
21ο €

Στο άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας, με τον

ίδιο περίπου τίτλο ασχοληθήκαμε κατά το μεγα-

λύτερο μέρος, με αιτία της αναφοράς μας, το Δή-

μαρχο της Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, που

δεν θα μας παρασύρει και πάλι ν’ ασχοληθούμε

μαζί του, αν και μας προκάλεσε, για τούτο, ο θαυ-

μασμός και η αγάπη με την οποία τον περιέβαλε

ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας!

«Όμοιος ομοίω αεί πελάζει»1 (πλησιάζει), ή επί

το νεότερο, «πέσ’ μου τους φίλους σου να σου
πω ποιος είσαι»!
«Ο Τσίπρας στηρίζει Μπουτάρη, για τη δημαρ-

χεία»2 και «τον κάλεσε να μπει
μπροστά, ηγούμενος ενός ευρύ-
τερου προοδευτικού(!) μετώ-
που»!!!
Ο Μπουτάρης!... Αυτό, ρωτάω,

δεν είναι πρόκληση, για τους

Πόντιους, τους Μικρασιάτες, τους

Μακεδόνες; Είπε και άλλα ανεπί-

τρεπτα και αμετροεπή για Πρωθυ-

πουργό. Αλλά διδάχθηκε, ως

φαίνεται, από τον Μακιαβελικό

Ναπολέοντα πως «αν δεν ξέρεις να εξαπατάς,
δεν ξέρεις και να κυβερνάς»3!.

Πλήρης Σύμπνοια, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ.-Δημοκρα-

τική Συνεργασία - (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) κ.ά.

Δηλαδή της Ευρω-ραγιαδικής παράταξης. Καμιά

ουσιαστική διαφορά· είναι η ίδια παράταξη! Ντρέ-

πομαι... Αν αυτό δεν είναι «βία», είναι βιασμός

των ιδεολογιών, των αγωνιστών των θυμάτων.

Πάμε όμως στο θέμα μας: Και κατ’ αρχήν,

Τι είναι βία
Λίγο – πολύ, όλοι το ξέρουμε και την έχουμε υπο-

στεί. «Έτι το βίαιον και η βία (...), «το παρά την
ορμήν και την προαίρεσιν κινήσει και κατά τον
λογισμόν»4 (Αριστοτέλης).

Η από κάποιον ή κάποιους χρησιμοποίηση φυσι-

κής ή τεχνικής δύναμης, κυρίως, και ψυχολογικής

πιέσεως ή πνευματικών δεξιοτήτων προς κατα-

ναγκασμό προς πράξη ή συμμόρφωση παρά την

θέλησή μας ή εκφοβισμόν.      Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Μέδουσες στις ελληνικές

θάλασσες! Τί φταίει; O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

κ. Ιερώνυμος

«Οὕς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαν-
τες καί το εὔδαιμον τό ἐλεύ-
θερον, τό δ᾽ἐλεύθερον τό
εὔψυχον κρίναντες, μή πε-
ριορᾶσθε τούς πολεμικούς
κινδύνους». Κοίτα σελ. 14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

ΒΙΑ άγρια
και αρπακτική

Ενας στους τρεις Ελληνες

καπνίζει κάθε μέρα!
Σελίδα 17

Τροποποίηση 
κυκλοφοριακής μελέτης

στο Σταυρό Γέρακα
Σελίδα 6

στον Οικολογικό Παιδικό Σταθμό

ΞΕΚΙΝΗΜΑ Σελίδα 13

Αποκατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων από ΕΔΣΝΑ

Κλείνουν οι

ανοιχτοί 

ΧΑΔΑ

σε Καλύβια,

Παλ. Φώκαια. 

Πρόστιμα 

από Ε.Ε. 
Σελίδα 7

Εάλω η Πόλις, Σελίδα 12

Σελίδα 16
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τώρα που δώσαμε τον ορισμό, πάμε παρακάτω: Η

ιστορία είναι ιστορία βίας: belli omnium contra
omnes (του πολέμου όλων εναντίον όλων). Ναι,

γιατί η ιστορία είναι περιγραφή και καταγραφή πε-

ριστατικών και τρόπων περάσματος του πρωτόγο-

νου ανθρώπου, στον άγριο και απ’ τον άγριο, στον

βάρβαρο – τον κυρίως βίαιο, βιαστή, άρπαγα.

Η αρπαγή δια της κτηνώδους και ανηλεούς, φύσει

συμβατής βίας, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του

βάρβαρου. Κι από το βάρβαρο, μέσα από επιλό-

χειες οδύνες και το αίμα εκατομμυρίων θυμάτων

και επαναλαμβανόμενων διαχρονικώς εγκλημάτων,

ο προηγμένος άνθρωπος ανέμενε και αναμένει,

δυστυχώς ακόμη, την έλευση – τη γένεση του πο-

λιτισμένου ανθρώπου, της πολιτισμένης εποχής

της ανθρώπινης ιστορίας. Φευ: Αλίμονο, η «γέννα»

που είχε ξεκινήσει λίγο πριν και μετά την Αλεξαν-

δρινή περίοδο, με τους Έλληνες φιλοσόφους και

κυρίως με τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Επί-

κουρο... για να διακηρυχθεί επίσημα η άρνηση βίας

από τον Ιησού – αν και ο ίδιος την χρησιμοποίησε

(βία αναγκαία), για να εκδιώξει τους εμπόρους από

το ναό του Σολομώντα – χρησιμοποιήθηκε η βία

αμέσως μετά, ανελέητα από την ίδια τη χριστιανική

θρησκεία, όταν αυτή κατέστη εργαλείο της αρπα-

κτικής πολιτικής των Ρωμαίων και των δύο ρωμαϊ-

κών αυτοκρατοριών, της Ανατολικής του Βυζαντίου

και της δυτικής της Ρώμης και ακολούθως των δυ-

τικών βαρβάρων, φυλών και εθνών (Καρλομάγνος,

Γότθοι, Φράγκοι, Αγγλοσάξονες) αλλά και με τις

άλλες θρησκείες, με πρώτη «διδάξασα», ως αρχαι-

οτέρα και «μητρική», την εβραϊκή· ακολούθως του

Ισλάμ, των Ούνων, των Τούρκων κ.ά.

Δυο Παγκόσμιοι Πόλεμοι τον περασμένο αιώνα, με

πολλά εκατομμύρια νεκρούς και πολύ περισσότε-

ρους τραυματίες σακατεμένους, κατεστραμμέ-

νους, πεινασμένους, ξενιτεμένους διαφόρων

μορφών.

Αιτία: Η πρωτόγονη βαρβαρότητα της αρπαγής!

Αρπαγής κρατών και Εθνών και κοινωνικής αρπα-

γής.

Αυτό, δεν είναι βία; του μόχθου των εργαζομένων

και των εθνών;

Κι εκεί που ελπίζανε οι λαοί ότι θα ζούσαν μετά

ταύτα, σ’ έναν ειρηνικό και πιο δίκαιο, πιο ανθρώ-

πινο κόσμο, με τη δημιουργία του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κι άλλων οργανισμών,

είδαν την επαύριο κιόλας της λήξης του Μεγάλου

Πολέμου, μιας λήξης που σφραγίστηκε με την

υπέρτατη βία δύο ατομικών βομβών – στη Χιροσίμα

και στο Ναγκασάκι – είδαν να ξεκινάει ένας παγ-

κόσμιος ακήρυχτος πόλεμος, πολλών πολέμων,

επαναστάσεων, αντεπαναστάσεων, πραξικοπημά-

των, δικτατοριών, ανατροπών, «δημοκρατιών», δια-

δηλώσεων, απεργιών και καταστολών άγριων

καταστολών με το πρόσχημα της «νόμιμης» βίας

του κράτους των κρατούντων.

Εμφύλιος στην Ελλάδα, εμφύλιος στην Κορέα, Βιετ-

νάμ, Φιλιππίνες, Ιράν – Ιράκ, Λιβύη, Νότιος Αμερική,

Κούβα, Φόκλαντ, Κύπρος, Μάης ’68, Πολωνία, Τσε-

χοσλοβακία (Πράγα), Κογκό, Αφγανιστάν, Γιουγκοσ-

λαβία, Ιράκ ISIS, Συρία και δεν έχει σταματημό ο

μακρύς αδυσώπητος κατάλογος της βίας. Δεν ανέ-

τρεξα στο αρχείο μου, επίτηδες. Ανέφερα όσα μου

‘ρθαν στη μνήμη πρόχειρα. Αν ανέτρεχα στο αρχείο,

θα ήταν ένα άρθρο μόνο ονόματα κρατών, εθνών,

κοινωνικών ομάδων, πρακτόρων! Σ’ όσα περιστατικά

πολέμου (βίας) ανέφερα κι όσα διαφεύγουν της μνή-

μης μου, πολέμων, αντεπαναστάσεων (βίας), επανα-

στάσεων (βίας) κοινωνικών συγκρούσεων (βίας)

πραξικοπημάτων (βίας), δικτατοριών (βίας) δολοφο-

νιών (Κένεντι Τζον και Ρόμπερτ, Μάρτιν Λούθερ

Κινγκ, Γρ. Λαμπράκη και μια σειρά άλλων. Σε όλα

σχεδόν τα περιστατικά βίας είναι αναμεμειγμένες οι

ΗΠΑ που βρίσκονται σ’ έναν διαρκή πόλεμο, ...μετά

τον πόλεμο!

Ο λόγος; Η παγκόσμια κυριαρχία!

Γιατί; Γιατί βολεύει τον Καπιταλισμό και κυρίως τον

χρηματοοικονομικό, για τα «παιχνίδια» του, και τη

βιομηχανία όπλων και συστημάτων καθώς και τις

παρεπόμενες και συναφείς επιχειρήσεις. Υπολογί-

ζεται σε άνω του 40% του ΑΕΠ των ΗΠΑ5, αυτός ο

τζίρος! Κινείται δηλαδή ολόκληρη οικονομία, που

θα βούλιαζε στην κυριολεξία χωρίς τη βιομηχανία

όπλων, που παράγει ένα προϊόν που αγοράζεται

υποχρεωτικά, με υπερτιμολόγηση και με την υπερ-

φορολόγηση των φορολογούμενων (ανισομερώς),

καταναλώνεται υποχρεωτικά στους προς τούτο

προκαλούμενους – συν τοις άλλοις – πολέμους και

καταναλώνεται, χωρίς να καταναλωθεί, λόγω τε-

χνολογικής γήρανσης. Βέβαια, σπανίως καταστρέ-

φεται, ενώ συνηθέστατα μεταπολείται σε πτωχές

χώρες, για να χρησιμοποιηθούν συχνά σε εμφυλί-

ους πολέμους, ενώ οι λαοί πεινάνε. Πεθαίνουν απ’

την πείνα, απ’ τη δίψα ή τα βρώμικα – ακατάλληλα

– νερά! Αυτό δεν είναι βία; Και ήταν βία κατά του

προκλητικού Μπουτάρη;

«Η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια» και η

πείνα! Μαχάτμα Γκάντι.

Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι παρά τα τεχνολογικά

άλματα, η ψυχοπνευματική υπόσταση του ανθρώ-

που παραμένει στο επίπεδο της βαρβαρότητας.

Αιτία: Η αξιακή κλίμακα, που καθορίζεται από το

πολιτικό και οικονομικό – κοινωνικό σύστημα. Δη-

λαδή από τον άπληστο και αχαλίνωτο νεο – «φι-

λελεύθερο» καπιταλισμό. Του άτεγκτου

ανταγωνισμού, της χειραγώγησης των καταναλω-

τών ως κύρια ιδιότητα του κατάλληλα καθοδηγού-

μενου ατόμου· της «θεάς», «αγοράς» και της βίας.

Του υπερφυσικού και παρά φύσει καπιταλισμού.

Ενός καπιταλισμού που δεν έχει καμιά σχέση με

τον κεφαλαιοκρατισμό της σκληρής εργασίας και

της αποταμίευσης, της εκμετάλλευσης, αλλά και

της αναγνώρισης και παραδοχής κάποιων ηθικών

αρχών. Το ιμπεριαλιστικό καπιταλιστικό σύστημα

της παγκοσμιοποίησης, που ζούμε είναι το οικονο-

μικό σύστημα των  ακόρεστων δεινοσαύρων της

αυτοκαταστροφής. Ο επιθετικός παραλληλισμός

καταδεικνύει την παράλληλη και μοιραία κατάληξη:

την εξαφάνιση του καπιταλισμού δια της αυτοκα-

ταστροφής.

Σημείωση: Στο προσεχές φύλλο θα σας ...διηγηθώ

ένα «παραμύθι» και διαβάστε το και στα παιδιά

σας. «Το αδηφάγο σκουλήκι».

―――――
1. Πλάτωνος: «ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ» (ο καθένας συναναστρέφεται

τους ομοίους του).

2. ΜΜΕ 25-5-18

3. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας» εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 7, σελ.

148, σχολ. 3.

4. Αριστοτέλης: «Μετά τα φυσικά» (1015 κεφ – β15)

5. Μπέρτραν Ράσελ «Ενας κόσμος δίχως πόλεμο».

Ανακύκλωση ηλεκτρονικού υλικού
στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Παρατείνονται οι εγγραφές στους
βρεφονηπιακούς, στα 3Β Σελ. 7

Ρωμανός ο Μελωδός
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Παγκόσμια καρδιά του “βιβλίου” η
Αθήνα Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Πωλείται η “κακιά” ΔΕΗ Σελ. 12

Πολιτισμός του μέλλοντος, ο αρχαι-
οελληνικός! Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η ασθένεια με τα 1000 πρόσωπα Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

ΒΙΑ άγρια και αρπακτική

Ο Δήμος 3B ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Ο Δήμος 3Β καλεί στην 9η/2018 Ειδική Δημόσια - Ανοικτή Συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Ιουνίου ημέρα

Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέμα: Έγκριση Απολογισμού, Ισολο-

γισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016

ΕΠΙΣΗΣ καλεί στην 10η τακτική συνεδρίαση στις 7,30μ.μ.

με 33 θέματα.

Λεπτομέρειες στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα



ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιάζει σελίδα - σελίδα

ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ
Κάλεσμα πνευματικής συνάφειας, ενημέρωσης 
και παρουσίασης της μοναδικής στα ελληνικά εκδοτικά 
χρονικά κυκλοφορίας του κλασικού έργου 
του Νικολό Μακιαβέλλι “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ”
σχολιασμένου από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
“Ευρυάλη Βούλας” και οι Εκδόσεις “Σκαραβαίος”
σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, 
την Παρασκευή 8 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ιωνία” 
(Λεωφ. Καραμανλή 18, Βούλα, παραπλεύρως Δημαρχείου).

Μετά το χαιρετισμό του Δημάρχου, θα μιλήσουν:

• Ο Εκδότης, πολιτικός αρθρογράφος Κώστας Βενετσάνος
• Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Βύρων Πολύδωρας,
• Ο Καθηγητής Παν/μίου Πολιτικής Φιλοσοφίας Θεόδωρος Γεωργίου
• O Συγγραφέας φιλόσοφος, Δημήτρης Ράπτης και
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Όλη η Αθήνα ένα
θερινό σινεμά!

Το αγαπημένο καλοκαιρινό σινεφίλ ραντεβού, το

Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας

(Athens Open Air Film Festival), σε συνδιοργάνωση

με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεο-

λαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει

για 8η χρονιά με μαγικές προβολές από τον Ιούνιο

μέχρι τον Αύγουστο. Ξεχωριστές γωνιές της πόλης,

αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πλατείες, παραλίες και

μερικά από τα ομορφότερα  μουσεία και σημεία της

Αθήνας μεταμορφώνονται σε θερινό σινεμά με

ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Φέτος, το 8ο Athens Open Air Film Festival θα φιλο-

ξενήσει ένα πρόγραμμα 18 κλασικών ταινιών, αρκε-

τές από τις οποίες αποτελούν εξαιρετικές

λογοτεχνικές διασκευές για λογαριασμό της μεγά-

λης οθόνης. Για ολόκληρο το καλοκαίρι, και με

ελεύθερη είσοδο, θα επισκεφτεί μουσεία και πλα-

τείες, κήπους και πεζοδρόμους, αρχαιολογικούς

χώρους και άλση. Θα ανεβεί στον λόφο του Λυκα-

βηττού, τηρώντας μια παράδοση την οποία ξεκίνησε

πρώτο πριν τρία χρόνια. Θα απλώσει την ψάθα του

στην αμμουδιά του Αγίου Κοσμά, δίπλα ακριβώς στη

θάλασσα.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ / Βυζαντινό και Χριστιανικό

Μουσείο. Ταινία Έναρξης “The Bridges of Madison”
Διάρκεια: 135’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ / Πλατεία Αυδή

Το Παιχνίδι των Λυγμών (The Crying Game, 1992)

του Νιλ Τζόρνταν

Προβολή στο πλαίσιο του Athens Pride, σε συνερ-

γασία με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και το

Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινουμένων σχεδίων

Animasyros
Βραβευμένη με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, μια από τις
καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του ’90 έχει ως πρωτα-
γωνιστή ένα μετανοημένο εκτελεστή του ΙΡΑ ο οποίος
συναντά απρόσμενη λύτρωση και ασυνήθιστη αγάπη στο
πρόσωπο της ερωμένης ενός θύματός του. Πρωταγωνι-
στούν: Στίβεν Ρία, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τζέι Ντέιβιν-
τσον, Φόρεστ Γουίτακερ, Τζιμ Μπρόουντμπεντ

Διάρκεια: 111’ | Ώρα Έναρξης: 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ / Ακαδημία Πλάτωνος

Χρυσοδάκτυλος (Goldfinger, 1964)  του Γκάι Χάμιλτον

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα» σε συνερ-

γασία με το British Council
Ο απαράμιλλος συνδυασμός κοσμοπολίτικης περιπέτειας, κα-

τασκοπευτικής δράσης και πνευματώδους σεναρίου. Ο Σον

Κόνερι ακαταμάχητος Tζέιμς Μποντ από ποτέ. Η Σίρλεϊ Μπά-

σεϊ και η λουσάτη φωνή της στο τραγούδι τίτλων. Το χιούμορ

που γίνεται απαραίτητη προσθήκη σε ένα κινηματογραφικό

κοκτέιλ που σερβίρεται πάντοτε «shaken, not stirred»… 

Eκδηλώσεις στην Παλλήνη

Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του ο Δήμος Παλλήνης στα πλαίσια

της Πολιτιστικής Άνοιξης που οργανώνει κάθε χρόνο το πολιτι-

στικό του τμήμα.

“Λιόλια” του Πιραντέλλο
Σάββατο 2 & Κυριακή 3/6, στις 8.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο “Οινοποιείο Πέτρου” (Λεωφ. Μαραθώνος) θα δοθεί η θε-

ατρική παράσταση «ΛΙΟΛΙΑ» του Πιραντέλλο σε σκηνοθεσία

Νίκης Ζαρμποζάνη από την Β’ Ομάδα ενηλίκων των θεατρι-

κών εργαστηρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Χορευτική Συνάντηση
Κυριακή 10/6, 7μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης θα

γίνει η 24η χορευτική συνάντηση του Δήμου με τα τμήματα

παραδοσιακών χορών Παλλήνης και Γέρακα.

Κυριακή 17/6, 7.30μ.μ. θεατρική παράσταση “Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗ-

ΤΗΣ” του Νικολάι Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Έβης Βασιλειάδη.

“Ελίζα” 
Κυριακή 13/05, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου»  

ώρα 19.30 θα δοθεί η Θεατρική Παράσταση «ΕΛΙΖΑ» της Ξέ-

νιας Καλογεροπούλου σε διασκευή & σκηνοθεσία  Έβης Βα-

σιλειάδη. Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε.

Παλλήνης. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης

«Αθήνα 2018. Παγκόσμια Πρω-
τεύουσα του Βιβλίου» το Εθνικό

Αρχαιολογικό Μουσείο οργανώνει

θεματικές ξεναγήσεις σπονδυλω-

τού χαρακτήρα στη μόνιμη έκθεση

του Μουσείου. 

Ξεκινώντας από την προγραφική

κοινωνία της προϊστορίας, όπου τα

γραμμικά μοτίβα των σφραγίδων

αποτέλεσαν το συνδετικό κρίκο

μεταξύ της εικονογραφίας και της

γραφής, οι ξεναγήσεις ακολου-

θούν μια νοητή διαδρομή προς την

πρώτη γραπτή απόδοση της ελλη-

νικής γλώσσας στα ανακτορικά

αρχεία πινακίδων Γραμμικής Β από

την Πύλο και τις Μυκήνες. Από τη

γένεση της αλφαβητικής γραφής

και τα πρώτα δείγματά της που

εκτίθενται στο Μουσείο, η παρου-

σίαση θα διατρέξει τους αιώνες

της άνθησης του ελληνικού κό-

σμου. Η διαδρομή της ξενάγησης

θα καταλήξει στην περιοδική έκ-

θεση του Μουσείου  «Αδριανός
και Αθήνα.  Συνομιλώντας με έναν

ιδεατό κόσμο», όπου παρουσιάζε-

ται γλαφυρά η πνευματική «Άνοιξη

των Γραμμάτων» κατά την εποχή

του Αδριανού που αποτέλεσε την

πολιτισμική βάση του Δυτικού πο-

λιτισμού.

Ημερομηνίες και ώρες ξεναγή-

σεων: 

Τρίτη, 5 Ιουνίου στις 15.00

Τετάρτη, 6 Ιουνίου στις 12.00

Πέμπτη, 14 Ιουνίου στις 15.00

Παρασκευή, 15 Ιουνίου στις 12.00

Οι ξεναγήσεις διοργανώνονται

από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο και προσφέρονται δωρεάν

από τους αρχαιολόγους του. 

Σε κάθε ξενάγηση θα μπορούν να

συμμετέχουν έως 30 άτομα, με

σύστημα τηλεφωνικής κράτησης

θέσεων εκ των προτέρων. Στα

άτομα αυτά θα εξασφαλιστεί

ελεύθερη είσοδος. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας προκρα-

τήσεων: 2132144814.

Οι ξεναγήσεις εντάσσονται στο

πλαίσιο της Αθήνα 2018 Παγκό-

σμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, μια διε-

θνή διάκριση που έλαβε ο δήμος

της Αθήνας και η πόλη μας από

την UNESCO με διάρκεια ενός

χρόνου, από τις 23 Απριλίου 2018

έως τις 22 Απριλίου 2019.

H εικόνα της φωτογραφίας είναι το
Άνω τμήμα του επιτυμβίου μνημείου
που έστησαν οι Αθηναίοι για να τιμή-
σουν τους πεσόντες στις μάχες της
Κορίνθου και της Κορώνειας το 394
π.Χ. Βρέθηκε στο Δίπυλο το
1907. Στον κανόνα κάτω η επιγραφή
ΑΠΕΘΑ]ΝΟΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩΙ ΚΑΙ ΕΝ
ΒΟΙΩΤΟΙ[Σ]. Στον κορμό της στήλης
είναι χαραγμένα τα ονόματα των πε-
σόντων και οι φυλές τους.

Ξενάγηση στην έκθεση 
«Οι αμέτρητες όψεις του

ωραίου»

H “Εναλλακτική Δράση”  οργανώνει την Τρίτη 5 Ιουνίου

ξενάγηση στην έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του

ωραίου» με την οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος των

επετειακών περιοδικών εκθέσεων, που οργανώνει το

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η έκθεση, είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Μου-

σείου  για το Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς, περιλαμβάνει 340 αρχαία έργα από τη νεολιθική

περίοδο μέχρι την ελληνιστική εποχή και διακρίνεται σε

τέσσερα μέρη που αποκαλύπτουν σταδιακά το ωραίο

μέσα σε μια ως μια διαρκώς εξελισσόμενη οικονομική,

κοινωνική, πολιτική και πνευματική πραγματικότητα.

Η έκθεση “Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου”, που ξεκί-

νησε 25 Μαϊου και θα διαρκέσει μέχρι 31 Οκτωβρίου

Θα συναντηθούν στις 11.30 το πρωί μπροστά στις σκά-

λες του Μουσείου, Πατησίων 44

Δηλώσεις συμμετοχής Νόρα Πολυδούρη 6949138298

9-2πμ και 5-7μμ

Η δήλωση συμμετοχής στις ξεναγήσεις και ιδιαίτερα

στα μουσεία, είναι απαραίτητη για την καλλίτερη οργά-

νωση της ξενάγησης.

Η «Άνοιξη των Γραμμάτων» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Από την προγραφική κοινωνία ως τις βιβλιοθήκες της Αρχαιότητας
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“Σύγχρονα εντυπωσιακά
αρχιτεκτονήματα”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί

την  Πέμπτη 7η Iουνίου 2018  στην εκδήλωση με θέμα:

“Σύγχρονα εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα”, με ομιλητή

τον Σωτήρη Αγγελετόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό,

στο Ξενοδοχείο “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.

«Υλικά Καλλιτεχνικών
Έργων: αντοχή, ιδιότητες,

τοξικότητα, πρόληψη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδος σε συνεργασία με την Εφορεία Ζωγρα-

φικής του ΕΕΤΕ σας καλούν στην Ημερίδα με θέμα

«Υλικά Καλλιτεχνικών Έργων: αντοχή, ιδιότητες, τοξι-
κότητα, πρόληψη»
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, ώρες 10:00΄ - 18:00΄ μ. μ

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Ταύρος, αί-

θουσα Ντε Κίρικο).  Ώρα προσέλευσης: 9.30 π.μ.

Η Ημερίδα θα ασχοληθεί με τις θεματικές: χρώματα, ιδιό-

τητες, τοξικότητα, αντιμετώπιση, πρόληψη, παρασκευή,

ιστορικά στοιχεία..

Θα αναπτυχθούν αντίστοιχα θέματα για την πέτρα, τα μέ-

ταλλα και το μάρμαρο. Επίσης για τη φωτογραφία, κερα-

μική, τοξικολογία, χαρτί οικολογία, παθήσεις και

αντιμετώπιση. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Βιβλιοπαρουσίαση
O HΓΕΜΟΝΑΣ
του ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

Σχολιασμένος από τον

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ BONAΠAΡΤΗ

Πνευματικής συνάφειας, ενημέρωσης και πα-

ρουσίασης της μοναδικής στα ελληνικά εκδο-

τικά χρονικά κυκλοφορίας τού κλασικού έργου

του Νικολό Μακιαβέλλι “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ” σχο-

λιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη!

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” και οι Εκδοσεις
Σκαραβαίος θα αισθανθούν ιδιαίτερη ευχαρί-
στηση να συμμετάσχετε στην εκδήλωση,  την
Παρασκευή 8 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ. στο Πολι-
τιστικό Κέντρο “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18,
Βούλα, παραπλεύρως του Δημαρχείου).

Θα μιλήσουν:

- Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής της πολιτικής φιλο-

σοφίας, Θεόδωρος Γεωργίου- Ο πρώην Πρόεδρος της

Βουλής, Βύρων Πολύδωρας,

- ο Συγγραφέας φιλόσοφος, Δημήτρης Ράπτης

- Ο εκδότης, πολιτικός αρθρογράφος Κώστας Βενε-

τσάνος

Στο πιάνο η Χριστίνα Γκουντέλια.

“Το πιροσκί”
Ελένης Σακελλαρίου-Παραδέλη

Οι εκδόσεις Κέδρος και το βιβλιοπωλείο Επί λέξει προ-

σκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Σα-

κελλαρίου - Παραδέλη “Το Πιροσκί”, την Πέμπτη 14

Ιουνίου στις 8μ.μ. στο Βιβλιοπωλείο “Επί λέξει” Ακα-

δημίας 32 και Λυκαβηττού Αθήνα.

Θα μιλήσουν:

Λιάνα Κανέλλη, δημοσιογράφος, βουλευτής ΚΚΕ

Αννα Χρυσοβέργη, εκπαιδευτικός - θεατρολόγος

Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Δημήτρης Αγοράς ηθο-

ποιός.

“Παλιά Αθήνα”

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη

διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα την «ΠΑΛΙΑ

ΑΘΗΝΑ», την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 7μ.μ.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο «Άρτεμις» όπου και θα συμμετέχουν οι

ομάδες χορωδίας και ψυχαγωγίας. 

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων και ειδών

πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Διήμερη Εκδρομή Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι

Διήμερη εκδρομή οργανώνει το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου,

στο Ναύπλιο- Πόρτο Χέλι- Κόστα- Σπέτσες, από ΔΕΥ-

ΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ- ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

Κόστος εκδρομής: 60€ (Στην τιμή περιλαμβάνονται η

μεταφορά, η διαμονή καθώς και 1 πρωινό/ βραδινό).

Όσα μέλη επιθυμούν να επισκεφθούν τις Σπέτσες με

το καραβάκι της γραμμής (επιβάρυνση 2,5€).

Ώρα αναχώρησης: 8 π.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη, 8.15

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

Μονοήμερη εκδρομή στο Μαρμάρι

Μονοήμερη εκδρομή στο Μαρμάρι και στην Κάρυστο,

οργανώνει το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη,

την ΠΕΜΠΤΗ 28  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Κόστος μεταφοράς:  25€  (πούλμαν/ ακτοπλοϊκά ει-

σιτήρια)

Εγγραφές: Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη Περιηγηθείτε δωρεάν στους
αρχαιολογικούς χώρους!

Την Τρίτη 5 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια Ημέρα Περι-

βάλλοντος, και η είσοδος στους αρχαιολογικούς

χώρους είναι ελεύθερη. Ευκαιρία να περιηγηθείτε!

Εικαστική Εκθεση 

υπαλλήλων Περιφέρειας

Η Πολιτιστική και η Εικαστική Ομάδα του Συλλόγου

Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν την 4η

έκθεση έργων των εικαστικών συναδέλφων – μελών

του Συλλόγου. Η έκθεση ζωγραφικής με θέμα την

“ΑΝΟΙΞΗ” θα πραγματοποιηθεί στο Μερόπειο Ίδρυμα

(Διον. Αρεοπαγίτου 45) στην Αθήνα, απέναντι από την

Ακρόπολη. 

Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου

2018. Τα εγκαίνια της έκθεσης, θα πλαισιώσει το Μου-

σικό Σχήμα του Συλλόγου και θα πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ., στον κήπο του κτηρίου. 

4ήμερη στην Κεφαλονιά με

την Ευρυάλη Βούλας

4ήμερη εκδρομή στην όμορφη Κεφαλονιά οργανώνει ο

εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

στις 22-23-24-25 Ιουνίου

Ξεκινώντας την Παρασκευή 22/6 από την οδό Σωκράτους

στη Βούλα (φούρνο Στεργίου), πάνε για Κεφαλονιά μέσω

Κυλλήνης με ενδιάμεση στάση. 

Tέσσερις ημέρες θα γνωρίσουν όλες τις γνωστές και

...άγνωστες ομορφιές της Κεφαλονιάς. Όσοι έχουν συμ-

μετάσχει σε εκδρομή της Ευρυάλης γνωρίζουν ότι όλες

οι στιγμές είναι ευχάριστες και αναζωογονητικές. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018
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Διαγωνισμός φωτογραφίας 
“Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς”

1 ΙΟΥΝΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του έτους 2018 σαν

Έτος Διαφύλαξης της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής  Κλη-

ρονομιάς, η “Εναλλακτική Δράση” προκηρύσσει διαγω-

νισμό φωτογραφίας για ερασιτέχνες φωτογράφους,

από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με δύο θεματικές

ενότητες.

― Τοπικά μνημεία και έργα τέχνης της Αρχαίας, Βυζαν-

τινής και Νεότερης εποχής, άγνωστα ή ελάχιστα προ-

βεβλημένα.

― Λαογραφία και τοπικά παραδοσιακά κοινωνικά δρώ-

μενα. 

Σκοπός της έκθεσης είναι η κατανόηση  της σημασίας

της συμμετοχής των πολιτών στην προστασία και ανά-

δειξη των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

και κυρίως των πιο άγνωστων, που υπάρχουν σε πολλές

περιοχές και γειτονιές.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1η Ιουνίου μέχρι

την 31η  Δεκεμβρίου 2018 και στη συνέχεια οι φωτο-

γραφίες θα αποσταλούν για αξιολόγηση από επιτροπή

επαγγελματικών φορέων φωτογράφων, η οποία  θα επι-

λέξει τα τρία πρώτα βραβεία.

Μετά από τη λήξη της έκθεσης οι φωτογραφίες θα επι-

στραφούν σε αυτούς/ες που τις έστειλαν

Πληροφορίες: Χρυσούλα Λεύκου τηλ 6976562793,

email chrisa799@gmail.com 

Αλλάζει έδρα 

το Κέντρο Κοινότητας 

του Δήμου Σαρωνικού

Οπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο Σαρωνικού, από

τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, το Κέντρο Κέντρου Κοινότη-

τας του Δήμου   θα λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτω-

βρίου 24 στα Καλύβια. 

Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00 

Τηλ. Επικοινωνίας: 22990 46270 

Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω ΕΣΠΑ με τη συγχρημα-
τοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Oι δυσκολίες της κυκλοφορίας στο

Σταυρό, περιοχή της Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα είναι γνωστές

εδώ και πάρα - πάρα πολύ καιρό.

Η κυκλοφοριακή μελέτη που

εφαρμόστηκε το 2004 με

απόφαση του τότε Δημοτι-

κού Συμβουλίου, έχει πλέον

“παλιώσει”, αφού η κίνηση

των οχημάτων έχει  αυξηθεί

γεωμετρικά καθώς και ο

πληθυσμός της περιοχής.

Ετσι ο δήμος Παλλήνης που

υπάγεται και ο Γέρακας απο-

φάσισε - μετά από αιτήματα

και επισημάνσεις δημοτών

να καλέσει σε δημόσια δια-

βούλευση, προτού προχωρήσει σε

απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου και έγκριση από την Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση.

«Πιστεύοντας ότι η κυκλοφοριακή
μελέτη θα πρέπει να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των δημοτών με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, εκτιμούμε ότι
μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο
και την σύνθεση απόψεων, θα προ-
κύψει το καλύτερο δυνατό αποτέ-

λεσμα», δηλώνει ο αντιδήμαρχος

Βασίλης Δημητριάδης και καλεί

τους κατοίκους της γειτονιάς του

Σταυρού της Δ.Ε Γέρακα σε δημό-

σια διαβούλευση, με θέμα την τρο-

ποποίηση της κυκλοφοριακής

μελέτης, προκειμένου να εντοπι-

στούν και να αξιολογηθούν τα προ-

βλήματα και να τα επιλύσουν.

Καλούνται λοιπόν φορείς και Δημό-

τες προκειμένου να υποβάλλουν τις

απόψεις τους εγγράφως στο πρω-

τόκολλο του Δήμου ή στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση press@pallini.gr

(με την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ-

ΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ),

Για την εξυπηρέτηση της ως άνω

διαβούλευσης θα αναρτηθούν τα

σχέδια της αρχικής κυκλοφοριακής

μελέτης και των τροποποιήσεων

της στα γραφεία της Διεύθυνσης

Τεχνικής Υπηρεσίας, στο τμήμα κυ-

κλοφοριακών έργων, για χρονικό

διάστημα 40 ημερών (έως 2 Ιουλίου

2018),  διάστημα κατά το οποίο θα

υποβάλλονται και οι απόψεις).

Τηλ.: 210 6604637, Fax: 210

6612965

Ο Δήμος Σαρωνικού, συνεχίζει την προσπάθεια για την

ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στο

πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει από το 2016 ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ-

σκευών, σε συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα διαχείρι-

σης.  

Όλες οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία (ψυ-

γεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες, προσωπικοί

και φορητοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, συσκευές

κλιματισμού, μικροσυσκευές κτλ.) είναι ανακυκλώσιμες. 

Για τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,

έχουν τοποθετηθεί ειδικοί πράσινοι κάδοι περισυλλογής σε

όλα τα δημοτικά καταστήματα. Για τις ογκώδεις συσκευές,

υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν παραλαβής τους από το

σπίτι εντός λίγων ημερών, κατόπιν τηλεφωνικής συνεν-

νόησης. 

«Ανακυκλώνοντας τις παλιές συσκευές, μειώνουμε σημαν-
τικά τον όγκο των απορριμμάτων και περιορίζουμε τον κίν-
δυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες.
Ο Δήμος Σαρωνικού, κάνοντας πράξη την περιβαλλοντική
ευαισθησία, έχει επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
περισυλλογής και διαχείρισης. Ωστόσο, η ανακύκλωση
είναι ζήτημα τόσο συλλογικής, όσο και προσωπικής ευθύ-
νης. Ας την εντάξουμε στον καθημερινό τρόπο ζωής μας.
Καλώ, λοιπόν, όλους τους συμπολίτες μου να αξιοποιήσουν
και να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, ώστε όλοι μαζί
να κάνουμε τη διαφορά και να παραδώσουμε στα παιδιά
μας ένα βιώσιμο περιβάλλον» δήλωσε ο Δήμαρχος Σαρω-

νικού, Γιώργος Σωφρόνης. 

Για ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή κατ’ οίκον των ογκωδών ηλεκτρι-

κών συσκευών καλείτε στα τηλέφωνα: 801 801 90 90 και

210 400 26 20.  

Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση

της κυκλοφοριακής μελέτης στο Σταυρό

Το «παίρνουμε από το σπίτι σας»!
Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
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Σε αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγ-

κτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Με-

γάρων, Παλαιάς Φώκαιας και Καλυβίων

προχωράει η Περιφέρεια Αττικής μέσω

ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να κλείσουν οριστικά,

αφού πληρώνουμε πρόστιμα στην Ε.Ε. και

μάλιστα πολύ τσουχτερά.

Η αποκατάσταση γίνεται μέσω του ΕΔΣΝΑ

(Δ.Σ. 29/5/18), όπου και αναφέρθηκε ότι «ο
Σύνδεσμος σεβόμενος το περιβάλλον και
το δημόσιο συμφέρον, ολοκλήρωσε επίσης
την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α., Μεγάρων,
Παλαιάς Φώκαιας και Καλυβίων ενώ άμεσα

προβλέπεται και η ολοκλήρωση της αποκα-
τάστασης του ΧΑΔΑ Κερατέας ώστε να
υπάρξει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία και να αποφευχθεί ζημία του δη-
μοσίου με πρόστιμα από το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι ΧΑΔΑ έχουν εναρμονιστεί με το περι-
βάλλον τοπίο, διαθέτουν υποδομές για την
συνεχή περιβαλλοντική τους παρακολού-
θηση ενώ  στην  φύτευσή τους, ύστερα από
σχετική άδεια από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αττικής, χρησιμοποιήθηκε και κόμ-
ποστ Τύπου Α που παράγεται στο ΕΜΑΚ

Δυτικής Αττικής, ευθύνης ΕΔΣΝΑ».
Μπήκαμε στα βίντεο και παρακολουθήσαμε

τις εργασίες που φαίνονται εντυπωσιακές!

www.youtube.com/watch?v=mmpbC9-

7Kvc&feature=youtu.be

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής, έχει

ξεκινήσει Διαδικτυακή εκστρατεία προκειμέ-

νου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα έργα

υποδομής που υλοποιεί, σημειώνοντας ότι:

«Επειδή το δικαίωμα των πολιτών στην ενη-

μέρωση είναι ιερό, Επειδή οι εικόνες είναι ο

καλύτερος μάρτυρας, Εμείς πάμε κόντρα στο

ρεύμα, πάμε κόντρα στα fakenews, Επιλέ-

γουμε να δείξουμε την αλήθεια».

Οι εργασίες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ που

παρουσιάστηκαν, συμβασιοποιήθηκαν:

ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ: έκταση 121 στρ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:       6.110.000 €  (με Φ.Π.Α.) 

ΣΥΜΒΑΣΗ:      2.800.000€ (με Φ.Π.Α.) 

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ:      

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:       5.400.000 €  (με  Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ: 2.300.000€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: 36 στρ. απορρίμματα. 

ΧΑΔΑ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ: 17  στρ. απορρίμματα.

Οι εργασίες αποκατάστασης επιγραμματικά

αφορούσαν: 

•Χωματουργικές εργασίες συλλογής διά-

σπαρτων απορριμμάτων από την συνολική

έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους

επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.

•Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και

εξομάλυνσης του αναγλύφου

•Έργα διαχείρισης ομβρίων, βιοαερίου, πε-

ριβαλλοντικής παρακολούθησης,  Έργα

πρασίνου και άρδευσης, έργα υποδομής

(περίφραξη, πύλη κλπ)

Τα χρήματα διατέθηκαν από το Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα «Αττική» με συγχρηματο-

δότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Μέχρι τις 8 Ιουνίου παρατείνεται η προθε-

σμία εγγραφών βρεφών και νηπίων στους

δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη σχο-

λική χρονιά 2018-2019, προς διευκόλυνση

των ενδιαφερομένων γονέων & κηδεμόνων. 

Ωρες υποβολής αιτήσεων εγγραφής είναι

από τις 09.00 έως τις 12.00. 

Για τα βρέφη και νήπια που επιθυμούν να

εγγραφούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθ-

μούς  της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, οι

αιτήσεις, θα γίνονται δεκτές στο Δημοτικό

Βρεφονηπιακό  Σταθμό της Βούλας, που

βρίσκεται επί των οδών  Οδυσσέως και

Πανός. (Τηλ. 210 8900023).

Για τα βρέφη και νήπια που επιθυμούν να

εγγραφούν στους Βρεφονηπιακούς  Σταθ-

μούς της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, οι αι-

τήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δημοτικό

Βρεφονηπιακό  Σταθμό της Βάρης, που βρί-

σκεται επί των οδών Νικ. Φωκά, Μουτούση,

Ιουστινιανού. (Τηλ. 210 8974745) 

Ηλικίες παιδιών για εγγραφή:

Στο Βρεφικό Τμήμα μπορούν να εγγραφούν

τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/3/2016

έως 1/3/2018. 

Στο Νηπιακό Τμήμα μπορούν να εγγραφούν

τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2015

έως 28/2/2016. 

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής στους

Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου 3Β

Αποκατάσταση χωματερών ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

στα Μέγαρα, στα Καλύβια και στην Παλαιά Φώκαια

Με ποινή φυλάκισης 8 ετών με τριετή ανα-

στολή, καταδικάστηκαν από το τριμελές

πλημμελειοδικείο Κερκύρας ο Δήμαρχος,

Κώστας Νικολούζος, και ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας, Σπύρος Ασπιώτης, για την

κατηγορία της παράβασης περιβαλλοντο-

λογικών διατάξεων, μετά τη μήνυση που

τους ασκήθηκε από τον πολιτιστικό εξω-

ραϊστικό σύλλογο Τεμπλονίου. Σύμφωνα

με τη μηνυτήρια αναφορά, ο Δήμαρχος και

ο Αντιδήμαρχος έδωσαν εντολή σε υπάλ-

ληλο καθαριότητας του Δήμου να επιρρί-

ψει απορρίμματα στο ήδη κλειστό κύτταρο

β΄ του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Το Δικαστήριο έκρινε την ενοχή τους μετά

από μαραθώνια δικαστική διαδικασία.

Ιδιαίτερα επικριτικό σχόλιο για δικαστική

Απόφαση έκανε, μέσω ανάρτησής του στο

Facebook, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων,

Θ. Γαλιατσάτος.  

«Η απόφαση του δικαστηρίου δημιουργεί

αναπόφευκτα ερωτηματικά:
1. πως καταδικάζεται η δημοτική αρχή εν
ετει 2018 για "αποπειρα επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος" στο Τεμπλόνι, όταν ο φά-
κελλος "Τεμπλόνι" με πλήρη τεκμηρίωση
για καραμπινάτη επιβάρυνση (και όχι από-
πειρα επιβάρυνσης) του περιβάλλοντος
έχει κατατεθεί στην εισαγγελία Κερκύρας
στο τέλος του 2014, από τα χέρια του Πε-
ριφερειάρχη Ιονίων Νήσων;

Η επόμενη μέρα που διαμορφώνεται είναι

μια μέρα με τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης μη αδει-

οδοτημένο και καμένο και με τον ΧΥΤΑ Τεμ-

πλονιού απαγορευμένο για κάθε χρήση,

γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο σή-

μερα παρά ποτέ απαιτείται συντονισμένη

δράση Αυτοδιοίκησης – Κυβέρνησης – κοι-

νωνίας για τη δρομολόγηση άμεσης

λύσης». 
Πηγή corfutvnews.gr

Καταδικάστηκαν δήμαρχος & αντιδήμαρχος

Κέρκυρας για ρύπανση περιβάλλοντος 

από τα απορρίμματα!

Μεταστεγάστηκε το

Β’ ΚΕΠ Γλυφάδας

Το Β΄ΚΕΠ Γλυφάδας θα λειτουργεί από

την Τρίτη 29 Μαΐου σε νέες εγκαταστά-

σεις, στην οδό Διαδόχου Παύλου 42,

δίπλα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφά-

δας. Λειτουργεί καθημερινά 8.00 –

20.00 και Σάββατο 8.00 – 14.00.

Εικόνα της χωματερής στην Παλαιά Φώκαια το 2016.

Εικόνα της χωματερής στην Παλαιά Φώκαια το 2018.
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Προχτές, μόλις πενήντα ημέρες μετά το Πάσχα, βιώσαμε τη
θρησκευτική γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή τα γεγο-
νότα και τα όποια κατά τον χριστιανισμό γεγονότα, επάνω
στα οποία στηρίζεται το δόγμα και η θρησκεία.  
Και δή στη μεριά της  Ορθοδοξίας, η οποία τουλάχιστον μέχρι
και των ημερών μας  βρίσκεται άρρηκτα δεμένη με την ψυ-
χοσύνθεση του ελληνικού λαού.   
Η Πεντηκοστή σε συμβολισμό  σηματοδοτεί τη διαφόριση και
απόσπαση  του χριστιανισμού από τη στενότητα του χώρου
της Συναγωγής των Εβραίων όταν προσβλέπει  σε μια οικου-
μενική θεώρηση.  Ο χριστιανισμός δηλαδή με το γεγονός της
Πεντηκοστής τώρα μεταλλάσσεται σε μια  νέα θρησκεία. Μια
θρησκεία  που θα  δίνεται σε όλα τα Έθνη ατόφια και καινουρ-
γιοφτιαγμένη σε ιδέες και αρχές, μια  θρησκεία που χωρίς
πατρίδα θα υπακούει σε κανόνες  διεθνισμού.  
Οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, αλιείς κατά το πλείστον μα
και μόρφωσης γενικά χαμηλής, χωρίς  να μπορούν να χειρί-
ζονται με ευχέρεια  ακόμα και τη μητρική τους γλώσσα, αλ-
λάζουν αιφνίδια, ξαναγεννιούνται πνευματικά και αρχίζουν
να  ρητορεύουν και να διδάσκουν σε όλες τις γλώσσες του
κόσμου.  
Έχουν  κατά τον χριστιανισμό δεχτεί την επιφοίτηση του
Αγίου Πνεύματος. Έτσι τουλάχιστον  μαθαίναμε τότε στα
σχολειά μας τα κατηχητικά. Έτσι δίδασκε και μέχρι σήμερα
διδάσκει όταν  καλεί σε πίστη το δόγμα.   
Οι μαθητές του Χριστού, οι πρώτοι μετά τις Πενήντα ημέρες
του Πάσχα, άρχισαν να συνδιαλέγονται με ευχέρεια σε  όλες
τις τότε γνωστές γλώσσες τού κόσμου. 
Τελικά όμως προτίμησαν την ελληνική, γιατί αυτή τους βό-
λευε, προφανώς αφού  αυτή μιλούσε ο πολύς τότε περισσό-
τερος κόσμος, αλλά  και ο κόσμος αυτός, που θα μπορούσε
να προσλάβει  το ό,τι  καινούργιο  και σαν φύτρα  πλέον και
μαγιά  να το φέρει και να το απλώσει σε   διεθνισμό και οι-
κουμενικότητα. 
Μίλησαν στον ελληνιστικό κόσμο  οι μαθητές, γιατί εκεί ήταν
η μήτρα της αμφισβήτησης.  Εκεί ήταν ο σκόπελος που πα-
ραμόνευε. Εκεί πρωταρχικά έπρεπε να γίνει το ξεχέρσωμα. 

Ο ασκός έπρεπε πρώτα να ανοιχτεί και το αρχαίο του κρασί
να ξεχυθεί σαν άγευστο και πλέον σαν άχρηστο υλικό.  
Το γιοματάρι τώρα τρέχει να χωθεί, να  πάρει τη θέση τού
άλλου.  Με καινούργιες ιδέες, όπως προειπώθηκε  καινούργια
οράματα, καινούργια πορεία. Της αγάπης, της συγχώρεσης,
της αποδοχής του ετέρου.
Αλλά  πρέπει πρώτα το αρχαίο να το ‘’ξεχύσει’’. Και εδώ είναι
το μπέρδεμα. Και μάλιστα όταν αρχίζει το αναποδογύρισμα
του ασκού. 

Το άγριο θηρίο που δίνεται στο πρόσωπο του παγανισμού και
της ελληνικής σοφίας, αν δεν μπορείς να το καταβάλεις σε
κατά μέτωπο αγώνα, μπορείς με το καλό να το πλησιάσεις,
με γλύκα να το προσελκύσεις,  και σταδιακά να το απογυ-
μνώσεις και με τον καιρό σε μια συμβιβαστική επιμειξία  να
το κάνεις δικό σου.  Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση
αποφασίστηκε. 

Και τελικά το έργο αυτό το επίπονο για το ό,τι καινούργιο
πλην διαβρωτικό για την καθαρότητα του ελληνισμού, ανέ-
λαβαν να το φέρουν σε πέρας οι θεολογικές σχολές της Αλε-
ξανδρείας και της  Καππαδοκίας.  Δουλεύοντας με προσοχή
και κατανόηση επάνω σε ένα φιλοσοφο - θρησκευτικό  μετα-
σχηματισμό που χρόνια πολλά αργότερα και μάλιστα το1852,
μαρτυρήθηκε και διέπρεψε σαν “ελληνοχριστιανικός πολιτι-
σμός”. 

Στα χρόνια πάντως του Ρωμανού, τότε  που ο χριστιανισμός
αριθμούσε  μόλις 200 περίπου χρόνια σε θέση της επίσημης
λατρείας, ήθελε και επιζητούσε όχι τον επιλεκτικό συμβιβα-
σμό αλλά την  κατά μέτωπο αναμέτρηση, και μάλιστα επιθε-
τική.    
Ίσως γιατί, καίτοι  εμφανώς ο κίνδυνος για μια επανάκαμψη
και αναζωπύρωση του αρχαίου  έδειχνε να ήταν  εν λαθρο-
βιώσει. Εν τούτοις αιχμές σχετικές υπήρχαν, οι οποίες εστιά-
ζονταν αφ’ ενός μεν στους αγροτικούς της Ελλάδος
πληθυσμούς όπως Στερεά και Μάνη αλλά και  Πόντο, αφ’ ετέ-
ρου δε στον αστικό χώρο, όπου η διανόηση και ο σκεπτικι-
σμός υπό σκιάν επλανάτο. 
Πάντως για μια κατά μέτωπο επίθεση συνέτρεχαν και άλλοι
λόγοι. Ο αγώνας για την επικράτηση με τον καιρό είχε γίνει
διμέτωπος.  
Ο ταλανισμός δεν ερχόταν μοναχά από την παγανιστική λα-
τρεία και τα συν αυτής, αλλά κυρίως από την ίδια την Εκκλη-
σία της οποίας η μήτρα μαζί με την πίστη, γεννοβολούσε και
αμφισβήτηση και αιρέσεις.  
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός διαβλέποντας τον κίνδυνο να
διαρραγεί η συνοχή του πολυεθνικού κράτους της ανατολι-
κής  Ρώμης, ας το δεχτούμε σαν του Βυζαντίου,  παίρνει
δραστικά μέτρα.  Και για να εξαλείψει τους όποιους νοσταλ-
γούς του δωδεκάθεου του Ολύμπου. 
Το 529 μ.Χ.,  με διάταγμα στην Αθήνα προβαίνει  στο κλείσιμο
της Ακαδημίας,  όπου και η  πηγή του φιλοσοφικού ορθολο-
γισμού και εν ολίγοις η κεφαλή του φιδιού όπου και το πρό-
βλημα. 
Ο Δαμάσκιος, σεβάσμιος υπεύθυνος της Ακαδημικής σχολής,
μπροστά σε αυτή την εκτροπή των γεγονότων,  έρχεται σε
συνεννόηση με τον Πέρση  βασιλιά Χοσρόη  και το 532 μ.Χ.
μεταφέρει την φιλοσοφική  σχολή των Αθηνών στις αρχαίες
Κάρρες και σημερινό Χαρράν της Τουρκίας. 
Και από τότε όπως γράφει ο Κοπιδάκης  το φάσμα του ελλη-
νισμού πλανιόταν επάνω από την όλη βυζαντινή αυτοκρατο-
ρία με την πιο επικίνδυνη μορφή του  την “θύραθεν παιδεία”.
Ο Ρωμανός ο Μελωδός αναλαμβάνει αυτή την περίοδο και
παίρνει την σκυτάλη και επιτίθεται κατά του αρχαίου κόσμου,
με τον δικό του πια ακραίο και ανοίκειο τρόπο. 
Ο Ρωμανός είχε γεννηθεί στη Συρία και δη στην πόλη ή
χωριό, δυστυχώς δεν διευκρινίζεται  έμμεσα.  Χειροτονήθηκε
δε διάκονος στον ναό της Αναστάσεως στη Βηρυτό. 
Όταν ακόμη ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Αναστάσιος
Α΄(491-518 μ.Χ.)  κληρικός ών ήρθε στην Κωνσταντινούπολη
και  εντάχτηκε ως μοναχός στη μονή της Θεοτόκου της εν
τοις Κύρου. Η μονή  δε αυτή βρισκόταν νοτιοανατολικά της
πύλης του αγίου Ρωμανού και έλαβε την ονομασία  της από
τον Κύρο, τον έπαρχο του Θεοδοσίου Β΄.
Ο Ρωμανός ο Μελωδός κοιμήθηκε κάπου μετά το 555 μ.Χ. Η
Εκκλησία τον ανακήρυξε  “Όσιο” παίρνοντας αφορμή από το
μουσικό και υμνογραφικό του έργο και μόνο, όπως καταφαί-
νεται!!! Δηλαδή ο Ρωμανός δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των
μαρτυρησάντων για την πίστη  τους.  Μοναχά μεταξύ των με-
λοποιησάντων!
Λέγεται πως έγραψε και συνέθεσε γύρω στους χιλίους
ύμνους, δεν σώζονται όμως όλοι. 
Χαρακτηρίστηκε όμως για το “μέλος των υμνωδιών του” σαν
ο Πίνδαρος της χριστιανικής θρησκείας. Η μνήμη γιορτάζεται
κάθε χρόνο την 1η  Οκτωβρίου.  

Έγραψε “κοντάκια”, δηλαδή εγκώμια και μεγάλης ποιότητας
ύμνους της εορτής, σε συριακή μουσικότητα,   ρυθμό  και το-
νικό μέτρο που ψαλλόταν  από τον άμβωνα και επαναλαμβα-
νόταν σιγομουρμουριστά κάτω από το εκκλησίασμα.                                                                        
Η παράδοση  δίνει στον Ρωμανό το χάρισμα της μελοποίησης
σαν “εν ενυπνίω” θείο δώρο.

Λέγεται πως κατ’  αρχήν ο Ρωμανός ήταν κακόφωνος.  Κά-
ποτε όμως. μια παραμονή των Χριστουγέννων είδε την Θεο-
τόκο    «επιφανείσης αυτώ κατ΄όναρ της Υπεραγίας
Θεοτόκου κατά την εσπέραν της γεννήσεως του Χριστού και
τόμον (= κομμάτι) άρτου επιδούσης και κελευσάσης αυτόν
καταφαγείν.  Ού με τα την κατάποσιν ευθέως έξυπνος γενό-
μενος, αναβάς εν  τω άμβωνι, ήρξατο εκφωνείν και λιαν εμ-
μελώς ψάλλειν:  το ‘’Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον
τίκτει  σήμερον, τον Υπερούσιον τίκτει”».  
Θέμα του στα υμνολόγια έχει στοιχεία παρμένα από μαρτυ-
ρολόγια, συναξάρια  και από γραπτά των Πατέρων Ιωάννη
Χρυσοστόμου και Βασιλείου  Σελευκείας. Κάπου αναφέρεται
και στη   στάση του Νίκα. Αλλού φέρνει το λόγο  …512
μιλα….. για την βασανισμένη ζωή του σώματος,  την ταλαι-
πωρία της ψυχής, αλλά για γεωργούς, ποιμένες καταδικάζει
τα φτιασίδια τα ψιμυθια και τα αρώματα των γυναικών,  και
όλα αυτά  έντεχνα στο  δικό του μέλος, “αι εμν μελωδία στα
κοντακια του”.  Ο Ρωμανός είναι όπως αναφέρθηκε σε  κα-
ταγωγή από τη Συρία και οπωσδήποτε ενίοτε “διστάζει και
ολισθαίνει  στον άνετο χειρισμό της ελληνικής”. Και όπως
μαλιστα σχολιάζει ο Ελύτης   «ολισθαίνει με τα  τα παραπα-
τηματα ενός ξένου». 
Ο λόγος του στο στίχο ενίοτε κάνει κοιλιά και άσκοπα πλα-
τειάζει προτού καταλήξει στο μοτίβο μιας διδαχής.  Και βέ-
βαια συχνάκις σε μια κατά κάποιο τρόπο στράτευση και
ακόμα υποτακτική συστράτευση  προς τα θέλω του Ιουστινια-
νού,  που εδώ  βέβαια σε βάθος  να  βάζει στην άκρη και τα
προσωπικά του συναισθήματα. 
Ο λόγος του απέναντι του “αρχαίου εκπνέοντος υλικού” σε
επώνυμο στόχο είναι καταπελτικός σε επίπεδο σκωπτικό και
ακραίας λοιδωρίας

Γράφει περιφρονητικά υμνολογώντας:
«Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα.
Χαίρε ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί.
Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί.
Χαίρε των Αθηναιων τας πλοκάς διασπώσα.
Ρήτορας πολυφθόγγους ως ιχθύας αφώνους ορώμεν
επι σοί Θεοτόκε.

Του άρεσε ακόμα στον επιθετικό του λόγο να διαστρέφει
λοιδωριστικά τα ονόματα των αρχαίων σοφών. Διαβαζομε:  
«Τι φυσώσιν και βομβέουσιν οι Έλληνες;
Τι φαντάζονται προς Άρατον. Τον τρισκαταρατον,
Τι πλανώνται προς Πλάτωνα;
Τι Δημοσθενην στέργουσιν. Τον ασθενή; 
Τι μη νοούσιν Όμηρον. Όνειρον αργόν;
Τι Πυθαγόραν θρυλλούσιν, τον δικαίως φιμωθέντα;»
Την απάντηση στην ακραία του  έκφραση ο Ρωμανός την
παίρνει τολμηρά από τον στίχο γραμμένο από ένα σύγ-
χρονο ποιητή, βεβαιωμένα θρησκευόμενο και χριστιανό,
τον Τ. Κ Παπατσώνη:
«Όχι  έτσι εμείς: τους νιοσκαμένους τάφους /
θα τους ανοίγουν οι νεκροί για τους νεκρούς τους. /
Άφετε τούτους  θάπτειν, όχι  εμείς/
Την των Ελλήνων νεκράν φωνήν
καταθάπτει όλος ο Δήμος των Αποστόλων καθώς θεολογεί.
Ας καταθάπτει αλλά όχι εμείς. 
Είπαν και τούτο το στενόκαρδο
σε ώρα υψηγορίας «ο Πέτρος ρητορεύει.
Ο Πλάτων κατεσίγησε, διδάσκει ο Παύλος
Πυθαγόρας εσίγησεν.
Αλλά όχι εμείς δεν θα το πούμε Και Πέτρο  και Πυθαγόρα
με τα τρίγωνα 
Και τον Ταρσέα Παύλο και Πλάτωνα Υψιπετή
κι όλους τους ομίλους 
άχρονους και πνευματικούς κι όλους εις Χριστόν κηρύσ-
σουμε»
Αυτά για σήμερα.

―――――――

Βοηθήματα 

1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα

2) Μ. Κοπιδάκης: ‘’Εν αρχή λόγω ελληνικώ”,  Εκδ. Ίκαρος

3) Λεξικό ‘’Ηλιος’’. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ρωμανός ο μελωδός
Πεντηκοστή και αρχαία 

Ελληνική Γραμματεία
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Η λογική με την οποία είναι προικισμένος ο άνθρωπος,

τον έκανε να ξεχωρίσει  από τα άλλα ένζωα όντα του

πλανήτη και να αναπτύξει πολιτισμό, ο οποίος ευδοκί-

μησε χάρη στον  προφορικό, και στη συνέχεια στο γρα-

πτό λόγο !!!

Ο γραπτός λόγος πήρε σάρκα και οστά από το γραφικό

σύστημα, το οποίο είναι οπτικό και καταγράφει την αν-

θρώπινη γλώσσα, που παλεύει και ζυμώνεται  για να

εξασφαλίσει την επιβίωσή της μέσα στο χρόνο, ενώ-

νοντας το χθες με το σήμερα!!

Τα ευρήματα  ελληνικής γραφής στο προϊστορικό οικι-

σμό του Δισπηλιού της Καστοριάς, που χρονολογήθη-

καν με επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες έδειξαν ότι

είχαν γραφτεί πριν 5.260 χρόνια π.Χ., ακύρωσαν  την

επικρατούσα άποψη, ότι η γραφή  είναι δημιούργημα

κάποιων  Μεσοποτάμιων λαών γύρω στην 4η χιλιετία

π.Χ.!!

Η γραφή ξεκίνησε να είναι λογογραφική, όπως η  σφη-

νοειδής γραφή,  των ελληνικής καταγωγής Σουμερίων,

γύρω στο 3.500 π.Χ.  Αργότερα έγινε ιδεογραφική,

όπως ήταν η ιερογλυφική γραφή  των Ελλήνων της

Κρήτης και των Αιγυπτίων γύρω στο 3.100 π.Χ. ή  σχη-

ματιζόταν  με ιδεογράμματα, όπως η γραφή της Κίνας

γύρω στο 1.600 π.Χ.  και ακολούθησαν με την πάροδο

των αιώνων, οι συλλαβικές γραφές,  με συνδυασμούς

συμφώνων και φωνηέντων, όπως  οι ελληνικές γραφές

Γραμμική Α και  Γραμμική Β΄, από τις οποίες προέκυψαν

αλφάβητα πολλών  λαών και ένα από αυτά,  ήταν και

το αλφάβητο της ελληνικής αποικίας της Φοινίκης, την

οποία ίδρυσε ο τρισέγγονος της Ιούς, ο Αγήνορας,  που

έφυγε από την Αίγυπτο, αφήνοντας την βασιλεία στον

αδελφό του Βήλο,  που τον θεοποίησαν πολύ αργότερα

οι Αιγύπτιοι και τον μετονόμασαν σε Βάαλ και ήταν πα-

τέρας του Δαναού, του παλινοστούντα βασιλιά του Άρ-

γους, ενώ ο Αγήνορας ήταν πατέρας της Ευρώπης της

μάνας του Μίνωα του βασιλιά της Κρήτης, όπου ο γνω-

στός δίσκος της Φαιστού αποτελεί την πρώτη μορφή

τυπογραφίας, γιατί τα σύμβολά του δεν είναι χαραγ-

μένα, αλλά στοιχειοθετημένα όπως μετά χιλιετίες

έκανε ο Γουτεμβέργιος στην τυπογραφία, η οποία εκτί-

ναξε στα ύψη την κυκλοφορία του γραπτού λόγου!!

Η  γραφή στο Δισπηλιό της Καστοριάς, βρέθηκε χα-

ραγμένη σε ξύλο, το οποίο έμεινε ανέπαφο υπό καλές

συνθήκες, όπως έμειναν ανέπαφα τα χειρόγραφα της

νεκρής θάλασσας που έχουν μεγάλη ιστορική αξία για

τους Ιουδαίους!!!

Οι μετέπειτα γραφές ήταν χαραγμένες σε πηλό ή σε

μάρμαρο, ενώ  χιλιετίες αργότερα, από τα καλάμια του

Νείλου κατασκευάστηκε ο πάπυρος, που έμοιαζε με το

σημερινό χαρτί και η επεξεργασία του γινόταν  στην

πόλη Βύβλο ή Βίβλο της Μεσοποταμίας, και τα γραπτά

κείμενα τυλίγονταν σε ρολά τα οποία ονόμαζαν βιβλία,

ενώ  ένα μεγάλο θρησκευτικό βιβλίο που περιέλαβε την

Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ονομάστηκε «Βίβλος»!!

Τον πάπυρο ακολούθησε η δημιουργία της περγαμη-

νής, που  κατασκευαζόταν στην ελληνική πόλη της

Περγάμου από το δέρμα μικρών αρνιών ή κατσικιών και

ήταν ανθεκτικότερη του παπύρου και εκτός από την κυ-

λινδρική χρήση της, την έκοβαν σε ορθογώνια παραλ-

ληλόγραμμα κομμάτια τα οποία τα ένωναν μεταξύ τους

και αυτό τον  σχηματιζόμενο τόμο τον ονόμαζαν «κώ-

δικα» και έμοιαζε με το σημερινό βιβλίο το οποίο πήρε

το όνομά του και  την τελική μορφή του τον μεσαίωνα

με την ανακάλυψη του χαρτιού και της τυπογραφίας!!!

Το βιβλίο σήμερα αποτελεί μέσο μαζικής επικοινωνίας,

με ενεργό ρόλο  στις πολιτιστικές ανταλλαγές, στη

διακίνηση των πληροφοριών και στην εξέλιξη των γνώ-

σεων, οι οποίες ποίκιλαν στις διάφορες εποχές, εξαρ-

τώμενες από τις εκάστοτε ιδεοληψίες, θεωρίες,

ιστορικά ή θρησκευτικά γεγονότα κ.α.

Η σύνδεση του βιβλίου με την μετάδοση των γνώσεων,

το έκανε αγαπητό και σεβαστό από τους ανθρώπους,

αλλά και άκρως μισητό σε ορισμένες περιπτώσεις,

όπως  σε εποχές που επιβάλλονταν διατάξεις κατακτη-

τών ή θρησκευτικές αντιπαραθέσεις ή πολιτικοί αντα-

γωνισμοί και τα βιβλία παραδίνονταν στην «πυρά»,

όπως τα ανεπανάληπτα ελληνικά φιλοσοφικά συγ-

γράμματα που γέμιζαν τις ελληνικές βιβλιοθήκες και

άλλα πολλά επιστημονικά βιβλία που κάηκαν τον Με-

σαίωνα, αλλά και σε άλλες εποχές!!

Τα βιβλία καταργούν τις τοπικές και χρονικές αποστά-

σεις και αναβαθμίζουν τα πολιτιστικά δεδομένα. Όμως

στις ημέρες μας, όπως πολλές αξίες βρίσκονται σε

ύφεση έτσι και το βιβλίο ζει μια παρακμή, ίσως γιατί

υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλίων και μεγάλη ανταγω-

νιστικότητα από άλλα πιο σύγχρονα μέσα που κερδί-

ζουν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, όπως είναι η

τηλεόραση, το διαδίκτυο, ή άλλου είδους θεάματα!!!

Αυτό που σου δίνει το βιβλίο όμως δεν μπορεί να στο

δώσει άλλο μέσο. Το βιβλίο σου αφήνει ελεύθερη τη

φαντασία να πλάσεις εσύ τους πρωταγωνιστές του, να

αναπτύξεις την κριτική σκέψη και το διάλογο.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση των βιβλίων

από το σχολείο, ενώ θα έπρεπε να το έχουν αγαπήσει

από τα παραμύθια... Έτσι ο αριθμός των βιβλιολατρών

ολοένα συρρικνώνεται. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η

υποστήριξη του βιβλίου  για να συνεχίσει την πολιτι-

στική του αποστολή, με την κατάλληλη προβολή του,

είτε από την τηλεόραση και τον Τύπο, είτε με εκθέσεις

βιβλίων, που προσφέρουν πνευματική τροφή στους αν-

θρώπους, είτε με την ενεργό δράση της οικογένειας,

του σχολείου, της δημόσιας ή δημοτικής αρχής, ώστε

να επανακτήσει την θέση του στη ζωή των ανθρώπων,

γιατί το βιβλίο είναι ταξίδι, όνειρο, εικόνα και γλώσσα

μαζί!!!

Η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει δη-

μιουργήσει το ηλεκτρονικό βιβλίο, αλλά κάθε παλιό δεν

εκτοπίζεται αν έχει αξία από το καινούργιο και παρα-

μένει διαχρονικό, όπως το έντυπο βιβλίο, που δεν μπο-

ρεί να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από κάτι άλλο!!!

Η πρωτεύουσα του αθάνατου ελληνισμού, η προστά-

τιδα πόλη της Αθηνάς, της Θεάς της Σοφίας και της

Στρατηγικής, φέτος  αναδείχθηκε «Παγκόσμια Πρω-

τεύουσα Βιβλίου» για το 2018-19, από την  UNESCO,

με μεγάλη συμμετοχή ψήφων, όπως ανακοίνωσε η πρό-

εδρός της   κ. Irina Bokova!!!

Ο πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης

Παυλόπουλος, ανέφερε για την μεγάλη αυτή διάκριση

της Αθήνας: «Η Αθήνα δικαιούται ιστορικά αυτή τη με-
γάλη τιμή, την οποία θα δικαιώνουν οι προσπάθειες του
Δήμου, γιατί είναι μια πόλη του βιβλίου, έχει δομή, υπο-
δομή κι ανθρώπους και ξέρει να συνεργάζεται, ώστε να
φανεί πια είναι η αξία του βιβλίου σήμερα»!!!

Αυτή τη χρονιά θα ακολουθήσει ένα εορταστικό πρό-

γραμμα που θα περιλαμβάνει περισσότερες από 250

εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες με διακε-

κριμένους συγγραφείς, ενώ καλλιτεχνικά δρώμενα,

όπως θέατρο, χορός και άλλα θα αγκαλιάσουν τις εκ-

δηλώσεις, οι οποίες είναι όχι μόνο αξιόλογες αλλά

απαραίτητες για μια χώρα που είναι η κοιτίδα του παγ-

κόσμιου πολιτισμού!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Mπάτε σκύλοι αλέστε!!!

Την Κομοτηνή επισκέφθηκε (31 Μαΐου 2018), ο υπο-

ψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας Μουχαρέμ

Ιντζέ (του κόμματος CHP), για να πραγματοποιήσει

προεκλογική ομιλία σε ανοικτή συγκέντρωση, μπρο-

στά στο κτίριο των γραφείων της «Τουρκικής Νεο-

λαίας».

Αυτό αποτελεί πρόκληση και εθελοδουλισμό από την

πλευρά της κυβέρνησής μας. Ο “κύριος” αυτός

έπρεπε να είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα, όταν

στις 10 του Γενάρη πρωτοπαλλήκαρό του (ο Κεμάλ

Κιλιντσάρογλου) δήλωνε ότι «τα νησιά του Αιγαίου
είναι υπό την κατοχή του ελληνικού στρατού. ...και
θα έρθω το 2019 και θα τα πάρω όπως πήρε ο Ετσε-
βίτ την Κύπρο».
Τι άλλο πρέπει να δηλώσει κανείς για να είναι ανεπι-

θύμητος σε μια πόλη ελληνική, με Έλληνες πολίτες;

Επόμενο θύμα της Ε.Ε. η Ιταλία!

H Ελλάδα ήταν το πειραματόζωο. Και αφού συμπερι-

φερόμαστε σαν ζώα, το πείραμα πέτυχε και επανα-

λαμβάνεται στην Ιταλία με τις υποδείξεις των

Βρυξελλών και του Βερολίνου, αλλά και τις πιέσεις

των αγορών(!!!) να τοποθετήσουν μία δοτή κυβέρ-

νηση αλλά Παπαδήμου για να κάνουν τη δουλειά

τους οι άνθρωποι...

Και σε επιβεβαίωση των παραπάνω ήρθε η δήλωση

του Γερμανού Επιτρόπου του Προϋπολογισμού Γκίν-

τερ Έτιγκερ γράφοντας στο τουίτερ: «οι αγορές θα
μάθουν στους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν»!!!
Βέβαια στη συνέχεια ζήτησε συγνώμη, αλλά όπως

λέει ο λαός «απ’ όταν βγήκε η συγνώμη χάθηκε το
φιλότιμο...».

Τ
ο 6% των Ελλήνων, ηλικίας 20-64 ετών, κατοι-

κούν το 2017 σε χώρες-μέλη της ΕΕ σύμφωνα

με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. To 2012

το εν λόγω ποσοστό ήταν 4,7% όπως και το 2007.

Η παγκόσμια καρδιά του “βιβλίου” χτυπάει στην Αθήνα!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από το Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τε-
χνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Επιστη-

μονική Ένωση «Νέα Παιδεία» με θέμα «Προσεγγίζουμε
βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις (μαρτυρίες) από την
οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρω-
παϊκή και παγκόσμια ιστορία».
Ο διαγωνισμός αφορούσε α) τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄

τάξης των Δημοτικών Σχολείων, τους μαθητές του Γυμνα-

σίου, της Α, Β΄ και Γ΄ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και

ΕΠΑΛ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας

και της Κύπρου, καθώς και σχολείων της Ομογένειας,

β) τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού ήταν η Σύγχρονη Ιστο-

ρία και ειδικότερα:
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Δημοτικού: οι προ-

φορικές και γραπτές αφηγήσεις κυρίως από την οικογενει-

ακή, τοπική ιστορία.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ του Γυμνασίου: οι προφορικές και γρα-

πτές αφηγήσεις από την οικογενειακή, τοπική ιστορία αλλά

και την σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστο-

ρία.

ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: οι προφο-

ρικές και γραπτές αφηγήσεις από την οικογενειακή, την το-

πική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια

ιστορία, συνοδευόμενες από πρόταση διδακτικής αξιοποί-

ησης στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25

Μαΐου 2018, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61,

Ψυχικό.

Ι. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

ΤΙΤΛΟΣ “Μεβλίτ”

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Νέας Χηλής

ΤΙΤΛΟΣ “Η Νέα Χηλή του χθες και του σήμερα”

ΕΠΑΙΝΟΣ: Εκπαιδευτήρια Φραγκή-Λακωνική Σχολή (Ε’

τάξη)

ΤΙΤΛΟΣ “Επί Κολωνώ”

ΙΙ. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 5ο ΓΕΛ Κέρκυρας

ΤΙΤΛΟΣ “Η γροθιά σας μικρή”

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 7ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης

ΤΙΤΛΟΣ “Ο Νέος Κόσμος των Αρμενίων”
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Εκπαιδευτήρια «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος»

ΤΙΤΛΟΣ “Το Σμόκοβο στη δίνη του Εμφυλίου Πολέμου”

ΕΠΑΙΝΟΣ: Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη»

ΤΙΤΛΟΣ “335 Μοίρα Διώξεως: ένας αεροπόρος αφηγείται”

ΕΠΑΙΝΟΣ: 6ο Γυμνάσιο Καβάλας

ΤΙΤΛΟΣ “Ένα αρχοντικό της Καβάλας αφηγείται”

ΙΙΙ. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΠ/ΚΟΣ  Χρύσα Κουλιάκη

ΤΙΤΛΟΣ “Ιχνηλατώντας την εβραϊκή παρουσία στην Αλεξαν-
δρούπολη του μεσοπολέμου”

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΠ/ΚΟΙ Άννα Πολίτου, Αφροδίτη Σιάσιου

ΤΙΤΛΟΣ “Τα παιδιά του πολέμου”

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΠ/ΚΟΣ Μαρία Τσούρτη

ΤΙΤΛΟΣ “Όσα θυμάμαι θα σας πω, θέλω να φτάσουν ως
εσάς κι ακόμη παραπέρα”

Η επιστημονική επιτροπή απένειμε και ΔΥΟ ΕΥΦΗΜΟΥΣ

ΜΝΕΙΕΣ στα ντοκιμαντέρ “Οι Έλληνες στην Αστόρια: το
σχολείο και η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου” από το Saint

Demetrios Astoria High School και “Τα άσπρα τους μαλλιά”
από το Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων.

«Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: αφηγήσεις από
την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία»
4ος πανελλήνιος διαγωνισμός με βραβεύσεις 

Το πρώτο βραβείο απέσπασε το Πειραματικό δημοτικό Σχολείο
Φλώρινας.

Eπαινο έλαβε η Ε’ τάξη από τα  Εκπαιδευτήρια Φραγκή-Λα-

κωνική Σχολή (Ε’ τάξη)

Μεταρρύθμιση κανόνων της Ε.Ε.

για την προστασία δεδομένων 

του πολίτη

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

διαδίκτυο και “έξυπνα” κινητά θα έχουμε δει ότι από τις 25

Μαΐου ισχύει νέος κανονισμός για τα προσωπικά μας δε-

δομένα, που ζητούνται πολύ συχνά από αγορές και διά-

φορες άλλες επιχειρήσεις.  

Από τις 25 Μαΐου 2018, λοιπόν, με την εφαρμογή του

“Οδηγού του Πολίτη για την προστασία των δεδομένων
στην Ε.Ε.”, ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία

των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποι-

ούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Όπως διαβάζουμε από το εγχειρίδιο με τίτλο: «Είναι τα
δεδομένα σας - πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο» σημει-

ώνεται ότι η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την

προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι:

― οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους

προσωπικού τους χαρακτήρα

― οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισό-

τιμων όρων ανταγωνισμού.

Ο   Γενικός   Κανονισμός   για   την   Προστασία   των   Δε-

δομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ βοηθά να αποκτήσετε τον

έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών μέσα από  διάφορα

βασικά δικαιώματα,   παρέχοντάς   σας   μεγαλύτερη εξου-

σία για να προστατεύετε τον εαυτό σας.

ΤΊ   ΕΙΝΑΙ  ΤΑ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»;

Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το ονοματε-

πώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότη-

τας, ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) ή

πληροφορίες για την υγεία σας.

Ορισμένα  ευαίσθητα  δεδομένα,  όπως  τα  δεδομένα  που

αφορούν  την  υγεία  σας,  τη  φυλετική  ή  εθνοτική  κα-

ταγωγή,  τα  πολιτικά  φρονήματα  και  τον  γενετήσιο προ-

σανατολισμό   σας,   λαμβάνουν   ειδική   προστασία.   

Η συλλογή και χρήση τους μπορεί να γίνεται μόνο υπό ειδικές

προϋποθέσεις, για  παράδειγμα  επειδή έχετε δώσει  τη  ρητή

συγκατάθεσή  σας  ή  το  επιτρέπει  το  εθνικό δίκαιο.

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ;

Οι  κανόνες  ισχύουν  όταν  η   συλλογή, η  χρήση  και  η

αποθήκευση  των  δεδομένων  σας  γίνεται  ψηφιακά  ή

σε    έντυπη    μορφή,    μέσω    ενός    διαρθρωμένου συ-

στήματος αρχειοθέτησης.

Υπάρχει μία  δέσμη  κανόνων  για  όλη  την  ΕΕ η   οποία

μπορεί να συμπληρώνεται   σε   ορισμένους   τομείς  από

την  εθνική  νομοθεσία.  Αυτό  σημαίνει  ότι  έχετε  τα  ίδια

δικαιώματα  σε  όποιον  και  να  δώσετε  τα  δεδομένα  σας

στην  ΕΕ.  Και  οι  εταιρείες  εκτός  της  ΕΕ  δεν εξαιρούν-

ται. Εάν προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην  ΕΕ  ή

παρακολουθούν  τη  συμπεριφορά  σας  στην  ΕΕ, πρέπει

να σας παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση σε δε-

δομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει ένας οργα-

νισμός για εσάς και να λάβετε αντίγραφο σε προσβάσιμο

μορφότυπο.
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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 . . .
Υποχρεωτική σύνταξη στους 45άρηδες

με Προεδρικό Διάταγμα Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Μαραθώνας 24 Μαΐου 2018

Η πρόταση που καταθέσαμε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου

2018, συμπληρωματικά στην εισή-

γηση που υπερψηφίσαμε για το θέμα

της αποχέτευσης στο Γραμματικό

είναι:

1. Να ανατεθεί στην ομάδα του ΑΠΘ

και η αξιολόγηση της Έκθεσης του

ΙΓΜΕ και να γίνουν γεωτρήσεις κλπ

αδιαμφισβήτητοι έλεγχοι στο έργο

(τα ζητήσαμε από 13-3-18 και με το

4332 έγγραφό μας)

2. Να προκαλέσουμε τη Δημόσια

Διαβούλευση για το θέμα με κριτική

του ΙΓΜΕ και παρουσίαση των δικών

μας στοιχείων (Έλεγχος ΑΠΘ κλπ)

3. Σύσταση Επιτροπής δρομολόγη-

σης με τη στήριξη Νομικών επόμε-

νων ενεργειών (ένδικων κ.ά.) τη σχε-

δίαση και το συντονισμό άλλων

δράσεων. Να αποτελείται από: 5

Δημ. Σύμβουλους, τη Δικηγόρο του

Δήμου, ένα μηχανικό  της Τεχν. Υπη-

ρεσίας και εκπροσώπους της Ένω-

σης Επαγγελματιών, της  Ένωσης

Γονέων, των Εργαζομένων του

Δήμου και 2-3 εκπροσώπους άλλων

φορέων.

4. Εκκίνηση του ΤΣΔΑ (που όπως ξέ-

ρουμε μπορεί να είναι αυτοχρηματο-

δοτούμενο) με Άμεσα μέτρα.

Αυτή ήταν η πρότασή μας, η πρό-

ταση που ψηφίστηκε ήταν του τοπι-

κού του Γραμματικού που όπως είπε

ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου δεν ήξερε το περιεχόμενο της

(το πληροφορήθηκε κατά την διάρ-

κεια του Δ.Σ).

Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο Δήμαρ-

χος αρνήθηκαν την ενσωμάτωση της

πρότασής μας στην απόφαση ούτε

καν δέχτηκαν να τεθεί σε ψηφοφο-

ρία ως συμπλήρωμα στην απόφαση.

Επίσης αναφερθήκαμε και καταγγεί-

λαμε το σοβαρό εγκληματικό  πρό-

βλημα των αυθαιρέτων χωματερών

που έχουν γεμίσει τον Μαραθώνα

(νταμάρια, οικόπεδα, ρέματα και

άλλα πολλά) με χιλιάδες τόνους

απορριμμάτων

Το γνωρίζει ο Δήμος και δεν αντι-

δρά.  

Το Συντονιστικό της Δύναμης πολιτών

“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ

ΑΡΥΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ

Ειλικρινώς δεν αντέχω των…συνταξιούχων, συνήθως,

συγγραφέων ή λογίων τα γραφόμενα και τα λεγόμενα. 

Το κακό είναι ότι πολλοί διαβάζουν και ερευνούν βιβλία

που δεν είναι της ειδικότητάς τους και γράφουν για Σχο-

λές, φιλοσόφους, ποιητές, θεωρίες, απόψεις, ιδέες και

αντλούν από πηγές νόθες, ύποπτες, όχι καθαρές, «μπά-

σταρδες» ας μου επιτρέψετε τους όρους, ανθρώπων που

απηχούν τις δικές τους ανώμαλες ορέξεις ή απόψεις.

Κάποιος κύριος, ομολογώ αρκετά μορφωμένος, με την

πλατειά έννοια του όρου, ηλικιωμένος, σεβαστός με γνώ-

σεις πολλές αλλά «μπουρδουκλωμένες», διαβάζει και

γράφει χωρίς να επιλέγει τα αληθινά, να ξεχωρίζει τις

νόθες πηγές από τις γνήσιες. 

Δεν αναφέρω ονόματα από σεβασμό, αλλά όταν κάποιος

γράφει για μια ποιήτρια του 10ου αιώνα και λέει ότι είχε

σχέσεις με τη Σαπφώ του 6ου αιώνα και κοιμήθηκε μαζί

της, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.

Ξεκινάω από την αρχή. Δεν ασπάζομαι τα κουτσομπολιά

και την κακεντρέχεια των αρχαίων η νέων Ελλήνων συγ-

γραφέων. Δεν είμεθα σίγουροι ότι η Σαπφώ ήταν ομοφυ-

λόφιλη. Μάλλον δεν ήταν. Και ήταν ζηλοφθονία των

συναδέλφων της ποιητών. Η Σαπφώ είχε μια Σχολή και

ήταν μια γλυκειά και θαυμάσια δασκάλα. Μαθήτευαν μικρά

κορίτσια γιατί τότε δεν επέτρεπαν στα κορίτσια να πηγαί-

νουν σχολείο. Τις μικρές μαθήτριές της τις αγαπούσε και

δεν υπάρχει στον κόσμο ωραιότερη αγάπη από τον καλό

δάσκαλο προς τον νέο μαθητή, είναι κάτι το ιερό, το όσιο,

το μεγαλειώδες, το εποικοδομητικό. Όποιος δεν το ένοι-

ωσε, δεν πρόκειται να το καταλάβει. 

Τα μικρά κορίτσια τα πάντρευαν από δέκα - δεκατεσσά-

ρων χρόνων.  Τα παρθενικά κορμάκια τους δεν άντεχαν

στην πρώτη γέννα ή από την άδικη κάποτε αγριότητα των

ανδρών και πέθαιναν. Η Σαπφώ τα έκλαιγε με λόγια «ερω-

τικά», γιατί πονούσε πολύ για την τύχη τους. Είναι πράγ-

ματι οι στίχοι της δυνατοί και σε κάνουν να αμφιβάλλεις,

όταν ακούς τα μύρια όσα της προσάπτουν. Η Σαπφώ αγά-

πησε έναν νέον για τον οποίον και πέθανε. Δεν νομίζω ότι

είναι σωστά και αληθινά αυτά που της καταλογίζουν. Είναι

αυτό που κάνουν όλοι οι κοντοί που βγάζουν όλους τους

σπουδαίους άντρες κοντούς, ακόμη και τον Ντεγκόλ και

όλοι οι ανώμαλοι λένε όλους τους επώνυμους ανώμαλους

με την δική τους ανωμαλία. 

Ένας άλλος κύριος, πάλιν ηλικιωμένος και «διαβασμένος»

μιλάει πολύ. Αυτό κάποτε δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι

αρπάζει το μικρόφωνο στις εκδρομές ή όπου βρει και λέει

άπρεπα ανέκδοτα χωρίς σεβασμό στα μικρά παιδιά και

στις κυρίες, που δεν έχουν όρεξη ν’ ακούν τον οχετό. Κά-

ποτε φώναξα ότι δεν θα ήθελα να ακούω και ο αρχηγός

της εκδρομής με παρεξήγησε. 

Τα χρόνια δεν κάνουν μόνον αρρωστημένα τα σώματα

αλλά «αρρωσταίνουν» και τα μυαλά και κάποιοι φαντά-

ζονται και μιλούν για όργια οι άμοιροι! Βέβαια δεν συγχω-

ρούνται έστω και αν είναι στερημένοι.

Όταν γράφουμε ή μιλούμε για τους προγόνους μας ή για

πρόσωπα επώνυμα, καλό είναι να τους αγγίζουμε με σε-

βασμό και ευλάβεια  να εξαίρουμε τα καλά και να αποφεύ-

γουμε τα συκοφαντικά. Βέβαια ποτέ δεν ασπαζόμεθα

χωρίς κριτική σκέψη οτιδήποτε έγραψαν άλλοι όσο σπου-

δαίοι νομίζουμε ότι είναι. 

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Από τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο,

ναυαγοσώστη που το Προεδρικό Διά-

ταγμα (Π.Δ. 31/2018) τον βγάζει στην

ανεργία, ελάβαμε επιστολή του που

έχει αποστείλει προς τον Υπουργό

Ναυτλίας και κοινοποιεί προς κάθε αρ-

μόδιο, καταδεικνύοντας την άνιση με-

ταχείριση και διάκριση λόγω ηλικίας,

αφού προκειμένου να προσληφθεί ως

ναυαγοσώστης εργαζόμενος δεν πρέ-

πει να έχει ηλικία άνω των 45 ετών.

Ο ΑΣΕΠ θέτει ως ανώτατο όριο ηλικίας

για τους ναυαγοσώστες πισίνας, όσα

ισχύουν και για τον ναυαγοσώστη θά-

λασσας!

Με  επιστολή του στη Διεύθυνση Προ-

κηρύξεων του ΑΣΕΠ ζητάει «να μη
λαμβάνεται υπ' όψιν στις προκηρύξεις
προσλήψεων ναυαγοσωστών πισίνας
το όριο ηλικίας ναυαγοσωστών που
ορίζει το Π.Δ. 23/2000 για τους ναυα-
γοσώστες θάλασσας».
Όπως σημειώνει «Το Π.Δ. 31/2018
αναμενόταν απεγνωσμένα από την
ναυαγοσωστική κοινότητα, ιδίως από
όσους πλησιάζουν το ηλικιακό όριο
των 45 ετών. Στην φάση που οι ναυα-
γοσώστες έχουν εμπειρία και ωριμό-
τητα, το κράτος τους κρίνει
ακατάλληλους, με τρόπο επιστημονικά
ατεκμηρίωτο που αντίκειται στην Ελ-
ληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Έπειτα από δεκάδες επιστολές, τηλε-
φωνικές κλήσεις και επισκέψεις σε
κρατικούς φορείς από το 2014 έως σή-
μερα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου

Ναυτιλίας "δεν είδαν" το πρόβλημα! Το
αποτέλεσμα είναι να χάνει το δι-
καίωμα της επαγγελματικής απασχό-
λησης ένας ολόκληρος κλάδος».
Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το

2014 όταν ο Κων/νος Σταυρόπουλος

άρχισε να επικοινωνεί και να εξηγεί ότι

αυτό είναι άνιση μεταχείριση, κάτι που

αποτελεί «θεμελιώδες δικαίωμα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παράνομο να
γίνεται διάκριση λόγο ηλικίας [Ευρω-
παϊκή Επιτροπή]» και παράλληλα προ-

έβη σε μια σειρά παρεμβάσεις, που για

να τις παρουσιάσουμε χρειαζόμαστε

πολλές σελίδες χαρτί. Αλλού ελάμ-

βανε υποσχέσεις ότι θα διορθωθεί,

«γιατί το θέμα είναι εύλογο και θα λη-
φθεί υπόψη», «ότι θα γίνει τροποποί-
ηση του νόμου», «ότι θα αναθέσει (ο

πρόεδρος του ΚΕΣΥ) το θέμα σε ειδικό
εισηγητή για επανεκτίμηση και ότι η
απόφαση του ΚΕΣΥ δεν είναι δεσμευ-
τική προς το ΥΝΝΠ.  Να μη λαμβάνεται
υπ' όψιν στις προκηρύξεις προσλή-
ψεων ναυαγοσωστών πισίνας το όριο
ηλικίας ναυαγοσωστών που ορίζει το
Π.Δ. 23/2000 για τους ναυαγοσώστες
θάλασσας (αρ. πρωτ. 499/9-1-2018).
Αλλού ότι έχουν αναθέσει σε ειδικό ει-

σηγητή...

Από τον Αννα στον Καϊάφα λοιπόν

έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και το

επάγγελμα θα εξαφανιστεί, τη στιγμή

μάλιστα, που από το 2018 γίνεται υπο-

χρεωτική η παρουσία ναυαγοσωστών

στις παραλίες και την ευθύνη έχουν οι

Δήμοι!

Τελειώνοντας ο αναγνώστης σημει-

ώνει: «Παρά την σωρεία εγγράφων,
τηλεφωνημάτων, επισκέψεων που έγι-
ναν για να αποκαταστήσουν την άνιση
μεταχείριση του ναυαγοσώστη, το
ΥΝΝΠ νομοθέτησε ξανά υπέρ της δια-
τήρησης του ανώτατου ηλικιακού
ορίου» (δηλαδή το 45ο έτος). 

»Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη από

όσους συμμετείχαν στην νομοπαρα-

σκευαστική φάση για την θεσμοθέ-

τηση της παράνομης διάταξης και την

απώλεια του εισοδήματος των ναυα-

γοσωστών που έχασαν το δικαίωμα

εργασίας στην παρούσα δυσμενή οικο-

νομική συγκυρία της μνημονιακής Ελ-

λάδας (υπάλληλοι Διεύθυνσης

Λιμενικής Αστυνομίας, εσείς κ.

υπουργέ, η νομική υπηρεσία σας;)

Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας

εντός του δια νόμου προβλεπόμενου

διαστήματος των 50+10 ημερών (βάση

του άρθρου 4, Ν. 2690/ 1999 ΚΔΔ).

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

πρώην Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης

(λόγω ΠΔ 31/2018)

σ.έκδοσης: Αθάνατη γραφειοκρατία

και εμπλεκόμενη αραχνοΰφαντη διαδι-

κασία. Ποτέ δεν θα γίνουμε συνεπές

κράτος με ορθολογική διοίκηση. Βολε-

μένοι, ανεύθυνοι και αραχτοί...
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29 Μαΐου 1453  - εάλω η Πόλις

29 Μαΐου 2018, η μαύρη επέτειος αναμνήσθητε στη

Βούλα από τον εξέχοντα δάσκαλο ιστορικό, φιλό-

λογο και συγγραφέα Σαράντο Καργάκο, που πλημμύ-

ρισε η αίθουσα “Ιωνία” για να τον ακούσει.

Η όλη εκδήλωση σε έβαζε στο κλίμα, με τα ηχητικά

και τις εικόνες. Η ομιλία του ιστορικού Σαρ. Καργάκου

καθήλωσε τον κόσμο. Το θέμα του, ο Κωνσταντίνος

Παλαιολόγοςϙ ο Σπαρτιάτης, ο πρώτος βασιλιάς των

Ελλήνων. Ο αυτοκράτορας που  ως άλλος Λεωνίδας,

είπε το δέυτερο ΟΧΙ της ιστορίας. 

Θα αναφερθούμε σε στιγμές της ομιλίας του

δάσκαλου:

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1403. Ήταν ο τέταρτος

γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου (1391

-1425) και αδελφός του αυ τοκράτορα Ιωάννη Η’ Παλαι-

ολόγου (1425- 1449). Μητέρα του ήταν η Ελένη Δραγά-

τση γι’ αυτό και ονομάζεται και Δραγάτσης. Έζησε λί γο

στην Ταυρική και μετά ήρθε στην Πελοπόν νησο, στο Μι-

στρά, όπου μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο ανέκτησαν

όλες τις φραγκοκρατούμενες περιοχές.

Aπό το 1443 έως το 1449, ο Κων/νος ως δε σπότης του

Μιστρά, κάνει το Δεσποτάτο δεσπόζουσα δύναμη της

Βαλκανικής κι εφαρμόζει μια πολιτική, που νεώτερη έκ-

φρασή της είναι η βαλ κανική πολιτική των ετών 1912-

1913. Συναισθάνεται ότι μόνοι τους οι Έλληνες, καθώς

μάλιστα είναι διεσπασμένοι, δεν θα κατορθώσουν ν’

ανα χαιτίσουν τους γεμάτους πολεμική ορμή Τούρ κους.

Πρέπει οι Βαλκάνιοι να συνενωθούν και να συνασπι-

σθούν. Ν’ αποτινάξουν τον τουρκικό ζυ γό που ήδη τους

έχει επιβληθεί και να συναντη θούν σ’ ένα ενιαίο μέτωπο.

Προϋπόθεση όμως μιας τέτοιας πολιτικής ήταν η ασφά-

λεια της Πελοποννήσου.

Ο Κων/νος θέλη σε να κάνει την Πελοπόννησο, νησίδα

ασφαλείας. Ξανάχτισε το τείχος του Ισθμού, που είχε

κατα στραφεί με τις επιδρομές του φοβερού Τούρκου

στρατηγού Τουραχάν (1422 και 1432). Το τείχος κτί-

σθηκε σε διά στημα 30 ημερών! Και ήταν ένα τείχος

φτιαγ μένο με την τελευταία λέξη της τεχνοδομής: με

λί θους αλλά και ξύλα φερμένα ειδικά από τη Βενε τία.

Γράφει ο Λάκων ιστορικός Παν. Δούκας στο μνημειώδες

έργο του «Η Σπάρτη διά μέσου των αιώνων» τα ακό-

λουθα: «Και δικαίως ο Κωνστα ντίνος την ανάκτησιν του
Ισθμού εθεώρησε αναγκαιότατης ουχί μόνον χάριν της
αμύνης από νέων επιδρομών των Τούρκων, αλλά και
χάριν της ανυψώσεως του καταπεπτωκότος φρονήμα-
τος των Πελοποννησίων, οίτινες θα είχαν ούτω το συ -
ναίσθημα της βεβαίας ασφαλείας» (σ. 533).

Δεν είναι αληθές ότι οι Έλληνες τότε δεν είχαν δυνά-

μεις. Δεν είχαν ψυχή. Είχαν χάσει το ηθικό τους, την

πίστη στον εαυτό τους. Για τελευταία φορά που οι Έλ-

ληνες αισθάνθηκαν ασφαλείς ήταν λίγο πριν το μοιραίο

1204. Έκτοτε ο ελληνικός κόσμος τεμαχίσθηκε σε ελλη-

νικά και φραγκικά κρατίδια. Κι αν η Βασιλεύουσα ανα-

κτήθηκε το 1261, η Αυ τοκρατορία ανέζησε σαν σκιά του

παλαιού εαυ τού της. Επί δύο αιώνες εσύρετο, δεν

εζούσε, για τί δεν μεγαλουργούσε. Κανένα στρατιωτικό

ή πο λιτικό τρόπαιο δεν σημείωσε στη διάρκεια των δια-

κοσίων χρόνων του ιστορικού επιλόγου της. Έτσι ο

λαός, χωρίς ψυχή, χωρίς εσωτερικό δυνα μισμό, είχε

πέσει σε κατάσταση μοιρολατρίας. Μό νο τα θρησκευ-

τικά πάθη ήταν σε έξαρση. Πάθη που δεν γεννούσαν πα-

τριωτικό ενθουσιασμό, αλ λά διχασμό. Οι Έλληνες

περισσότερο μισούσαν οι μισοί τους άλλους μισούς

παρά τους Τούρκους ή τους Δυτικούς. Έτσι «δειλοί, μοι-
ραίοι, άβουλοι αντάμα, προσμένανε ίσως κάποιο
θαύμα», θα μπορούσαμε να πούμε παραλλάσσοντας το

στί χο του Βάρναλη. Για την Πόλη ουσιαστικά ισχύει ο

καταδικαστικός στίχος που έγραψε στο «Δωδεκάλογο
του Γύφτου» ο Παλαμάς: «Και περίμε νε τον Τούρκο να
την πάρει».

Ο Κων/νος, επωφελούμενος από τους περισπασμούς

του Σουλτάνου Μουράτ κατά του ηγεμό να της Καραμα-

νίας στην Ανατολή και κατά των Ούγγρων και του Σκεν-

τέρμπεη στη Βαλκανική, θέλησε να προχωρήσει πέρα

από τον Ισθμό και να απελευθερώσει από τον τουρκικό

ζυγό όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Να γιατί ο Κων/νος

θε ωρείται ο πρώτος των Ελλήνων. Με αυτόν άρχι σε η

απελευθερωτική πολιτική του Ελληνισμού. Προς εφαρ-

μογή του σχεδίου του  απελευθερώνει τη Θήβα φθάνει

μέχρι τη Λιβαδιά, το Λιδωρίκι και το Ζητούνι (Λαμία). Ο

Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος που κατoνόησε και αξιο-

ποίησε τη δύναμη των Βλάχων της Πίνδου. Οι Βλάχοι,

οι αμφισβητούμενης ελληνικάτητος, από επιτήδειους

πράκτορες, Βλάχοι, συνέ πραξαν με τον Κων/νο, για να

διώξουν από τη Θεσσαλία τους Τούρκους. Ο Κων/νος

δεν είχε μεγάλες τακτικές μονάδες στρατού. Γι αυτό

χρη σιμοποίησε μικρά καταδρομικά σώματα. Είναι, μετά

τον αρχαίο στρατηγό Ιφικράτη, ο πρώτος που χρησιμο-

ποίησε σώματα επιλέκτων «κομά ντος». Αυτό δημιούρ-

γησε παράδοση στην περιο χή της Πίνδου. Από τα

καταδρομικά σώματα του Κων/νου βγήκαν τα αρματο-

λικά και κλέφτικα σώ ματα της Τουρκοκρατίας, αυτά που

ο Μακρυγιάννης ονόμασε εύστοχα «Μαγιά της Λευτε -
ριάς».

...Eνώ ο Κων/νος συνέχιζε το ανορθωτικό έργο του στην

Πελοπόννησο, έφθασε η είδηση ότι απέθανε ο Αυτοκρά-

τορας αδελφός του, Ιωάννης Η’, στις 31 Οκτωβρίου

1448. Δημιουργήθηκε κε νό εξουσίας, γιατί ο Ιωάννης

ήταν άτεκνος. ...Ο Κων/νος, ο τελευταίος βυζαντινός

αυτο κράτορας, είναι ο πρώτος βασιλιάς που εστέφθη επί

του μητροπολιτικού ελληνικού εδάφους, και μάλιστα επί

λακωνικού εδάφους. Να ένας ακόμη λόγος που κάνει

τον Κων/νο πρώτο Έλληνα βα σιλιά. Η στέψη έγινε στις

6 Ιανουαρίου 1449 στον Άγιο Δημήτριο, τον μητροπολι-

τικό ναό του Μι στρά. Και αμέσως έφυγε για την Πόλη

συνοδευό μενος από τον πιστό του Γεώργιο Σφραντζή.

Στην Πόλη έγινε δεκτός με θερμή υποδοχή. ... Στην

Πόλη άρχισε να πνέει ένας άνεμος παλληκαριάς. Η

Πόλη ξαναζούσε. Όλα αυτά μέχρις ότου στο σουλτανικό

θρόνο ανήλθε ο Μωάμεθ Β’. 

Ο Κων/νος κατάλαβε πως ήρθε η στιγμή της αλή θειας.

Αγνόησε το θλιβερό παρόν, αδιαφόρησε για τον εαυτό

του και ατένισε προς το ένδοξο πα ρελθόν. Έπρεπε να

σταθεί αντάξιος των πιο έν δοξων προκατόχων του. Αυτό

που είχε, αυτό που ήταν δεν ήταν δικά του, ανήκαν στο

Γένος. Και το γένος απαιτούσε, θυσία, όχι παράδοση. Ο

Κων/νος δεν πολέμησε για να νικήσει, πολέμησε για να

μην ηττηθεί η αξιοπρέπεια και η τιμή της Πόλης. Ο Αυ-

τοκράτωρ πεθαίνει αλλά δεν παραδί δεται. Και αυτή η

στάση ήταν εγγραφή ελευθε ρίας. Το Γένος δεν θα το

έσωζε μία νίκη, θα το έσωζε μια θυσία. Ο Κων/νος και τα

παλληκάρια του με το αίμα τους ξέπλυναν όλες τις

προηγού μενες ντροπές της αυτοκρατορίας. Η Πόλη πέ -

φτοντας στρατιωτικά, ανυψώθηκε ηθικά. ... Ο Κων/νος

είχε πέρα για πέρα Ελληνική συνείδηση. Είχε επίγνωση

της ιστορικής αποστολής του. Με την τελευταία ομιλία

του, το απόγευμα της 28ης Μαίου, την παραμονή της

αλώσεως με εναν εμπνευσμένο Λογο προς τους στρα-

τιώτες και αξιωματικούς του, καθόρισε με λακωνική επι-

γραμματικότητα την αποστολή αυτή, που έκτοτε έγινε

ιερά παρακαταθήκη του Γένους.

Και έρχεται η ώρα της τελικής αναμετρήσεως. Ο

Κων/νος αποχαιρετά στο παλάτι τους φίλους και συγγε-

νείς και πάει να πάρει θέση ως πολεμι στής πάνω στις

29 Μαΐου 1453

Εάλω η Πόλις
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 

ο πρώτος Ελληνας βασιλιάς

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος απένειμε τιμητική πλα-
κέτα στον ιστορικό Σαράντο Καργάκο.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5 Ιουνίου 2018, ώρα 10.00 το πρωί
Λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τα παιδιά του Σχολείου μας θα

ενημερώσουν τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.

Ιερώνυμο για:

3 Την 30ετή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΥΡΔΟΙ, Actionaid ΕΛΛΑΣ, UNICEF, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ περιοχής μας, πλημμυροπαθείς Δήμου Μάνδρας, Λύρειον  Ίδρυμα κ.α.)

3 Για τις Δραστηριότητες μας: στο Λαχανόκηπο μας, στο Χωράφι μας, στο

Αμπέλι μας, στο Πατητήρι μας, στο Δεντρόκηπό μας, στο Βοτανόκηπό μας, στο

Ξυλόφουρνό μας, στο Πάρκο Χελώνας, στις Πάπιες & Χήνες μας, στα κουνέλια

μας, στον ειδικό χώρο Κομπόστ-Ανακύκλωσης- Συλλογής Βρόχινου Νερού κ.α.

Όσοι δεν έρθετε στο σχολείο μας, μπορείτε να μας δείτε από τα τηλεοπτικά

κανάλια ΑΝΤ1 – ΣΚΑΪ – ALPHA κ.α. την ίδια ημέρα και ώρα.

Επίσης θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και φάρμακα για το Φιλανθρωπικό Οργανι-

σμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’

Οικολογικός
Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Ερχείας 4 (κοντά στο Κ.Υγείας Κορωπίου)

τηλ. 2106625165 – κιν. 6936119671
www. Xekinima.gr

f: Ξεκίνημα-Οικολογικός Παιδικός Σταθμός

«Οι πόλεις αλίσκονται αλλά οι ψυχές των γενναίων 
ουδέποτε και ουδαμώς»

Ο Δάσκαλός μας Σαράντος Ι. Καργάκος, ως άλλος Κοσμάς ο Αιτωλός, διατρέ-

χει όλη την Ελλάδα διδάσκοντας τα εθνικά ιδεώδη του Αρχαίου Ελληνικού Πο-

λιτισμού και του εν γένει πολιτισμού, που δεν διδάσκονται σήμερα στα

σχολεία, αφού κυρίαρχη ιδεοπολιτική αντίληψη  είναι αυτή του εθνομηδενι-

σμού και του εθνοαποδομισμού στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 είχαμε την τιμή και τη χαρά να απολαύσουμε το χει-

μαρρώδη πατριωτικό του λόγο επ’ ευκαιρία της μνήμης της αλώσεως της

Πόλης των Πόλεων, στην κατάμεστη αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα, προσκεκλη-

μένος από το Δήμο 3Β, με θέμα «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος

των Βυζαντινών ο πρώτος των Ελλήνων».

Διερωτώμαι και σας ερωτώ μήπως και ο έσχατος των Ελληνων;;; (= ο έσχατος

υπέρμαχος της ελληνικής ελευθερίας).

«Φήμη τόν ἐσθλόν κάν μυχοῖς δείκνυσι γῆς» [(Ευριπίδης Fragment 865, 1), =

η φήμη αναδεικνύει τον άξιο, τίμιο και ικανό ακόμη και μέσα στα έγκατα της

γης].
Εντύπωση μου έκανε η διαπίστωση του δασκάλου μας για τα τρία ΟΧΙ της ιστο-

ρίας, που δείχνουν τη συνοχή και τη συνέχεια του Ελληνισμού: το ΟΧΙ του ΛΕ-

ΩΝΙΔΑ, το ΟΧΙ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ και το ΟΧΙ του 1940. Η ιστορία

υφαίνεται μόνο με τα ΟΧΙ. Η Αρχαία ιστορία, η Μεσαιοχρονική (Βυζαντινή) και

η Νεότερη αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Κι όποιος αποκόπτει

τη μια απ’ την άλλη - χρονική περίοδο - διαπράττει γενοκτονία/ανοσιούργημα.

Ο Κων/νος Παλαιολόγος αυτοθυσιάστηκε πάνω στα τείχη της πόλης όπως ο

Λεωνίδας στις Θερμοπύλες. Εξάλλου ανέλαβε τον αυτοκρατορικό θρόνο ως

Σπαρτιάτης, γνωρίζοντας ότι η πόλη θα πέσει και ότι οι βάρβαροι θα περάσουν.

Δεν συμβιβάστηκε ούτε και ενέδωσε.

Προτροπή του Ιωάννη Αγγέλου: «Εσύ διαβάτη, που θα περάσεις κάποτε από
τα ερείπια αυτού του τείχους, να ξέρεις πως μέσα από τα κίτρινα λουλούδια
και τη σκόνη θα σε κοιτάζουν βαθιά και λυπημένα τα μάτια των τελευταίων
Ελλήνων».

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

επάλξεις.  Γύρω του πολεμού σαν εκλεκτοί και αφοσιωμένοι. 

...Ο Κων/νος πολεμάει με σπασμένο σπαθί μόνος. Οι γενναίοι είχαν πέσει. Οι άλλοι

τον είχαν εγκαταλείψει. Και τότε με παρά πονο ανέκραξε: «Ουκ έστι τις των Χρι-
στιανών του λαβείν την κεφαλήν μου απ’ εμού;». 

...Το πτώμα του Παλαιολόγου, γράφει ο Πασπά της, ουδέποτε βρέθηκε. Αλλά κι

αυτό που βρέθη κε, σκυλευμένο από τους Τούρκους, δεν θεωρή θηκε βασιλικό σκή-

νωμα. Ο λαός έθαψε το βασι λιά στην ψυχή του. Και τον ανέστησε. Έτσι ανα -

στήθηκε και το Γένος. Ο Κων/νος έγινε το πτηνό Φοίνικας, που αναγεννάται από

την τέφρα του. Η αναγέννηση του Κων/νου μέσα στη λαϊκή ψυχή δίνει σε κάθε κρί-

σιμη στιγμή νέα πνοή στο Γένος. 
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«Θεωρούμε κάτι ως κλασσικό όχι γιατί έχουμε χρέος να
το διαβάσουμε, αλλά γιατί έχει κάτι να μας πει σήμερα».

(Ίταλο Καλβίνο, 1923-1985, λογοτέχνης)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ

ΟΛΥΜΠΙΟΣ < ΟΛΟΝ + ΦΩΣ

ΟΛΟΛΑΜΠΗΣ, ΟΛΟΦΩΤΟΣ, ΟΛΟΦΕΓΓΗΣ, 

ΦΩΤΟΒΟΛΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ, ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ,

ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ-ΦΩΤΙΖΟΥΝ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ: Έχετε ποτέ διερωτηθεί γιατί ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ; Διαθέτει τρία

γνωρίσματα/χαρακτηριστικά, που δεν τα έχει άλλος πο-

λιτισμός, αρχαίος ή σύγχρονος.

1) Αναφέρεται στο ΜΕΛΛΟΝ

2) Επιδιώκει τη ΔΟΞΑ/ΦΗΜΗ/ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ, αλλά και

την ΑΡΕΤΗ που οδηγεί στην ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ.

3) Και στηρίζεται στο ΜΕΤΡΟ, την ΜΕΣΟΤΗΤΑ αποφεύ-

γοντας τις ακρότητες/υπερβολές.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Ο Ατρείδης, ο Αγαμέμνων του Ατρέως, στην προσευχή

του στον πατέρα Δία, τον Ήλιο, τη Γη και τους θεούς του

κάτω Κόσμου, τους καλεί να είναι μάρτυρες και πιστοί φύ-

λακες των όρκων που θα δώσει σε περίπτωση νίκης του

Πάρη ή του Μενελάου.

«Τιμήν δ᾽Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν᾽ἔοικεν, ἥ τε καί
ἐσσομένοισι μετ᾽ἀνθρώποισι πέληται»

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Γ᾽, 286-287).

(= και να πληρώσουν - οι Τρώες - στους Αργείους - αποζη-

μίωση - σ.σ. πολεμική - αυτήν που ταιριάζει/αναλογεί, και

που θα σταθεί παράδειγμα και στους μελλοντικούς ανθρώ-

πους. Και η Ελένη απευθυνόμενη στον κουνιάδο της (=

δᾶερ), Έκτορα του λέγει: «οἷσιν ἐπί Ζεύς θῆκε κακόν
µόρον, ὡς καί ὀπίσσω ἀνθρώποισι πελώµεθ᾽ἀοί-
διµοι ἐσσοµένοισι» (Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ζ´, 357-358)

(= Σε μας όρισε ο Δίας κακή μοίρα, για να μας κάνουν

τραγούδι και οι κατοπινοί άνθρωποι).

Και ο Αγαμέμνονας μιλώντας στους Αργείους τούς επι-

σημαίνει: «αἰσχρόν γάρ τόδε γ᾽ἐστί καί ἐσσομένοισι πυ-
θέσθαι, μάφ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαόν Ἀχαιῶν
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδέ μάχεσθαι ἀνδράσι
παυροτέροισι, τέλος δ᾽οὔ πω τι πέφανται».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Β᾽, 119-122).

(= Αυτό, αλήθεια, θα ᾽ναι ντροπή να το μάθουν οι κατο-

πινοί άνθρωποι, έτσι άδικα τέτοιος και τόσος στρατός

των Αχαιών να μάχεται και να πολεμά με λιγότερους εχ-

θρούς ένα ανώφελο/μάταιο πόλεμο και να μην έχει ακόμη

φανεί κάποιο τέλος του).

Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός ενδιαφέρεται/νοιάζε-

ται όχι για τον ΠΑΡΟΝ, το στιγμιαίο, το παροδικό, το φευ-

γαλέο και ανούσιο, αλλά για το ΜΕΛΛΟΝ, αποβλέπει στις

επερχόμενες/ μεταγενέστερες γενιές διδάσκοντάς τες

πώς θα γίνουν καλύτερες από τη δική τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ - ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ (Aurea Mediocritas) 
(Οράτιος, 65-8, “Ωδές”, ωδή, 2, 10, 5).

Ο Κλεόβουλος Ευαγόρου ο Λίνδιος, ένας από τους επτά

σοφούς διακήρυττε: «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» και ο Αλκί-

νοος, ο βασιλιάς των Φαιάκων, απάντησε στον Οδυσσέα,

τον ναυαγό: «ἀμείνω δ᾽αἴσιμα πάντα».

(= Μ’ αρέσει σ’ όλα το μέτρο, η τάξη. Το καλύτερο είναι

να έχεις σε όλα μέτρο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα

από την εγκράτεια).

«Οὕς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καί το εὔδαιμον τό ἐλεύθε-
ρον, τό δ᾽ἐλεύθερον τό εὔψυχον κρίναντες, μή πε-
ριορᾶσθε τούς πολεμικούς κινδύνους».
(Θουκυδίδης, 460-399, “Επιτάφιος του Περικλέους”, κεφ. 43, 4-5)

(= Αυτούς λοιπόν - τους επιφανείς άνδρες - τώρα εσείς

αφού με ζήλο τους μιμηθείτε και αφού θεωρήσετε την

Ελευθερία ως αληθή. Ευδαιμονία του ανθρώπου και τη

Γενναιοψυχία/Ευψυχία του ως αληθή Ελευθερία, να μη

δειλιάσετε μπροστά στους πολεμικούς κινδύνους).

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΕΩΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΑΒΔΗΡΙΤΗ (490 - 420)

Η Γυμναστική στην Αρχαία Ελλάδα ήταν το κύριο μέσο

της Αγωγής, στην προσπάθεια δημιουργίας του Ιδανικού

Ανθρώπου, που έπρεπε να ‘ναι “Καλός κἀγαθός”. Μέσα

απ’ αυτή την Αγωγή ξεπετάχθηκε/φύτρωσε εκείνη η γενιά

που έχτισε Παρθενώνες και χάρισε στην Ανθρωπότητα

τον Αθλητισμό, το Θέατρο, τη Φιλοσοφία, την Τέχνη, τη

Δημοκρατία.

«Ἔτι τοίνυν πρός τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέμπουσιν,
ἵνα τά σώματα βελτίω ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ
χρηστῇ οὖσῃ καί μή ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διά τήν
πονηρίαν τῶν σωμάτων καί ἐν τοῖς πολέμοις καί ἐν ταῖς
ἄλλαις πράξεις».

(Πλάτων, 427-347, “Πρωταγόρας”, 326α)

(= Τα στέλνουν - τα παιδιά - ακόμη ύστερα απ’ αυτά στον παι-

δοτρίβη - γυμναστή - για να μπορούν με καλύτερο/δυνατό-

τερο σώμα να υπηρετούν την καλή διάνοια και να μην

αναγκάζονται να φαίνονται δειλοί και στον πόλεμο και σε

άλλες πράξεις, επειδή το σώμα τους είναι καχεκτικό).

«Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ»
Το ρητό «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» είναι κληροδό-

τημα των Αρχαίων Ελλήνων Προγόνων και όχι δημιούρ-

γημα των Ρωμαίων Αντιγραφέων τους!!!

Και ύστερα, φίλοι αναγνώστες μου, σας παραμυθιάζουν

πως το παραπάνω ρητό το “επινόησε” ο Λατίνος σατιρικός

ποιητής, Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλης, 60-127. Ασφαλώς

η φράση μνημονεύεται στο έργο του “Σάτιρες” «orandum
est ut sit mens sana in corpore sano». Αλλά αυτή είναι

μία ευχή των ανθρώπων στους θεούς να τους χαρίζουν

ένα υγιές μυαλό και ένα υγιές σώμα. Οι Αρχαίοι Έλληνες

δεν το ζητούσαν αυτό απ’ τους θεούς, το πετύχαιναν

μόνοι τους με πολύ κόπο και ιδρώτα στα Γυμνάσια, στα

Στάδια και στις Παλαίστρες. Γι’ αυτό και είναι οι Γεννή-

τορες του Υγιούς Αθλητικού Πνεύματος και των Γνή-

σιων - χωρίς αναβολικά - Ολυμπιακών Αγώνων.

Δυστυχώς, εμείς σήμερα υφιστάμεθα και πληρώνουμε τα

επίχειρα της αγνοίας ή της ημιμαθείας μας, που είναι χει-

ρότερη από την αμάθεια. Ενώ οφείλουμε να συνεχίζουμε

να εμπνεόμαστε από τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπια-

κού Πνεύματος (Ολυμπισμού), όπως τις περιέγραψε ο Ελ-

ληνικός Πολιτισμός και όπως αυτές εκφράζονται μέσα

από το διάλογο του Αθηναίου Σοφού Σόλωνα με τον

Σκύθη βάρβαρο Ανάχαρση, που μας διέσωσε ο ρήτορας

και σατιρικός συγγραφέας Λουκιανός ο Σαμοσατεύς,

120-180. Ήταν ο δημιουργός του σατιρικού διαλόγου και

από τους σημαντικότερους αττικιστές συγγραφείς της

Δεύτερης Σοφιστικής (1ος - 3ος μ.Χ.) στο έργο του «Ανά-

χαρσις ή περί Γυμνασίων».

«...κοινός γάρ τις ἀγών ἄλλος ἅπασι τοῖς ἀγαθοῖς πο-
λίταις πρόκειται καί στέφανος οὐ πίτυος οὐδέ κοτίνου
ἤ σελίνων, ἀλλ᾽ὅς ἐν αὑτῷ συλλαβών ἔχει τῶν ἀνθρώ-
πων εὐδαιμονίαν, οἷον ἐλευθερίαν λέγω αὐτοῦ τε ἑκά-
στου ἰδίᾳ καί κοινῇ τῆς πατρίδος καί πλοῦτον καί δόξαν
καί ἑορτῶν πατρίων ἀπόλαυσιν καί οἰκείων σωτηρίαν,
καί συνόλως τά κάλλιστα ὧν ἄν τις εὔξαιτο γενέσθαι οἱ
παρά τῶν θεῶν· ταῦτα πάντα τῷ στεφάνῳ, ὅν
φηµι, συναναπέπλεκται καί ἐκ τοῦ ἀγῶνος ἐκεί-
νου περιγίγνεται, ἐφ᾽ὅν αἱ ἀσκήσεις αὗται καί οἱ
πόνοι ἄγουσιν».

(Λουκιανός, 120-180, “Ανάχαρσις ή Περί Γυµνασίων, 15)

(= γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος κοινός αγώνας για

όλους τους καλούς πολίτες και στεφάνι όχι από πεύκο ή

αγριελιά ή σέλινα, αλλά στεφάνι που να περικλείει για το

πώς μπορούν οι άνθρωποι να ευδαιμονήσουν, δηλαδή

πώς να εξασφαλιστεί η ελευθερία ενός εκάστου και της

κοινής πατρίδας, ο πλούτος, η δόξα, και η απόλαυση των

εορτών, τις οποίες οι πατέρες μας έχουν καθιερώσει και

η διάσωση των ανηκόντων στον καθένα και γενικά δε τα

κάλλιστα αγαθά, τα οποία μπορεί κανείς να ζητήσει από

τους θεούς· όλα αυτά είναι πλεγμένα μαζί στο στεφάνι

και τα κερδίζουμε στον αγώνα, στον οποίο αυτές οι ασκή-

σεις και οι κόποι τείνουν).

«εἴ γέ τις, ὧ Ανάχαρσι, τόν τῆς εὐκλείας ἔρωτα ἐκβάλοι
ἐκ τοῦ βίου, τί ἄν ἔτι ἀγαθόν ἡμῖν γένοιτο; ἤ τίς ἄν τι
λαμπρόν ἐργάσασθαι ἐπιθυμήσειε; νῦν δέ καί ἀπό τού-
των εἰκάζειν παρέχοιεν ἄν σοι, ὁποῖοι ἐν πολέµοις
ὑπέρ πατρίδος καί παίδων καί γυναικῶν καί
ἱερῶν γένοιντ᾽ἄν ὅπλα ἔχοντες οἱ κοτίνου πέρι
καί µήλων γυµνοί τοσαύτην προθυµίαν ἐς τό
νικᾶν εἰσφερόµενοι».

(Λουκιανός, 120-180, “Ανάχαρσις ή Περί Γυµνασίων, 36)

(= αν κανείς αφαιρέσει από τη ζωή, των ανθρώπων την

αγάπη για τη δόξα τί άλλο αγαθό μάς μένει; και ποιος θα

επιθυμούσε πλέον να πράξει κάτι γενναίο; τώρα μπορείς να

συμπεράνεις απ’ αυτά πώς θα φερθούν στον πόλεμο, όταν

θα πρόκειται για τη σωτηρία της πατρίδας τους, των παι-

διών, των γυναικών και των ιερών, και θα κρατούν όπλα

αυτοί οι οποίοι χάριν ενός κλάδου αγριελιάς και μήλων επι-

δεικνύουν γυμνοί τόση προθυμία για να νικήσουν). 

――――――
Καταυγασμός και καταύγασμα = άπλετος φωτισμός, λάμψη, φεγ-

γοβολή, λαμπρότητα, καταφώτιση, ακτινοβολία και καταύγεια =

μεγάλη λάμψη, φωταψία. Αὐγήεις = οξυδερκής. Αὐγήτειρα = φω-

τίζουσα (σελήνη). Παράγεται ετυμολογικά από την πρόθεση κατά

+ αὐγέω ἤ αὐγάζω = λάμπω, ακτινοβολώ. Επομένως κατά +

αὔγεια < αὐγής < το αὖγος =  το φως της αυγής < αὐγή. Πα-

ράγωγα ανταύγεια, διαύγεια.

Κατασκοτισμός = σκοτείνιασμα, συσκότιση, επισκότιση, θόλωση

του νου, τύφλωση/άτη, σκίαση (επί-), σύγχυση, ασάφεια, αβεβαι-

ότητα. Από το ρήμα κατασκοτίζω = σκοτεινιάζω εντελώς, διαχέω

άφθονο σκότος. Κατάσκοτος = θεοσκότεινος, ο ευρισκόμενος σε

πλήρες σκοτάδι, σκοτεινιασμένος.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Καταυγασµοῦ*

ἄρχεσθαι
&

Κατασκοτισµοῦ*  
παύεσθαι ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ/ΑΡΕΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΓΩΝ

ΑΘΛΟΣ/ΑΕΘΛΙΟΣ

ΑΘΛΟΣΥΝΗ

ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
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Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας συμμετέχει στο Ευρω-

παϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τον τίτλο: «My rights – My
responsibilities»
Στο πρόγραμμα αυτό που βασίζεται στην Διεθνή Σύμβαση

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συνεργάζονται σχολεία

από έξι ευρωπαϊκές χώρες : Αγγλία, Πολωνία, Ρουμανία,

Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος

είναι να ευαισθητοποιήσει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γο-

νείς για τα δικαιώματα του παιδιού και να συμβάλλει στην

καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Στo

πλαίσιo αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα γίνουν ικα-

νοί να επιδεικνύουν σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων,

και θα γίνουν πιο υπεύθυνοι πολίτες, καλύτερα προετοιμα-

σμένοι για το μέλλον και ικανοί να συμβάλλουν θετικά

στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Επιπλέον θα δοθεί η δυνα-

τότητα στους συμμετέχον-

τες να ανταλλάξουν καλές

πρακτικές και νέες διδακτικές μεθόδους, να βελτιώσουν

τις δεξιότητες τους στις νέες Τεχνολογίες και να καλλιερ-

γήσουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στην επικοινωνία

τους. 

Το Μάιο του 2018 εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Παιανίας επισκέφθηκαν το σχολείο της Πολωνίας και

συνεργάστηκαν. Επιπλέον τέσσερις μαθητές φιλοξενηθή-

καν σε οικογένειες μαθητών της Πολωνίας και συμμετεί-

χαν στις δραστηριότητες του προγράμματος. Οι εμπειρίες

των συμμετεχόντων υπήρξαν μοναδικές. Όλοι έμειναν

γοητευμένοι από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείο,

την άψογη οργάνωσή του και την εγκάρδια φιλοξενία.

Στους εκπαιδευτικούς της αποστολής μας δόθηκε η ευκαι-

ρία να πραγματοποιήσουν διάφορες δράσεις με τους μα-

θητές της Πολωνίας και να ανταλλάξουν ιδέες με τους εκεί

συναδέλφους τους. Οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν

σε δραστηριότητες του προγράμματος, παρακολούθησαν

μαθήματα του πολωνικού σχολείου, συνεργάστηκαν και

επικοινώνησαν αποτελεσματικά με την χρήση της αγγλικής

γλώσσας. 

Το Νοέμβριο του 2018 εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα

συνεργαζόμενα σχολεία θα φιλοξενηθούν για μια εβδο-

μάδα στη χώρα μας και θα συμμετέχουν σε δράσεις των

εδώ σχολείων για την υλοποίηση των στόχων του προ-

γράμματος.

Η “Υπατία” στο Κέντρο της Αθήνας

Το Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δήμου Αθηναίων επι-

σκέφθηκε ο Σύλλογος “Υπατία”, το οποίο στεγάζεται στο

παλαιό πιλοποιείο του Ηλία Πουλόπουλου, που ιδρύθηκε

το 1886 με την επωνυμία «Ελληνικόν Πιλοποιείον» και

είναι το παλαιότερο της Αθήνας, γνωστό ως "ΠΙΛ-ΠΟΥΛ". 

Επισκεφθήκαν την έκθεση χαρακτικών ex-libris του Επιμε-

λητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/Ε.Ε.Τ.Ε. Η  Έκθεση

αυτή εντάσσεται στις εκδηλώσεις: «Αθήνα, Παγκόσμια

Πρωτεύουσα Βιβλίου, 2018». 

Η έκθεση χαρακτικων ex-libris γίνεται για πρώτη φορά

στην Ελλάδα και είχαν την ευκαιρία να ξεναγήσει τους

συμμετέχοντες στην εκδρομή, η διάσημη ζωγραφος και

χαράκτρια Ρένα Ανούση - Ηλία. 

Η παράδοση της τέχνης του ex-libris ξεκινά περίπου με

την τυπογραφία. Σε εποχές που το βιβλίο ήταν σπάνιο και

ακριβό αγαθό υπήρχε ανάγκη  σημαδέματος των βιβλίων

(ex-libris, σφραγίδες, κτητορικές, υπογραφές κ.ά.) ως δή-

λωση ιδιοκτησίας. 

Επισκέφθηκαν επίσης μια από τις δύο μόνιμες εκθέσεις

του Μουσείου, το Μουσείο- θέατρο Σκιών "Χαρίδημος".   

Το Δημοτικό Σχολείο Παιανίας

συμμετέχει στο “Erasmus”



16 ΣΕΛΙΔΑ - 2  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

Έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες του Εθνικού Κέν-

τρου Υποθαλάσσιας Προστασίας, Ορυκτού Πλούτου

και Αρχαιοτήτων Βυθού με επιστημονικό προσωπικό

βαθυδυτών και ιχθυολόγων, καθώς και σύμφωνα με

τη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι η έξαρση

του πληθυσμού των μεδουσών είναι συνδεδεμένη με

το φαινόμενο της υπεραλίευσης.

Η μεγάλη αλιευτική πίεση στους πληθυσμούς των ψα-

ριών και η χρήση παράνομων αλιευτικών πρακτικών

έχει προκαλέσει χρόνο με το χρόνο μεγάλη μείωση

στους αριθμούς των ψαριών. Το φαινόμενο αυτό έχει

ως αποτέλεσμα την αύξηση των μεδουσών, καθώς (α)

οι μέδουσες κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους θη-

ρεύονται κυρίως από τα ψάρια ενώ (β) οι μέδουσες

και τα ψάρια ταυτόχρονα ανταγωνίζονται για την ίδια

πηγή τροφής, το ζωοπλαγκτόν. Συμπερασματικά λοι-

πόν, λιγότερα ψάρια στις θάλασσες σημαίνει λιγό-

τερη θήρευση και περισσότερη τροφή για τις

μέδουσες, οδηγώντας στην αύξηση του πληθυσμού

των μεδουσών. Φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή

και ο ευτροφισμός που παρατηρείται σε ορισμένες

περιοχές θεωρείται ότι επίσης ευνοούν στην αύξηση

των μεδουσών.

Η πρόταση του Κέντρου για την αντιμετώπιση της έξαρ-

σης των μεδουσών είναι η δημιουργία ενός Πιλοτικού

Προγράμματος που θα περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

1) Πλήρης επιδότηση των αλιέων για την αντικατά-

σταση των αλιευτικών εργαλείων τους με ποιο επιλε-

κτικά, όπως για παράδειγμα τη χρήση διχτυών με μάτι

αποκλειστικά τετράγωνο σύμφωνα με την κείμενη νο-

μοθεσία που διέπει το κάθε αλιευτικό εργαλείο.

2) Δημιουργία κατάλληλων αλιευτικά προστατευομέ-

νων περιοχών εντός των κόλπων, που αντιμετωπί-

ζουν ή είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με

τις μέδουσες, με σκοπό να λειτουργήσουν ως δεξα-

μενές ιχθυαποθεμάτων και επακόλουθο την κατα-

στολή των μεδουσών. Οι περιοχές αυτές μπορούν να

αξιοποιηθούν και ως καταδυτικά πάρκα.

3) Να μελετηθεί η κατάργηση της αλιείας το μήνα

Μάιο με αντισταθμιστικά οφέλη για τους επαγγελμα-

τίες αλιείς.

Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εισβολή

μεδουσών στις οργανωμένες παραλίες;

Συνιστούμε στους Δήμους, όπου έχουν έντονο πρό-

βλημα των μεδουσών στις παραλίες τους, να τοποθε-

τηθούν πινακίδες κάθε 100 μέτρα με την ένδειξη

«Προσοχή μέδουσες» γραμμένη σε δύο γλώσσες και

σε ύψος δύο μέτρων.

Τοποθέτηση ειδικού πατενταρισμένου πλωτού φράγ-

ματος μπαλονιού το οποίο θα συγκρατεί δίχτυ με

άνοιγμα ματιού έξη έως δέκα χιλιοστών.

Το πλωτό φράγμα θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου

50 μέτρων από την ακτή, θα έχει σχήμα Π και θα

φέρει τις ειδικές φωτοσημάνσεις βάση νόμου. Το

άλτος του διχτυού θα φθίνει τα 7 έως 10 μέτρα. Κατά

την τοποθέτηση των φραγμάτων δε μεγάλες παρα-

λίες πρέπει να αφήνονται κενά διαστήματα για τη διέ-

λευση μικρών σκαφών ή εάν υπάρχουν εκβολές

ποταμών ή ομβρίων.

Το δίχτυ στο τελείωμα του στο βυθό θα στερεώνεται

σε γαλβανιζέ αλυσίδα ακολουθώντας τις τυχόν ανω-

μαλίες του βυθού καθώς σε ανάλογα διαστήματα θα

υπάρχουν αγκυρώσεις.

Για την αποφυγή προσκολλήσεως στο δίχτυ θαλάσ-

σιων οργανισμών προτείνεται η εμβάφτισή του σε αν-

τιφάουλιγκ.

Η προστατευμένη περιοχή θα υπόκειται σε συστημα-

τική παρακολούθηση από δύτες και ιχθυολόγους.

Πώς αντιμετωπίζονται από τους κολυμβητές οι

ερεθισμοί από το τσίμπημα των μεδουσών:
1. Πρώτα πλύσιμο στην περιοχή με θαλασσινό νερό.

2. Ή πλύσιμο με πολύ ζεστό νερό, έως καυτό όχι νερό

της βρύσης

3. Ή σόδα φαγητού διαλυμένη με ελάχιστο νερό σαν

αλοιφή.

4. Συνιστάται κρέμα safe sea για επάλειψη είναι η πιο

αποτελεσματική

5. Απαγορεύεται ξύδι ή αμμωνία.

Μανώλης Λούβαρης

Δύτης

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται σε χρήστες

εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειές

τους, στοχεύοντας στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν και

χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο πρόγραμμα είναι

εθελοντική και δεν χορηγούνται φαρμακευτικές ή υποκατά-

στατες ουσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε από το

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο Ραφή-

νας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ανθρώπων

που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοεξάρτησης και διαμέ-

νουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες σε

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. 

Oι στόχοι του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε χρήστες εξαρτησιογόνων

ουσιών και τις οικογένειές τους

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επί-

πεδο με στόχο την κινητοποίηση των χρηστών για θεραπεία

και την παραπομπή τους στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε γονείς, αδέλφια, συντρό-

φους εξαρτημένων

• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρόβλημα των

εξαρτησιογόνων ουσιών και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης (συμβουλευτική γο-

νέων, ενημέρωση σχολικής κοινότητας, ενημέρωση φορέων

υγείας και ομάδων εργαζομένων)

• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμμα-

τος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

• ατομικά ραντεβού

• ατομική και ομαδική συμβουλευτική

• ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο υγείας

(φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

• ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δασκά-

λους, καθηγητές, γονείς

• συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη

δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη Λεωφ.

Μαραθώνος, στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύρωση Ραφήνας.

Η λειτουργία του κέντρου είναι καθημερινή από τις 09:00 –

17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. 

Πληροφορίες στο τηλ. 22940 – 79900 και στο 

ssr@kethea-paremvasi.gr  - www. kethea-paremvasi.gr

www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI.

Aυξήθηκαν οι μέδουσες στις ελληνικές

θάλασσες. Τι φταίει;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ: 

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν
Θεώρηση αδειών 

επαγγελματιών πωλητών

υπαίθριου εμπορίου

Ψηφίστηκαν στη Βουλή την 29η Μαΐου 15 τροποποιήσεις

του νόμου 4497/2017 για το υπαίθριο εμπόριο, την

άσκηση συναφών αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και τις

σχετικές αδειοδοτήσεις.  

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4497,  που τώρα πολλαπλώς

τροποποιήθηκε, είχε ψηφιστεί μόλις πριν λίγους μήνες,

το Νοέμβριο 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171/13.11.2017). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τρεις από τις νέες ρυθμίσεις νο-

μοθετήθηκαν προχθές με αναδρομική έναρξη ισχύος από

τις 13 Νοεμβρίου 2017. Μία από τις τροποποιήσεις δεν

υπήρχε καν στο νομοσχέδιο όταν κατατέθηκε στη Βουλή,

αλλά προστέθηκε στη συνέχεια με εκπρόθεσμη τροπολο-

γία δύο Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (αρ.1592/36).

Για τη θεώρηση προβλεπόταν ότι ο πωλητής υποβάλλει,

και δήλωση ότι “δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπη-
ρίας από οποιονδήποτε φορέα”.  Τώρα απαλείφθηκε το

“ή αναπηρίας”, που σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία

θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπό-

ριο ακόμα και μετά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας.

πηγή: airetos.gr
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Τα νούμερα είναι αμείλικτα...

Τρία εκατομμύρια Έλληνες, άνω των

15 ετών, καπνίζουν κάθε μέρα και από

αυτούς τα δύο εκατομμύρια είναι άν-

δρες και το ένα εκατομμύριο γυναίκες,

σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε

στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας (ΠΟΥ), με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσμα-

τος, 31 Μαΐου.

Οι ενεργοί καπνιστές στην Ελλάδα

(ανεξαρτήτως συχνότητας) υπολογίζον-

ται σε περίπου 3,8 εκατομμύρια και από

αυτούς τα 2,3 εκατομμύρια είναι άνδρες

και τα 1,5 εκατομμύρια γυναίκες. Οι κα-

θημερινοί καπνιστές είναι περίπου 3,05

εκατομμύρια (1,98 εκατομμύρια άνδρες

και 1,07 εκατομμύρια γυναίκες), με βάση

στοιχεία για το 2016.

Σε 44% υπολογίζεται στη χώρα μας

το ποσοστό των καπνιστών τσιγάρων

και άλλων προϊόντων καπνού (52%

μεταξύ των ανδρών και 35% μεταξύ

των γυναικών). Το ποσοστό των καθη-

μερινών χρηστών καπνού εκτιμάται σε

34%, δηλαδή ένας στους τρεις Έλλη-

νες καπνίζει κάθε μέρα. Οι άνδρες

είναι καθημερινοί καπνιστές σε ποσο-

στό 45% (σχεδόν ο ένας στους δύο),

ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 25% (δη-

λαδή μία στις τέσσερις καπνίζει κάθε

μέρα).

Στο παραδοσιακό τσιγάρο, καπνιστές

είναι το 38% των Ελλήνων (45% των

ανδρών και 31% των γυναικών), ενώ

καθημερινοί καπνιστές τσιγάρου είναι

το 29% των Ελλήνων (36% των αν-

δρών και 22% των γυναικών).

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εκτιμάται ότι το

2025 το ποσοστό των καπνιστών (και

των δύο φύλων) στην Ελλάδα θα έχει

υποχωρήσει στο 37% από 52% το 2000.

Μέσα στην ίδια 25ετία, το ποσοστό των

ανδρών καπνιστών αναμένεται να μει-

ωθεί από 60% σε 47% και των γυναικών

από 43% σε 28%. Με άλλα λόγια, θα

υπάρξει αισθητή μείωση, αλλά τα ποσο-

στά καπνιστών θα παραμείνουν υψηλά.

Αναλλοίωτος έχει παραμείνει ο συνο-

λικός αριθμός των καπνιστών στη Γη.

Σε 1,1 δισεκατομμύρια υπολογίζονται

οι ενήλικοι καπνιστές παγκοσμίως

σήμερα, όσοι και το 2000. Μειώνεται

μεν σταδιακά το ποσοστό των καπνι-

στών, αλλά ο παγκόσμιος πληθυσμός

αυξάνει επίσης. Περίπου το 20% των

ανθρώπων άνω των 15 ετών ήταν κα-

πνιστές το 2016 (το 37% των ανδρών

και το 6% των γυναικών), έναντι 27%

το 2000.

Από την άλλη, ο καπνός συνεχίζει να

σκοτώνει περισσότερους από επτά

εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Το 34% των ανδρών άνω των 15 ετών

ήταν καπνιστές το 2015 έναντι 43% το

2000, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για

τις γυναίκες άνω των 15 ετών ήταν

6% και 11%.

Στους 1,1 δισεκατομμύρια καπνιστές

πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον

367 εκατομμύρια χρήστες μη καπνιζό-

μενων (smokeless) προϊόντων καπνού.

Περίπου το 6,5% του παγκόσμιου πλη-

θυσμού άνω των 15 ετών (άνδρες

8,4% - γυναίκες 4,6%) κάνουν χρήση

μη καπνιζόμενου καπνού.

Παγκοσμίως το 7% των παιδιών 13

έως 15 ετών καπνίζουν τσιγάρο, ενώ

το 4% των παιδιών αυτής της ηλικίας

κάνουν χρήση μη καπνιζόμενων προ-

ϊόντων καπνού.

Μια νέα μελέτη του ΠΟΥ αναδεικνύει

το κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό)

ως βασική αιτία των καρδιοπαθειών

και των καρδιαγγειακών θανάτων.

«Κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 

το ζήτημα των πλημμυρών»
Eρώτηση του βουλευτή Γιώργου Μαυρωτά

Με αφορμή το πρόσφατο Δελτίο Τύπου (17/05/2018) της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα κα-

λείται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας

2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κιν-

δύνων πλημμύρας, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας

Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού Γιώργος Μαυρω-

τάς κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας  και Εσωτερικών.

Όπως επισημαίνει, τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν καταρ-

τίσει και δημοσιεύσει τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων

Πλημμύρας που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις της Ευ-

ρωπαϊκής Οδηγίας και να τα έχουν κοινοποιήσει στην Επι-

τροπή ως τις 22/03/2016. Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή

απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές,

καθώς δεν είχαν καταρτίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει

τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που αντι-

στοιχούν στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της επικράτειας.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει αυτά τα

σχέδια, και με τα έως τώρα δεδομένα η χώρα μας έχει προθε-

σμία δύο μηνών για να απαντήσει, με κίνδυνο μάλιστα η υπό-

θεση να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε., αν δεν

ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα», τονίζει  Γ. Μαυρω-

τάς και ζητά ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης.   

Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Ευθύνες ΕΕ και κυβερνήσεων

για την κατάσταση στη Γάζα

Εβδομήντα χρόνια θυσιών δεν γονάτισαν τον Παλαιστι-

νιακό λαό. Συνεχίζει να παλεύει για ενιαίο ανεξάρτητο κρά-

τος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα

του 1967. 

Τις δεκάδες δολοφονίες Παλαιστινίων από το ισραηλινό

κράτος κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης

Ζαριανόπουλος στη συζήτηση για την «κατάσταση στη

Γάζα» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, τονίζοντας

τις ευθύνες ΕΕ και κυβερνήσεων που επεκτείνουν τις σχέ-

σεις τους με το Ισραήλ. Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ στην

ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ερώτηση: «Γιατί σκοτώνετε Παλαιστίνιους;»
Απάντηση: «Μα γιατί δεν μπορούμε να τους βάλουμε
όλους στη φυλακή».
Όχι, δεν είναι παραλήρημα φανατικού Ισραηλινού εποίκου.

Είναι επίσημη δήλωση της εκπροσώπου του Υπουργείου

Εξωτερικών του Ισραήλ.

Πώς να αποκληθεί αυτό το κράτος που δολοφονεί;

Μόνο το τελευταίο μήνα δολοφόνησε πάνω από 100, και

μικρά παιδιά, τραυμάτισε πάνω από 10.000 άοπλους διαδη-

λωτές που διαμαρτύρονταν για τη μετακίνηση της Αμερι-

κάνικης πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Επεκτείνει το άθλιο τείχος και στη θάλασσα, μετατρέποντας

τη Γάζα στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης.   

Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις που συνεχίζουν να επε-

κτείνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ, όπως των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,

ουσιαστικά νομιμοποιούν την ισραηλινή βαρβαρότητα.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Mε ερώτησή του ο βουλευτής και το-

μεάρχης υγείας στη Ν.Δ. Bασίλης Οι-

κονόμου, ζητάει - επιτέλους - να

εφαρμοστεί ο νόμος και η απαγό-

ρευση του καπνίσματος.

Γράφει μεταξύ άλλων: 

Η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουρ-

γείου Υγείας τον Ιανουάριο (Αρ.

πρωτ.: Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/2018) που

υπενθύμιζε την αντικαπνιστική νομο-

θεσία που ισχύει στην χώρα μας είχε

για μια ακόμη φορά εθιμοτυπικό χαρα-

κτήρα όπως όλοι δυστυχώς αντιλαμ-

βανόμαστε. Σχεδόν η ίδια εγκύκλιος

είχε εκδοθεί και τον Μάρτιο του 2017

(Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/2017)  αλλά ούτε

τότε εφαρμόστηκε.  

Οι παραβάσεις του νόμου δεν αφο-

ρούν μόνο τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ

αλλά και άλλους ιδιαίτερα ευαίσθη-

τους χώρους όπως είναι τα νοσοκο-

μεία τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Η εικόνα να καπνίζουν ανενόχλητοι οι

καπνιστές μέσα στα Πανεπιστήμια, σί-

γουρα δεν τιμά την χώρα μας, όταν

στο εξωτερικό τα Πανεπιστήμια τη-

ρούν αυστηρούς κανόνες απαγόρευ-

σης του καπνίσματος ακόμα και στους

εξωτερικούς τους χώρους. 

Αυτό το καθεστώς μη εφαρμογής του

αντικαπνιστικού νόμου που συντηρεί-

ται όλα τα χρόνια στα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα όχι μόνο στερεί το αναφαί-

ρετο δικαίωμα των πολιτών στο αγαθό

της υγείας αλλά παραβιάζει και όλους

τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

που θα έπρεπε να ισχύουν για όσους

εισέρχονται σε αυτά. Από μια απλή

επίσκεψη σε οποιοδήποτε εκπαιδευ-

τικό ίδρυμα μπορεί κανείς να διαπι-

στώσει ότι σε καθημερινή βάση

καταπατάται το ανθρώπινο δικαίωμα

στη δημόσια υγεία. 

Αυτό το καθεστώς επίσης αποκλείει

την είσοδο στους εκπαιδευτικούς χώ-

ρους των Ατόμων με Αναπηρία αλλά

και αυτών που πάσχουν από σοβαρές

παθήσεις, δημιουργώντας με αυτό τον

τρόπο διάκριση εις βάρος τους. Χαρα-

κτηριστική είναι και η καταγγελία του

προέδρου του συλλόγου «Συνήγοροι

των ΑΜΕΑ – Ενεργοί πολίτες» όπου

κάνει απεγνωσμένη έκκληση για να

εφαρμοστεί επιτέλους ο αντικαπνιστι-

κός νόμος εντός των κλειστών χώρων

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

όπου ο ίδιος φοιτεί. Ο φοιτητής κάνει

λόγο για την τραγική κατάσταση που

επικρατεί στους χώρους του Πανεπι-

στημίου, τονίζοντας ότι τα άτομα με

σοβαρές παθήσεις εκτίθενται σε

άμεσο κίνδυνο της υγείας τους. Κατα-

βάλει με δική του πρωτοβουλία με-

γάλη προσπάθεια με διάφορες

ενέργειες (αφισοκολλήσεις κτλ) να

αποτρέψει τους φοιτητές αλλά και το

εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσω-

πικό να καπνίζουν εντός των κλειστών

χώρων, χωρίς όμως καμία στήριξη και

ανταπόκριση. 

Nα εφαρμοστεί ο νόμος για την καθο-
λική απαγόρευση του καπνίσματος.

Να εφαρμοστεί ο νόμος για την καθολική

απαγόρευση του καπνίσματος
Ερώτηση του βουλευτή επικρατείας Βασίλη Οικονόμου

Ένας στους τρεις Έλληνες καπνίζει κάθε μέρα
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 
στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΙΑΝΙΑ 25/05/2018
Αριθμ.Πρωτ. 5538

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ .)
1) Ο Δήμος Παιανίας διακηρύσσει
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΚΕ, ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA, ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙ-
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ», με  αριθμ. Μελέτης
49/2015 της Τ.Υ., με προϋπολογι-
σμό 140.000,00 Ευρώ (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.).
2) Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται 21/6/2018, ημέρα Πέμπτη
Ώρα λήξης της υποβολής προσφο-
ρών ορίζεται η 10:00ΠΜ
3) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 28/6/2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00πμ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του
Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους  ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
ww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος. Αριθμός συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ 73308
Για τη συμμετοχή στην παρούσα δια-
δικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρα-

φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2
έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης με αρ. 83010/4098/2-8-
2017 (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανά-
θεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών, και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικα-
σία του άρθρου 27 σχετικά με τη
χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υπο-
βάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπο-
χρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιο-
δοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, προσδιο-
ρίζεται η έκταση και το είδος της συμ-
μετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονι-
στής αυτής.
4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν: 
4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται
ΣΤΗΝ Α2 ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ στην κατη-
γορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 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 υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ  της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5) Για την συμμετοχή στον διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό  των οκτώ χιλιά-
δων εξήντα πέντε  ευρώ (2.258,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών

είναι εννέα (9) μήνες από την ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έτος 2018
με Κ.Α 9777.05.003
7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή που είναι ο Δήμος Παιανίας με
το αρμόδιο όργανό του, την Οικονο-
μική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ

ΑΔΑ: 61ΞΕΩΛΝ-Ε45
18PROC003178094 2018-05-30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  30-5-2018
Αρ. Πρωτ. : 7458

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΟΥ ΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩ-
ΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ, Προκηρύσσει δημόσιο μει-
οδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου
στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν
συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε
προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσί-
ευση της παρούσης δηλαδή έως και
την 25η Ιουνίου 2018, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση
στο πρωτόκολλο του Δήμου στην
οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος
προσωρινής εναπόθεσης και μετα-
φόρτωσης κλαδεμάτων στο Μαρκό-
πουλο. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός της ζώνης Γ2 (με
πρόσωπο ελάχιστου μήκους 8,00μ σε
διαμορφωμένο δημοτικό δρόμο και
να δύναται να οικοδομηθεί (κατά κα-
νόνα ή κατά παρέκκλιση) σύμφωνα

με τους ισχύοντες όρους και περιορι-
σμούς δόμησης (αρ.2 παρ. V.II & αρ.3
παρ. 10 Π.Δ. 20.3/6.3.2003 - ΦΕΚ
199Δ΄/2003). (βλ. αναλυτική διακή-
ρυξη αρ πρωτ 7457/30-5-2018)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια
έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα
των προσφερόμενων ακινήτων και αν
αυτά πληρούν τους όρους της διακή-
ρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληρο-
φορίες για τη δημοπρασία καθώς και
η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται
από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΑΔΑ: Ω022ΩΛ6-1Υ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Έργων και Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Κορωπί 30-05-2018
Αρ. Πρωτ. 8165

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ διακηρύττει
τη διενέργεια ανοικτού  ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης παρο-
χής υπηρεσίας με τίτλο:
«Ταχυδρομικά τέλη 2018» με αριθμό
αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/63/2017.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
προϋπολογισμού προσφοράς και τι-
μολογίου προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η  παροχή υπηρεσιών που
είναι απαραίτητες προκειμένου να
εμφακελωθούν και  να αποσταλούν οι
λογαριασμοί ύδρευσης και η επιστο-
λική αλληλογραφία του Δήμου Κρω-
πίας.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 64110000-0, 30131200-8 και
64121100-1 και υποβάλλονται είτε
για το σύνολο (και για τα τρία τμή-

ματα), είτε για κάθε ένα ξεχωριστά.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνον-
ται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνον-
ται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας ερ-
γασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβα-
σης, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες από την
επομένη της υπογραφής της σύμβα-
σης ή την ολοκλήρωση των εργα-
σιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τρίτη 19 Ιουνίου 2018,
Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πέμπτη, 21
Ιουνίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Σάββατο 02 Ιουνίου 2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Κυριακή 03 Ιουνίου 2018 και ώρα
11:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρα-
σκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγ-
γραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό
να αναφέρονται και στην αγγλική.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στους αναλυτικούς όρους Διακήρυ-
ξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμ-
βασης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 84.990,19€  ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΛΑΜ-ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ και κάθε
τροποποίησης.
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ανέρχεται σε ποσοστό περίπου
ένα επί τοις εκατό (~1%) επί της κα-
θαρής εκτιμώμενης αξίας κάθε τμή-
ματος. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων, ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης και εφόσον πληρούν
τους όρους των αντίστοιχων άρθρων
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν: 
την προσωπική κατάσταση των οικο-
νομικών φορέων (εγγραφή σε επαγ-
γελματικό ή εμπορικό μητρώο),
την οικονομική και χρηματοοικονο-
μική καθώς και την τεχνική τους ικα-
νότητα, αναφέρονται αναλυτικά στα
αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν εί-
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από
την αναφερόμενη ημερομηνία παραλα-
βής των προσφορών, με παράταση
άλλες 120 ημερολογιακές ημέρες.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο Άρθρο 3.4 των όρων
Διακήρυξης.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμε-
νους ότι η παρούσα σύμβαση δεν δύ-
ναται να ανανεωθεί.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Έργων και Υπηρεσιών
Kορωπί     : 31-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 8297
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο :210 6622379 εσ. 110
FAX           : 210 6624963
e-mail  : tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ διακηρύττει
τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης παρο-
χής υπηρε-σίας με τίτλο:
«Aπομάκρυνση και απόρριψη ογκω-
δών αντικειμένων και αδρανών φερ-
τών υλικών» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/23/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τμής με συντελεστή βα-
ρύτητας  για την τεχνική και την οικο-
νομική προσφορά. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η συλλογή - μεταφορά -
διαλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων,
ογκωδών αντικειμένων και αδρανών
φερτών υλικών, που έχουν απορρι-
φθεί από μόνιμους ή μη κατοίκους,
ΑΛΛΑ μερικές φορές και από τρίτα
πρόσωπα (όχι δημότες ή κατοίκους
του Δήμου) καθώς και η μεταφορά µε
ίδια µέσα του αναδόχου (οχήματα και
προσωπικό) των ογκωδών απορριμ-
μάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέ-
σιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω
της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
90513000-6 και υποβάλλονται για το
σύνολο της υπηρεσίας. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αν-
τιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργα-
σίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύμ-
φωνη με τους όρους της σύμβασης, με
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης ή την
ολοκλήρωση των εργασιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018,
Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρα-
σκευή, 22 Ιουνίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Του ΕΣΗΔΗΣ.  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018.
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Κυριακή 03 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορίζε-
ται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα
συνοδεύονται από επίσημη μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέ-
ρονται και στην αγγλική. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 248.000,00€  ΣΥΜΠΕ-
ΡΙΛΑΜ-ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ και κάθε
τροποποίησης.
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ανέρχεται στο ποσό των
4.000,00 € που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό δύο επί τοις εκατό (~2%) επί της
καθαρής εκτιμώμενης αξίας της σύμ-
βασης. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων, ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης και εφόσον πληρούν
τους όρους των αντίστοιχων άρθρων
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οικο-
νομικών φορέων (εγγραφή σε επαγ-
γελματικό ή εμπορικό μητρώο),
την οικονομική και χρηματοοικονο-
μική καθώς και την τεχνική τους ικα-
νότητα, αναφέρονται αναλυτικά στα
αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι τέσσερις
(4) μήνες από την επομένη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο Άρθρο 3.4 των όρων
Διακήρυξης.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμε-
νους ότι η παρούσα σύμβαση δεν δύ-
ναται να ανανεωθεί.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

«Συνδυασμένες Μεταφορές και ο Ρόλος
της Ελλάδας»

Ημερίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ημερίδα με θέμα «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» διορ-

γανώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων

Κτιρίου Διοίκησης Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου (Κτίριο 8).

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-

ρών,  Χρήστος Σπίρτζης.

Στόχος της ημερίδας είναι η κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη των συνδυασμένων

μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι συνδυασμένες μεταφορές μπορούν να δώσουν στην Ευρώπη σημαντικά ανταγωνι-

στικά πλεονεκτήματα και σίγουρα αποτελούν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας.

Στην Ημερίδα αναμένεται να τονισθεί η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και να αναδειχθεί

ο ρόλος της ως  διαμετακομιστικό κέντρο ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη.

Η ημερίδα τελεί υπό  την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ).



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    2  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Φόροι, φόροι, φόροι

Φόρο στα κινητά, στα φορητά, στα ακίνητα και στους ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές, υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός

και έχει ξεσηκωθεί το πανελλήνιο.

Είναι λέει, υπέρ των πνευματικών δικαιωμάτων! Μα όλα τα

τεχνικά εργαλεία, έχουν πνευματικά δικαιώματα. Παρά-

δειγμα, ο διάδρομος που περπατούν στο σπίτι δεν έχει δη-

μιουργηθεί κατόπιν πνευματικής σκέψης; Το όχημα που

μπαίνεις μέσα και σε πάει δεν έχει δημιουργηθεί με πνευ-

ματιική σκέψη και μάλιστα συλλογική; 

Μπάστα γιατί θα τρελαθούμε τελείως.

Ψάχνουν κάθε ημέρα από πού θα μας ξεζουμίσουν. 

Φόρο επί του τζίρου επέβαλαν σε όλες τις εφημερίδες, πε-

ριοδικά και γενικά στον Τύπο. 

Οχι στην καθαρό εισόδημα αλλά στο τζίρο!!!

Αυξάνεται το ποσό 

ανάληψης στις Τράπεζες

Aλλάζουν τα capital controls με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών και έχει ήδη σταλεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 2.300 ευρώ

σε 5.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση

ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 5.000 ευρώ,

ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID)

ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό. 

• Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσμα-

τος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Συγκεκρι-

μένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε

ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και

ανά ταξίδι στο εξωτερικό. 

Τούρκοι έσκιζαν αφίσες 

στη Γαλλία

«Απολύτως απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Γάλλος πρό-

εδρος Εμάνουελ Μακρόν, την αφαίρεση αφισών του

περιοδικού Le Point, στα κιόσκια των εφημερίδων,

από Τούρκους υποστηρικτές του Ερντογάν.

«Είναι απολύτως απαράδεκτη η αφαίρεση των αφι-
σών του περιοδικού Le Point από τα κιόσκια των εφη-
μερίδων με το επιχείρημα ότι δεν αρέσουν στους
εχθρούς της ελευθερίας στην Γαλλία, όπως και στο
εξωτερικό. Η ελευθερία του Τύπου δεν έχει τιμή:
χωρίς αυτήν, είναι δικτατορία», έγραψε στον λογα-

ριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-

νουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο εξώφυλλο του

γαλλικού περιοδικού με την φωτογραφία του Ταγίπ

Ερντογάν.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ. σύνορα

Βουλιαγμένης - Βάρκιζας, διαμπερές, πλήρως

πολυτελώς επιπλωμένο.

Τηλ. 210 8940.994, 6972250290

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Ο MAΡΙΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της

ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το γένος ΚΟΣΜΙΔΟΥ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγία Νάπα Κύπρου και

η ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΟΙΤΑΖΟΥ, του ΧΡΗΣΤΟΥ και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΙΩΑΝΝΟΥ, που γεννήθηκε στην

Λάρνακα Κύπρου και κατοικεί στην Αγία Νάπα Κύ-

πρου, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία

Νάπα (ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώρου).

ΓΑΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Περικλέους και Βενιζέλου 16, 166 73 Βούλα 

Τηλ. – Fax: 2108991154      Α.Φ.Μ.: 090086358

e-mail: info@arisvoulas.gr, site: www.arisvoulas.gr 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα

μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από την γέφυρα

της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέως  της Γ.Σ, και  Εφορευτικής επι-

τροπής.

2.  Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.

4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά

με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.

6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου  2018 – 2019

7. Εκλογή 11 τακτικών μελών και 3 αναπληρωματικών για το Δ.Σ. 

8. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη  06/06/2018, την ίδια

ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.

Βούλα  17/05/2018

ΤΟ Δ.Σ.

Και μαζί και χώρια!!!

Γιάννης Ραγκούσης: 
Ο "Κλεισθένης" αποδέχεται τον

"Καλλικράτη" 

Nαι στην απλή αναλογική

H καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής, όχι στην

εκλογή Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αλλά μόνο στην

εκλογή συμβούλων, συνιστά αλλαγή στο εκλογικό σύ-

στημα που ίσχυσε από τη δεκαετία του ´70, δεν καθιερώ-

θηκε από τον Καλλικράτη.

Φώφη Γεννηματά: 
Το ΟΧΙ μας στο Νομοσχέδιο των ΣΥΡΙΖΑ-

ΝΕΛ για την αυτοδιοίκηση 

είναι αυτονόητο.

Κώστας Σκανδαλίδης:
Η πολιτική της Κυβέρνησης θα φέρει συναλλαγή και

παραλυτική ισορροπία στους Δήμους.  Η απλή ανα-

λογική με τον τρόπο που εισάγεται εξυπηρετεί μόνο

κομματικές σκοπιμότητες.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk
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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

Η διοίκηση της ΔΑΝΕΤΑΛ του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής αποδεικνύει εμπράκτως ότι στηρί-

ζει τις κοινωνικές δομές, με γνώμονα την

ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των δη-

μοτών, συντηρώντας δημόσιους λειτουργι-

κούς χώρους και υπηρεσίες. Μια από αυτές

τις δομές είναι το Κέντρο Υγείας Λαυρίου,

στο οποίο η ΔΑΝΕΤΑΛ πραγματοποίησε ερ-

γασίες επισκευής και συντήρησης.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό της ΔΑΝΕΤΑΛ

πραγματοποίησε εργασίες πλήρους συντή-

ρησης και αποκατάστασης του Κέντρου

Υγείας που περιλάμβαναν: ελαιοχρωματισμό

25 ιατρικών αιθουσών, ελαιοχρωματισμό και

αποκατάσταση των εξωτερικών τοίχων και

του περιβάλλοντος χώρου και των κιγκλιδω-

μάτων, αποκατάσταση όλων των πινακίδων και αναδιαμόρφωση δύο κοιτώνων γιατρών.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής και Πρόεδρος της ΔΑΝΕΤΑΛ Δημήτρης Λουκάς δήλωσε σχετικά: «Η ΔΑΝΕΤΑΛ συ-
νεχίζει το έργο της με στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας»

Εργασίες συντήσηρησης στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου
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. . . γ ια την υγειά μας

Σκλήρυνση κατά πλάκας
Η τελευταία Τετάρτη του Μαΐου θεσπίστηκε από την

Διεθνή Ομοσπονδία "Multiple Sclerosis International Fed-

eration (MSIF)", ως Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο της

Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣΚΠ) ή πολλαπλή σκλήρυνση

και εορτάζεται με συντονισμένες εκδηλώσεις σε όλο

τον κόσμο από το 2009.

Έως και 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πά-

σχουν από ΣΚΠ, μια νευροεκφυλιστική πάθηση που

συχνά πρωτοεμφανίζεται σε ηλικία 20 έως 40 ετών,

όταν οι ασθενείς βρίσκονται στην πλέον παραγωγική

τους ηλικία. Οι γυναίκες έχουν διπλάσια πιθανότητα να

εκδηλώσουν ΣΚΠ σε σχέση με τους άνδρες, ενώ στην

παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί και περιστα-

τικά σε παιδιά 9 ετών, καθώς και σε ηλικιωμένους 70

χρόνων. 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 10.000-

12.000 ασθενείς, κυρίως άτομα παραγωγικής ηλικίας

από 20 χρόνων και πάνω. Με την πάροδο του χρόνου

παρατηρείται απώλεια της εγκεφαλικής μάζας σε όλους

τους ανθρώπους, όμως στους ασθενείς με Πολλαπλή

Σκλήρυνση η διαδικασία αυτή επιταχύνεται, επηρεάζον-

τας τις πνευματικές δυνάμεις των ασθενών.

Η συμπτωματολογία της είναι τόσο ποικιλόμορφη που

θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε ως την «ασθέ-

νεια με τα 1000 πρόσωπα»

Η ΣΚΠ (ή πολλαπλή σκλήρυνση) προκαλείται όταν το

ανοσοποιητικό σύστημα εκλαμβάνει λανθασμένα ένα

μέρος του εγκεφάλου ως εχθρικό εισβολέα με αποτέ-

λεσμα να του επιτίθεται. Καταστρέφει έτσι τα μονωτικά

καλύμματα των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο μη

επιτρέποντας τη σωστή μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων

μέσω του νευρικού συστήματος. Αποτέλεσμα αυτού

είναι προβλήματα στη βάδιση, κόπωση, θολή όραση. Για

την ώρα δεν υπάρχει πλήρης θεραπεία για την ασθένεια,

αν και υφίστανται αγωγές για την υποτροπιάζουσα-δια-

λείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα τις αλή-

θειες γύρω από τη σκλήρυνση κατά πλάκας, παραθέ-

τουμε σημαντικές διευκρινήσεις γύρω από τις

επικρατούσες αντιλήψεις και τους φόβους που την πε-

ριβάλλουν ως ασθένεια.

• Η ΣκΠ είναι μία προϊούσα νόσος του Κεντρικού Νευρι-

κού Συστήματος η οποία δεν έχει ακόμη οριστική θερα-

πεία.

• Υπολογίζεται ότι 2,500,000 άνθρωποι παγκοσμίως, νο-

σούν από ΣκΠ.

• Νοσούν περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες, με

αναλογία 2/3.

• Η ΣκΠ είναι από τις πιο συχνές ασθένειες που προ-

σβάλλουν τα νεαρά άτομα.

• Υπάρχουν 4 τύποι ΣκΠ: καλοήθης, εξάρσεων-υφέσεων,

δευτερογενώς προϊούσα, πρωτογενώς προϊούσα.

• Σκλήρυνση σημαίνει ουλές: αυτές είναι πλάκες ή ελ-

λείμματα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

• Στην ΣκΠ, καταστρέφεται η προστατευτική μυελίνη

που καλύπτει τις νευρικές ίνες του ΚΝΣ.

• Η φλεγμονή και η απώλεια της μυελίνης, προκαλούν

τις διαταραχές στην μετάδοση των ερεθισμάτων και

επηρεάζουν πολλές λειτουργίες του σώματος.

• Ενώ η ακριβής αιτία για την ΣκΠ δεν είναι γνωστή,

πολλά είναι γνωστά για την επίδραση της λειτουργίας

του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία μπορεί να

είναι και η αιτιολογία της ασθένειας.

• Η ΣκΠ δεν είναι άμεσα κληρονομική, ωστόσο η γενε-

τική ευπάθεια παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

• Η ΣκΠ δεν είναι μεταδοτική

• Ο χρόνος διάγνωσής της, γενικά κυμαίνεται από 20

μέχρι 40 ετών, ωστόσο η έναρξή της μπορεί να είναι νω-

ρίτερα ή και αργότερα.

• Η ΣκΠ σπάνια διαγιγνώσκεται κάτω των 12 και άνω των

55 ετών.

• Για πολλούς ασθενείς με ΣκΠ, η διάρκεια ζωής δεν

επηρεάζεται σημαντικά.

• Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Το πιο κοινό

είναι η κόπωση.

• Τα περιστατικά ΣκΠ, είναι περισσότερο αυξημένα σε

χώρες που βρίσκονται μακριά από τον Ισημερινό.

• Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να θεραπεύει την

ΣκΠ, αλλά είναι διαθέσιμες θεραπείες που μπορούν να

τροποποιήσουν την εξέλιξη της νόσου.

• Πολλά από τα συμπτώματα της ΣκΠ μπορούν επιτυχώς

να ελεγχθούν και να θεραπευτούν.

• Η ζωή των πασχόντων δεν είναι εξαρτημένη από το

αμαξίδιο.

• Μόνο το 20% των πασχόντων χρησιμοποιεί αναπηρικό

αμαξίδιο ή περιορίζεται στο κρεβάτι του επειδή δεν είναι

σε θέση να περπατήσει. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί

σημαντικά από τον καιρό που άρχισε η χρήση των ιντερ-

φερονών και των νεότερων φαρμάκων.

Δεν υπάρχει σίγουρη θεραπεία για την πολλαπλή σκλή-

ρυνση καθώς δεν  υπάρχει μέχρι στιγμής ούτε πλήρης

ίαση της ασθένειας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη θερα-

πεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας έχουν φέρει πια πολ-

λές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση τόσο

της ίδιας της νόσου όσο και των πιο σημαντικών συμ-

πτωμάτων της. Η θεραπεία στοχεύει στην επιστροφή

της λειτουργίας του σώματος ύστερα από ένα επεισό-

διο, αποφυγή νέων επεισοδίων και αποφυγή της αναπη-

ρίας. Yπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θεραπείες που

επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και μειώνουν τις

υποτροπές. Νέες επιστημονικές έρευνες φαίνεται ότι

έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ΠΣ,

διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές, πάρα ταύτα

κάποιες ανάγκες ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση

παραμένουν ανεκπλήρωτες για τον ασθενή με ΠΣ.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Είναι αναμενόμενο και σύνηθες κάποιος να φοβηθεί, να

χάσει τον έλεγχο και να «πέσει» όταν γίνει η διάγνωση

ή όταν τα συμπτώματα χειροτερέψουν. Πέρα από αυτό,

τα μισά άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας θα βιώσουν

κάποια στιγμή αυτό που οι γιατροί αποκαλούν κλινική

κατάθλιψη. Η κατάθλιψη μπορεί να είναι άμεσο αποτέ-

λεσμα των πλακών στον εγκέφαλο ή παρενέργεια των

φαρμάκων.

Όποια κι αν είναι η αιτία εμφάνισής της, η κατάθλιψη

αντιμετωπίζεται με επιτυχία με φαρμακευτική αγωγή και

ψυχολογική υποστήριξη. Αν κάποιος αισθανθεί απελπι-

σία, λύπη ή δεν βρίσκει καμία χαρά στις δραστηριότητες

της καθημερινής ζωής και τα συναισθήματα αυτά κρα-

τάνε μερικές εβδομάδες, αυτό ίσως είναι ένδειξη μελαγ-

χολίας. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η απώλεια

ύπνου, η απώλεια βάρους, το αίσθημα ανικανότητας και

απαξίας, ενοχές, δυσκολία συγκέντρωσης, βίαιες συμ-

περιφορές και σκέψεις αυτοκτονίας. Αν βιώνετε τέτοιες

καταστάσεις, θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν ειδικό για

να σας βοηθήσει. Να θυμάστε ότι το να ζητήσετε βοή-

θεια είναι ένδειξη δύναμης και δέσμευσης με τη ζωή

και όχι αδυναμία.

Οικονομική κρίση και Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η ανεργία

και το άγχος που προκαλούν, αποτελούν εκλυτικό αλλά

όχι και αιτιολογικό παράγοντα της Σκλήρυνσης κατά

Πλάκας και των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Το άγχος και η οικονομική κατάσταση επιδεινώνει τη νο-

σηρότητα. Οι υποτροπές της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

σχετίζονται πολύ συχνά με έντονο άγχος. Σε κάποιους

ανθρώπους το stress επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύ-

στημα και δυνητικά αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής.

Άρα το άγχος είναι πάρα πολύ πιθανόν να παίξει ένα

ρόλο κυρίως στην έξαρση της νόσου.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, Μ.D,  medlabnews.gr

Η ασθένεια με τα 

χίλια πρόσωπα!
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Μεγάλη επιτυχία για τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμέ-

νης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ολυμπιακών κατη-

γοριών Laser που πραγματοποιήθηκε 23 – 27 Μάϊου

στον Φαληρικό όρμο.

Ο αθλητής του ΝΟΒ και Παγκόσμιος Πρωταθλητής

Δημήτρης Παπαδημητρίου αναδείχθηκε Πρωταθλτής

Ελλάδος στους Νέους και 2ος στους Άνδρες, ενώ 2η

Πανελληνιονίκης στην κατηγορία των Γυναικών ανα-

δείχθηκε η αθλήτρια Νάνσυ Φακίδη.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Λουκιανός Ζάμμιτ,

ο οποίος τερμάτισε 6ος στους Άνδρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους αθλητές που απαρ-

τίζουν  την Εθνική Ομάδα της Ολυμπιακής κατηγο-

ρίας Laser για το 2018, οι 2 είναι οι αθλητές του ΝΟΒ

Παπαδημητρίου και Φακίδη.

Yπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Ανδρών-Γυναικών 

Πρωταθλητής Ελλάδος στους Νέους, ο αθλητής  του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Κύπελλα και συγχαρητήρια στα παιδιά για τις επιτυχίες τους.

Η Νάνσυ Φακίδη σκίζει τα κύματα:

Πρωταθλητής Ελλάδος στους νέου 
ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

26o Tουρνουά Aκαδημιών

«Αγγέλα Μικεδάκη»

2 & 3 Ιουνίου

Τελετή λήξης του 26ου Τουρνουά Ακαδημιών “Αγ-

γέλα Μικεδάκη”, του Πρωτέα, την Κυριακή 3 Ιου-

νίου στις 8 μ.μ. στο κλειστό.
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...στο κύλισμα της μπάλας

Διατήρησε το τρόπαιο η Ρεάλ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

αναδείχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε της Λί-

βερπουλ με 3-1 στον τελικό του Champions League στο

Κίεβο. Ηταν η 4η κατάκτηση τις τελευταίες 5 σεζόν και

13η συνολικά για την πολυνίκη της πρώτης τη τάξει ευ-

ρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (με μεγάλη δια-

φορά από τη 2η της σχετικής λίστας Μίλαν, η οποία έχει

7 κατακτήσεις).

Πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Γκάρεθ Μπέιλ. Με

το σκορ στο 1-1 από τα γκολ του Μπενζεμά στο 51' για

τη Ρεάλ και του Μανέ στο 55' για τη Λίβερπουλ, ο Ουα-

λός μπαίνοντας ως αλλαγή πέτυχε δύο γκολ (63', 84')

τα οποία και έκριναν την αναμέτρηση υπέρ της Ρεάλ.

Ο τελικός σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό

του κατά γενική ομολογία κορυφαίου παίκτη της Λίβερ-

πουλ φέτος, Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος βγήκε με αναγ-

καστική αλλαγή στα μισά του α' μέρους, ενώ λίγα λεπτά

αργότερα η Ρεάλ έχασε με τραυματισμό ένα δικό της

βασικό ατού, τον Ντάνι Καρβαχάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αγγλική ομάδα μοιραίος

στάθηκε ο Γερμανός τερματοφύλακάς της, Λορίς Κάρι-

ους, ο οποίος φέρει σοβαρή ευθύνη για τα δύο από τα

τρία γκολ της Ρεάλ. Αρχικά υπέπεσε σε παιδαριώδες

λάθος που επέτρεψε στον Μπενζεμά να ανοίξει το σκορ,

και λίγο πριν το τέλος, κάνοντας κακή εκτίμηση, απέ-

τυχε να αποκρούσει μακρινό σουτ του Μπέιλ, με αποτέ-

λεσμα το τρίτο και καθοριστικό γκολ για την ισπανική

ομάδα.

FOOTBALL LEAGUE

Φινάλε τίτλου για τον ΟΦΗ

Με τον ΟΦΗ πρωταθλητή και την Αναγέννηση Καρδί-

τσας να υποβιβάζεται έπεσε η αυλαία της Football

League, με τη διεξαγωγή της 34ης αγωνιστικής. Ο ΟΦΗ

με ευρεία νίκη 5-0 επί της Σπάρτης διατήρησε το προ-

βάδισμά του στην κορυφή έναντι του 2ου Αρη και πανη-

γύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή της κατηγορίας. Η

ομάδα της Θεσσαλονίκης, που επίσης επιστρέφει στη

Super League μαζί με τους Κρητικούς, έκλεισε νικηφόρα

τις υποχρεώσεις της με νίκη στην Καρδίτσας σε βάρος

της Αναγέννησης, με σκορ 1-0. Η ήττα ήταν καταδικα-

στική για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι έγιναν η 6η ομάδα

που υποβιβάζεται στην Γ' Εθνική.

Αλλα αποτελέσματα: Τρίκαλα - Εργοτέλης 0-3, Απόλλων

Λάρισας - Καραϊσκάκης Αρτας 3-1, Αιγινιακός - Πανα-

χαϊκή 0-2, Πανσερραϊκός - Δόξα Δράμας 3-4, Απόλλων

Πόντου - Αχαρναϊκός 3-0 (άνευ αγώνος), Παναιγιάλειος -

Βέροια 3-0 (ά.α.), Καλλιθέα - Κισσαμικός 0-3.

Η τελική βαθμολογία: ΟΦΗ 86, Αρης 85, Παναχαϊκή 73,

Κισσαμικός 64, Δόξα Δράμας 63, Τρίκαλα 58, Απόλλων

Πόντου 53, Καραϊσκάκης Αρτας 48, Εργοτέλης 46,

Απόλλων Λάρισας 43, Αιγινιακός 37, Σπάρτη 34, Ανα-

γέννηση Καρδίτσας 34, Πανσερραϊκός 27, Παναιγιά-

λειος 25, Καλλιθέα 21, Βέροια 5, Αχαρναϊκός -51.

SUPER LEAGUE
Αναλαμβάνει στον ΠΑΟ ο Δώνης

Τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για την επιστροφή του

Γιώργου Δώνη στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά και

τη χτεσινή συνάντηση των εκπροσώπων του Ελληνα τε-

χνικού με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Νίκο

Νταμπίζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία των

δυο πλευρών θα είναι αρχικής διάρκειας ενός χρόνου. Η

επίσημη ανακοίνωση αναμένεται το αργότερο μέχρι την

Παρασκευή. Στο μεταγραφικό κομμάτι, λύθηκε χτες

κοινή συναινέσει η συνεργασία των «πρασίνων» με τον

Λουτσιάνο, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να αποδέχεται

τη συμβιβαστική πρόταση που του έκανε η ΠΑΕ.

ΑΕΚ: Επιασε δουλειά ο Ουζουνίδης

Παρόλο που το έμψυχο δυναμικό της ΑΕΚ βρίσκεται σε

διακοπές, ο νέος προπονητής της ομάδας, Μαρίνος Ου-

ζουνίδης, έπιασε για τα καλά δουλειά στην «Ενωση». Ο

Ελληνας τεχνικός, που ανακοινώθηκε ως αντικαταστάτης

του Μανόλο Χιμένεθ την περασμένη Παρασκευή (ο Ισπα-

νός τεχνικός υπέγραψε στη Λας Πάλμας), επισκέφθηκε

το προπονητικό κέντρο στα Σπάτα προκειμένου να γνω-

ρίσει από κοντά τις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα κατα-

στρώνει τα πλάνα του ώστε να είναι όλα έτοιμα για την

πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στα τέλη Ιούνη. Τις επό-

μενες μέρες ο Μ. Ουζουνίδης θα παρουσιαστεί και επί-

σημα από την ΠΑΕ ΑΕΚ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Συνεχίζει με Δέλλα

Για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε τη συνεργασία του με

τον Τραϊανό Δέλλα ο Παναιτωλικός. Από τη διοίκηση

του συλλόγου του Αγρινίου κρίθηκε επιτυχημένη η πο-

ρεία της ομάδας στο δεύτερο μισό του πρωταθλήμα-

τος, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Τρ.

Δέλλας, αντικαθιστώντας τον Μάκη Χάβο.

Αποχωρεί «βασιλιάς»

Αποχωρεί από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζινεντίν

Ζιντάν. Ο Γάλλος τεχνικός ανακοίνωσε την απόφασή του

σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε μετά

από συνάντηση, που είχε με τον πρόεδρο του ισπανικού

συλλόγου Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Ζιντάν έγραψε ιστορία με τους «μερένχες», καθώς

έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά τρεις συνεχό-

μενες χρονιές το Champions League, ενώ και η Ρεάλ η

μόνη ομάδα που έχει αυτό το επίτευγμα από τη στιγμή

που μετονομάστηκε το Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Η ανακοίνωση έρχεται σαν «βόμβα» για την ομάδα της

Μαδρίτης με τον Γάλλο τεχνικό να δηλώνει ότι «Τώρα
είναι η σωστή στιγμή για όλους».
Ο Ζινεντίν Ζιντάν δήλωσε ότι έλαβε μια απόφαση, που

δεν ξέρει αν θα αποδειχθεί λάθος, αλλά «νιώθω ότι
ήρθε η ώρα. Καθώς πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να κερδίζουμε· είναι η ώρα να φύγω. Πώς
να ζητήσω περισσότερα από τους παίκτες; Οι μεγάλοι
παίκτες χρειάζονται την αλλαγή».
Ωστόσο υποσχέθηκε να μείνει κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Θα μείνω κοντά στο κλαμπ για όλη την υπόλοιπη ζωή
μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς της ομάδας,
που με στήριζαν πάντοτε, είτε ως παίκτη είτε ως προ-
πονητή. Υπήρξαν και δύσκολες στιγμές μέσα στη
σεζόν και παρόλο που κάποιες φορές με αποδοκίμα-
σαν, θέλω να τους ευχαριστήσω».

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ημερίδα στίβου στη Γλυφάδα

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας με τον Αθλη-

τικό Τομέα  του Δήμου Γλυφάδας και την ΕΑΣ

ΣΕΓΑΣ  Πειραιά  και  Νοτιοδυτικής Αττικής  οργανώ-

νουν  ημερίδα στίβου.

1. Αθλητών Στίβου Special Olympics -  ΑμεΑ

2. Ακαδημιών Στίβου 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο 6ο Δημοτικό Γυμναστή-

ριο του Δήμου Γλυφάδας, την  Τετάρτη  6  Ιουνίου

2018 με αγωνίσματα, όπως: άλμα εις μήκος, άλμα

εις ύψος, διελκυστίνδα, Σκυταλοδρομίες.

Καυτά ερωτήματα;

Ολοκληρώθηκε, πριν 10 μέρες το Επαγγελματικό “λεγό-

μενο” Ποδόσφαιρο, 2017 – 2018 με μόνιμους  κάθε χρόνο

πρωταγωνιστές τη ΒΙΑ σε όλες της μορφές της, και τους

επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς. Τα πολλά και διάφορα

που συνέβησαν και εφέτος μέσα και έξω από τα Γήπεδα,

μάς βεβαίωσαν για μια ακόμη φορά την συνεχώς αυξανό-

μενη ΣΑΠΙΛΑ του Ποδοσφαίρου, το οποίο έχει αλλάξει

μορφή με τις ΠΑΕ να “εξελίσσονται”  σε πολυεθνικές Επι-

χειρήσεις.  Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι, οι

Αθλητικές Επιχειρήσεις δεν έχουν καμία απολύτως σχέση

με τον Αθλητισμό.

Π.χ. εάν η “ερασιτεχνική” ΑΕΚ είχε τα “κότσια” να πει ΟΧΙ

στην Ποδοσφαιρική Βιομηχανία και συνεργαζότανε με το

ΔΗΜΟ δημιουργώντας ένα τεράστιο ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ και να γυμνάζονται και να μορφώνον-

ται χιλιάδες παιδιά κάθε ημέρα, και εάν τα αφεντικά της

ΠΑΕ – ΑΕΚ θέλουν Γήπεδο, ας αγοράσουν χώρο. ΛΕΦΤΑ

υπάρχουν, ας φτιάξουν ότι θέλουν αντί να καταστρέψουν

τις δυνατότητες σε χιλιάδες παιδιά για Άθληση και Πολι-

τισμό. Τα ίδια έγιναν με το “Καραϊσκάκη”, με το ΣΕΦ και

τα ίδια θα γίνουν και με το ΟΑΚΑ. Καμία Κυβέρνηση από

τότε που μπήκα στα ΣΤΑΔΙΑ, το 1950, και είμαι ακόμα

μέσα σε αυτά, δεν φρόντισε ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.  Και όμως αυτές οι Κυβερνήσεις τα

έχουν δώσει ΟΛΑ στο Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ…. Από τότε που πή-

γαινα στο  ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ για προπόνηση ή Αγώνες με

τα πόδια από την Ασκληπιού συνεχώς σκεπτόμουνα· ΓΙΑΤΙ

εμείς… 

Το 1979 έγινε το μεγάλο έγκλημα· η επαγγελματοποίηση

του Ποδοσφαίρου σε μια χώρα χωρίς Υλικοτεχνική Αθλη-

τική Υποδομή, Χωρίς Αθλητιατρική (μέχρι σήμερα δεν

υπάρχει έδρα στο Πανεπιστήμιο).  Χωρίς Αθλητισμό στα

Σχολεία (δεκάδες τα σχολεία στην χώρα μας χωρίς αυλή

για διάλλειμα).  Τι να πεις και τι να γράψεις για το Πρωτά-

θλημα;;;

Τα είδαμε ΟΛΑ με την είσοδο του Αφεντικού της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ… στο Γήπεδο μετά από αυτό τι μένει κανείς να

γράψει;;;;;

Μία ερώτηση… Γιατί ο Υφυπουργός Αθλητισμού και ο Γ.Γ.

Αθλητισμού δεν έχουν ΦΥΓΕΙ;;;;;
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O ΗΓΕΜΟΝΑΣ του ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ σχολιασμένος από τον

Μέγα ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ, κυκλοφορεί για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις Εκ-

δόσεις Σκαραβαίος, και θα παρουσιαστεί

στις 8 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή στην

αίθουσα “Ιωνία”, ώρα 7.30 από διακεκρι-

μένους επιστήμονες. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει και ο δήμαρ-

χος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε πει στο “Κοινωνικό

Συμβόλαιο”: «Ο Ν. Μακιαβέλι προσποιού-
μενος ότι διδάσκει τους βασιλείς, εδίδαξε
τους λαούς»!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του Μα-

κιαβέλλι διαβάστηκαν από τους “βασιλείς”

και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέρουν να

διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς” Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμε-

τρήματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 129, σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. Και το 1969 - επί

χούντας - και τώρα, προσθέτοντας τα σχόλια του Ναπολέοντα.

Για να διδαχθούν σωστά οι κάθε είδους

σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και οι

λαοί, για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως

τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο

μέχρι τον Πρωθυπουργό και τους

Υπουργούς του. Αλλά και τον προϊστά-

μενο και τον εργοδότη - συχνά πιο από-

λυτο “ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η πνευ-

ματική τροφή, η “διδασκαλία” θα μετα-

λαμπαδευθεί διαβάζοντας ξανά και ξανά

το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή,

λέει: 

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα, ακρο-
γωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί η οικο-
δόμηση μιας νέας αλλαγής» (κεφ. 2, σελ. 71).

― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν
κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την παθαί-
νουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).

― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική και φορολογική σταθε-
ρότητα (κεφ. 3, σελ. 79).

― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώπους ή
να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να τους εκμηδενίζεις
(πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες μας). Όταν τους “τραυ-
ματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3, σελ. 83

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα - σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O ΗΓΕΜΟΝΑΣ


