέα ερωτηματικά και διαπιστώσεις.

Προς την εφημερίδα Παραπολιτικά (για το ένθετο secret)

Το Σάββατο 5.5.2018 αναφέρατε σε δημοσίευσή σας ότι η

ΚΕΦΕ με επικεφαλής το Γιώργο Κατσαούνο εξέτασε  τις πε-

ρίπου 20 ενστάσεις που κατατέθηκαν από υποψηφίους Προ-

έδρους των εσωκομματικών εκλογών τις οποίες και

απέρριψε. Αναρρωτιέμαι αν οι ενστάσεις πράγματι εξετάστη-

καν ή αν στα πλαίσια των «άνωθεν» εντολών του Προέδρου

απορρίφθηκαν προκειμένου να αποφευχθούν έριδες και να

μη φαίνεται το κόμμα διαιρεμενο.  

Εμάς τους απλούς Νεοδημοκράτες που πληρώσαμε, όπως

αναφέρετε στο άρθρο σας, μας ρώτησε ο κ. Κατσαούνος  τί

επιθυμούμε; Αν οι ενστάσεις ήταν βάσιμες και με στοιχεία

γιατί να απορριφθούν; Απάντησε η ΚΕΦΕ στους ενιστάμε-

νους, ως όφειλε, τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τις

ενστάσεις τους πίσω από κλειστές και μυστικές συνεδριά-

σεις; Τους κάλεσε έστω να παρασταθούν και να υποστηρί-

ξουν αυτά που αναφέρουν; Κάλεσε τους «εγκαλούμενους»

να απολογηθούν γι’ αυτά για τα οποία κατηγορούνται και να

δώσουν απαντήσεις; Πού είναι η διαφάνεια για την οποία

τόσο πολύ ενδιαφέρονται όλοι προεξάρχοντος του Προ-

έδρου Κυριάκου Μητσοτάκη;

Σας επισυνάπτω την επιστολή που έστειλα στον Πρόεδρο κ.

Μητσοτάκη, καθώς και σε άλλα στελέχη του κόμματος για να

δείτε τι συνέβη στην δική μας περιοχή και παρακαλώ ας βγει

κάποιος από το κόμμα επιτέλους να δώσει απαντήσεις γιατί

δεν φτάνει να μιλάμε για διαφάνεια και ενότητα, αλλά αυτό να

γίνεται και πράξη. Την συνημμένη επιστολή απέστειλα και σε

όλες τις τοπικές εφημερίδες για να ενημερωθεί και ο κόσμος

για το τι πάει να γίνει στη δική μας ΔΗΜΤΟ με τις ευλογίες του

κόμματος το οποίο λυπάμαι που υπηρέτησα επί 40 χρόνια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ
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Πρόταση ψηφίσματος για το πολυσυ-

ζητημένο σχέδιο νόμου με το όνομα

“Κλεισθένης” για την μεταρρύθμιση

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συζητή-

θηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου 3Β, στις 7 Μαΐου 2018.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος στην

εισήγησή του ανέφερε ότι «το νομο-
σχέδιο έρχεται να εισαγάγει με έναν
άκομψο τρόπο ατελείς διαδικασίες,
που με επίφαση την αύξηση της συμ-
μετοχικότητας και υπομόχλιο της δη-
μοκρατικής συνεργασίας, δημιουργεί
συνθήκες να μπει η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση σε μία ατέλειωτη ακυβερνησία.
Η θέση της Τ.Α. είναι ότι αυτό το Νο-
μοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και να
ξεκινήσει μία μεταρρυθμιστική συζή-
τηση ούτως ώστε να μπορέσουμε να
καταλήξουμε όχι κατ’ ανάγκην στις
επόμενες εκλογές. Εάν χρειαζόμαστε
να πάμε σε ένα σύστημα Απλής Αναλο-
γικής θα πρέπει να το κάνουμε πρώτα
συζητώντας και δεύτερον υιοθετώντας
ένα σύστημα το οποίο θα είναι ολοκλη-
ρωμένο και δοκιμασμένο».
Τόνισε ότι «Οι μειοψηφίες θα ποδηγε-
τήσουν τις πλειοψηφίες για να μπορέ-
σουν να επίτευχθούν αποτελέσματα
συναινετικά...» και πρότεινε το υπερ-

ψηφίσουν το κείμενο τη Κεντρικής

Ενωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) που ζητάει να
επιστραφεί ως απαράδεκτο και να ξε-
κινήσει ένας διάλογος, όπως και ψη-

φίστηκε κατά πλειοψηφία.

σ.σ. δυόμιση χρόνια διαλέγονται...

Πρόταση ψηφίσματος για το ίδιο θέμα

κατέθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συ-

σπείρωσης Κώστας Πασακυριάκος, ο

οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «όλη
η συζήτηση έχει περιστραφεί κατά ένα
περίεργο τρόπο στην απλή αναλογική.
Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί
σε πολλές άλλες από τις προτάσεις
του νομοσχεδίου, στην ουσία, η πλει-
οψηφία της ΚΕΔΕ με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο  συμφωνεί. 

Ανταποδοτικό το πράσινο!

Προβλέπει την ένταξη του τομέα
πρασίνου στην ανταπόδοση! Δηλαδή
θα επιβάλλεται μαζί με τα τέλη καθα-
ριότητας και ηλεκτροφωτισμού, και
τέλος πρασίνου! Δηλαδή 2 εκατομμύ-
ρια ευρώ που διαθέτει ο Δήμος στο
πράσινο θα μετακυληθούν στους δη-
μότες. Μετατρέπει δε όλη την υπηρε-
σία πρασίνου σε ανταποδοτική για να
μπορεί να κάνει προσλήψεις. Η ΚΕΔΕ

γι’ αυτό δεν έχει πει κάτι. Η ΚΕΔΕ
συμφωνεί με τις ανταποδοτικές
προσλήψεις. Δεν την ενδιαφέρει που
θα πληρώνει ο εργαζόμενος. Την εν-
διαφέρει να το εισπράττει εκείνη».
Για την απλή αναλογική σημείωσε:

«Όλες αυτές οι υπερβολές περί ακυ-
βερνησίας, περί χάους και τα λοιπά
εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί
τώρα τί υπάρχει ας πούμε. Δεν υπάρ-
χει συνδιαλλαγή; δεν υπάρχουν
“κονέ” κάτω απ’ το τραπέζι;»

Ο Θ. Ματόπουλος επικεφαλής της

“ΡΙΚΙΠ” σημείωσε μεταξύ άλλων ότι:

«Το νομοθέτημα έχει φτάσει στο τε-
λικό του κείμενο μετά από πολλαπλά
κείμενα που έχουν έρθει στα χέρια
μας, εδώ και δυόμισι χρόνια. Εχει
ανοίξει δηλαδή μία κουβέντα και μία
ανταλλαγή απόψεων. 
Όσον αφορά την εκλογή με απλή ανα-
λογική θεωρώ ότι είναι μία τομή.  Οι
Δήμαρχοι έχουν το φόβο. Εχει πολλά
πλεονεκτήματα που θέλουν βελτίωση.
Εμείς σαν κίνηση πιστεύουμε ότι όσο
πιο άμεση είναι η εκλογή ατόμων που
θα εκπροσωπήσουν το Δήμο, τόσο το
καλύτερο. Δεν μπορεί κάποιος να ψη-
φίζει κάτι και να του βγαίνει μια πλει-
οψηφία, που του υφαρπάζει την ψήφο
του και να διοικεί με αυτήν».

Ο Σπύρος Βαλάτας υπεραμύνθηκε το

παρόν εκλογικό σύστημα γιατί «την
ευθύνη φέρει ο δήμαρχος και χαράζει
το έργο του. Οι μειοψηφίες σε ό,τι
συμφωνούν ψηφίζουν θετικά, σε ότι
διαφωνούν ψηφίζουν αρνητικά! 
Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που προ-
σπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει επειδή
δεν έχει καμμία πρόσβαση στην Τ.Α.
Είναι ανύπαρκτος και θα είναι και γε-
νικά ανύπαρκτος και επειδή θέμα ζή-
λειας και μη παρουσίας προσπαθεί να
αυξήσει την παρουσία του στα Δ.Σ.»!

Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος ως

παλιός αυτοδιοικητικός δήλωσε ότι

έχει ζήσει πολλές εκλογές αναμετρή-

σεις και διαβεβαίωσε ότι γίνονταν συ-

ναλλαγές. Επεσήμανε δε ότι «Η
κατάργηση του πλειοψηφικού συστή-
ματος στο Δήμο μας, έχω την εντύ-
πωση ότι θα επιφέρει ίσες ευκαιρίες
μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων» και

αναφέρθηκε στις μονοεδρικές, διεδρι-

κές και τριεδρικές έδρες, που έχουν

το μειονέκτημα να έχουν προτίμηση

ενός σταυρού μόνο, έναντι των

άλλων που έχουν περισσότερους.

Κάθετα αρνητική η ΚΕΔΕ

Αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή,

τις αντιδράσεις ένθεν και ένθεν δη-

μάρχων και περιφερειαρχών θα δει ότι

τη μεγάλη άρνηση και αντίδραση, άρ-

νηση για το νομοσχέδιο έχει η ΚΕΔΕ

η οποία έχει σηκώσεις “παντιέρα” και

ζητάει εδώ και τώρα να αποσυρθεί,

γιατί θα φέρει “το χάος, την ακυβερ-

νησία” στην Αυτοδιοίκηση, «την
χωρίς καμία συζήτηση απόρριψη του
νομοσχεδίου». Και μου θυμίζουν τη

βουλευτή Σ. Βούλτεψη που έβγαινε

παραμονές των εκλογών στα γυάλινα

παράθυρα και φώναζε ότι αν βγει ο

ΣΥΡΙΖΑ την επομένη των εκλογών

δεν θα έχουμε ούτε “κωλόχαρτο”.

Συναινετική η ΠΕΔΑ

Αντίθετα η Περιφερειακή Ενωση

Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) εμφανίζεται

πιο συναινετική και ζητάει να γίνει

επιπλέον συζήτηση. Να αξιολογηθούν

ένα προς ένα τα άρθρα του νομοσχε-

δίου και να διεκδικηθεί από το υπουρ-

γείο Εσωτερικών η διόρθωση ή και η

απόρριψη όσων υπερβαίνουν τις «κόκ-

κινες γραμμές», που θα οριστούν

μέσα από τη διαβούλευση, πρότεινε

ο πρόεδρός της Γ. Ιωακειμίδης.

Συναίνεση και προτάσεις από

την Περιφέρεια Αττικής

Προβληματισμένη εμφανίζεται και η

Περιφέρεια Αττικής, στη συζήτηση

που προέκυψε στο Περιφερειακό συμ-

βούλιο (10/5/18), όπου κατέληξαν σε

ψήφισμα με εννέα δικές τους προτά-

σεις. Και ως κατακλείδα το «Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο Αττικής θεωρεί πως

η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου ανοί-

γει εκ των πραγμάτων μια συζήτηση

που ως βάση μπορεί και πρέπει να

έχει μόνο τις ανάγκες τις Αυτοδιοίκη-

σης, η κάλυψη των οποίων περνάει

μέσα από την ικανοποίηση των ανω-

τέρω κατατεθειμένων σκέψεων και

προτάσεων». Κοίτα και σελ. 7

“Ξεβολεύονται” δηλώνει 

ο Υπουργός

«Οι ηγεσίες της Αυτοδιοίκησης ξεβο-
λεύονται με την απλή αναλογική»,
δηλώνει ο Πάνος Σκουρλέτης.

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος Λαυρεωτικής υπέρ

του “Κλεισθένη”

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής υποστη-

ρίζει σύσσωμο τα άρθρα του Νομοσχεδίου που αφορούν

στα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα των Δήμων, ενώ

πάρθηκε σχεδόν ομόφωνη απόφαση σχετικά με την απλή

αναλογική.

Στην έκτακτη συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής  (Π.Ε.Δ.Α.) (9.5.18) με θέμα συζήτησης  νο-

μοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1», συμμετείχε ο Δήμαρχος Λαυ-

ρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, μαζί με τον Πρόεδρο του

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Σταύρο Ιατρού.

Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε και μετέφερε στα μέλη της

Π.Ε.Δ.Α. πως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεω-

τικής υποστηρίζει σύσσωμο τα άρθρα του Νομοσχεδίου

που αφορούν στα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα

των Δήμων, ενώ πάρθηκε σχεδόν ομόφωνη απόφαση σχε-

τικά με την απλή αναλογική.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς σε σχέση με την αλλαγή

του εκλογικού νόμου για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, πρό-

τεινε να γίνει εξαντλητικός διάλογος και να μετατεθεί η

ψήφισή του σε 2-3 μήνες.

Τόνισε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, συνυπευθυνότη-

τας των αιρετών συμβούλων για όλα τα θέματα του Δήμου

και συνδιαχείρισης των τοπικών ζητημάτων.

Αντισυνταγματικός ο “Κλεισθένης”

για τους “Συμπαραστάτες”

Σε έκτακτη συνεδρίαση (4 Μαϊου 2018), με αφορμή το σχέ-

διο νόμου “Κλεισθένης 1”, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δι-

κτύου Συμπαραστατών αποφάσισε την έκδοση του

Ψηφίσματος, που δηλώνουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο

νόμου “Κλεισθένης”  χαρακτηρίζοντάς το αντισυνταγμα-

τικό και ζητάνε την απόσυρση ορισμένων άρθρων.

Σημειώνουν, στο ψήφισμα, ότι διαφωνούν με την κατάρ-

γηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη / του Πο-

λίτη και της Επιχείρησης.

Θεωρούν ότι η χρήση του όρου “διαμεσολαβητής” θα προ-

καλέσει σύγχυση στους πολίτες ως προς την ήδη υπάρ-

χουσα λειτουργία των διαμεσολαβητών αστικών και

εμπορικών υποθέσεων (Ν. 3898/2010) και έρχεται σε αντί-

θεση με την επίσημη ερμηνεία του όρου “ombudsman” που

σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης αποδίδεται ως

“συμπαραστάτης του πολίτη”.  

Ο “Κλεισθένης 1” προκαλεί

ακυβερνησία στους Δήμους!
Αρνηση και συναίνεση από ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ
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Εκπαιδευτική και περιπετειώδη εκδρομή

πραγματοποίησε ο Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας”, το Σαββατοκύριακο που μας πέ-

ρασε, στην Ηλεία.

Λέμε περιπετειώδης γιατί οι μυστικές ομορ-

φιές της Ηλείας που διάλεξε ο πρόεδρος

του Συλλόγου, Δημ. Ζησιμόπουλος να ανα-

δείξει, είχαν κάποιο βαθμό δυσκολίας. Ο

καιρός όμως συμπαραστάθηκε,  “άνοιγε”

όπου βρισκόμασταν  και προτίμησε να βρέ-

ξει στην Αττική για να μπορέσουμε εμείς με

ιδανικές συνθήκες   και τόλμη να φτάσουμε

στους καταρράκτες της Νέδα.

Η πρόσβαση έγινε από το χωριό Πλατάνια.

Κάποιοι κατηφορίσαμε τα 4 περίπου χιλιό-

μετρα μέχρι την όχθη και  σφίξανε οι γάμ-

πες μας. Οι υπόλοιποι  κατέβηκαν με 4x4.

Όλοι όμως ανεξαιρέτως προτιμήσαμε  την

καρότσα του αγροτικού για την ανάβαση!

Φυσικό σύνορο της Ηλείας με την Μεσση-

νία, το ποτάμι του θηλυκού γένους, η Νέδα,

που πηγάζει από το Λύκαιο όρος και εκβάλ-

λει στο Ιόνιο πέλαγος. Καταπράσινο τοπίο,

αγριολούλουδα, πλατάνια και  γάργαρα

νερά,  που σχηματίζουν δύο καταρράκτες.

Λίγο δύσβατο το μονοπάτι, αλλά το ξεχνάς

όταν αντικρύσεις την ομορφιά του τοπίου.

Η ξεκούραση ήρθε στην ταβέρνα του Σιδη-

ρόκαστρου “ο αδελφός του Μπάμπη”, όπου

απολαύσαμε το γουρουνόπουλο που είχαμε

παραγγείλει, αρνάκι στη γάστρα ...και την

παραδοσιακή γαλατόπιτα. Άψογο σέρβις,

καλό κρασί, δεν αργήσαμε να στήσουμε τον

χορό  κάτω απ τις μουριές  και ελλείψει

χώρου, στον δρόμο που δεν είχε καθόλου

κίνηση. Ας είναι καλά η δασκάλα μας, που

φροντίζει να έχει πάντα μαζί της  τα απα-

ραίτητα cd. Η θετική ενέργεια της Έλλης

Καζάκου, μετατρέπει την κούραση σε

γλέντι  και την ταλαιπωρία σε απολαυστική

περιπέτεια.

Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, στο Καλό Νερό

Κυπαρισσίας, αργά  το απόγευμα. Υπέροχη

παραλία μπροστά στο Messina Resort και

πολύ φιλική εξυπηρέτηση. Το πιο σημαντικό

είναι ότι είχαμε όλο τον χώρο της υποδο-

χής και το μπαρ αποκλειστικά δικό μας για

να χαλαρώσουμε, να πιούμε το ποτό μας,

να κουβεντιάσουμε και να διασκεδάσουμε.

Την Κυριακή ξεκινήσαμε για την Λίμνη

Καϊάφα. Πανέμορφη, ήρεμη και γαλήνια

φύση με πευκοδάσος, ανθισμένες πικρο-

δάφνες, μουσμουλιές και την απέραντη αμ-

μώδη παραλία της Κυπαρισσίας  γεμάτη με

κρινάκια. Τα παλαιά  κρατικά κτήρια που

είναι έρημα και εγκαταλελειμμένα μαρτυ-

ρούν την γοητεία  μιας άλλης εποχής.

Σε μισή ώρα φτάσαμε στο τουριστικό  Κα-

τάκολο για να ξεναγηθούμε στο Μουσείο

Αρχαίας Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά.

Η αξεπέραστη προσφορά των αρ-

χαίων Ελλήνων στους τομείς της

Φιλοσοφίας και των Καλών Τε-

χνών είναι πασίγνωστη και δεν αμ-

φισβητείται από κανέναν. Το ίδιο

γνωστή είναι και η προσφορά τους

στο χώρο των αρχαίων Επιστη-

μών. Όμως η Τεχνολογία των αρ-

χαίων Ελλήνων είναι σχετικά

άγνωστη όπως και οι απίστευτες

επιδόσεις τους στον τομέα αυτό.

Μείναμε κατάπληκτοι και δεν πε-

ριγράφεται με λίγα λόγια αυτά

που είδαμε.  Παραπέμπω τη ηλε-

κτρονική διεύθυνση του μουσείου

http://kotsanas.com/museum.php

γιατί αξίζει να δει κανείς τι μπορεί να προ-

σφέρει ένας άνθρωπος με μεράκι!!!  

kotsanas.com

Το Μουσείο. με την εγκυρότερη και πληρέ-

στερη έκθεση του είδους της παγκοσμίως.

Ήπιαμε τον καφέ μας στην παραλία και ξε-

κινήσαμε για την Κουρούτα και το γνωστό

μας «συμπόσιο», το μεσημεριανό μας

γεύμα.  Κεραστήκαμε από τις δύο Ειρήνες

της παρέας και την μία Φωτεινή (Κυριακή

της Σαμαρείτιδος γαρ). Να τις χαιρόμαστε

και να ζήσουμε όλοι με υγεία, με ενδιαφέ-

ροντα και με συγκινήσεις, απολαμβάνοντας

τις ομορφιές της πατρίδας μας, Συγχαρητή-

ρια στον αρχηγό μας και σε όλους μας!!!

Εφη Τριανταφύλλου

Μια περιπετειώδης εκδρομή με πολλές εκπλήξεις
Καταρράκτες Νέδα - Λίμνη Καϊάφα, Κατάκολο - Κουρούτα

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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«Οι άνθρωποι γεννιούνται αμόρφωτοι, 
όχι ηλίθιοι. 

Γίνονται ηλίθιοι με την εκπαίδευση»

(Μπέρτραντ Ράσσελ, 1872-1970, Βρετανός Νομπελίστας, Μαθη-

ματικός, Φιλόσοφος, Ειρηνιστής)

ΣΧΟΛΙΟ: Την παραπάνω απάντηση την έδωσε ο Ράσσελ

σε έναν μαθητή του, όταν αυτός τον ρώτησε ποιος είναι

ο σκοπός της Αληθινής Παιδείας. Το σύγχρονο εκπαιδευ-

τικό σύστημα σε μαθαίνει να ‘σαι χρήσιμος, να κατανα-

λώνεις, να υπακούς, να είσαι παραγωγικός και όχι

δημιουργικός. Παράγει χρήσιμα εξαρτήματα για την πα-

ραγωγή, κατασκευάζει πειθήνιους πελάτες αντί για

ενεργούς πολίτες. Κι όπως έλεγε ο Ουίλιαμ Μπάτλερ

Γέιτς, 1865-1939, Ιρλανδός ποιητής, Νόμπελ  λογοτε-

χνίας 1923: «Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός δο-
χείου αλλά το άναμμα μιας φλόγας».
Παιδεία δεν είναι μόνο τα γράμματα και οι γνώσεις, αλλά

και η εν γένει πνευματική καλλιέργεια. Δεν θα εντοπί-

σετε πουθενά, όσο και να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, το

οποίο δεν σε δικτυώνει αλλά σε ξε-δικτυώνει, την πλη-

ροφορία ότι η παραπάνω ρήση του “Γέιτς” ανήκει στον

Πλούταρχο (45-120), και στο έργο του «Περί τοῦ ὀρθῶς
ἀκούειν», 48c, 3.

«Οὐ γάρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀπoπληρώσεως ἀλλ᾽ὑπεκ-
καύµατος µόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται, ὁρµήν
ἐµποιοῦντος εὑρετικήν καί ὄρεξιν ἐπί τήν ἀλή-
θειαν».
(= Γιατί ο Νους, η σκέψη του ανθρώπου δεν έχει ανάγκη,

όπως ένα δοχείο, από συμπλήρωση αλλά από προσά-

ναμμα, όπως ακριβώς η φωτιά για ν’ ανάψει, το οποίο

προκαλεί τάση/ροπή επιτήδεια προς αναζήτηση/έρευνα

και διάθεση για ανεύρεση της αλήθειας).

«Οι Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς περιέχουν πολλά αξιο-
σημείωτα, τα οποία λίγοι έχουν προσέξει»
(Jacob Burkhardt, 1818-1897, Ελβετός ιστορικός).

Στόχος της Oρθής Πολιτείας και της Αληθινής Παιδείας

είναι να μάθουν τα παιδιά τί να σκέπτονται (τα πεδία γνώ-

σης) και όχι πώς να σκέπτονται. Η Παιδεία είναι μια

φλόγα που θερμαίνει την καρδιά του δασκάλου και πυρο-

δοτεί μια έκρηξη στην καρδιά του μαθητή, ώστε αυτός να

εμπνευστεί και να γίνει η αλλαγή που χρειάζεται η χώρα

και ο πλανήτης ολάκερος.

Δυστυχώς εμείς, οι Νεοέλληνες, θαυμάζουμε τους ξέ-

νους συγγραφείς, οι οποίοι αντέγραψαν τους δικούς μας

προγόνους και “αρύστηκαν” όλη την σοφία τους, την

οποία εμείς την αγνοούμε ή αδιαφορούμε να τη μάθουμε.

Καθήκον μας είναι όχι να αποκαθιστούμε την αλήθεια,

όπως κατά κόρον εσφαλμένως λέγεται, αλλά να αποκα-

λύπτουμε την αλήθεια, όχι εξ αποκαλύψεως αλλά κατό-

πιν εμβριθούς, εμπεριστατωμένης, ενδελεχούς και

απροσωπόληπτης ερεύνης.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΥ ΚΕΚΡΑΜΕΝΗ ή ΜΕΜ(Ε)ΙΓΜΕΝΗ

ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΑΙΩΝΕΣ!

ΑΡΙΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ = ΤΟ Μ(Ε)ΙΚΤΟΝ

Ο όρος Πολίτευμα ταυτίζεται με τον όρο Κυβερνητικό Σύ-

στημα και Πολιτικό Σύστημα. Η Αρχαία Ελληνική Σκέψη

κατέταξε τα πολιτεύματα με κριτήριο την πηγή ή τον

φορέα της εξουσίας σε Μοναρχικά, Ολιγαρχικά και Δη-

μοκρατικά. Ως παρεκβάσεις αυτών ο Αριστοτέλης θεωρεί

αντίστοιχα την Τυραννίδα, την Αριστοκρατία και την

Οχλοκρατία.

Η Αρχαία Σπάρτη θεωρείται η κατεξοχήν πολιτεία, στην

οποία οι πολίτες σέβονται το νόμο, υπακούουν στους άρ-

χοντες, η πόλη με το μακροβιότερο πολίτευμα, πολιτική

σταθερότητα, που δε γνώρισε ξένο κατακτητή, ούτε εσω-

τερικό δυνάστη, ούτε πολιτειακές μεταβολές ούτε κοινω-

νικές αναταραχές, όπως οι υπόλοιπες πόλεις - κράτη.

Πρώτος που έκανε μνεία για μικτά πολιτεύματα ήταν ο

Λυκούργος. Το Σπαρτιατικό Μικτό Πολίτευμα έχαιρε ιδι-

αίτερης εκτίμησης και θεωρήθηκε από πολλούς το ΙΔΕΩ-

ΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα στους

“ΝΟΜΟΥΣ” του (691d) κάποιος “κηδόμενος θεός έκανε δί-

δυμο” την Σπαρτιατική βασιλεία επιφέροντας έτσι τον δι-

χασμό της βασιλικής εξουσίας. Στη συνέχεια εισήχθη η

αρχή των Γερόντων (Γερουσία), που ήταν ισόψηφος. Ως

τρίτη αρχή εισήγαγε (ο Λυκούργος ή ο Θεόπομπος) «την

των εφόρων δύναμιν» για να λειτουργήσει «οἷον ψά-
λιον» ως χαλινός, δεσμά, τροχοπέδη, σε τυχόν αυθαιρε-

σίες των παραπάνω. Οι έφοροι εκλέγονταν με κλήρο από

το Δήμο ενιαύσιοι.

«Θεός εἶναι κηδόμενος ὑμῶν τις, ὅς τά μέλλοντα προ-

ορῶν, δίδυμον ὑμῖν φυτεύσας τήν τῶν βασιλέων γένε-

σιν ἐκ μονογενοῦς, εἰς τό μέτριον μᾶλλον συνέστειλε.

Καί μετά τοῦτο ἔτι φύσις τις ἀνθρωπίνη μεμειγμένη θείᾳ
τινί δυνάμει, κατιδοῦσα ὑµῶν τήν ἀρχήν φλεγµαί-
νουσαν ἔτι, µείγνυσιν τήν κατά γῆρας σώφρονα
δύναµιν τῇ κατά γένος αὐθάδει ῥώµῃ, τήν τῶν
ὀκτώ καί εἴκοσι γερόντων ἰσόψηφον εἰς τά µέγι-
στα τῇ τῶν βασιλέων ποιήσασα δυνάµει. Ὁ δέ
τρίτος σωτήρ ὑµῖν ἔτι σπαργῶσαν καί θυµουµέ-
νην τήν ἀρχήν ὁρῶν, οἷον ψάλιον ἐνέβαλεν αὐτῇ
τήν τῶν ἐφόρων δύναµιν, ἐγγύς τῆς κληρωτῆς
ἀγαγών δυνάµεως· καί κατά δή τοῦτον τόν
λόγον ἡ βασιλεία παρ᾽ὑµῖν, ἐξ ὧν ἔδει σύµµει-
κτος γενοµένη καί µέτρον ἔχουσα, σωθεῖσα αὐτή
σωτηρίας τοῖς ἄλλοις γέγονεν αἰτία».

(= Υπάρχει κάποιος θεός ο οποίος νοιάζεται για σας [τους

Λακεδαιμόνιους], και ο οποίος προβλέποντας τα μέλλοντα

να συμβούν, αφού φύτευσε δίδυμη τη γέννηση των βασι-

λέων αντί της μονογενούς, περιόρισε περισσότερο στο

μέτρο την εξουσία τους. Αλλά ακόμη και μετά απ’ αυτό μια

ανθρώπινη φύση - ο Λυκούργος - προικισμένη με κάποια

θεϊκή δύναμη διαπιστώνοντας ότι οι βασιλείς σας εξακο-

λουθούσαν να διευρύνουν την εξουσία τους, ανέμειξε τη

σώφρονα δύναμη του γήρατος με την υπεροπτική ρωμαλε-

ότητα της γενιάς, καθιστώντας το Συμβούλιο των (28) Γε-

ρόντων ισόψηφο ως προς τη δύναμη με τους βασιλείς,

προκειμένου για πολύ σπουδαία θέματα. Και ο τρίτος σω-

τήρας σας - ο Θεόπομπος - παρατηρώντας ότι οι βασιλείς

σας ήταν ακόμα υπεροπτικοί και ευέξαπτοι, παρενέβαλε σ’

αυτούς δίκην χαλινού / φρένου τη δύναμη των Εφόρων, η

οποία πλησίαζε τη δύναμη που προσφέρει ο κλήρος. Και

ακριβώς χάρη σ’ αυτό τον καταμερισμό σ’ εσάς η βασιλεία,

αφού αναμείχθηκε με τα στοιχεία που έπρεπε, και έχοντας

ως κανόνα το μέτρο, και η ίδια σώθηκε και έγινε αιτία σω-

τηρίας και για τους υπόλοιπους).

Η Αρχαία Ελληνική Σκέψη επιβραβεύει την μικτή διακυ-

βέρνηση. Ως παράδειγμα τέτοιας Μικτής Συνταγματικής

Τάξης ο ιστορικός Πολύβιος (200 -118) αναφέρει τη δη-

μοκρατική Ρώμη, στην οποία απαντώνται και οι (3) μορ-

φές εξουσίας: ΜΟΝΑΡΧΙΑ, με τη μορφή του εκλεγμένου

άρχοντα (CONSUL), ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ή ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ με τη

μορφή της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (SENATUS)  και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

με τη μορφή των λαϊκών συνελεύσεων (COMITIA CEN-

TURIATA). Έτσι έχουμε τις (3) λειτουργίες της κρατικής

εξουσίας να ασκούνται από (3) διαφορετικά σώματα, κα-

θένα από τα οποία ελέγχει τα άλλα δύο. Ο Πολύβιος δεν

είναι ο μόνος που υπογράμμισε την αξία της Μικτής Συν-

ταγματικής Τάξης. Στον Λυκούργο και τον Αριστοτέλη,

το Μικτό Πολίτευμα ονομάζεται «εὖ κεκραμένη / μεμειγ-
μένη πολιτεία».

Μέσα από την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα, ο

Πολύβιος διαπιστώνει πως η Μοναρχία καταλήγει σε Τυ-

ραννία. Τότε η Τυραννία ανατρέπεται από την Ολιγαρχία

ή την Αριστοκρατία, η οποία με τη σειρά της ανατρέπεται

από τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία εξελισσόταν σε Οχλο-

κρατία, όποτε επενέβαινε κάποιος ισχυρός άνδρας για να

εγκαθιδρύσει Μοναρχία. Ο φαύλος κύκλος της εναλλα-

γής πολιτεύματος χαρακτηρίζεται από τον Πολύβιο ως

“Ανακύκλωση” - κυκλική πορεία των γεγονότων και η θε-

ωρία της ανακύκλωσης.

«τάς μέν τῆς εὖ κεκραμένης τάς δέ τῆς ἀρίστης πολι-
τείας, ὀλιγαρχικάς μέν τάς συντονωτέρας καί δεσποτι-
κωτέρας τάς δ᾽ἀνειμένας καί μαλακάς δημοτικάς...»

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ” 1290α, 27 - 29)

«καί τήν τε δημοκρατίαν καταστήσαντος (Λυκούργου)

παρ᾽αὐτοῖς τήν ἀριστοκρατίᾳ μεμιγμένην» 
(Ισοκράτης, 436-338, “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ” § 153)

(= αυτός - ο Λυκούργος - εγκατέστησε εκεί ένα μίγμα /

κράμα δημοκρατίας και αριστοκρατίας).

――――――――――

Συν-εοχμός ποιητικός τύπος, με πλεονασμό του (ε) αντί Συν-οχμός

= Συνοχή, Συνάφεια, Σύνδεση, Συνένωση, Συνάρθρωση, Συναρ-

μογή, Σύνδεσμος, Συγκόλληση, Συγκράτηση.

Ἐθελοκάκησις - εως = η εκούσια παραμέληση του καθήκοντος,

κακοβουλία, κακεντρέχεια, κακή προαίρεση, κακοήθεια, κακοσύνη,

χαιρεκακία, μοχθηρία, δολιότητα, φαυλότητα, αχρειότητα.

Η λέξη παράγεται ετυμολογικά από το ρήμα ἔχω < ἐχμός - ὀχμός,

εξ ου και το ρήμα ὀχμάζω και ἐχμάζω = συγκρατώ, συνέχω, συν-

δέω, συνάπτω.

Και ἔχμα ἤ ὄχμα = καθετί που συγκρατεί, συνεκτικός δεσμός, δέ-

σιμο, κλείδωση, αρμός, προτείχισμα, αμυντήριο. Αλλά και φόρεμα

που κουμπώνει με πόρπη, περόνη, καρφίτσα (αγκράφα),

πόρπα(η)μα. Εξ ου και νε-οχμός: ο έχων νεότητα, νέος, νεαρός,

νεοφανής, νεωτερικός, νεωτεριστικός. Νεοχμία ή Νεόχμωσις: νε-

ωτερισμός, καινοτομία, νεοποίηση και ρήμα νεοχμόω ή νεοχμίζω

- νεωτερίζω, νεοποιώ.

Ομηρική αρχέγονη και αρχέτυπη λέξη που απαντάται στην Ιλιάδα,

άσμα Ξ, στίχοι 465-466. «τόν ρ᾽ἔβαλεν κεφαλῆς τε καί αὐχένος
ἐν συνεοχμῷ, νείατον ἀστράγαλον, ἀπό δ᾽ἄμφω κέρσε τέ-
νοντε».
(= τόν χτύπησε εκεί που σμίγει/ενώνεται το κεφάλι με το σβέρκο,

στον τελευταίο σπόνδυλο, και του ‘κοψε και τους δύο τένοντες).

Και μετά απ’ αυτές τις λεπτομερείς ανατομικές περιγραφές μάς

παραμυθιάζουν πως οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν την επιστήμη της

Ιατρικής!!!

Η λέξη απαντάται στον ιστορικό Πολύβιο (200 - 118) τον Μεγαλο-

πολίτη στο έργο του «ΙΣΤΟΡΙΑΙ», βιβλίο Γ, 68.

«ἀλλ᾽οἱ μέν ᾐτιῶντο τήν τοῦ στρατηγοῦ προπέτειαν, οἱ δέ τήν
τῶν Κελτών ἐθελοκάκησιν».
(= και άλλοι κατηγορούσαν τον στρατηγό για την απερίσκεπτη ορ-

μητικότητά του και άλλοι την σκόπιμη αδιαφορία/παράβαση καθη-

κόντων των Κελτών).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Συνεοχµοῦ*

ἄρχεσθαι
&

Ἐθελοκακήσεως*  
παύεσθαι
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Μία σημαντική και εξαιρετικά επιμελημένη έκδοση

από τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Πέτρο Φιλίππου,

αρχαιολόγου και φιλολόγου, παρουσιάστηκε το Σάβ-

βατο 28 Απριλίου, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και

Μουσικής Θεοχαράκη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου

Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και πολλών

διακεκριμένων προσωπικοτήτων του κόσμου των

γραμμάτων, των τεχνών και και πολιτικών.

Ένα ειδικό βιβλίο, για ειδικό κοινό αλλά και ανα-

γνωστικό κοινό με γενικά ενδιαφέροντα!

Ο Τίτλος του βιβλίου: 

Πέτρος Αν. Φουρίκης 
(1878 - 1936)

Ο Σαλαμίνιος αρχαιολόγος, ιστορικός, 

λαογράφος, γλωσσολόγος 

ΑΝΑΛΕΚΤΑ
Η συμβολή του στη μελέτη της ιστορίας και της

γλώσσας των Αρβανιτών στην Ελλάδα. 
Αρβανίτικα παραμύθια και τραγούδια

Το βιβλίο προλογίζεται από τον Αρχιεπίσκοπο

Ιερώνυμο και τον πρόεδρο της Βουλής Ν.

Βούτση, και τον επιμελητή της Εκδοσης

Πέτρο Φιλίππου - Αγγέλου.

Σχήμα 17x25, σελίδες 576, Εκδόσεις ΑΩ

(Καλύβια Αττικής).

Στην εκδήλωση έγινε αναφορά στη συμβολή του Πέ-

τρου Φουρίκη στη μελέτη της ιστορίας και της γλώσσας

των Αρβανιτών στην Ελλάδα, καθώς ο Φουρίκης ήταν

εκείνος που πρώτος έθεσε τις βάσεις για τη νεότερη

αλβανολογία – αρβανιτολογία, έχοντας τη βεβαιότητα

ότι δεν έκανε κάποιο εθνικό κακό γιατί πίστευε ότι με

τον τρόπο αυτό φανέρωνε κομμάτια της ελληνικής

ζωής κρυμμένα μέσα στην ψυχή και τις συνήθειες των

ομοφύλων του.

Στην ομιλία του ο συγγραφέας του βιβλίου, αρχαιολό-

γος και Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φι-

λίππου αναφέρθηκε κυρίως στο κίνητρο που τον ώθησε

στις αρχές της δεκαετίας του ’80 να ξεκινήσει την

έρευνα για τη ζωή και το έργο του Φουρίκη, αλλά

και στις πολυετείς προσπά-

θειές του για τη

συγκέντρωση υλι-

κού για τον σπου-

δαίο αυτόν

επιστήμονα.  Τόνισε

δε ότι η έκδοση

αυτού του βιβλίου εκ-

πορεύεται από την

αγάπη και τον σεβα-

σμό για τον μεγάλο

διανοούμενο και ερευ-

νητή αλλά και από την

επιθυμία για την ανά-

δειξη και τη συμβολή στη

γνώση της ιστορίας της

καταγωγής και του πολιτι-

σμού των Αρβανιτών της

Αττικής και του υπόλοιπου

ελλαδικού χώρου, των

οποίων η παρουσία τους δεν έχει βρει ακόμα τη θέση

της στο επίσημο εθνικό ιστορικό αφήγημα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία του τρα-

γουδιού ο «Πηλός» (αφορά σε τραγούδια και στιχάκια

που έλεγαν οι νέοι και οι νέες της Κούλουρης την Πέμ-

πτη του Πάσχα, όταν ομαδικά μετέβαιναν σε μια σπηλιά

στη περιοχή Κατσηβίλα

προκειμένου να μαζέψουν

τον πηλό, που τους χρησί-

μευε κυρίως για να λούζον-

ται και για τον καθαρισμό

του σώματος. Η όλη διαδι-

κασία βεβαίως εξελισσόταν

σε ένα ανοιξιάτικο πανη-

γύρι), από τον Σπύρο

Μπρέμπο και με τοπικούς

χορούς από το χορευτικό

τμήμα του Εκπολιτιστικού

Λαογραφικού και Εξωραϊ-

στικού Συλλόγου Βιλίων με

χοροδιδάσκαλο τον Πανα-

γιώτη Λούκο. 

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

“Το πιροσκί”

Είναι το πρώτο βιβλίο της Βουλιώτισσας πρώην
φαρμακοποιού Λένας Σακελλαρίου: “Το πιροσκί”.

Το κρυφό της ταλέντο δεν το είχε αναδείξει μέχρι
σήμερα. Ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε με τρεις
κόρες και ένα Φαρμακείο ήταν δύσκολη η “απομό-
νωση” και η συγγραφή.
Σήμερα λοιπόν που
βγήκε από την ερ-
γασιακή δραστη-
ρ ι ό τ η τ α ,
μεγάλωσαν οι
κόρες της, απέ-
κτησε εγγόνια,
βρίσκει το χρόνο
και για γραφή
και για τα καθή-
κοντα της για-
γιάς.

Το “πιροσκί”
λοιπόν είναι
ένα ανάλα-
φρο αλλά
και σκληρό
α ν ά γ ν ω -
σμα, που
περιγράφει
στιγμές από την ώρα που μπή-
καμε στα μνημόνια. Στιγμές που βίωσαν οι πρωτα-
γωνιστές της και που διατάραξαν την ζωή τους
θετικά ή αποθετικά,  σε μια γειτονιά της Αθήνας...

Λένα μου γνωριζόμαστε από όταν είχαμε τα παιδιά
μας μικρά στα καλάθια μέσα στις επιχειρήσεις μας,
η κάθε μια χωριστά.
Δεν γνώριζα τις καλλιτεχνικές σου τάσεις.

Σου εύχομαι να έχει το βιβλίο σου “καλή πορεία” και
να δούμε και άλλα από το χέρι σου.
Το βιβλίο έχει σχήμα 14x21, εκδόσεις Κέδρος.

Αννα Μπουζιάνη
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H 8η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα

Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημι-

σελήνου (ΕΣ/ΕΗ), αποτελεί μια

ετήσια εορτή, με έντονη διεθνή

διάσταση, στο πλαίσιο της οποίας

αναδεικνύονται οι 7 Θεμελιώδεις

Αρχές του Διεθνούς Κινήματος:

Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ου-

δετερότητα, Ανεξαρτησία, Εθε-

λοντισμός, Ενότητα και

Παγκοσμιότητα.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία-ορό-

σημο συμπίπτει με την ημερομηνία

γέννησης του Ιδρυτή του Ερυθρού

Σταυρού και βραβευθέντος με το

πρώτο Νόμπελ Ειρήνης, Ερρίκου

Ντυνάν (8 Μαΐου 1828). 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά

την ξεχωριστή εορτή της Παγκό-

σμιας Ημέρας ΕΣ/ΕΗ και όσα αυτή

σηματοδοτεί, εμπνέοντας, ενθαρρύ-

νοντας και προωθώντας ένα ευρύ

πλέγμα ανθρωπιστικών δράσεων

που προσφέρουν φροντίδα και συμ-

παράσταση σε κάθε άνθρωπο που

υποφέρει, χωρίς διακρίσεις ή απο-

κλεισμούς.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της συ-

στηματικής προσπάθειας,  βρίσκον-

ται διαχρονικά οι Εθελοντές και των

τριών Σωμάτων του Ελληνικού Ερυ-

θρού Σταυρού (Κοινωνικής Πρό-

νοιας, Νοσηλευτικής, Σαμαρειτών,

Διασωστών & Ναυαγοσωστών), οι

οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους

συχνά υπό εξαιρετικά αντίξοες συν-

θήκες. 

Η γέννηση της 

Ερυθροσταυρικής Ιδέας

Η Ερυθροσταυρική ιδέα γεννήθηκε

το 1859, μετά την τραυματική εμπει-

ρία που βίωσε ο νεαρός τότε Ελβε-

τός Henry Dunant ως αυτόπτης

μάρτυρας της αιματηρής πολεμικής

σύρραξης στο Solferino (Ιταλία), με-

ταξύ των στρατευμάτων της Γαλλίας

και της Σαρδηνίας από τη μία

πλευρά και της Αυστρίας από την

άλλη. Ο Ντυνάν έζησε τη φρίκη του

πολέμου, και κυρίως το γεγονός ότι

40,000 περίπου στρατιώτες κείτον-

ταν νεκροί ή παρέμεναν σοβαρά

τραυματίες στο πεδίο της μάχης,

στερούμενοι κάθε είδους ιατρικής

φροντίδας. Κατά τη διάρκεια της

μάχης, οργάνωσε με όσα μέσα διέ-

θετε τους κατοίκους της περιοχής

προκειμένου να περιποιηθούν άμεσα

τους τραυματίες. 

Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του,

πραγματοποίησε δύο εισηγήσεις, οι

οποίες στην πορεία απεδείχθησαν

τόσο καθοριστικές ώστε να του απο-

νεμηθεί το πρώτο Βραβείο Νόμπελ

Ειρήνης το 1901.

Οι δύο εισηγήσεις αφορούσαν:

1. τη δημιουργία ενός φορέα που

λίγο καιρό μετά θα ονομαστεί «Ερυ-

θρός Σταυρός»: ενός μόνιμου δη-

λαδή ανθρωπιστικού φορέα που θα

προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια

εν καιρώ πολέμου, με καθήκοντα

(μεταξύ άλλων) τη φροντίδα των

τραυματιών & αιχμαλώτων σε κάθε

μελλοντική μάχη.

2. Τη σύναψη διακυβερνητικής συν-

θήκης, η οποία θα αναγνώριζε την

ουδετερότητα του παραπάνω Φορέα

ώστε να του επιτρεπόταν η πρό-

σβαση στο πεδίο της μάχης.

Το 1863 θα συγκροτηθεί Επιτροπή,

που αρχικά θα ονομαστεί Επιτροπή

για την Ανακούφιση των Τραυμα-

τιών Πολέμου, και στη συνέχεια Διε-

θνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.

Έμβλημά της ένας κόκκινος σταυ-

ρός σε λευκό φόντο (αναστροφή

της σημαίας της Ελβετίας). Στη συ-

νέχεια θα υιοθετηθεί και η Πρώτη

Σύμβαση της Γενεύης. Με τις συνθή-

κες της Γενεύης θα τεθούν οι βάσεις

του διεθνούς δικαίου για την ανθρω-

πιστική διαχείριση των θυμάτων του

πολέμου.

Η συγκρότηση της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Συλλόγων

Ερυθρού Σταυρού  & Ερυ-

θράς Ημισελήνου

Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων

Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισε-

λήνου ιδρύθηκε το 1919 στο Παρίσι,

στον απόηχο του Μεγάλου Πολέ-

μου. Ο μεγάλος αριθμός θυμάτων

του (9 εκατομμύρια στρατευμένοι

και αντίστοιχος -αν όχι μεγαλύτε-

ρος- αριθμός αμάχων) ανέδειξε την

ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ

των Εθνικών Συλλόγων του Ερυ-

θρού Σταυρού, οι οποίοι είχαν εργα-

στεί σκληρά στο πεδίο των μαχών,

φροντίζοντας αιχμαλώτους και

τραυματίες. Είχε δημιουργηθεί συ-

νεπώς ένα δίκτυο εθελοντών, με τε-

χνογνωσία & εμπειρία, το οποίο δεν

έπρεπε να μείνει αναξιοποίητο.

Ο Henry P. Davison, πρόεδρος της

Αμερικανικής Επιτροπής Πολέμου,

πρότεινε τη δημιουργία μιας Ομο-

σπονδίας με πρωταρχικό μέλημά

της τη βελτίωση της υγείας των πλη-

θυσμών που είχαν συμμετάσχει

στον Μεγάλο Πόλεμο. Η Ομοσπον-

δία αυτή, έχοντας ως ιδρυτικά μέλη

τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία,

την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, θα περιε-

λάμβανε όλους τους Εθνικούς Συλ-

λόγους της εποχής, αλλά και θα

ενθάρρυνε τη δημιουργία νέων. Επί-

σης, θα διεύρυνε την εντολή του Κι-

νήματος του Ερυθρού Σταυρού,

πέρα από την αυστηρή αποστολή

της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυ-

θρού Σταυρού στο πεδίο των μαχών,

συμπεριλαμβάνοντας την παροχή

βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτα-

κτων περιστατικών που δεν είχαν

προκληθεί από ένοπλες συγκρού-

σεις.

Η Fed μετονομάστηκε σε Interna-

tional Federation of Red Cross and

Red Crescent Societies ΔΟΕΣ και σή-

μερα περιλαμβάνει 190 αναγνωρι-

σμένους Εθνικούς Συλλόγους,

σχεδόν έναν σε κάθε χώρα της υφη-

λίου, και περίπου 60 αντιπροσωπίες

στρατηγικά τοποθετημένες σε όλα

τα μήκη και τα πλάτη της Γης για την

κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότε-

ρων αναγκών σε παγκόσμιο επί-

πεδο. Για την αποτελεσματικότερη

λειτουργία των Εθνικών Συλλόγων,

αντιπροσωπείες της Διεθνούς Ομο-

σπονδίας εγκαθίστανται για συγκε-

κριμένο χρονικό διάστημα σε έναν

Εθνικό Σύλλογο για να του προσφέ-

ρουν βοήθεια και συμβουλές σε

πρακτικά ζητήματα (διαχείριση προ-

γραμμάτων). 

ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η άγνωστη ναυμαχία του

Ζωστήρα 389 π.Χ.

του ιστορικού - συγγραφέα 

William Goulielmos

Το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι, υπό τον Θρασύβουλο, εξεδίω-

ξαν τους τριάκοντα τύραννους και επανέφεραν την δη-

μοκρατία. Το 395 π.Χ. η Αθήνα και οι σύμμαχοί τους,

όταν έλαβαν Περσικό χρυσό, κήρυξαν πόλεμο στην

Σπάρτη και στους συμμάχους τους. Το 394 π.Χ. οι Αθη-

ναίοι και οι σύμμαχοί τους ηττήθηκαν από τους Σπαρτιά-

τες στη Νεμέα και στην Κορώνεια, αλλά οι Πέρσες και

οι Έλληνες σύμμαχοί τους νίκησαν τον Σπαρτιατικό

στόλο στην Κνίδο (της Μικρά Ασίας). Οι Πέρσες ξανά

έκτισαν τα μακρά τείχη της Αθήνας και οι Αθηναίοι άρχι-

σαν να ξανασυγκροτούν στόλο, με σκοπό να ξαναφτιά-

ξουν μία δεύτερη αυτοκρατορία.

Κατά τον Ξενοφώντα, το έτος 390-389 π.Χ. οι Αθηναίοι

πολιόρκησαν την φιλο-Σπαρτιατική Αίγινα για πέντε

μήνες αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το 389 π.Χ.

ο μικρός Πελοποννησιακός στόλος του Σπαρτιάτη Γορ-

γώπα, του υποναύαρχου του Ανταλκίδα, (δώδεκα τριή-

ρεις στον αριθμό) απειλούσε τους Αθηναίους, από την

Αίγινα. Ο Γοργώπας συνόδευσε τον κύριο στόλο του

Σπαρτιάτη ναύαρχου Ανταλκίδα στην Έφεσο και κατόπιν

επέστρεψε στην Αίγινα. Καθοδόν ο στόλος του Γοργώπα

συναντησε τον μικρό Αθηναϊκό στόλο του Εύνομου (δε-

κατρείς τριήρεις στον αριθμό) και έσπευσε προς την Αί-

γινα. Οι Πελοποννήσιοι έφθασαν στην Αίγινα το

απόγευμα, έφαγαν και ξανασαλπάρισαν το ίδιο βράδυ. 

Οι Αθηναίοι, που καταδίωκαν τους Πελοποννήσιους, σάλ-

παραν προς τον Ζωστήρα (την σύγχρονη Βουλιαγμένη). Οι

Πελοποννήσιοι ακολούθησαν αθόρυβα και χωρις φώτα

τους Αθηναίους. Όταν οι Αθηναίοι έκαναν απόβαση στον

Ζωστήρα, για να ξεκουραστούν και να φάνε, οι Πελοπον-

νήσιοι τους επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Οι Αθηναίοι δεν ήταν

σε θέση να φέρουν αντίσταση, καθώς δεν πρόλαβαν να πά-

ρουν θέσεις άμυνας. Οι Πελοποννήσιοι κατέλαβαν τέσσερα

Αθηναϊκά πλοία και τα πήραν μαζί τους στην Αίγινα. Ο Εύ-

νομος με τα εννέα πλοία που του απέμειναν κατέφυγε

στον Πειραιά. Ο Ξενοφώντας δεν αναφέρει πόσοι Αθηναίοι

σκοτώθηκαν στην μάχη και πόσοι αιχμαλωτίσθηκαν ή τι

απέγιναν οι αιχμάλωτοι.  Η ναυμαχία προφανώς δόθηκε

κοντά στο ξενοδοχείο του Αστέρα, ή στον κόλπο της Βου-

λιαγμένης.      

Κατά τον Ξενοφώντα και τον Δημοσθένη, ο Γοργώπας δεν χά-

ρηκε την νίκη του καθώς, λίγους μήνες αργότερα, στην Αί-

γινα, οι Αθηναίοι του Χαβρία και μία δεύτερη Αθηναϊκή

δύναμη υπό τον Δημαίνετο έκαναν απόβαση στο νησί. Οι Αθη-

ναίοι έστησαν ενέδρα και σκότωσαν τον Γοργώπα, οκτώ άλ-

λους Σπαρτιάτες, διακόσιους πεζοναύτες και πενήντα

Αιγινήτες σύμμαχους.  Δυστυχώς, ο τρίτος Πελοποννησιακός

πόλεμος συνεχίστηκε, με μανία, ως τη μάχη των Λευκτρών

(371 π.Χ.), μόνο τότε οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες συμμάχη-

σαν κατά της ανερχόμενης Θηβαϊκής υπερδύναμης.     

Παγκόσμια Ημέρα του Ερυθρού Σταυρού
Ερυθρός Σταυρός & Ερυθρά Ημισέληνος
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Η “Εαρινή έκθεση” 

της Κομισιόν, 

οι Εκλογές και ο ΚΑΝΕΝΑΣ!

του Ευάγγ. Αθανασιάδη*

Σύμφωνα με το πρόσφατο δημοσίευμα, τα κύρια σημεία

της Εαρινής έκθεσης της Κομισιόν θα μπορούσαν να

συνοψιστούν στα εξής:

- Μας μεταφέρει «Σαφές μήνυμα ότι τα μέτρα για μεί-
ωση συντάξεων και αφορολόγητου ορίου θα εφαρμο-
σθούν, ακόμη και αν δεν είναι αναγκαία για να
επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι».
-Σημειώνει ότι «Η Ελλάδα προβλέπεται να επιτύχει τον
στόχο του ESM για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του
ΑΕΠ το 2018 και να τον διατηρήσει το 2019, όπως έχει
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης
του προγράμματος»
-Επισημαίνει ότι «Η πρόβλεψη συνυπολογίζει τα δημο-
σιονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, περιλαμβανομένων των μέτρων
που συμφωνήθηκαν τον Μάιο του 2017 να υιοθετηθούν
και μετά τη λήξη του προγράμματος».

Τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με τις υποσχέσεις

της κυβέρνησης, βγαίνουμε από το Μνημόνιο: γιορτές,

πανηγύρια, σαμπάνιες, εμβατήρια, θριάμβους, φιέστες,

συνθήματα, πανηγυρισμοί. Και ξαφνικά προβάλλει

μπροστά μας ο Ιανουάριος του 2019.

― Μειώσεις και αφορολόγητο. Τα μέτρα είναι αναπό-

φευκτα. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να τα αποφύγει.

Η ΝΔ ανύπαρκτη, άχρωμη και άοσμη αντιπολίτευση. Ο

ΣΥΡΙΖΑ άχρωμη, άοσμη και ανύπαρκτη Κυβέρνηση.

Καμία πρόταση, προοπτική και ελπίδα. Όλα τα κόμματα

πειθήνια όργανα των ξένων, «μία από τα ίδια», «το ίδιο

συνδικάτο»,  για να θυμηθούμε παλιότερη συνθηματο-

λογία. Αντιδράσεις ή Γερμανόφωνες ή αλαλόφωνες1.

Η επερχομένη επιβάρυνση στην πλειονότητα των κοι-

νωνικών στρωμάτων θα είναι αβάστακτη. Τώρα είναι

στα όρια. Τότε θα είναι κάτω από κάθε όριο. Η κοινω-

νική εν πολλοίς δίκαιη αγανάκτηση, αντίδραση, έως και

εξέγερση, είναι ίσως αναμενόμενο ενδεχόμενο.

Η ΝΔ δεν μπορεί να διαχειριστεί και να αντέξει τα

μέτρα του Ιανουαρίου, για πολλούς και προφανείς λό-

γους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως μπορεί, με ψέματα.

Την επέλαση του βαρβάρου και βαρβάτου Ιανουάριου

του 2019, τα κόμματα δεν μπορούν να την αποφύγουν

και ίσως πρέπει να χαλαρώσουν για να την απολαύ-

σουν, κατά παράφραση της γνωστής λαϊκής ρήσης.

Η σύνοψη της “Εαρινής έκθεσης”, για όσους διαβάζουν

πίσω από τις λέξεις, μήπως προσδιορίζει εκλογές το

Φθινόπωρο του 2018;

Και με ένα πρόχειρο υπολογισμό, μήπως βγαίνει και η

ακριβής ημερομηνία; Και τότε, μετά από τις λαμπάδες

της Μ. Παρασκευής και της Αναστάσεως, τα κόμματα,

κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα αναφωνήσουν τη Θε-

ανθρώπινη ικεσία: «απελθέτω απ’εμού το ποτήριον
τούτο»; Για να δοξαστεί και πάλι ο «ΚΑΝΕΝΑΣ»!!!

Λευκό, άκυρο, απών, δεν σας ξέρω, δεν σας θέλω, δεν

απαντώ.

Ή η ΝΔ θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να μείνει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην εξουσία; Και σαν τα μικρά παιδιά θα τον προ-

καλεί και θα τον σκανδαλίζει: «κάνε εκλογές, κάνε
εκλογές», προσδοκώντας να μην τις κάνει;

Και συμπέρασμα. Αυτοδύναμος ο «Κανένας», και πρω-

θυπουργός ο Τσίπρας, μέχρι ή να συνέλθουμε ή να ψο-

φήσουμε, ή ο «Κανένας» να γίνει Ένας.

Και μία γνώμη, ή μάλλον ερώτηση υπερκομματική και

ακομμάτιστη: μήπως η παραμονή του Τσίπρα πέραν του

Ιανουαρίου, είναι κοινωνικά και εθνικά επιβεβλημένη,

σαν η καλύτερη επιλογή προς εξασφάλιση και έστω

στοιχειώδους διάσωσης της κοινωνικής συνοχής; Έστω

και με Ρουβίκονες και Ψέματα.  Ερώτηση είναι. Μαντε-

ψιά είναι; θα δούμε!!

Έως ότου ο «Κανένας» να γίνει Ένας. Μας μένουν, μόνον

οι ευχές και τα ευχέλαια, προς θεραπεία «από πάσαν
νόσον και πάσαν…» κατά την εκκλησιαστική ρήση.
* Ο Ευάγγ. Αθανασιάδης είναι Συνταγματάρχης ε.α.

―――――
1. Αλαλοφώνως: Νεολογισμός, περιγραφή με κινήσεις του στό-

ματος, χειλιών, κεφαλής, χεριών και σώματος, χωρίς να βγαίνει

φωνή.

www.triklopodia.gr

«Bιολογική παραγωγή και

σήμανση των βιολογικών

προϊόντων»

Υπερψηφίστηκε νέα, επί τα χείρω

πρόταση κανονισμού στην Ε.Ε.

Την πρόταση κανονισμού για «τη βιολογική παραγωγή και

την σήμανση των βιολογικών προϊόντων», που καθορίζει

τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τους

παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και τους όρους που

πρέπει να τηρούνται για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως

βιολογικό, συζήτησε και υπερψήφισε πρόσφατα το Ευρω-

κοινοβούλιο. 

Ο νέος κανονισμός καταργεί την υποχρεωτική ετήσια εξα-

κρίβωση συμμόρφωσης όλων των επιχειρήσεων, που προ-

βλεπόταν μέχρι τώρα, ενώ και τα εθνικά συστήματα

ελέγχου-πιστοποίησης ελέγχονται άμεσα από τα μονοπώ-

λια αφού ανατίθενται σε ιδιωτικούς πιστοποιητικούς μηχα-

νισμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία τους. 

Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική για τα συμ-

φέροντα που υπηρετεί η ΕΕ και η νομοθεσία της. Για την

πλειοψηφία του λαού τα βιολογικά τρόφιμα είναι απλησία-

στα. Αν και η χώρα αναλογικά με την έκταση και τον πλη-

θυσμό της κατέχει υψηλή θέση σε βιολογικές

καλλιέργειες, οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι όχι μόνο

δεν κέρδισαν τίποτα από τη μετατροπή των εκμεταλλεύ-

σεών τους σε «βιολογικές» αλλά αντίθετα πνίγηκαν στα

χρέη. Τα περισσότερα δε μικροκαταστήματα πώλησης βιο-

λογικών προϊόντων αναγκάστηκαν κι έκλεισαν κάτω από

τον αδυσώπητο ανταγωνισμό των μονοπωλιακών ομίλων. 

Το ΚΚΕ καταψήφισε τον εν λόγω κανονισμό γιατί όπως και

ο προηγούμενος ενισχύει τις μεγάλες καπιταλιστικές επι-

χειρήσεις του κλάδου, που μπορούν να ανταποκριθούν στις

προϋποθέσεις που θέτει και στην ελεύθερη διακίνησή τους

στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Άσκηση για την αντιμετώπιση δασικής

πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης έκτασης με

την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ

2018» πραγματοποιήθηκε το πρωί της

Τρίτης 8 Μαΐου από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία στη δασική περιοχή της Πεν-

τέλης (θέση Πύριζα), στο πλαίσιο της

καλύτερης προετοιμασίας της αντιπυρι-

κής περιόδου έτους 2018 και της συνερ-

γασίας των εμπλεκόμενων φορέων,

υπηρεσιών και αρχών στη δασοπυρό-

σβεση.

Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος και

η άσκηση επί των διαδικασιών και των

επιχειρησιακών ενεργειών που εφαρμό-

ζονται στην αντιμετώπιση των συμβάν-

των εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, η

διαπίστωση σε ρεαλιστικές συνθήκες

της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μη-

χανισμού δασοπυρόσβεσης και η αξιο-

λόγηση της αποτελεσματικότητάς του,

ο προσανατολισμός των υπηρεσιών στη

μείωση του χρόνου ανταπόκρισης καθώς

και η βελτιστοποίηση της συνεργασίας

των εμπλεκόμενων φορέων στη δασο-

πυρόσβεση. 

Η άσκηση υλοποιήθηκε με ρεαλιστικές

ενέργειες αναπτύσσοντας όλα τα επι-

χειρησιακά στάδια της 3ης φάσης: αναγ-

γελία, κινητοποίηση δυνάμεων- αρχική

εκτίμηση κατάστασης, ανάπτυξη δυνά-

μεων – επέμβαση, μερικός έλεγχος,

έλεγχος – φύλαξη, πλήρης κατάσβεση. 

Παρόντες στην άσκηση ήταν ο Αναπλη-

ρωτής Υπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη Νίκος Τόσκας, ο Γενικός

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάν-

νης Καπάκης, η ηγεσία της Πυροσβεστι-

κής Υπηρεσίας και ο Διοικητής Πυροσβε-

στικών Υπηρεσιών Αττικής Υποστράτη-

γος Αχιλλέας Τζουβάρας, οι Δήμαρχοι

Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος και Πεν-

τέλης Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης,

αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των εμ-

πλεκόμενων δήμων και φορέων – υπη-

ρεσιών – αρχών. 

Από την Περιφέρεια Αττικής την άσκηση

παρακολούθησαν οι Αντιπεριφερειάρχες

Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου και Βό-

ρειου Τομέα Αθηνών Γιώργος Καραμέ-

ρος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή

Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας

Γιάννα Τσούπρα και ο Προϊστάμενος του

Τμήματος Διαχείρισης Έκτακτων Κατα-

στάσεων Αναστάσιος Γιώτης, ενώ στο

διευθύνον επιτελείο της άσκησης συμ-

μετείχε ο Προϊστάμενος της Αυτοτε-

λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

Περιφέρειας Ευστράτιος Δαβάκης. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου συνεχάρη την

Πυροσβεστική για την προετοιμασία και

τη διενέργεια της άσκησης και επεσή-

μανε ότι η Περιφέρεια Αττικής στέκεται

πάντα αρωγός στο πολύτιμο έργο της

Πυροσβεστικής με παραχώρηση υδρο-

φόρων, μηχανημάτων και όσων μέσων

έχει στη διάθεσή της. 

Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς

«ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018» στην Πεντέλη
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 
στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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 αντιπλημμυρι-
κών έργων Βάρης- Βούλας-Βουλιαγ-
μένης», συνολικού  προϋπολογισμού
11.600.000,00€ (με δαπάνη εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, απο-
λογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. 
2. Το έργο αφορά στην κατασκευή
αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδά-
των και θα εκτελεστεί σε περιοχές
της Βουλιαγμένης, του Πανοράματος
Βούλας και επί της οδού Βασ. Κων-
σταντίνου στη Βάρη.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 5η τάξη
και άνω και που είναι εγκατεστημένα
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 εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένω-
σης. 

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. 
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
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα 117384/26-10-
2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική
Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητη-
μάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε-
τών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο
στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 σχετικά με τη χρήση των επιμέ-
ρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
04/05/2018. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 04/05/2018,
ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
12/06/2018,  ώρα 15:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 19/06/2018,  ώρα 10:00. 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνι-
σμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και
δέκα (10) ημέρες πριν από την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών (και παρέχονται από την
Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αι-
τήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού 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 187.096,00 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της. Η εγ-
γύηση 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
12/04/2019. 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9775.05.041 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 οκτώ (18) μήνες και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Έργα. Πληροφορίες στα
τηλ. 2132005321, 5333.
12.Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην Υπηρε-
σία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε.
την 05/04/2018.
13. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την
04/05/2018 (κωδικός ΑΔΑΜ:
18PROC003040332).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Ελληνική Δημοκρατία   |   Νομός Αττικής  |  Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  |   Τμήμα Προμηθειών  |  Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059 
e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  9-5-2018  |  Aρ. Πρωτ.:  16343

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2018»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της
υπηρεσίας με τίτλο  «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2018» με ηλεκτρο-
νικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά απο-
κλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται  στην  διακήρυξη του διαγωνισμού και στην με α/α 34/2018
μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 82.000,00€ όπως αναλύεται  κατωτέρω ανά
είδος κωδικού:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Περιγραφή Είδους Κ.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε ευρώ) cpv
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ασφάλειες 119 οχημάτων Δήμου 10-6253.002 5.000,00 66518200

15-6253.002 5.000,00
20-6253.001 50.000,00
30-6253.001 10.000,00
35-6253.001 10.000,00
50-6253.001 2.000,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 82.000,00€

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
34/2018 , την με αρ. Πρωτ. 14380/23-4-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα  4-6-2018 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διαδικτυακή πύλη Παρασκευή 11-5-2018 Παρασκευή 11-5-2018 Δευτέρα 4-6-2018 
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 10:30 π.μ.

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 57660

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.640,00 €  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συ-
νόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία έχει καταστεί πλέον

επαχθής για την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας καθώς κρύβει παγίδες υπερφορολόγησης

που προκαλούν υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αναλυτικά: 

1. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικά επιχειρημα-

τική δραστηριότητα παραγωγής ή πώλησης αγαθών ή πα-

ροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα οφείλει να

καταβάλλει φόρο εισοδήματος με βάση το μεγαλύτερο

ποσό μεταξύ 

- Του πραγματικού καθαρού εισοδήματος (του καθαρού

κέρδους) το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των δα-

πανών της επιχείρησής του από τις εισπράξεις που έχει

πραγματοποιήσει από την πώληση των προϊόντων του ή

την παροχή των υπηρεσιών του. 

- Του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προσδιορίζε-

ται με βάση το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών

διαβίωσης ή τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, ΙΧ, πισίνες

και άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει και των δα-

πανών που μπορεί να πραγματοποίησε για την απόκτηση

περιουσιακών στοιχείων (αγορά ακινήτων, ΙΧ, σκαφών

κλπ., την αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών,

την αγορά τίτλων, μετοχών κ.λπ., τη χορήγηση δωρεών

προς τα παιδιά ή τους συγγενείς του.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον το πραγματικό εισόδημα είναι

χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμή-

ρια, ο φόρος υπολογίζεται όχι με βάση του πραγματικού

αλλά με βάση του υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και στην περίπτωση που

από την επιχειρηματική δραστηριότητα προκύπτει ζημιά,

η ατομική επιχείρηση φορολογείται βάσει τεκμηρίων για

μη πραγματικό τεκμαρτό εισόδημα. 

2. Επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ πραγματικού και

τεκμαρτού εισοδήματος προκύπτει φόρος εισοδήματος

22% από το πρώτο ευρώ. Σε περίπτωση τώρα που το

ύψος του φορολογητέου (πραγματικού ή τεκμαρτού) ει-

σοδήματος είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, τότε τα

πέρα των 20.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστές

από 29% έως και 45%. 

3. Επί του φόρου εισοδήματος - που υπολογίζεται με

συντελεστές από 22% μέχρι και 45% σύμφωνα με την

προαναφέρθεισα κλίμακα επιβάλλεται προκαταβολή

φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος με συντελεστή

100%. Δηλαδή διπλασιάζεται! 

4. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικώς επιχείρηση

ή ελεύθερο επλάγγελμα, ανεξαρτήτως του εάν θα δηλώ-

σει καθαρά κέρδη ή ζημιές, πρέπει να καταβάλει και

φέτος τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

5 Αν το συνολικό φορολογητέο (πραγματικό ή τεκμαρτό)

εισόδημα της ατομικής επιχείρησης υπερβαίνει τις 12.000

ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει

και ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται

με συντελεστές από 2,2% έως και 10%.

6. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαθέτει αυτο-

κίνητο άνω των 1.928 κ εκ και παλαιότητας έως 10 ετών

ή σκάφος θαλάσσης  μήκους άνω των 5 μέτρων τότε θα

πληρώσει και φόρο πολυτελούς διαβίωσης με συντελε-

στές: 

- 5% επί του αντίστοιχου ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης

για Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.929 έως 2.500

κ.εκ. και 

- 13% επί του αντίστοιχου ποσού του τεκμηρίου διαβίω-

σης για Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.εκ. και για σκάφη

θαλάσσης άνω των 5 μέτρων. 
Θράσος Μίαρης

Φορολογικός Συμβουλος

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Οι παγίδες υπερφορολόγησης που

«καίνε» ελεύθερους επαγγελματίες
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Προκήρυξη βραβείων για

καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις 

Την προκήρυξη Βραβείων για Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρή-

σεις (Start-ups), ανακοινώνει για δεύτερη χρονιά, το Εμπορικό

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Ε.Β.Ε.Α. σε συνεργα-

σία με την Περιφέρεια Αττικής. Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις

έως τις 28.5.2018. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν

την αίτηση τους σε μία εκ των δύο κατηγοριών, στάδιο ιδέας ή

στάδιο πρώιμης δραστηριότητας. 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτησή τους στο www.athensstartupawards.gr  και τα

σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα,

4ος όροφος), υπεύθυνη κα Ελένη Φώτη  τηλ. 210-3631317,

email:  innovation@acci.gr 

Περισσότερες πληροφορίες  στο www.athensstartupawards.gr 

“Οι Κρατικές Προμήθειες στην 
Ελλάδα και την Ε.E:  Ευκαιρίες για

τις Ελληνικές Επιχειρήσεις”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

σας καλεί στην  ενημερωτική  εκδήλωση με θέμα:

“Οι Κρατικές Προμήθειες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση:  Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις”, τη Δευ-

τέρα, 14 Μαΐου 2018 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριά-

σεων «ΕΡΜΗΣ» του Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέματα ιδι-

αίτερου ενδιαφέροντος όπως το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών

προμηθειών, η συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία, ο μη-

χανισμός της απευθείας ανάθεσης, η έννομη προστασία κατά

το προσυμβατικό στάδιο και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα των ηλε-

κτρονικών δημοσίων συμβάσεων. 

Διαγωνισμός Ζωγραφικής 
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Μαρκοπούλου και

η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου, σε συνεργασία με

το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και την Κοινωφελή Δημοτική

Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν Διαγωνισμό Ζωγρα-

φικής, με θέμα: «Τι θέλω».

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και

μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ-

κείου των Σχολικών Μονάδων του Δήμου, οι οποίοι κα-

λούνται να φιλοτεχνήσουν τα δικά τους ζωγραφικά έργα,

εμπνευσμένοι από το ομώνυμο ποίημα του 1939, του ποιητή,

πεζογράφου, ακαδημαϊκού και δημοσιογράφου Γεώργιου

Δροσίνη:

ΤΙ ΘΕΛΩ
Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα
Σε ξένα αναστυλώματα δεμένο.

Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο.
Μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω.

Δε θέλω του γυαλιού το λαμπροφέγγισμα,
Που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη.
Θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου,
Κι ας είμαι κι ένα ταπεινό λυχνάρι.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τα έργα θα πρέπει να

είναι σε ακουαρέλα και να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη, 22

Μαΐου 2018, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» (2ος

όροφος Δημαρχείου Μαρκοπούλου), με απαραίτητη προ-

ϋπόθεση, να αναγράφουν στο πίσω μέρος: ονοματεπώνυμο,

τάξη και το σχολείο του δημιουργού.

Eπαθλο, των νικητών, δωρεάν είσοδο στη Δημοτική Πλαζ Αυ-

λακίου, για όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου!

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ  “ΑΝΟΙΞΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Ανοιξη” Κιτσίου

καλεί όλα τα μέλη του να παραστούν στη Γενική Συνέλευση

του Συλλόγου την Κυριακή 20-5-2018  ώρα 11.00 πμ. στο

χώρο του Πνευματικού - Πολιτιστισκού Κέντρου Κιτσίου. Η

συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γενική Συνέλευση θα

επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 -5-2018  την ίδια ώρα

και στον ίδιο χώρο.

Αν παρουσιαστεί μη απαρτία και στο δεύτερο κάλεσμα, η Γενική

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί για τρίτη και τελευταία φορά

την Κυριακή  3-6-2018  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για το Δ.Σ. του Συλλόγου

ορίζεται την Κυριακή 10.6.18 στο Πνευματικό Κέντρο Κιτσίου.

ΜΕ  ΤΙΜΗ

Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 697298279      

O EOΦ προειδοποιεί για το

προϊόν FOLAXAN

Ο ΕΟΦ, προειδοποιεί ότι τo προϊόν FOLAXAN της εται-

ρείας TERCON s.r.o. Τσεχίας που διακινείται μέσω διαδι-

κτύου ως συμπλήρωμα διατροφής, προβαλλόμενο όμως

με ενδείξεις (θεραπεία και πρόληψη των καρκινικών πα-

θήσεων), που παραπέμπουν σε φαρμακευτική δράση, δεν

διαθέτει σχετική έγκριση του ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το προϊόν

αυτό δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα

και την ασφάλειά του. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά φαρμάκων

από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, μπορεί να

θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 37/2018
Παλλήνη 10/5/2018
Αρ. πρωτ.: 497

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
«Υλοποίηση και Λειτουργία καλοκαι-
ρινών προγραμμάτων 2018 της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», προϋπολογισμού
72.540,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκον-
ται στην οδό Κλειτάρχου&
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
την 24η  Μαΐου, ημέρα Πέμπτη . Η
ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-
ρών είναι 11.00 και η ώρα λήξης
11.30. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία αποσφράγισης, ενώπιον της Επι-

τροπής διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που αποδεδειγμένα παρέχουν υπη-
ρεσίες σχετικές με το δημοπρατού-
μενο αντικείμενο και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμ-
βασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται στο ποσό των 1.170,00
€ (2% του συνόλου του προϋπολογι-
σμού της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ)
σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, για κάθε διαγωνιζό-
μενο και θα κατατίθεται σε μορφή
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του
ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπε-
ζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης .
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βα-
ρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
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 ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνον-
ται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: Ψ58ΔΩΛΝ-ΥΡ5            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     11-5-2018
Αρ. Πρωτ.  6575 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34999,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό, με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονο-
μικά χαμηλότερη προσφορά  για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-
ΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
34999,00 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με
την υπ. αριθμ 1/2018 θεωρημένη με-
λέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία το Ν. 4412/2016,
το Ν.3463/2006, το Ν. 3852/2010
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  25η ΜΑΙΟΥ 2018, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00πμ – 10:30πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

18PROC003083093 2018-05-11
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     11-5-2018
Αρ. Πρωτ.  3921 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
56450,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προ-
ϋπολογισμού δαπάνης 56450,00 € με
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ
20/2017 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-

σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία το Ν.
4412/2016, το Ν. 3463/2006, το Ν.
3852/2010 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  25η ΜΑΙΟΥ 2018, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι
που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπο-
ρεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
το τεύχος της μελέτης και των όρων
της διακήρυξης από το αρμόδιο γρα-
φείο του Δήμου και να ζητήσουν περισ-
σότερες πληροφορίες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00πμ – 13:00μμ
στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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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  δεν εκπέμπει ακτινο-
βολία,  αποτελεί σημαντική επιλογή, προκειμένου να υπάρ-
ξει σωστή διάγνωση, με σκοπό τον περιορισμό των
άσκοπων βιοψιών, αλλά και της πιθανότητας να χαθεί κα-
κόηθες εύρημα που σαφώς εγκυμονεί κινδύνους για τη
ζωή», επισημαίνει η Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Μαρία Χρι-

στοδούλου.

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», προσθέτει η Μ. Χριστοδούλου, «η μαγνη-

τική τομογραφία μαστών (εκτός της Μαστογραφίας και του

υπερήχου) διενεργείται και σε γυναίκες που σε ηλικία 10 -

30 ετών είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στην περιοχή

του μεσοθωρακίου. Συγχρόνως ενδείκνυται και για τις γυ-

ναίκες που έχουν προβεί σε προσθετική μαστών με ενθέ-

ματα σιλικόνης».

stogiatro.gr

Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να βάλει

τέλος στην ανασφάλεια των γυναικών
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. . . γ ια την υγειά μας

Μεσογειακή Αναιμία (Θαλασσαιμία)
Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργα-

νισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσαι-

μίας ως Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής

Αναιμίας). Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση

των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη

αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητο-

ποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα

των θαλασσαιμικών και την προσπάθεια που απαιτείται

για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος.

Ο όρος θαλασσαιμία ή μεσογειακή αναιμία (γνωστή πα-

λαιότερα ως αναιμία του Cooley) αναφέρεται σε μια

ομάδα γενετικών αιματολογικών διαταραχών που επη-

ρεάζουν την παραγωγή αιμοσφαιρίνης στον οργανισμό,

της πρωτεΐνης που μεταφέρει το οξυγόνο από τους

πνεύμονες προς τους ιστούς και τα διάφορα όργανα του

σώματος.

Πρόκειται για μια από τις πιο κοινές μονογονιδιακές δια-

ταραχές στον κόσμο, που πλήττει 15 εκατομμύρια άτομα

σε όλον τον κόσμο.

Η θαλασσαιμία εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα των

Μεσογειακών χωρών (Ιταλία, Ελλάδα, Μέση Ανατολή),

αλλά και της Νότιας Ασίας και της Αφρικής. Λόγω της

συνεχούς μετανάστευσης πληθυσμών από τη μία χώρα

στην άλλη, σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία χώρα

στον κόσμο χωρίς θαλασσαιμία.

Ορισμένα άτομα είναι φορείς του γονιδίου της θαλασ-

σαιμίας, αλλά δεν εμφανίζουν κάποιο σημαντικό πρό-

βλημα υγείας που να σχετίζεται με τη διαταραχή αυτή,

πλην μιας ελαφράς αναιμίας.

Τα άτομα αυτά έχουν το αποκαλούμενο στίγμα μεσογει-

ακής αναιμίας (ελάσσων β θαλασσαιμία).

Οι θαλασσαιμίες

Η θαλασσαιμία είναι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό

του αίματος. Ελαττώνει την ποσότητα αιμοσφαιρίνης

που μπορεί το σώμα σας να πάρει έτσι ώστε οδηγεί στην

αναιμία.

Πως μεταδίδεται η θαλασσαιμία από τους γονείς στα

παιδιά;

Το κάθε χαρακτηριστικό του σώματος συντονίζεται

(ελέγχεται) από «γονίδια» τα οποία περιέχουν ένα λε-

πτομερή κώδικα που ελέγχει την ανάπτυξη σας από έμ-

βρυο. Επίσης ελέγχει όλες τις σωματικές μας

λειτουργίες.

Τα γονίδια βρίσκονται σε κάθε ένα από τα κύτταρα του

σώματοός μας. Ένα γονίδιο για κάθε χαρακτηριστικό

μας προέρχεται από τη μητέρα, το άλλο από τον πα-

τέρα. Έτσι, μεταξύ άλλων, έχουμε και 2 γονίδια που

ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο η αιμοσφαιρίνη «πα-

ρασκευάζεται» στο καθένα από τα ερυθρά μας αιμο-

σφαίρια.

Οι «φυσιολογικοί» άνθρωποι  έχουν δύο φυσιολογικά

γονίδια για την αιμοσφαιρίνη τους.

Οι υγιείς φορείς του στίγματος-β της θαλασσαιμίας,

έχουν μόνο ένα φυσιολογικό γονίδιο για την αιμοσφαι-

ρίνη, έχουν κι ένα διαφοροποιημένο: είναι υγιείς γιατί

το γονίδιο εργάζεται κανονικά. Εφ΄όσον ένα γονίδιο

κληρονομείται από τον καθένα γονέα, τουλάχιστον ο

ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει, στην περίπτωση

αυτή, να είναι φορέας.

Άνθρωποι με μείζονα θαλασσαιμία-β έχουν δύο διαφο-

ροποιημένα γονίδια για αιμοσφαιρίνη, ένα από κάθε

γονέα, άρα και οι δύο γονείς πρέπει, εδώ να είναι φο-

ρείς.

Η σύλληψη γίνεται όταν ένα ωάριο από τη μητέρα συ-

ναντηθεί με ένα σπερματοζωάριο από τον πατέρα. Τα

ωάρια και τα σπερματοζωάρια είναι κατασκευασμένα με

τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να μεταφέρουν

μόνο ΕΝΑ από το κάθε είδος γονιδίων κάθε γονιού.

Όταν το σπερματοζωάριο και το ωάριο ενωθούν, η ουσία

από την οποία θα εξελιχθεί το μωρό περιέχει και πάλι

δύο γονίδια για το κάθε χαρακτηριστικό, ένα από τη μη-

τέρα κι ένα από τον πατέρα.

Τα ωάρια ή σπερματοζωάρια από φυσιολογικά άτομα

πάντοτε μεταφέρουν φυσιολογικά γονίδια για την αιμο-

σφαιρίνη, έτσι δεν μπορούν να μεταδώσουν τη θαλασ-

σαιμία. Όταν υγιείς φορείς της θαλασσαιμίας παράγουν

ωάρια ή σπερματοζωάρια, το κάθε ωάριο/-σπερμτοζωά-

ριο μεταφέρει ή ένα φυσιολογικό γονίδιο ή ένα γονίδιο

θαλασσαιμίας αλλά όχι και τα δύο – έτσι τα μισά ωάρια

είναι φορείς της θαλασσαιμίας ενώ τα υπόλοιπα μισά

είναι φυσιολογικά. Το αντίθετο συμβαίνει και με τα

σπερματοζωάρια (50/50).

Ας δούμε τους διάφορους μύθους

Μύθος πρώτος:

Οι θαλασσαιμικοί δεν έχουν ικανοποιητική μόρφωση.

Πραγματικότητα: 22% των θαλασσαιμικών ολοκλήρω-

σαν τη Μέση Εκπαίδευση ενώ 25% βρίσκονται σε ανώ-

τερες κι ανώτατες σπουδές.

Μύθος δεύτερος:

Οι θαλασσαιμικοί δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια

Πραγματικότητα: 22% των θαλασσαιμικών έχουν παν-

τρευτεί. Από αυτούς το 73% έχουν από ένα μέχρι τέσ-

σερα παιδιά.

Μύθος τρίτος:

Οι θαλασσαιμικοί δεν εργάζονται.

Πραγματικότητα:  79% των θαλασσαιμικών εργάζονται

εκ των οποίων το 72% στον ιδιωτικό τομέα και το 28%

στο δημόσιο ή συναφές τομείς σε θέσεις που ξεκινούν

από χειρωνακτικά επαγγέλματα μέχρι και σε θέσεις δι-

οίκησης. Από αυτούς δε, το 62% εργάζεται πέραν των

40 ωρών εβδομαδιαίως.

Μύθος τέταρτος: 

Οι θαλασσαιμικοί έχουν μικρό όριο ηλικίας

Πραγματικότητα: Το 70% των θαλασσαιμικών είναι ηλι-

κίας είκοσι με εβδομήντα ετών, ενώ τέσσερις θαλασσαι-

μικοί είναι ήδη συνταξιούχοι.  

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, 

medlabnews.gr

«Η Κατάθλιψη στη
Σύγχρονη Εποχή»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τα Συμβού-

λια των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου σε συνερ-

γασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και το

kontasou.com προσκαλούν σε Ημερίδα Κοινωνικής

Ευαισθητοποίησης με θέμα «Η Κατάθλιψη στη Σύγ-
χρονη Εποχή». 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου στις

20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα). 

Ομιλητές:

Σταμάτης Μαλέλης – Δημοσιογράφος – Συγγραφέας

Δρ. Θάνος Ασκητής – Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπι-

στημίου Αθηνών

Δανάη Γλαβίνα – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ελπίδα Γεωργακοπούλου – Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Προληπτική αντιμετώπιση
παιδικής & νεανικής

παχυσαρκίας
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού έχει

ξεκινήσει πρόγραμμα προληπτικής αντιμετώπισης παι-

δικής και νεανικής παχυσαρκίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Συνεργασία Eνδοκρινολόγου και Καρδιολόγου ια-

τρού στο χώρο του κοινωνικού ιατρείου.

– Κλινικό έλεγχο, έλεγχο με καρδιογράφημα & υπερη-

χοκαρδιογράφημα, σύσταση για αναγκαίο εργαστη-

ριακό έλεγχο και διατροφικές οδηγίες.

– Όπου κρίνεται αναγκαίο ψυχολογική στήριξη.

Όπως όλες οι υπηρεσίες έτσι και το συγκεκριμένο

πρόγραμμα είναι δωρεάν για όσους/ες συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα είναι προσφορά στην νέα γενιά & έχει

στόχο:

Την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης και

λιπιδαιμιών σε κάθε ενδιαφερόμενο παιδί / έφηβο / νέο

(από 6 ετών & άνω ασχέτως σωματότυπου).

Πού και πότε γίνεται;

Στο χώρο του Μητροπολιτικού Κοινωνικού ιατρείου

Ελληνικού κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 210-9631-950.
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Για πρώτη φορά στα χρονικά της Γλυφάδας,  έφερε το Αρ-

γυρό μετάλλιο στην πόλη από την  Παγκόσμια Γυμνασιάδα

που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο.

Τεράστια επιτυχία της αθλήτριας του συλλόγου Γ.Σ. Γλυ-

φάδας, Κων/νας Χάντζου μαθήτριας των «Εκπαιδευτηρίων

Γιαννοπούλου», που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και φό-

ρεσε το Αργυρό μετάλλιο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στο

Μαρακές του Μαρόκου το Σάββατο 5/5/2018. 

Επιτυχής και η συμμετοχή στην αποστολή  του αθλητή και

μαθητή  του 2ου ΓΕΛ Γλυφάδας  Γιώργου Μαθιόπουλου

στα 1500μ., όπου τερμάτισε 8ος. 

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν το επιστέγασμα των προ-

σπαθειών των αθλητών, προπονητών και γυμναστών του Γ.

Συλλόγου Γλυφάδας, που εργαζόμενοι μεθοδικά, προγραμ-

ματισμένα  με αγάπη για το κλασσικό αθλητισμό.

“Aργυρός” ο Γ.Σ. Γλυφάδας στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα

Στη φωτογραφία οι αθλητές Κων/να Χάντζου και Γιώργος Μαθιόπουλος.

Στον Φαληρικό Όρμο διεξήχθηκαν το ΣαββατοΚύριακο 5-6

Μαΐου οι αγώνες πολλαπλών κατηγοριών “ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ

2018”, σε μνήμη του πρώτου πεσόντα της Σχολής Ναυτικών

Δοκίμων του Π.Ν., Δόκιμου Αξιωματικού Ιωάννη Παστρι-

κάκη, στη μάχη για την απελευθέρωση της Χίου τον Νοέμ-

βριο του 1912.

Οι αγώνες που φέτος έγιναν με άστατο και βροχερό καιρό,

λαμβάνουν χώρα παράλληλα σε διαφορετικούς στίβους και

περιλαμβάνουν 13 διαφορετικές κατηγορίες ιστιοπλοϊκών

σκαφών.

Ο ΝΑΟΒ συμμετείχε σε αρκετές από αυτές και πέτυχε αξιό-

λογες διακρίσεις. Στα Laser 4.7 διεξήχθηκαν 6 ιστιοδρομίες

και ανάμεσα σε 40 περίπου αθλητές ο ταλαντούχος αθλη-

τής του προπονητή Γιώργου Φλωρίδη, Νίκος Γκιώνης, τερ-

μάτισε 3ος στην Γενική Κατάταξη.

Στα σκάφη τύπου Lightning το σκάφος της Ακαδημίας του

προπονητή Νίκου Βαζάκα «Midnight Drift”, με κυβερνήτη τον

πολύπειρο Γιάννη Παγκάκη και πλήρωμα τους Κωστή Βε-

νετσάνο και Σταμάτη Μόσχο κατετάγη Δεύτερο ανάμεσα

σε 15 σκάφη αυτού του τύπου, μετά από 6 ιστιοδρομίες.

Μια επιτυχία σπουδαία αν αναλογιστεί κανείς πως το μόνο

σκάφος που προσπέρασε το σκάφος του ΝΑΟΒ ήταν αυτό

του Άγγελου Βάσιλα ο οποίος έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκές

αλλά και Παγκόσμιες διακρίσεις στην κατηγορία. Όλα τα

πληρώματα των Lightning ανανέωσαν το ραντεβού τους για

το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τέλος Ιουνίου

με αρχές Ιουλίου στον Φαληρικό Όρμο και θα διοργανωθεί

από τον ΝΟΕ.

Τέλος στα σκάφη της κατηγορίας Europe η αθλήτρια του

ΝΑΟΒ Ναταλία Καλπάκα μετά την οκτάχρονη, ευδόκιμη

παρουσία της στα Optimist και μετά από ναυτανάπαυση με-

ρικών μηνών μεταπήδησε σε νέους στίβους, αυτούς των

Europe κι ανάμεσα σε 18 σκάφη αυτού του τύπου και μετά

από 6 ιστιοδρομίες κατάφερε να τερματίσει 4η στην Γενική

Κατάταξη και 2η στην Κατηγορία Γυναικών.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως η αθλήτρια Ναταλία Καλ-

πάκα ήταν μπροστά σε όλη την διάρκεια των αγώνων και

απώλεσε την πρώτη θέση στην ισοβαθμία, μόλις στην τε-

λευταία κούρσα των αγώνων και σε τερματισμό boat to

boat, από την συμπαθή και ταλαντούχα συναθλήτρια της

από την Πάρο, Π. Μαλατέστα. Η Ναταλία προπονείται με

τον Γιώργο Φλωρίδη κοντά στην ομάδα Laser του ΝΑΟΒ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΒ ΣΤΑ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2018

Επιτυχίες στο Πινγκ-Πονγκ
των ΑμεΑ Αρη Βούλας

Τα παιδιά του πινγκ πονγκ της Βούλας, που συμμετέχουν

στο πρόγραμμα για ΑμεΑ του Α.Ο. Άρης Βούλας 2006 με

την υποστήριξη του Δήμου Βούλας-Βαρης-Βουλιαγμενης

πέτυχαν διακρίσεις στους ειδικούς αγώνες που διοργά-

νωσε ο Δήμος Δάφνης Υμηττού, στις 22 Απριλίου 2018.

Στην κατηγορία Επίπεδό Ι Αγοριών:

1ος  Αλέξανδρος Ασλάνης,   2ος Νίκος Ζαχαρόπουλος  

Επίπεδό ΙΙ Αγοριών: 2ος  Κώστας  Τουφεκούλας 

Στα κορίτσια:

2η  Αλεξάνδρα Μέγα,    3η  Σωτηρία Κυριακίδου

Διακριθηκαν δε στην πρώτη φάση των αγώνων ο Κώστας

Σταματόπουλος και η Χρύσα Χατζηεμμανουήλ.

Προπονητής είναι ο Ηλίας Μακρής. Το σπουδαίο είναι η

συμμετοχή και η προσπάθεια στον αθλητισμό. 
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...στο κύλισμα της μπάλας

FIBA Champions League

ΑΕΚ – ΜΟΝΑΚΟ 100 – 94
50 χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση

Μετά την προ ολίγων μηνών επιστροφή της στους εγχώρι-

ους τίτλους με την κατάκτηση του Κυπέλλου έπειτα από 17

χρόνια, η ΑΕΚ ανέβηκε ακόμα ψηλότερα, ξαναγυρίζοντας

και στις διεθνείς επιτυχίες. Η «Ενωση» κατέκτησε το FIBA

Champions League, επικρατώντας με 100-94 της Μονακό

στον τελικό του Φάιναλ 4 που έγινε στο ΟΑΚΑ, και πρό-

σθεσε στη συλλογή της το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά

το Κυπελλούχων του 1968 και το Σαπόρτα του 2000.

Η επιτυχία ήρθε για την ΑΕΚ ακριβώς 50 χρόνια μετά την

πρώτη κατάκτηση, και πάλι στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό

Στάδιο, με τις αναμνήσεις να συνοδεύουν εξαρχής όλη τη

φετινή της πορεία στη διοργάνωση. Η «Ενωση» πήρε και

μια άτυπη ρεβάνς από τη Μονακό, που πέρυσι την είχε αφή-

σει εκτός συνέχειας στα προημιτελικά.

Εχοντας ξεπεράσει δύσκολα το εμπόδιο της Μούρθια στον

ημιτελικό, στον τελικό οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στη νίκη

«χτυπώντας» την ομάδα του Πριγκιπάτου με το ίδιο της το

όπλο, την επίθεση. Με τη συμπαράσταση περίπου 20.000

οπαδών τους, που γέμισαν το ΟΑΚΑ, οι παίκτες του Ντού-

σαν Σάκοτα ήταν καλύτεροι, αλλά επικράτησαν με άγχος,

καθώς δεν αξιοποίησαν μια σειρά ευκαιριών να «καθαρί-

σουν» τον αγώνα, πραγματοποιώντας, ειδικά προς το

τέλος, “παιδικά” λάθη.

Η ελληνική ομάδα πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο

σκορ και το διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν-

τέχοντας στην πίεση της Μονακό, η οποία έφτασε πολλές

φορές σε απόσταση «αναπνοής». Η ΑΕΚ αντεπεξήλθε

χάρη στον πλουραλισμό της στην επίθεση, καθώς εκτός του

Γκριν, ο οποίος ανακηρύχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης

του Φάιναλ 4, σε ρόλο πρωταγωνιστή αναδεικνύονταν κατά

διαστήματα οι Πάντερ και Σάκοτα, ενώ πολύτιμες βοήθειες

προσέφεραν επίσης οι Μαυροειδής και Τζέιμς.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 44-53, 70-73, 94-100.

ΑΕΚ: Γκριν 19 (1 τρίποντο), Χάρις 9 (10 ριμπάουντ), Τζέιμς

13, Σάκοτα 16 (3 τρ.), Ξανθόπουλος 2, Χάντερ 10, Λαρεν-

τζάκης 8 (2), Μαυροειδής 7, Πάντερ 16 (3), Βασιλόπουλος.

ΜΟΝΑΚΟ: Κούπερ 8 (1), Εβανς 6 (1), Γκλαντίρ 18 (4), Λα-

κόμπ 12, Ρόμπινσον 13, Κραφτ 9, Τζόζεφ, Κικάνοβιτς 12

(1), Ρούντεζ, Σι 8, Τραορέ 8.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

Στα... αστέρια η ΑΕΚ, 

στην Ευρώπη ο Αστέρας

Με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να επικρατεί στη Ριζούπολη

του Απόλλωνα Σμύρνης και να γιορτάζει την κατάκτηση

του τίτλου, και τον Αστέρα Τρίπολης να γίνεται η 5η

ομάδα που θα συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώ-

σεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, έπεσε η αυ-

λαία του πρωταθλήματος της Super League 2017-18, με

τη διεξαγωγή της 30ής αγωνιστικής. Στα αξιοσημείωτα

και η νέα ήττα του Ολυμπιακού, στα Γιάννενα από τον

ΠΑΣ, που προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά και η διακοπή

λόγω ισχυρής βροχόπτωσης στον αγώνα μεταξύ Πανα-

θηναϊκού και Ξάνθης, που ολοκληρώθηκε την επομένη.

Στη Ριζούπολη το γκολ του Αραούχο στο 34' ήταν αρ-

κετό για την ΑΕΚ ώστε να νικήσει με 1-0 τον Απόλλωνα

και να δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει η «κιτρινό-

μαυρη» γιορτή. Αρχικά με την απονομή του τροπαίου

στο γήπεδο της Ριζούπολης και μετέπειτα στους δρό-

μους της Νέας Φιλαδέλφειας από χιλιάδες οπαδούς

μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Ξεχωριστό στιγμιό-

τυπο αποτέλεσε η διαδρομή της αποστολής σε ανοιχτό

πούλμαν, στα πρότυπα ανάλογων σκηνών σε πρωταθλή-

ματα του εξωτερικού.

Τη δική του φιέστα πραγματοποίησε στην Τούμπα ο 2ος

ΠΑΟΚ, που νίκησε τον Πλατανιά με 3-0, με τον Πρίγιο-

βιτς να πετυχαίνει δύο γκολ (15', 92' - είχε ανοίξει το

σκορ ο Πέλκας στο 9') και να αναδεικνύεται πρώτος σκό-

ρερ της σεζόν με 19 γκολ.

Η τελευταία βαθμολογική εκκρεμότητα έκλεισε με τη

νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο επί του Παναιτω-

λικού με 2-0. Η ομάδα της Αρκαδίας έτσι κατέλαβε την

5η θέση και το δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League

της επόμενης σεζόν. Εκεί θα βρεθούν και οι Ολυμπιακός

και Ατρόμητος, που είχαν διαφορετικό φινάλε. Ο πρώτος

γνώρισε βαριά ήττα στα Γιάννενα από τον ΠΑΣ με 3-0

και ο δεύτερος νίκησε την Κέρκυρα με 4-0. ΑΕΛ και

Λαμία έμειναν στο 1-1, ενώ στο ματς που διακόπηκε και

συνεχίστηκε χτες, η Ξάνθη νίκησε στο γήπεδο της Λε-

ωφόρου τον Παναθηναϊκό με 2-1, χωρίς όμως αντίκρι-

σμα, αφού έχασε την ευρωπαϊκή έξοδο λόγω

υστέρησης στην ισοβαθμία με τον Αστέρα.

Η τελική βαθμολογία: ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 64, Ολυμπιακός 57,

Ατρόμητος 56, Αστέρας Τρίπολης 45, Ξάνθη 45, Πανιώ-

νιος 40, Παναιτωλικός 35, ΠΑΣ Γιάννινα 34, Λεβαδει-

ακός 34, Παναθηναϊκός 32, ΑΕΛ 31, Λαμία 30, Απόλλων

Σμύρνης 29, Κέρκυρα 22, Πλατανιάς 10.

Την επιστροφή των 3 τελευταίων βαθμών που είχαν

αφαιρεθεί από τον Παναθηναϊκό λόγω οφειλών στον

Γενς Βέμερ ανακοίνωσε η Super League, μετά την εξό-

φληση από τους «πράσινους».

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ
Οι «κιτρινόμαυροι» και οι νέοι

Με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να έχει τη μερίδα του λέοντος

στις συμμετοχές παικτών και με αρκετά νέα πρόσωπα, ανα-

κοινώθηκαν χτες από τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας, Μί-

καελ Σκίμπε, οι κλήσεις για τον φιλικό αγώνα με αντίπαλο

τη Σαουδική Αραβία στις 15 Μάη στη Σεβίλλη.

Η «συνεισφορά» της ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη που έχει

δώσει εδώ και πολλά χρόνια, αφού στις κλήσεις του Σκίμπε

περιλαμβάνονται 7 παίκτες της και συγκεκριμένα οι Λαμ-

πρόπουλος, Γαλανόπουλος, Μάνταλος, Χριστοδουλόπου-

λος, Μπακασέτας, Μπακάκης και Μπάρκας. Απ' αυτούς, οι

Γαλανόπουλος και Λαμπρόπουλος καλούνται για πρώτη

φορά, ενώ ο Μάνταλος επιστρέφει μετά τον πολύμηνο

τραυματισμό του. Νεοφερμένοι στο αντιπροσωπευτικό συγ-

κρότημα είναι επίσης οι Ρισβάνης, Χατζηισαΐας και Γιαν-

νούλης.

Οι υπόλοιποι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής: Γιαννιώ-

της, Πασαλίδης, Νικολάου, Ταχτσίδης, Τζιόλης, Φορτούνης,

Πέλκας, Ανδρούτσος, Λημνιός, Μανιάς και Κουλούρης.

Η αποστολή της Εθνικής αναμένεται να κάνει την πρώτη

της συγκέντρωση την ερχόμενη Κυριακή 13 Μάη.

ΠΑΛΗ
«Χάλκινη» η Πρεβολαράκη

Μια ακόμα επιτυχία για την ίδια και την ελληνική πάλη

σημείωσε η Μαρία Πρεβολαράκη, κατακτώντας το χάλ-

κινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης αν-

δρών - γυναικών, που έγινε στη Ρωσία.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που η Ελληνίδα

αθλήτρια ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό βάθρο, αφού είχε

αναδειχθεί 3η και κατά την περσινή διοργάνωση. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

«Τρέχουμε για καλό σκοπό», 22 Δήμοι της Αττικής συμ-

μετέχουν στον 1ο Αττικό Αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων,

την Κυριακή 20 Μαΐου 2018. 

Ο κάθε Δήμος που συμμετέχει αναγγέλει το σημείο

εκκίνησης,. Η ώρα είναι ίδια για όλους 09.00.

Ο αγώνας των 5χλμ έχει ελάχιστο κόστος συμμετοχής

τα 5 ευρώ ανά δρομέα, και τα χρήματα θα πάνε για το

κοινωνικό παντοπωλείο εκάστου Δήμου.  

Ο κάθε αγώνας δρόμου  περιλαμβάνει διαδρομή τρεξί-

ματος 5χλμ και δυναμικού βάδην, 5χλμ.  

Οι Δήμοι που έχουν δηλώσει είναι: Αθηναίων, Αλίμου,

Αμαρουσίου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Βριλησ-

σίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Διονύσου, Ηλιούπολης,

Ηρακλείου, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Κρωπίας, Μεγάρων,

Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Ρέντη, Παλαιού Φαλή-

ρου, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων –  Αρ-

τέμιδας, Παπάγου – Χολαργού, Ύδρας.

“Κύπελλο Grand Resort

Lagonissi J24”

Ο Ναυτικός Όμιλος Λαγονησίου υπό την Αιγίδα του

Δήμου Σαρωνικού και σε συνεργασία με την Ελληνική

Κλάση Σκαφών J/24 και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομο-

σπονδία, διοργανώνει αγώνα ιστιοπλοΐας “Κύπελλο

Grand Resort Lagonissi J24” στις 12 & 13 Μαΐου 2018.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή μπρο-

στά από το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi και η πα-

ραλία Grand Beach Lagonissi θα είναι ανοιχτή για

όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ιστιοδρο-

μίες, Σάββατο ώρα 13.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 Ιστιοδρομίες.

17.00 Απονομή επάθλων



O HΓΕΜΟΝΑΣ
του Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Ναπολέοντα
Βοναπάρτη
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Ναπολέοντα

Βοναπάρτη

KYKΛΟΦΟΡΕΙ

Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Μαλακό εξώφυλο 20 ευρώ και Επετειακή έκδοση αριθμημένη, δερματόδετη 50 ευρώ


