
21ο €

-Πώς είσαι, έτσι, ρε;
-Πως είμαι, δηλαδή;

-Σαν κύριος!

Αυτό το ''σαν κύριος'', ακούστηκε σαν ύβρις, στη

στιχομυθία που είχα πριν κάποιες δεκαετίες, μ'

έναν πιτσιρικά τότε, πεντάχρονο γιο ενός αναρ-

χικού των Εξαρχείων, περίπου!

Ο λόγος που ''μ' έβρισε'' ο μικρός,

ήταν γιατί γυρίζοντας από μία επί-

σημη παρουσία, ήμουν κουστουμα-

ρισμένος και γραβατωμένος.

Σήμερα ο πιτσιρικάς είναι επιστήμο-

νας –πολιτικός μηχανικός– και σί-

γουρα κάποιες φορές, θα φοράει

γραβάτα, και ο Αναρχικός, αφού πέ-

ρασε από την “Πολιτική Άνοιξη” του

Αντώνη Σαμαρά κατέληξε και

ορθώς, στη μελέτη της Αρχαίας ελληνικής γραμ-

ματείας- και κομμουνιστές είχαν περάσει από την

“Πολιτική Άνοιξη”, γιατί είχαν πιστέψει στην...

''υπέρβαση'' – το κύριο σύνθημα του Σαμαρά!

Μετά ήρθε η “επανίδρυση'' του Κώστα Καρα-

μανλή, αφού είχε προηγηθεί η ''ΑΛΛΑΓΗ''  του Αν-

δρέα Παπανδρέου!

Ποια ''αλλαγή''; Ήρθε η αλλαγή; ''ΕΟΚ (Ε.Ε) και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”.... Μείναμε... στο συνδι-

κάτο!                                         Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η Ακτή Βουλιαγμένης
“Λουκιανός Κηλαηδόνης”

Σελίδα 6

Στη Βούλα η Τροχαία

Νοτιοανατολικής Αττικής
Σελίδα 6

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τις χρήσεις γης 
στο κέντρο της  Βούλας Σελίδα 7

«Καί ὅτι τό διδόναι
γῆν καί ὕδωρ 

δουλεύειν ἐστίν»
κοίτα σελ.14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Πώς είσαι έτσι, ρε;

Σαν Κύριος!
Πύρρειος “νίκη” του Τσίπρα

με λαιμοδέτη

Όταν η φύση ...ζωγραφίζει. Η παραλία Βούλας που κινδυνεύει να γίνει ιδιωτική!!!

Καλά νέα για το Γενικό
Νοσοκομείο Ασκληπιείο

Αλήθεις για τα απορρίμματα
στο Μαρκόπουλο Σελίδα 18

Πώς είσαι 
έτσι ρε;

Πώς είμαι;

Σαν κύριος!

Πρωταθλήτριες Ελλάδος 

οι Κορασίδες του ΝΟΒ

Σελίδα 15

Σελίδα 16
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μήπως έγινε επανίδρυση του ελληνικού κράτους;

Αυτή κι αν θα ήταν αλλαγή! Άλλαξε τακτική και νο-

οτροπία η Δημόσια Διοίκηση, οι πολιτικοί, οι θε-

σμοί, (τα θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης, της

εκτελεστικής εξουσίας, του βουλευτικού, δηλαδή

των πολιτικών κυρίως)

Μήπως έκανε την ''υπέρβαση'' (βαριά κουβέντα) ο

Σαμαράς; Κι όμως, σαστισμένοι, αγανακτισμένοι,

ευέλπιδες, ευπειθείς, ευκολόπιστοι και πάντα προ-

δομένοι, πιστέψαμε- τί να κάναμε; - οι αφελείς πως

“μ' ένα Νόμο, ένα άρθρο'' θα καταργούσε τα μνη-

μόνια, την αρπαγή και δολερή υποταγή της Ελλά-

δας, ο...Αριστερός, βλέπεις – άλλο πράμα – νέος,

δραστήριος, χαρισματικός ...θα έκανε τη ρήξη! Θα

έσπαγε ως ριζοσπάστης τις ρίζες του κακού, του

ενδοτισμού, της υποτέλειας· του ραγιαδισμού

τύπου Εσπέρίας, σαν άλλος Καραϊσκάκης, σαν

άλλος Κολοκοτρώνης, που έβαλε φωτιά και τσε-

κούρι στο ραγιαδισμό της Ανατολίας. Μπά!

Μας βγήκε κάλπικος, μας βγήκε ολίγιστος! “Άτολ-

μος, καλό και υπάκουο παιδί'', των Αμερικανών και

που γερμανικού Ράιχ. Του τέταρτου ιμπέριουμ (im-

perium) της Γερμανίας, του πέμπτου της ''Αγίας Ρω-

μαϊκής'' (γερμανική ήταν), Αυτοκρατορίας! Αυτής

που ίδρυσε  ο Κάρολος ο ''μέγας'', ο Καρλομάγνος,

που θεωρείται σήμερα ο πρώτος ''οραματιστής της
Ενωμένης Ευρώπης'', υπό το σκήπτρο του βεβαίως!

- ο προτελευταίος ήταν ο Χίτλερ-.

Δεν είχε τα κότσια το “παιδί” να τα βάλει με τόσες

υπέρτερες δυνάμεις, συνασπισμένες ή μη, και επεί-

σθη να κάνει ''το καλό παιδί'', μπας και μας λυπη-

θούν και μας βγάλουν από τα μνημόνια, απ' την

κρίση – κρίση οικονομική, κοινωνική, πολιτική, θε-

σμών, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας – και υπό-

γραψε το 3ο Μνημόνιο υπό την πίεση των εταίρων

και συμμάχων, του ανώτατου πολιτειακού παρά-

γοντα που λειτούργησε ως θεματοφύλακας του

“ευρωπαϊκού κεκτημένου” και το σύνολο των συ-

στημικών κομμάτων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ κ.λπ.),

που το παίζουν τώρα τιμητές και διαπληκτίζονται

εντόνως (δήθεν) και διαγκωνίζονται για την κατά-

ληψη της υποτελούς εξουσίας!

Θεωρώ απαραίτητο να θυμίσω ότι όλη αυτή η προ-

δοσία, όλη αυτή η σκευωρία έλαβε χώρα παρά τη

ρητή εκφρασμένη αντίθετη και γενναία θέληση του

63% του ελληνικού λαού, στο δημοψήφισμα εκείνο

του 2015!

Ο Τσίπρας απεδείχθη άτολμος, άπειρος, αμαθής

στην πολιτική πρακτική και τη μόνη ριζοσπαστική

πράξη που τόλμησε και τον άφησαν να κάνει, ήταν

να καταργήσει τη....γραβάτα! (χωρίς μάλιστα, το

συμβολισμό της).

Θαρρούσε ίσως πως εξασφάλισε έτσι την εκτίμηση

των ''πιτσιρικάδων'' της πολιτικής και κοινωνικής

αντίληψης, που δεν θα τον θεωρούσαν ''κύριο''!

Τώρα που μας έβγαλε από το μνημόνιο και μας

έβαλε στον προκούστη της επιτήρησης, του γερ-

μανικού τραπεζικού συστήματος μέχρι το 2060 και

βλέπουμε, θεώρησε ότι πέτυχε μια νίκη και μπορεί

να το γιορτάσει· να γίνει Κύριος! Κι έβαλε στο

ΖΑΠΠΕΙΟ την περασμένη Παρασκευή (22.6.18), τη

γραβάτα! Την κόκκινη βεβαίως, καθ’ ότι ''αριστε-

ρός”.

Είπε: “όλα αυτά τα χρόνια, τη μάχη την έδινα με τη
στολή εργασίας, χωρίς γραβάτα! {..}έτσι θα συνε-
χίσω να την δίνω.
Εμείς κερδίσαμε μια μάχη, όχι όμως τον πόλεμο.
Ο πόλεμος είναι εκεί, έξω {...} και κάθε φορά που
θα πετυχαίνουμε νίκες, θα φοράμε τη γραβάτα..».

Προς θεού ΟΧΙ άλλες ''ΝΙΚΕΣ''

Είναι όμως “νίκη'' ό,τι πετύχαμε στο eurogroup της

22ας Ιουνίου τ.ε.; Είναι νίκη, αλλά Πύρρειος! Το

μόνο που πετύχαμε ήταν ότι παρατάθηκε η “περίο-

δος χάριτος'' για τα δάνεια των 110 δις ευρώ του

2ου μνημονίου PSI, του παράνομου μνημονίου και

των εφαρμοστικών  νόμων του 2012, πραξεων της

παράνομης Συνταγματικά Κυβέρνησης Λουκά Πα-

παδήμου. Παράνομης και πραξικοπηματικής, όπως

έχω κατ' επανάληψη αναλύσει και ο συνταγματο-

λόγος Υπουργός Γ. Κατρούγκαλος έχει παραδεχ-

θεί, ενώ άλλοι επέλεξαν να είναι Συβιλικοί, αλλά

κανείς δεν έχει τεκμηριώσει μιαν αντίθετη επιστη-

μονική θέση. Οι πράξεις της κυβέρνησης εκείνης,

του 2011- 2012, ήσαν και είναι ανυπόστατες.

Για 10 χρόνια λοιπόν τα 110 δις ''παγώνουν''· τα

πληρώνουμε αργότερα. Δεν κουρεύουν τίποτα·

ούτε τους τόκους, ούτε τα επιτόκια. Αντίθετα μας

βάζουν τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι, με την απα-

ρέγκλιτη τήρηση των συμφωνημένων και ''θεσμο-

θετημένων” μέχρι το 2060. Δεσμεύει δηλαδή δύο

γενιές! Και τα “μέτρα”, μέτρα: 

― Μείωση των συντάξεων από του χρόνου (2019)

― Μείωση του αφορολόγητου ορίου, το 2020.

― Επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% επί

του ακαθάριστου εθνικού προιόντος (ΑΕΠ) κατ'

έτος (δηλαδή στύψιμο κανονικό, χωρίς πρόβλεψη

για ανάπτυξη). Αυτό μέχρι το 2022. Μετά πέφτει

στο 2,2% επί του ΑΕΠ κατα μέσον όρο, από το

2023 εως το 2060.

Κι άλλες λεπτομέρειες που θα τις μελετήσουμε και

θα τις ζήσουμε όσο ζούμε, με αυστηρούς κανόνες

δημοσιονομικής πειθαρχίας (προπαντός) και βέ-

βαια υπό αυστηρή επιτήρηση!

Αυτός είναι ο συμβολισμός της γραβάτας, ελληνι-

στί ''λαιμοδέτης''! κοινώς λαιμαριά. Και την λαιμα-

ριά θα την φοράμε μεχρι το 2060 αν δεν την

επιμηκύνει κάποιος άλλος Τσίπρας, Μητσοτάκης,

Βενιζέλος, Σαμαράς, ...όπουλος, ...άκης..., ή ...ίδης

(βάλτε όποιος πρόσημο θέλετε). Εκτός κι αν απο-

φασίσουμε ως λαός να πάψουμε ν’ αδρανούμε και

ν’ αντιδράσουμε.

Εργάτης καθαριότητας, νεκρός από
σφήκες στο Κορωπί Σελ. 6

Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας αντιρρη-
σίας Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Τα υλικά που έχτισαν τον κόσμο!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Απαγόρευση κινητών στα σχολεία
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Σπίτι Κοινωνικών Υπηρεσιών στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 12

Κυκλοφοριακό “σταυρόλεξο” στην
Εξοχή Βούλας Σελ. 12

Αλλος ένας παιδότοπος στη Γλυ-
φάδα Σελ. 13

Αφήγημα περί Μακεδονοσύνης και
Σκοπιανοσύνης Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Άνοιγμα στον πολίτη τα στρατιωτικά
νοσοκομεία Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Πώς είσαι έτσι ρέ;
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Δράσεις για παιδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Φεστιβάλ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας

Αστεροειδών 2018 θα πραγματοποιήσει φέτος, την Πα-

ρασκευή 29 Ιουνίου και το Σάββατο 30 Ιουνίου ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ταυτόχρονα με εκατον-

τάδες εκδηλώσεις σε όλον τον πλανήτη.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγω-

γής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

σε συνεργασία με το σωματείο LOGOS –

SLOVO, υπό το συντονισμό του Τάκη Θε-

οδοσίου (Asteroid Day Coordinator for

Greece) θα παρουσιάσει εκδηλώσεις

για παιδιά και ενήλικες. 

Το Σάββατο 30 Ιουνίου θα διεξαχθεί η

κεντρική εκδήλωση μεταξύ 15.00 -

21.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία»,

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (παραπλεύ-

ρως Δημαρχείου). Στην εκδήλωση θα συμμετέ-

χουν με σημαντικές ομιλίες κορυφαίοι Έλληνες

επιστήμονες, ερευνητές & αστροφυσικοί, θα υπάρχουν

ζωντανές συνδέσεις και συνομιλίες με αστροναύτες &

ξένους επιστήμονες παγκοσμίου φήμης, ενώ η εκδή-

λωση θα είναι ανοικτή με ελεύθερη είσοδο, υπό την

μορφή φεστιβάλ προς το ευρύ κοινό με σκοπό την ενη-

μέρωση σχετικά με τους αστεροειδείς, μετεωρίτες και

κομήτες στο ηλιακό μας σύστημα. 

Ακόμη θα υπάρχει έκθεση αυθεντικών μετεωριτών από

την Συλλογή Aeroliths Collection Theodossiou, εικαστική

έκθεση με θέμα «Τους Μετεωρίτες» από την Πολυτίμη

Μαχαίρα, Zωντανές συνδέσεις με ΝΑSA/ESA. 

Μερικές από τις ομιλίες:

― Aστρονομική χρονολόγηση της Επι-
στροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη
― Αστρονομικά φαινόμενα εμφανιζό-
μενα ως θεϊκές παρεμβάσεις
― Ο Αναξαγόρας για τη φύση των ου-

ρανίων σωμάτων
― Το Τηλεσκόπιο του Θαλή

― Οι Λίμνες Ζερέλια αποκαλύπτουν τα μυ-

στικά τους

Οι ομιλίες θα κλείσουν με πρόγραμμα jazz μουσικήs και

κλήρωση δώρων για το κοινό με πρώτο ένα τηλεσκόπιο

από το Caelest Shop του Ευγενίδειου Ιδρύματος και τη-

λεσκοπική παρατήρηση!

Φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Αστεροειδών στο Δήμο 3Β

“Η τέχνη στην απεξάρτηση”

Η Ενωση Γυναικών Αργυρούπολης, καλεί στην εκδή-

λωση που διοργανώνει με αφορμή την παγκόσμια

ημέρα κατά των ναρκωτικών, την Κυριακή 1η Ιουλίου

στις 8 μ.μ. στην πλατεία Βάρναλη Αργυρούπολης με

τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ - ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Ομιλήτρια είναι η Ειρήνη Τσολέρα, υπεύθυνη πολιτι-

στικού του ΚΕΘΕΑ - ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και θέμα: «Η τέχνη

στην απεξάρτηση» Θα ακολουθήσει εικαστικό δρώ-

μενο.

Η Ενωση Γυναικών Αργυρούπολης είναι μέλος της ΟΓΕ.

ΟΧΙ στα ναρκωτικά ΝΑΙ στη ΖΩΗ

“Μουσική αίσθηση”

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, στις 20.30 οι Μο-

νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδη-

γός» (πρώην κτήριο Σ.Ε.Ο), διοργανώνουν

συναυλία με το Γιώργο Χατζηνάσιο με τίτλο

«Μουσική Αίσθηση».
Σκοπός  της συναυλίας είναι η στήριξη της

Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Τον Χατζηνάσιο συνοδεύουν στο τραγούδι οι: Πα-

ναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαίρη Στεφανακίδη,

Ιωάννα Καρανίκα.

Πληροφορίες τηλ. 2108971.413, 210 6515.268

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο

προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες

να πάρουν μέρος στις ειδικά σχε-

διασμένες εκπαιδευτικές του δρά-

σεις για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμε-

τάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι

φτιάχνοντας το δικό τους έργο τέ-

χνης...

Έως τις 18 Ιουλίου γίνονται οι εκ-

παιδευτικές δράσεις:

«Ποτήρι, ποτηράκι μου… 

σε βρίσκω στο Μουσείο»
· Τετάρτη 4 και 11 Ιουλίου: για παι-

διά 7 – 9 ετών και · Τετάρτη 18 Ιου-

λίου: για παιδιά 10 – 12 ετών 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο

«Ποτήρι, ποτηράκι μου… σε βρίσκω
στο Μουσείο» συνοδευόμενο από

εικαστικό εργαστήρι.

Τα παιδιά θα μάθουν για τα αγγεία

του ποτού των αρχαίων και με την

καθοδήγηση αρχαιολόγου του Μου-

σείου θα αναζητήσουν τα σχετικά

εκθέματα στη Συλλογή Αγγείων.

Ώρα διεξαγωγής: 11:00 – 12:30

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις πα-

ρέχονται δωρεάν για τα παιδιά.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετο-

χής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεν-

νόησης.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

Τηλ.: 213 214 4856, -4858, -4866, -

4893, www.namuseum.gr

Email:  eam@culture.gr

“Ναυτίλος”
2o Φestival  Τεχνών Κερατέα 2018

O ιστορικότερος σύλλογος της Κερατέας διοργανώνει για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στις 6, 7 και 8 Ιουλίου, μεγάλο
τριήμερο εικαστικό και καλλιτεχνικό φεστιβάλ, με την προ
οπτική να γίνει θεσμός για την πόλη. 
Το κτιριακό συγκρότημα του Συνδέσμου (που χρονολογείται
από το 1885), καθώς και τα κτίρια “ΜΗΤΡΟΥ”, “ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΡΑΚΟΥ” και “ΣΑΡΜΑ” μετατρέπονται σε έναν πολυχώρο τε
χνών και δράσεων, έτοιμα να υποδεχτούν επισκέπτες και
«περιηγητές» μιας παλαιάς γειτονιάς της Κερατέας.  Εκεί το
κοινό θα έρθει σε επαφή  με εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής,
κεραμικής, ψηφιδωτών, προβολές και video art των εικαστι
κών και καλλιτεχνών.
Τις εκθέσεις θα πλαισιώνουν ποικίλες δραστηριότητες για μι
κρούς και μεγάλους, με επιστημονικό, πολιτιστικό, καλλιτε
χνικό και φυσικά ψυχαγωγικό περιεχόμενο.  Τα βράδια θα
συνοδεύονται από μουσικές συναυλίες και θεατρικά δρώ
μενα, τα οποία θα λαμβάνουν χώρα  στον προαύλιο χώρο και
περιμετρικά της “ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018
20:30 Εγκαίνια Εκθέσεων και Φεστιβάλ.                                                                                        
21:30 Συναυλία της Θέλμας Καραγιάννη με το Κιθαριστικό τρίο
“NYXIS”, με μουσικές ethnic, jazz και από ελληνικό ρεπερτόριο.  
Σάββατο 7 Ιουλίου 2018
19:00 Καλοκαιρινά Πειράματα Φυσικής & Χημείας για παιδιά
κάθε ηλικίας  με την φυσικό Ελένη Σωφρόνη. 
21:00 Θεατρική παράσταση “Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως”
του Γ. Βιζυηνού από την θεατρική ομάδα «Ξανθίας», σε σκηνοθεσία
Κώστα Παπακωνσταντίνου. 
22:15 Συναυλία της Χριστίνας Δρίτσα με το πενταμελές συγκρό
τημα της, με ελληνική έντεχνη και rock μουσική.  
Κυριακή 8 Ιουλίου 2018
19:00 Ποδηλατοδρομία σε συνεργασία με τoν όμιλο “ΝΙΚΗ Κερα
τέας”, με ταυτόχρονη ξενάγηση στα  κρυφά αξιοθέατα της πόλης.   
21:30 Συναυλία του συγκροτήματος “NO PASS” με μουσική pop,
rock, funk, disco..
Το Ωράριο Λειτουργίας  των εκθέσεων είναι 11:00πμ.11:00μμ. (Λ.
ΑθηνώνΣουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας).
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.
Το Φεστιβάλ υλοποιείται με την στήριξη της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και του
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ.
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Λαϊκή βραδιά

Ο Γιάννης Πιτσικάλης και η

ορχήστρα του, παρουσιά-

ζουν ένα πλούσιο λαϊκό

πρόγραμμα, την Κυριακή

1η Ιουλίου στις 9.30 το

βράδυ στην Πλατεία Μαρ-

κοπούλου. 

Συναυλία για τη

Μικρά Ασία

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου, στο

θέατρο Σάρας Μαρκοπού-

λου, θα δοθεί αφιέρωμα

στη μουσική παράδοση της

Μικράς Ασίας και στα

αστικά και λαϊκά τραγούδια

της Σμύρνης και της Πόλης,

από την Ορχήστρα Ελληνι-

κής Μουσικής “Φοίβος Ανω-

γειανάκης”. Η είσοδος είναι

ελεύθερη

2ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών

χορών

Το Σάββατο 7 Ιουλίου, διορ-

γανώνεται για 2η χρονιά

Φεστιβάλ Παραδοσιακών

χορών με τη συμμετοχή χο-

ρευτικών, λαογραφικών

συλλόγων, από τους όμο-

ρους Δήμους, με οικοδε-

σπότη το χορευτικό

Λαογραφικό “Μυρρινούς”.

Ώρα έναρξης 9μ.μ. στο θέ-

ατρο Σάρας Μαρκοπούλου,

είσοδος ελεύθερη.

Απευθύνουν κάλεσμα προ-

σφοράς τροφίμων μακριάς

διαρκείας και φαρμάκων

για την ενίσχυση των κοι-

νωνικών δομών του Δήμου.

ΠολιτιστικόΠολιτιστικό ΚαλοκαίριΚαλοκαίρι στοστο ΜαρκόπουλοΜαρκόπουλο ΠολιτιστικόΠολιτιστικό ΚαλοκαίριΚαλοκαίρι στοστο Δήμο ΣαρωνικούΔήμο Σαρωνικού

Kυριακή 8 Ιουλίου
«Κάτω από τα αστέρια»

με την Άλκηστι Πρωτοψάλτη
Ο Δήμος 3Β και ο ΟΑΠΠΑ, οργανώνουν την Κυριακή 8
Ιουλίου, τη συναυλία με την Αλκηστι Πρωτοψάλτη.

Eνα πρόγραμμα με τα
πιο αγαπημένα τρα
γούδια, που αγαπάει
ή ίδια η ερμηνεύτρια,
αλλά και το κοινό της.
Τραγούδια μελωδικά
αλλά με ροκ πινελιές,
τραγούδια που θα γε
μίσουν την ψυχή μας
κάτω από τα αστέρια.

Ώρα έναρξης: 21.00 Είσοδος Ελεύθερη
Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 23 Ιου
νίου, αλλά λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν πραγ
ματοποιήθηκε.

1ος Πανελλήνιο Φιλανθρωπικός
Μαραθώνιος χορού

Eπίσης στις 8.30 θα εξελιχθεί ο 1ος Πανελλήνιο Φιλανθρωπικός
Μαραθώνιος χορού, σε συνδιοργάνωση του ΟΑΠΠΑ του Δήμου
και του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης.
Ας ενωθούμε όλοι μαζί χορεύοντας & δίνοντας ότι χρηματικό
ποσό επιθυμεί ο καθένας αποκλειστικά στην Κιβωτό του Κό
σμου που θα είναι παρούσα.
Ο νικητής αντοχής θα κερδίσει μία κρουαζιέρα για δύο.
Τα έσοδα θα διατεθούν απευθείας στην “Κιβωτό του Κόσμου”.
Είσοδος ελεύθερη

Ανασκαφή στη Μπρέξιζα!

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα προ-

σκαλούν για επίσκεψη στην ανασκαφή της Μπρέξιζας,

την Παρασκευή 13/7/2018 ώρα 9:30.

Θα ξεναγηθούν από την υπεύθυνη της ανασκαφής, Δρ.

Ιφιγένεια Δεκουλάκου, και την αρχαιολόγο της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λαμπρινή Σίσκου.

Θα έχουν την ευκαιρία να δούμε για δεύτερη φορά μέσα

σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την επίσκεψη στη

θέση Πλάσι Μαραθώνα, αρχαιολόγους και φοιτητές αρ-

χαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επί τω έργω.

Δήλωση συμμετοχής στο μέλος του ΔΣ, Μαρία Παπαπαύ-

λου κιν. 6945079690.

Εγκαίνια ορθόδοξης εικονογραφίας

Εγκαίνια της έκθεσης Ὀρθόδοξης εἰκονογραφίας μὲ τὸν

τίτλο «Πνοὴ Ζῶσα» θὰ γίνουν τὸ Σάββατο 30 Ἰουνίου

2018 στὸ Παλαιὸ Δημαρχεῖο Γλυφάδας στὶς 7 μ.μ. από

τον Πολιτιστικό Οργανισμό “Αrthina.

Ἡ ἔκθεση θὰ διαρκέσει ἕως 02. 07. 2018.

1ο Πανηγύρι στα Βλάχικα Βάρης

«Τώρα που στήσαν  το χορό...»

Το 1ο Πανηγύρι στα Βλάχικα Βάρης (Δίλοφο) διοργανώνει

το Σάββατο 30 Ιουνίου στις 21.00 ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης στον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου στη Βάρης.

Από τη Θράκη έως την Κρήτη, από τα κονάκια των Σαρακα-

τσαναίων έως τα νησιά του Αιγαίου, ένα ταξίδι στην παρά-

δοση στην μουσική και το χορό του τόπου έχει ετοιμάσει ο

Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής

(ΟΑΠΠΑ) του Δήμου.

Η ορχήστρα «Επτάσημο» θα παίξει ζωντανά και συνολικά

εφτά τοπικά χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής θα πα-

ρουσιάσουν χορούς της Μικράς Ασίας, της Κρήτης και των

νησιών του Αιγαίου. 

Ο Δήμος 3Β, τιμώντας την περιπλάνηση των Σαρακατσα-

ναίων και την εγκατάστασή τους στη Βάρη, θέλει να καθιε-

ρώσει αυτό το πανηγύρι και να το αναδείξει σε θεσμό. Μετά

την παρουσίαση των χορευτικών η ορχήστρα «Επτάσημο»

θα παίξει για το κοινό. 

Συμμετέχουν  τα χορευτικά συγκροτήματα:

- Σύλλογος Σαρακατσαναίων Αττικής, «τα Χειμαδιά»

- Σχολή Παραδοσιακών Χορών Ι.Μ Γλυφάδας, Ελληνικού,

Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης.

- Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΥΡΥΑΛΗ» Βούλας. 

- Λαογραφικός Όμιλος Βάρης «ΣΕΜΕΛΗ»

- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου  Γυμνασίου Βούλας 

- Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

- Τμήμα Παραδοσιακών Χορών  του ΟΑΠΠ.

Είσοδος Ελεύθερη

Παιδική γιορτή στη Χέρωμα

O εκπολιτιστικός και φυσιολατρικός σύλλογος Χερώ-

ματος Βάρης “Ο Νυμφόληπτος” οργανώνει σε συνερ-

γασία με τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β γιορτή για τα

παιδιά στην Β’ παιδική χαρά (28ης Οκτωβρίου και Κα-

τσαντώνη) στο Χέρωμα, την Κυριακή 1η Ιουλίου στις

8.30 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

Aπό Παρασκευή 29 Ιουνίου έως και την
Κυριακή 1 Ιουλίου επτά όμορφες εκδη-
λώσεις εξελλίσσονται στο Δήμο Σαρω-
νικού

Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00  «Τώρα
βγαίνει το Φεγγάρι…», Συναυλία Εξω-
ραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκου-
ρίζας Θεατράκι Λαγονησίου, Καλύβια.
(ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00 - Η Ζωή
Ένα Ταξίδι-» Τριήμερο εκδηλώσεων «Ο
Έρωτας τ΄Αρχιπέλαγος», Συναυλία με
τον Βασίλη Λέκκα, Αφιέρωμα στον Ποι-
ητή Ο. Ελύτη  Ιστιοδρομίες (Πυθέας,
12:30 π.μ) Μουσείο Μικρασιατικού Πολι-
τισμού «Μάκης Αγκούτογλου», Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Φωκαέων
Πολιτεία» Θεατράκι Παλαιάς Φώκαιας.
(ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) «Θάλασσα

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 20:30 «Γιορτά-

ζουμε… με ψαρομεζέ» Εξωραϊστικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Ολύμπου
Λαγονησίου Παιδική Χαρά, οδός Παναγή
Μιχάλη Λαγονησίου. (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ)  

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00,  Θέατρο
Αστερίες 2018, 3η Γιορτή Θεάτρου “Αρι-
στόδικος” Δήμου Σαρωνικού Θεατράκι
Λαγονησίου, Καλύβια. (ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΗΜΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00 «Θάλασσα-
Η Ζωή Ένα Ταξίδι- » Τριήμερο εκδηλώ-
σεων Ταξίδι Διαπολιτισμικής Κουζίνας
και Μουσικής Αφήγηση παραμυθιού από
τη Μ. Βρανοπούλου:  «Ο Σιμιγδαλένιος»
ένα ταξίδι αυτογνωσίας» Ξενάγηση στον
ΤΟΠΟ μας (10.30 π.μ.)  Μουσείο Μικρα-
σιατικού Πολιτισμού «Μάκης Αγκούτο-
γλου», Πολιτιστικός Σύλλογος
«Φωκαέων Πολιτεία» Θεατράκι Παλαιάς
Φώκαιας. (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).

Γιορτή Καλοκαιριού στη Γλυφάδα

Το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ προσκαλεί στο ΠΑΛΗΟ ΔΗΜΑΡ-

ΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  Τετάρτη 4 Ιουλίου στις 8 μ.μ., στα ΕΓ-

ΚΑΙΝΙΑ της ΓΙΟΡΤΗΣ του Καλοκαιριού ~ Βιβλίο

....Φωτογραφία, για μια αληθινά ξεχωριστή έκθεση και  πα-

ρουσίαση 7 συγγραφέων με το συγγραφικό τους έργο.

Η Γιορτή θα είναι ανοικτά πρωί 11.00 - 13.00 και απόγευμα

6 - 9 μ.μ. καθημερινά και το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.

Εορταστική συναυλία

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», σε συ-

νεργασία με τον Δήμο Παλλήνης προσκαλεί στην εορτα-

στική συναυλία, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Σεβ.

Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικολάου και

θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, επί

των οδών Κλειτάρχου και Αριστείδου, την Τρίτη 3 Ιουλίου

2018 και ώρα 20:30, όπου η Παιδική Χορωδία του Ορφανο-

τροφείου «Παραμυθία» της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου

Μαγλογιαροσλάβετς Ρωσίας, θα τραγουδήσει και θα χορέ-

ψει ελληνικούς και ρωσικούς χορούς.

Την εκδήλωση θα κλείσει με σύντομη ομιλία ο Σεβ. Μητρο-

πολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.

Είσοδος ελεύθερη.
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Ο Δήμος 3B ΚΑΛΕΙ 

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος 3Β σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

του Ν. 3852/10 του “Καλλικράτη”, καλεί στην 1η Δημόσια Ανοι-

χτή Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβού-

λευσης, την 2α Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 6μ.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Καραμανλή 19 στη Βούλα), με τα

παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη προσχεδίου του

Τεχνικού Προγράμματος.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη προσχεδίου του

προϋπολογισμού 2019.

3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με το προσχέδιο για το Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης 2019.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίασ θα πραγματοποιηθεί

την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα, Τρίτη 3/7/18, 6μ.μ.

Νεκρός από σφήκες

εργαζόμενος καθαριότητας

στο Δήμο Κρωπίας

Τραγική κατάληξη είχε ο εργαζόμενος καθαριότητας,

Αθανάσιος Μπρατίκας, στο Δήμο Κρωπίας, όταν κατά

την ώρα της υπηρεσία του - Δευτέρα 25 Ιουνίου, στο

συνεργείο αποκομιδής απορριμμάτων στο Κίτσι, έπεσε

θύμα επίθεσης σμήνους σφηκών, όπως μας ενημέ-

ρωσε ο Δήμος και το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου

Κρωπίας ο “Κέκρωψ”,  και κατέληξε, κατά τη μετα-

φορά του μέσα  στο ασθενοφόρο.

Γράφει συγκεκριμένα το Σωματείο: «Το Σωματείο μας

θέλει να εκφράσει την βαθύτατη θλίψη για τον άδικο

χαμό τού συναδέλφου και τα θερμά συλλυπητήρια

στην οικογένεια του εκλιπόντος. Δηλώνει το παρών

στην στήριξη της οικογενείας του με κάθε δυνατό

τρόπο».

Το βράδυ της Δευτέρας 25/6, στη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Κρωπίας,  αποφάσισαν ως ελάχι-

στη συνεισφορά να αναλάβει ο δήμος τα έξοδα της

κηδείας του εκλιπόντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας  εκφράζει τη βαθύτατη

θλίψη της για την ξαφνική απώλεια του δημοτικού

υπαλλήλου, Αθανασίου Μπρατίκα, μέλος  συνεργείου

συλλογής –αποκομιδής ογκωδών και πράσινων απορ-

ριμμάτων, εν ώρα υπηρεσίας, στο Κίτσι και την Αγία

Μαρίνα. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες συναδέλφων του

και άλλων φίλων για τη διάσωσή του μετά από επίθεση

σμήνους σφηκών θα μείνουν χαραγμένες στις μνήμες

μας. 

Ο Θανάσης ήταν ένας σεμνός εργάτης του Δήμου μας

που προσπαθούσε για το καλύτερο. Ο Δήμος Κρωπίας

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένειά

του. Καλεί  όλο το εργατικό προσωπικό του Δήμου μας

που μοχθεί για να είναι καθαρός ο Δήμος μας να κρα-

τήσει ψηλά το ηθικό του και να πενθήσει όπως αξίζει

τον Θανάση. 

Αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου 3Β

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης συνεδρίασε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου με

“ζεστά” θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στη Βούλα μεταφέρεται η

Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής

Στις ενημερώσεις και ειδικά σε ερώτηση του Δημ. Δα-

βάκη, μάθαμε από το δήμαρχο ότι το κτίριο όπου στεγα-

ζόταν το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας θα εγκατασταθεί η

Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής. Προφανώς αφορά

το Α’ Τμήμα της Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, που

σήμερα βρίσκεται μέσα στην Αμερικάνικη Βάση, πρώην

αεροδρόμιο Ελληνικού. Μάλιστα ο δήμαρχος αναφέρ-

θηκε και σε δύο άλλες υπηρεσίες που θα εγκαταστα-

θούν στο Δήμο, τις οποίες όμως δεν ονόμασε!

Η εγκατάσταση της Τροχαίας στη Βούλα, μπορεί να κα-

λύπτει μία ανάγκη και να μπαίνει τέλος στην ασχήμια

του κτηρίου, που εγκαταλειμένο έγινε στέκι διαφόρων,

αλλά από την άλλη πού θα σταθμεύουν όλα τα οχήματα

που θα εξυπηρετούν την τροχαία καθότι δεν υπάρχει

χώρος στάθμευσης και είναι μέσα στην πόλη.

Η Ακτή Βουλιαγμένης 

“Λουκιανός Κηλαηδόνης”

Το να αλλάζεις ένα τοπωνύμιο που έχει γίνει γνωστό

πολύ έξω από τα σύνορα της χώρας, η Ακτή Βουλιαγ-

μένης, είναι πέρα για πέρα λάθος. Πόσο μάλλον όταν

του δίνεις ένα όνομα ενός μεγάλου καλλιτέχνη μεν,

αλλά άσχετου με την περιοχή. Το ότι στην Ακτή Βου-

λιαγμένης έγινε μία συναυλία του Λουκιανού Κηλαη-

δόνη, που άφησε εποχή, δεν δίνει το δικαίωμα να χάσει

το όνομά της η Ακτή Βουλιαγμένης.

Το θέμα αναπτύχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλά

ενημερωτικά, και «αδυνατώντας» να κάνει κάτι η Δημο-

τική Αρχή, όπως είπε ο δήμαρχος, γιατί η Ακτή ανήκει

στο υπερταμείο (ΕΤΑΔ) και ό,τι θέλει κάνει!!!

Ούτε η τοπική κοινωνία λαμβάνεται υπόψιν. Το τοπικό

Συμβούλιο της Βουλιαγμένης καταψήφισε το θέμα, ενώ

η Δημοτική Αρχή, η οποία βέβαια δεν το συζήτησε καν

ως θέμα, δεν το είδε αρνητικά.

Πιστεύουμε ότι η γνώμη της Δημοτικής Αρχής θα έπαιζε

σημαντικό ρόλο, αλλά διαφαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή

ήθελε να βρίσκεται μέσα στα τεκταινόμενα...

Αλλωστε η αλλαγή του ονόματος, συμπίπτει... με μία συ-

ναυλία που θα γίνει στην Ακτή Βουλιαγμένης στο όνομα

της παλιάς εκείνης συναυλίας, στης οποίας την υλοποί-

ηση θα συμβάλλει και ο δήμος με 10.000 ευρώ. Βεβαίως

η συναυλία θα έχει εισιτήριο.Συνέχεια εργασιών 

όλο το Καλοκαίρι πήρε 

ο Αστέρας Βουλιαγμένης

Με αίτημά τους οι νέοι κτήτορες του Αστέρα Βουλιαγ-

μένης, ζητάνε να μην ισχύσει η κανονιστική απόφαση

του Δήμου 3Β, που απαγορεύει τις οικοδομικές εργα-

σίες μέσα στη θερινή ραστώνη (Ιούλιο - Αύγουστο), αί-

τημα που υπερψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ψήφισμα για την ονομασία 

των Σκοπίων

Ψήφισμα για την ονομασία των Σκοπίων πρότεινε ο

δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, να συζητηθεί και να

εκδοθεί από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβου-

λίου, σε μια εν δυνάμει κοινή σύγκλιση.

Η πρόταση ετέθη να γίνει σύνταξη από τους επικεφα-

λής των παρατάξεων και να έρθει προς συζήτηση στο

επόμενο δημοτικό συμβούλιο, κάτι που απεδέχθη το

σώμα.

Aυθαίρετος μεν, αλλά...

Στον κόλπο του Μαλιτσινιώτη, στη Βουλιαγμένη, έχει

πλέον ανοίξει και λειτουργεί η καντίνα με νέο εκμι-

σθωτή και πολλές πολλές ομπρέλες.

Ο μισθωτής έχει μισθώσει το ακίνητο από την άνοιξη

του 2017, όταν ξεκίνησε τη νέα κατασκευή της “καν-

τίνας” την οποία μετέτρεπε σε ρεστωράν πολυτε-

λείας, και τον σταμάτησαν οι επεμβάσεις των

κατοίκων.

Στη δημοτική συνεδρίαση του Δήμου 3Β (25.6.18) συ-

ζητήθηκε αίτημά του, που ζητάει να απαλλαγεί από

τα μισθώματα από τον περσινό Μάιο (2017) έως τον

Φεβρουάριο 2018 γιατί δεν δούλεψε λόγω πολεοδο-

μικών παραβάσεων!

Εμ και παραβάτης, εμ και απαίτηση απαλλαγής του,

κάτι που επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Διον. Γεωργου-

λόπουλος και ο σύμβουλος Θάνος Ματόπουλος.

Ο δήμαρχος έδωσε εξηγήσεις για αντικειμενικές δυ-

σκολίες... και υπερψηφίστηκε.

Αννα Μπουζιάνη
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Ενστάσεις κατοίκων για την αλλαγή χρήσεως γης

στο κέντρο της Βούλας συζητήθηκαν στη δημοτική

συνεδρίαση της 25/6/18. Οι ενστάσεις είχαν γίνει

προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από οκτώ

κατοίκους και άλλες προς το Δήμο 3Β, ζητώντας να

επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από
ευρεία γνωστοποίηση των κατοίκων και διαβού-
λευση, διότι δεν ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι.
Οι ενστάσεις προς την Αποκεντρωμένη (6.3.18) και

επεσήμαιναν ότι: «πουθενά, στην ημερήσια διάταξη
της συγκεκριμένης συνεδρίασης (18.12.2017), που
έλαβε την απόφαση, δεν υπήρχε αναφορά θέματος
για αλλαγή χρήσης γης. Η απόφαση ελήφθη στο 2ο
θέμα της συγκεκριμένης συνεδρίαση με τίτλο: “Με-
λέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Πο-
σειδώνος - Βασ. Παύλου”.
Παρακαλούμε, παρ’ ότι γνωρίζουμε ότι η απόφαση
του Δήμου είναι γνωμοδοτική, να ανακληθεί η συγ-
κεκριμένη απόφαση και να επανέλθει το θέμα στο
Δήμο, προκειμένου να συζητηθεί μετά από ευρεία
γνωστοποίηση».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέπεμψε την απόφαση

προς το Δήμο με έγγραφό της (26.3.18), ο Δήμος δεν

ενήργησε και επανήλθε η Αποκεντρωμένη με νέο έγ-

γραφο (7.6.18 αρ.πρ.οι. 47336/16983), επισημαίνον-

τας «επειδή έχει παρέλθει χρόνος πλέον του
διμήνου, παρακαλούμε να εξετάσετε τα διαλαμβανό-
μενα στην εν λόγω ένσταση και να ενημερώσετε
σχετικά τους ενδιαφερόμενους και την υπηρεσίας
μας. Συγκεκριμένα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε
αν ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 154 του
Π.Δ. 14/1999 (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομο-
θεσίας) καθ’ όσον αφορά την ενημέρωση των ενδια-
φερομένων»...

Αλλες τέσσερις ενστάσεις είχαν κατατεθεί κατευ-

θείαν στη Δημοτική Αρχή.

Oι ενιστάμενοι δεν γνώριζαν

τη συζήτηση στο Δ.Σ.

Το παράδοξο είναι ότι οι ενστάσεις στην Αποκεντρω-

μένη σημειώνουν ότι δεν έγινε ενημέρωση Συλλό-

γων, φορέων και κατοίκων και γι’ αυτό άλλωστε η

Αποκεντρωμένη την επέστρεψε.

Στη Δημοτική συνεδρίαση (25.6.18) όπου συζητήθη-

καν και απορρίφθηκαν οι ενστάσεις, κανένας από

τους ενιστάμενους δεν είχε ενημερωθεί ότι θα συ-

ζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως μας

διαβεβαίωσαν.

Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή με μια συνοπτική διαδικα-

σία, και ενοχλημένη θα έλεγα, απέρριψε τις ενστά-

σεις χωρίς να έχει ενεργήσει σε ευρεία

γνωστοποίηση των κατοίκων, χωρίς καν να ειδοποι-

ήσει τους ενιστάμενους, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι.

Στο εισηγητικό δε της υπηρεσίας του Δήμου, αιτιών-

ται ότι «ουδεμία τροποποίηση χρήσεων γης επέρχε-
ται με την εν λόγω απόφαση. Παρά μόνον
ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ο ν τ α ι οι ήδη επιτρεπόμενες και
υφιστάμενες χρήσεις γης, δηλαδή τα ήδη επιτρεπό-
μενα καταστήματα στις θέσεις οι οποίες έχουν ήδη
καθοριστεί με το ΦΕΚ 716Δ/1985».
σ.σ. μου θυμίζει η υπηρεσία την πολυγλωσσία των

μνημονιακών, που αλλάζουν ονομασία κάθε τόσο για

να μην καταλαβαίνει ο λαός τι του λένε (η τρόικα

έγινε θεσμοί, οι θεσμοί έγιναν εποπτεία κ.λπ).

Δηλαδή ποια εξειδίκευση γίνεται για πράδειγμα, στο

Γυμναστήριο επί της Βασ. Παύλου; 

Αντιγράφοντας από τα πρακτικά της συνεδρίασης

εκείνης (18/12/2017) δια στόματος δημάρχου Γρ.

Κωνσταντέλλου: «δραττόμεθα της ευκαιρίας να πάμε

εμείς να προσδιορίσουμε με δική μας ρύθμιση, τα

οποία είναι μόνο τα υφιστάμενα, δεν προσθέτουμε

καμμία νέα χρήση, τις υφιστάμενες οι οποίες βρί-

σκονται υπ’ ατμόν (σ.σ. τα παράνομα δηλαδή), παρα-

δείγματος χάριν σήμερα υπάρχει ένα γυμναστήριο

στην περιοχή, όχι τρία, ένα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή

διαδικασία όπου αυτό το ένα γυμναστήριο, βρίσκεται

στη διαδικασία να κλείσει από την Περιφέρεια, γιατί

δεν προβλέπεται. 

σ.σ. τώρα, εφόσον περάσει η αλλαγή χρήσης  θα

...προβλέπεται. 

Και όπως επεσήμανε ένας εκ των ενισταμένων, ο Κώ-

στας Δούκας, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που του έδω-

σαν το λόγο, αλλά κόντεψε να του έρθει εγκεφαλικό

από τις αλλεπάλληλες αιχμηρές παρεμβάσεις του δη-

μάρχου: «Η δικαιολογία ότι έτσι νομιμοποιούνται οι
παράνομες εμπορικές χρήσεις της Βασ. Παύλου  είναι
αφελής έως ανήθικη. Πού ακούστηκε να θες να νομι-
μοποιήσεις σούπερ μάρκετ με άδεια ψητοπωλείου
πουλερικών ή γυμναστήριο με παράνομη άδεια μη
επιτρεπόμενης χρήσης και επιπλέον 600 τμ αυθαίρε-
της δόμησης ή κλείσιμο πιλοτίς ή μετατροπή μη δο-
μούμενων οικοπέδων σε δομήσιμα ή παλαιότερα
κατάργηση οδών και προσκύρωση τεράστιων οικοπέ-
δων κλπ κλπ».

Ο δήμαρχος κατέληξε: «Είναι μία επί τα βελτίω εξέ-
λιξη και όχι επί τα χείρω. απλά και μόνο επειδή το
θέμα των χρήσεων γης για ένα μεγάλο σημείο δι-
καίως έχει δαιμονοποιηθεί γίνεται μια συστηματικό-
τατη εκμετάλλευση και προσπάθεια τρόμου και
φοβίας στον κόσμο. Είναι λάθος».

Δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.

Για να δούμε όμως, ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του

αρθ. 154 του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.)

14/1999, που τους ρωτάει η Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση;

Αντιγράφουμε: «5. Καμία τροποποίηση εγκεκριμένου

σχεδίου δεν πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην

αρμόδια αρχή αν δεν δικαιολογείται από κάποια κοινή

ανάγκη. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει πάν-

τοτε να ενημερώνονται όταν πρόκειται για μικρής

έκτασης εντοπισμένες τροποποιήσεις και δυσδικαιο-

λόγητες από την παραπάνω άποψη (δηλαδή μετατό-

πιση ή κατάργηση οδού, διάνοιξη οδού σε οικοδομικό

τετράγωνο κ.τ.λ.). Για το λόγο αυτό πρέπει να κα-

λούνται από το δήμο ή την κοινότητα σύμφωνα με τις

σχετικές για την κοινοποίηση διατάξεις του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, και να βεβαιώνεται υπεύθυνα

από το δήμο ή την κοινότητα η πρόσκληση όλων

αυτών.

Εκτός από την πρόσκληση αυτή, επιβάλλεται να δη-

μοσιευθεί η τροποποίηση που μελετάται δύο συνεχό-

μενες φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες».

Κοιτώντας πίσω, τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής,

πιστεύουμε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες του

Προεδρικού διατάγματος που επικαλούνται και οι

υπηρεσίες του Δήμου.

«Τα τραπεζοκαθίσματα είναι μέσα στην πρασιά του.
Δεν έλαβε καμία άδεια από το Δήμο.Τώρα για το θέμα
της μουσικής και των μουσικών οργάνων υπάρχει μία
κανονιστική στο Δήμο που νομίζω ότι επιβάλλει μέχρι
μία συγκεκριμένη ώρα, που προφανώς δεν το τηρεί ο
συγκεκριμένος», ήταν η απάντηση της διευθύντριας

της Πολεοδομίας Π. Ηλιοπούλου, σε κάτοικο που τα-

λαιπωρείται από το μπαρ - κάβα, που βρίσκεται στο

ισόγειο του κτηρίου!

Παραμένουμε με την απορία· κατάστημα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος, που βγάζει τραπεζοκαθίσματα

στο πεζοδρόμιο (πρασιά) και παίζει μουσική μέχρι τις

2 και τα μεσάνυχτα, δεν παίρνει άδεια;;;

――――――――

Να παραμείνει στο Ελληνικό

το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ
Ψήφισμα να μείνουν στο Ελληνικό οι εγκαταστάσεις

του ΟΑΣΑ, πρότεινε ο δήμαρχος να εκδόσουν, μετά

από αίτημα του συνδικαλιστικού φορέα των εργαζο-

μένων του ΟΑΣΑ ή να δοθεί χρόνος έως ότου βρεθεί

κατάλληλος χώρος  στην ευρύτερη περιοχή.

«Αβάντα σε συνδικαλιστικό φορέα» τη χαρακτήρισε

ο Δημ. Δαβάκης, γιατί όπως δήλωσε, από πληροφο-

ρίες που άντλησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο

Γιάννη Σκουμπούρη, το αμαξοστάσιο ήδη έχει μετα-

φερθεί.

«Τα αυτοκίνητα της νοτιοανατολικής Αττικής δεν
μπορεί να πηγαίνουν στη Δυτική. Ολες οι υποδομές
που βρίσκονται στο Ελληνικό και εξυπηρετούν την
περιοχή πρέπει να παραμείνουν εκεί», πρότεινε ο Θ.

Ματόπουλος.

«Εχουν κοπεί ήδη 19 δρομολόγια. Το αν επηρεάζει
το δήμο μας, σαφώς και επηρεάζει. Μιλάμε για 800
εργαζόμενους και 450 οχήματα. Είναι ο βασικός πυ-
λώνας μεταφορών στο λεκανοπέδιο και είναι εκ των
ουκ άνευ να του ζητάνε να φύγει χωρίς να έχουν
προβλέψει πού θα πάει», επεσήμανε ο Κώστας Πα-

σακυριάκος.  

Αννα Μπουζιάνη

Απορρίφθηκαν ενστάσεις κατοίκων 

για αλλαγή χρήσεων γης 

στο κέντρο της Βούλας
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«Ο ένας που στέκει μόνος» 
Χρ. Χριστόπουλος, δοκίμιο 2004  

Η δημόσια πρόκληση του Ροΐδη στα 40 χρόνια της λογο-

τεχνικής  γραφής του (1860-1904 ) έχει ταυτιστεί με το

μυθιστόρημά του, “Η Πάπισσα Ιωάννα”. 

Ο Ροΐδης όμως συν τοις άλλοις πλην σε ήσσονα αποτί-

μηση, έγραψε και διήγημα,  και ως δε κριτικός δηκτικά

έψεξε τα καθιερωμένα. Έγραψε  σε δική του καθα-

ρεύουσα καίτοι ο ίδιος εδήλωνε θιασώτης “της δημοτικής

ως της μόνης γλώσσης” κατάλληλης για την έκφραση

των αισθημάτων του λαού. 

Ο Ροΐδης,  γράφει χωρίς καμιά ιδιαίτερη φαντασία,  σχο-

λιάζουν  οι κριτικοί του. Γράφει όμως  ερεθιστικά για να

προκαλέσει και προσκαλέσει σε ανάγνωση τον πολίτη,

που βιώνει σε ανία τον συντηρητισμό της  κοινωνίας του. 

Στην “Πάπισσα Ιωάννα”, στο  μεσαιωνικής υφής τού 9ου

αιώνα αφηγηματικό του  μυθιστόρημα και με τις πολλές

σημειώσεις και ιστορικές αναφορές του, έγινε αυτόκλη-

τος απολογητής τών δικαιωμάτων της γυναίκας.  Διακή-

ρυξε εν ολίγοις το “γιατί όχι και οι γυναίκες”.  

Μίλησε για την “Ιωάννα” μια γυναίκα φιλόδοξη  που κα-

τάφερε να ενταχθεί ως άνδρας  στο μοναχικό σχήμα, να

διαπρέψει ως κληρικός πατήρ  Ιωάννης  τής δυτικής εκ-

κλησίας και χάριν στις θεολογικές του γνώσεις τελικά να

καθίσει θριαμβικά στον θρόνο, ως πάπας  Ιωάννης Η’.  Και

από εκεί  πια θρονιασμένη, να ερωτευτεί ένα θαλαμηπόλο

και  “εν μέση και πλήθουσα λιτανεία,  αιφνίδια  να γεννή-

σει” και να πεθάνει τραγικά και γελοία διεκδικώντας αυτό

που προείπα: “το γιατί  το  όχι για τις  γυναίκες’’. Και  έτσι

αφού χειροκροτήθηκε  από το κίνημα  της γυναικείας χει-

ραφέτησης  επέσυρε και  την μήνι  τής Παπικής Εκκλη-

σίας. Και επειδή έμμεσα ως χριστιανική παίρνει και  η

Ελληνική  Ορθόδοξη Εκκλησία μέρος στο συμπάσχουσα

και θέλουσα να ισχυροποιηθεί εν τη Ενώσει, με αφορισμό

εξοβέλισε τον Ροΐδη  και   τελικά  τον καταράστηκε. (Εκ-

κλησιαστική εγκύκλιος: 5688/5733) 

Ιστορικά δε, ίσως αυτή να είναι και η μοναδική  επίτευξη

μιας εν ομοφωνία  έμπρακτης συνένωσης των δύο μεγά-

λων  Εκκλησιών τής χριστιανικής θρησκείας. 

Είχε όμως σαν αφορμή το όχι “όχι της στην επιλογή τού
ελεύθερου πνεύματος”, στο “υπέρ της” στον  προστατευ-

τικό σκοταδισμό και στην άρνησή της για προσέγγιση σε

μια εξελικτικά  πολιτισμική συμπεριφορά,  όπου εν κυ-

ριαρχία  διαπρέπει το δικαίωμα  τής αμφισβήτησης. 

Αφορμή για να γράψει την “Πάπισσα  Ιωάννα” υπήρξε κά-

ποιος   σχετικός εριστικός διάλογος μεταξύ παπικών και

ριζοσπαστών δημοσιογράφων, που κάποτε είχε άθελά

του παρακολουθήσει μέσα στο ελληνικό προξενείο της

Γένοβας. Το πράγμα φαίνεται ότι τότε είχε λάβει και με-

γάλη έκταση τουλάχιστον από τους βυζαντινούς αν κρίνει

κανείς   από την επιστολή διαμαρτυρίας που είχε στείλει

ο  πάπας Λέων Θ΄  (11ος αι.) στον πατριάρχη τής Κων-

σταντινούπολης Μιχαήλ Κηρουλάριο: «Διστάζω να πι-
στέψω την διαδοθείσαν φήμην, καθ ήν μη αρκούμενοι να
αναβιβάζητε ευνούχους εις τον παπικόν θρόνον  προεγ-
χειρίσατε και γυναίκα».   
Πάντως  σύμφωνα με την αφήγηση του κειμένου τού

Ροΐδη, η Ιωάννα παρουσιάζεται να είναι κόρη Άγγλου

ίσως και Γερμανού ιεραποστόλου. Η Ιωάννα νέα φαίνεται

να  κλείστηκε σε μοναστήρι γυναικών, όπου και γρήγορα

σχετίστηκε  με τον μοναχό Φρουμέντιο, που δεν ξέρω το

πώς και αυτός έτυχε να βρεθεί  εκεί...

Ο Φρουμέντιος θέλοντας να την κρατήσει  κοντά του, την

απήγαγε, την έντυσε ανδρικά, και μεταμφιεσμένη ως

άνδρα μοναχό, την έφερε στο μοναστήρι του, των Βενε-

δικτίνων της Φούλδας.  

Αλλά τελικά μετά 15 χρόνων ερωτικής συμβίωσης  μέσα

και έξω από το μοναστήρι, η Ιωάννα τον  βαρέθηκε και

ντυμένη πάντα μοναχός τον εγκαταλείπει.  Και ως αυτή

διετείνετο γιατί «η εσκωριασμένη ιδέα, ότι οι γυναίκες
πρέπει να έχωσι ένα μόνον εραστήν, ως οι όνοι έν μόνον
σάγμα, και οι λαοί ένα μόνον βασιλέα, καθιστά αυτόν (τον

εραστήν) σκεύος οχληρόν και δυσμετακόμιστον». Τον

εγκαταλείπει  λοιπόν, βάζει ρούχα  δυτικού παπά, και ως

κληρικός  συνεχίζει την περιπετειώδη καριέρα της.  

Φεύγοντας όμως αρχικά μαζί με τον Φρουμέντιο από το

μοναστήρι, έζησαν  και   κάποιες περιπέτειες. Σε κάποια

στιγμή  του φευγιού τους,  «ο Φρουμέντιος απέκαμεν εκ
της οδοιπορίας και ενώ υπό σκιάν γηραιάς δρυός ανε-
παύετο το ζεύγος  επί των ερωτικών δαφνών του»,  ξαφ-

νικά τους πλησιάζουν δυο νεαρές γυναίκες

αλυσοδεμένες και  ολόγυμνες, μακιγιαρισμένες αισθη-

σιακά, και με μακριά αχτένιστα  μαλλιά...    

«Αυταί ήσαν αμαρτωλαί  κανονισθείσαι υπό του πνευμα-
τικού να υπάγωσι γυμναί και αλυσόδετοι εις προσκήνυσιν
του τάφου του αγίου Μαρκελίνου, ίνα εξαγοράσωσι τας
αμαρτίας των.  Ήτο θέρος και η παραδεισία στολή των, το
επέτρεπε. Εγνώριζον ότι η πρόψαυσις των λειψάνων
έμελλε με τ’ ολίγον να αποπλύνει αυτών πάσαν  κηλίδα
αμαρτίας, διό ουδόλως συνεστέλοντο να πολλαπλασιά-
ζωσι καθ’ οδόν τας αμαρτίας  των, ζητούσαι φιλοξενίαν
παρά των χωρικών και ελέη παρά των οδοιπόρων, αντα-
μείβουσαι δια τού νομίσματος εκείνου» τού τοίς πάσι

γνωστού. «Η δε αδάμειος αυτών ενδυμασία καθιστούσε
συνεχείς και προχείρους τας τοιαύτας συναλλαγάς. Αι
δύο λοιπόν προσκυνήτριαι, επικαλούμεναι επ΄ ανταλλάγ-
ματι της ηδονής ολίγα δηνάρια  τους πλησίασαν γα να
τους ανοίξουν τας πύλας της επίγειας βασιλείας.  Πλην
ο  μοναχός Φρουμέντιος που μονογαμικά αγαπούσε  σφό-
δρα, εξοργισθείς  με αηδία  έλυσε  και “δια του σχοινίου
της ζώνης του”, τις απώθησεν.» 

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης  (1835-1904) κρατούσε από  πατέρα

χιακής καταγωγής, αλλά ο ίδιος είχε  γεννηθεί στην Σύρο.

Σπούδασε σε Γένοβα και Βερολίνο φιλολογία και φιλοσο-

φία και γενικά  βίωσε τον τελευταίο απόηχο του διαφω-

τισμού  και τον θετικισμό του Ρενάν,  ιδεολογίες που

ασμένως μετέφερε και στην Ελλάδα.  

Από το 1862 τον βρίσκομε στην κοσμική Αθήνα. Να   διά-

γει άσωτο βίο με άλογα χορούς, σπαθιά,  διασκέδαση

αχαλίνωτη και χαλαρότητες,  που τον σπρώχνουν τελικά

σε οικονομική χρεοκοπία κατά την κρίση των “Λαυρεωτι-

κών’’. Για να επιζήσει με την  βοήθεια του Χαρίλαου Τρι-

κούπη  διορίζεται  ως έφορος στην Εθνική Βιβλιοθήκη,

όπου με την καυστική και ελεγκτική του στάση γίνεται

κάθε μέρα και πιο αντιπαθής. Οργανώνει ωστόσο και

πλουτίζει τη Βιβλιοθήκη με 1500 πολύτιμα έγραφα και  βι-

βλία. 

Η δεκαετία του 1880  για τον Ροΐδη είναι  μια δεκαετία

που γράφει τη πιο δραματική περίοδο της ζωής του.  Είναι

ήδη 48 χρονών. Είναι οικονομικά βουτηγμένος στα χρέη.

Και από πάνω αναγκάζεται να συντηρεί και να περιποιεί-

ται την μητέρα του, την οποία  υπεραγαπά.  Η μητέρα του

όμως   είναι σχεδόν τυφλή και αυτό πρόσθετα τον κατα-

θλίβει.  Ο ίδιος πάλι από μικρός  μερικώς στερείται της

ακοής του  και αυτό τοον βασανίζει αλλά και προκαλεί

μειωτικά γι’ αυτόν σχόλια. Και ήδη το πεπρωμένο της μοί-

ρας του,  τον κατατρύχει με μια κατάθλιψη και εσω-

στρεφή απομόνωση.  Το 1884 τα πράγματα

χειροτερεύουν. Αυτοκτονεί  ο αδελφός  του, που  ζει στο

Παρίσι. Τον θάνατό του τον κρύβει από την μητέρα του.

Και για να την αποκοιμίσει ο Ροΐδης της διαβάζει  δήθεν

επιστολές του  από το Παρίσι,  που όμως  έχει γράψει ο

ίδιος.  Το 1885  τον τραυματίζει άσχημα  λένε μια άμαξα

ίσως και κάρο.  Οι περαστικοί τον βγάζουν κάτω από τις

ρόδες με σπασμένη την γνάθο του.  Σε ένα φαρμακείο οι

πρώτες βοήθειες και μετά σε κλινική για θεραπεία.  Τα

πράγματα όμως δεν πηγαίνουν καλά. Ο Ροϊδης άλαλος

από τον πόνο και το στραβοκόλλημα, δέχεται για διόρ-

θωση από άλλο γιατρό,  μια δεύτερη πιο οδυνηρή επέμ-

βαση. Σπάσιμο από τον γιατρό και  από την αρχή η

ανάταξη. Πονά μέρα νύχτα.  Τώρα μισεί περισσότερο

τους πάντες.  Όλοι του φταίνε  και προ παντός η ίδια  του

η ζωή.  «Ησχυνόμην να ανήκω εις το μωρόν και τρισά-
θλιον ανθρώπινον γένος».
Παρόλα ταύτα το πνεύμα του, ξεκάθαρο  σε διηγήματα

στηλιτεύει πιο έντονα την ανθρώπινη συμβατικότητα. 

Απόσπασμα από  τον “Μονόλογο ευαισθήτου συζύγου”:

«Όταν με επλησίασαν να με πλακώσουν και  να με κου-
ράζουν οι διασκεδάσεις και να μ’ ενοχλούν οι ρευματισμοί
και τα γεράματα, ησθάνθην την ανάγκην να δω ένα σπι-
τικόν και μια γυναίκα δική μου να με περιποιείται. Καθώς
ως πάς άλλος αγαπώ και εγώ τις εύμορφες και πλούσιος
καθώς είμαι, εύκολον ήταν να εύρω ένα νόστιμο κορίτσι
αν δεν εζητούσα προίκα…. Η ιδέα ότι θα με επήρεν για
τα επτά μου σπίτια  με κατέτρυχεν.  Με  αυτήν την ανυ-
πόφορον υποψίαν  με έκανε να θυσιαστώ και να πάρω
πλουσίαν ασχημομούραν».
Στο “Μοιχαλίδες και εταίρες” το σκηνικό γυροφέρνει στον

θεματικό άξονα της απιστίας και μοιχείας.

Διαβάζω επιλεκτικά: «Αληθές είναι ότι υπέφερα πολύ,
όταν συχνά την έβλεπα να τρίβει τους ώμους της εις τας
χρυσάς επωμίδας ναυτικού και να αποσύρεται μαζί του
εις μίαν γωνίαν και επί πολλήν ώραν να κρυφομιλεί  όπι-
σθεν του ριπιδίου της και ακόμη μετά την επιστροφήν της
χαρούμενη (και αναισχύντως) να με φιλεί και να μού
λέγει   “καλήν σου  νύκτα”. Απηλλάχθην όμως αυτών των
ερωτημάτων που  μού είχον γεννηθεί, άμα έφθασα να εν-
νοήσω πόσον συντελούσιν ταύτα προς κορύφωσιν της
ηδυπαθείας… Και κάπως αχάριστον θα ήτο να παραπο-
νεθώ κατά της γυναικός μου, διότι έπραττεν ακριβώς ως
έπρεπε να πράττει δια να καταστήσει γλυκύτερα τα φιλή-
ματά της μαζί μου. Διότι αν είχα καθ’  ημέραν μίαν  (τυπι-
κήν) σύζυγον, δεν θα είχα εκ διαλείμματων  εκτάκτου
ποιότητος μίαν (τρυφεράν) ερωμένην!»  
Και πιο κάτω από το ίδιο αφήγημα: «Άλλως εις τον δια-
πράξαντα την ανοησίαν δια  γυναίκα  να  υποφέρει, δεν
απομένει άλλο να πράξει  παρά να χωρισθή αυτής αυθη-
μερόν ή να υπάγη να πέση εις την θάλασαν με πετραν εις
τον λαιμόν  του», και εγώ ούτε το ένα ούτε το άλλο θα

επέλεγα.  

Αυτά λοιπόν για σήμερα και καλό καλοκαίρι.
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Κάθε στοιχείο της φύσης, αποτελείται από μικρά άτμητα

σωματίδια, που διατηρούν τις χημικές ιδιότητες του στοι-

χείου και λέγονται «άτομα»!! Στην εικόνα απεικονίζεται

το άτομο ενός στοιχείου, που έχει στο κέντρο του, το

συμπαγή πυρήνα του, ο οποίος αποτελείται από θετικά

φορτισμένα πρωτόνια και ουδέτερα φορτισμένα νετρό-

νια (neutro=ουδέτερο), όπου και τα δύο μαζί ονομάζονται

«νουκλεόνια»  και προσδίδουν στο πυρήνα θετική φόρ-

τιση (γιατί έχει ο πυρήνας την φόρτιση μόνο των θετικών

πρωτονίων, αφού τα νετρόνια δεν έχουν ηλεκτρικό φορ-

τίο)!! Γύρω από τον πυρήνα κινούνται σε νεφελώδη πε-

ριοχή τα αρνητικά ηλεκτρόνια!!

Το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, επειδή ο αριθμός

των θετικών πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των αρ-

νητικών ηλεκτρονίων,  από τα οποία μπορούμε να αφαι-

ρέσουμε ή αντίθετα να προσθέσουμε ηλεκτρόνια σε

ειδικές περιπτώσεις, αλλά τότε το άτομο θα χάσει την

ηλεκτρική του ουδετερότητα και θα γίνει ή θετικό ή αρ-

νητικό και τότε θα το  ονομάσουμε  «ιόν»!!

Όταν ένα ιόν έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορίο, ονομάζεται

«ανιόν» (πλθ. Ανιόντα),  ενώ  όταν  έχει θετικό ηλεκτρικό

φορτίο, ονομάζεται  «κατιόν» (πλθ. Κατιόντα)!!!

Η διαδικασία αυτή λέγεται «ιονισμός» ή «χημική διά-

σταση» και χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές !!!

Η πρόοδος της επιστήμης απέδειξε ότι τα σωματίδια του

ατόμου μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα υποατο-

μικά σωματίδια  με τα οποία ασχολείται ο κλάδος της Φυ-

σικής που λέγεται «Σωματιδιακή φυσική ή φυσική

στοιχειωδών σωματιδίων» και συνδέεται σημαντικά με

την σύγχρονη κοσμολογία καθώς  δίνει πολλές πληρο-

φορίες για την γέννηση και την εξέλιξη του Σύμπαντος!!

Το εσωτερικό των πρωτονίων και νετρονίων, τα οποία

βρίσκονται στο πυρήνα,  αποτελείται από τους βασικούς

τύπους των στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης,  τα οποία

ονομάστηκαν   «κ ο υ ά ρ κ» και αυτά  δεν διασπώνται σε

μικρότερα κομμάτια και αποτελούν τους  θεμελιώδεις δο-

μικούς  λίθους της ύλης και χωρίζονται σε δύο τύπους:

τα άνω (up) και τα κάτω (down) κουάρκ!!  Ισάριθμα με τα

κουάρκ είναι και τα αντί-κουάρκ, στοιχειώδη σωμάτια της

«αντιύλης»!!

Μετά από πολλά πειράματα αποδείχθηκε  ότι τα δομικά

υλικά που έχουν χτίσει τον κόσμο είναι τέσσερα και αυτά

είναι το άνω και κάτω κουάρκ, το ηλεκτρόνιο και ακόμα

ένα πολύ παράξενο σωματίδιο που λέγεται «ν ε τ ρ ί ν ο »,

το οποίο εμφανίζεται σαν προϊόν της διάσπασης του νε-

τρονίου!!   Το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο ονομάζονται

«λεπτόνια»!!

Τα παραπάνω τέσσερα σωματίδια που σχηματίζουν την

ύλη όλου του Κόσμου, θα μπορούσαμε να τα παραλλη-

λίσουμε με την ιερά τετρακτύ των Πυθαγορείων!!!  

Οι επιστήμονες τα ονόμασαν σωματίδια  1ης γενιάς,

ενώ εμφανίζονται και άλλα σωματίδια, τα οποία έχουν

εκπληκτικές ομοιότητες με τα προαναφερθέντα και  τα

ονόμασαν σωματίδια 2ης γενιάς και κάνουν λόγο και για

σωματίδια 3ης γενιάς τα οποία είναι λίγο πιο βαριά!!  

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τις τρείς αυτές  γε-

νιές των δομικών υλικών που έχτισαν τον κόσμο,  με την

τριαδική υπόσταση του Θεού, που είναι η δημιουργός δύ-

ναμη του Σύμπαντος, την οποία συμβόλιζαν οι Έλληνες

με το Δελφικό  γράμμα Ε,  που σημαίνει «αιώνιο φως»

και απεικόνιζε τον ένα και μοναδικό  Θεό,  και από το ίδιο

γράμμα προέρχεται το όνομα ΕΛΛΑΣ  και τα παράγωγά

του!!!

Συνολικά 12 σωματίδια (όσοι και οι Θεοί του Ολύμπου),

αποτελούν τους βασικούς δομικούς λίθους του Σύμπαν-

τος από τη  γέννησή του μέχρι σήμερα, αλλά  σε κάθε

σωματίδιο έδειξαν τα πειράματα ότι αντιστοιχεί και άλλο

ένα με ίδια μάζα και αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, που λέ-

γεται «αντισωματίδιο»  και έτσι έχουμε διπλάσιο αριθμό

σωματιδίων σύμφωνα με την σύγχρονη θεωρία του μι-

κρόκοσμου  της «κβαντομηχανικής και έτσι είναι 24 τα

σωματίδια,  όσα και τα γράμματα του ελληνικού αλφα-

βήτου!!

Η ατομική δομή της ύλης, ξεκίνησε σαν φιλοσοφική

ιδέα, από τους Έλληνες φιλοσόφους Λεύκιππο και Δη-

μόκριτο, το 4ο αι. π.Χ. οι οποίοι ανέφεραν στη θεωρία

τους, ότι η ύλη αποτελείται από μικρά σωματίδια που δεν

τέμνονται (= δεν κόπτονται) και γι αυτό τα ονόμασαν

«άτομα», βάζοντας έτσι τις βάσεις στην ατομική φυσική,

όπως έβαλαν και άλλοι  Έλληνες τις βάσεις στις περισ-

σότερες σύγχρονες επιστήμες, κάτι που δεν παρατηρεί-

ται σε άλλους λαούς εκείνης της εποχής, εκτός αν ήταν

οι λαοί ελληνικής καταγωγής, δηλαδή Έλληνες, όπως οι

Σουμέριοι που ήταν άριστοι μαθηματικοί και αστρονόμοι

ή οι Φοίνικες που ήταν άριστοι ταξιδευτές όλων των πε-

λάγων και απόγονοι των Πελασγών των προγόνων των

Ελλήνων και μετά πολλές χιλιετίες σφετερίστηκαν το

όνομά τους κάποιοι νομαδικοί λαοί, ένα φαινόμενο που

το αντιμετωπίζει και σήμερα η Ελλάδα από σλαβικό λαό

που ισχυρίζεται ότι έχει πρόγονο τον Έλληνα Μ. Αλέξαν-

δρο,  ο οποίος είχε πεθάνει 900 χρόνια πριν εμφανιστεί

αυτός ο λαός στην περιοχή, καταπατώντας  ελληνικά

εδάφη, επωφελούμενος  την σκλαβιά της Ελλάδας από

την Οθωμανική  κατοχή!!

Όλοι οι επιστήμονες από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα,

με θεμέλιο τις γνώσεις που  αποκόμισαν από την μελέτη

των ελληνικών συγγραμμάτων, από τα οποία μόνο το

3,5% διασώθηκε  από τις λεηλασίες, κλοπές και εμπρη-

σμούς, από τότε που  ο ελληνισμός έχασε την ελευθερία

του, διαμόρφωσαν  και διατύπωσαν τις δικές τους επι-

στημονικές απόψεις, συνήθως μέσα από αντιπαραθέσεις,

αντιπαλότητες και συγκρούσεις!!

Μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν παγκο-

σμίως τα πειράματα των «νετρίνο», στο CERN (κέντρο

πυρηνικών ερευνών  της  Ευρώπης,   με ειδίκευση στη

σωματιδιακή φυσική)  που βρίσκεται στη Γενεύη και ένα

συγκεκριμένο πείραμα που έγινε  στο τούνελ της Ιταλι-

κής τοποθεσίας  Gran Sasso,  που του έδωσαν την ονο-

μασία ΟΠΕΡΑ, το οποίο κράτησε τρία χρόνια και

ασχολήθηκε με τη  μέτρηση της ταχύτητας των «νε-

τρίνο», η οποία αν αποδειχθεί τελικά ότι  είναι μεγαλύ-

τερη από την ταχύτητα του φωτός που είναι c=300.000

χλμ το δευτερόλεπτο, τότε θα αλλάξουν όλα τα μέχρι

τώρα επιστημονικά δεδομένα, πάνω στα οποία στηρίζον-

ται  οι νόμοι της Φυσικής και ίσως υπάρξει μια καινούργια

αυγή γι’ αυτή την επιστήμη, που πρόσφατα μας έδωσε

πληροφορίες  για τα υλικά που έχτισαν τον κόσμο!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Stop Soros”

Mε νομοσχέδιο που αποκαλείται «Stop Soros» πάει

προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, η ποι-

νικοποίηση κάθε προσφορά βοήθειας σε παράνομο

μετανάστη που ζητάει άσυλο από μεμονωμένα πρό-

σωπα ή ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όποιος βοηθάει παράνο-

μους μετανάστες, που θέλουν να παραμείνουν στην

Ουγγαρία, αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης. Επίσης,

η Βουλή καλείται να ψηφίσει τροπολογία με την

οποία απαγορεύει σε «αλλοδαπό πληθυσμό» να εγ-

κατασταθεί στην Ουγγαρία!
Το επέβαλε και μετά το απέσυρε...

2.300 παιδάκια πήραν απ’ τις οικογένειές τους και τα

έκλεισαν σε “κλουβιά” (Κέντρα κράτησης) στις ΗΠΑ.

Παιδιά μεταναστών που πατάνε το πόδι τους στις

ΗΠΑ. Είναι το νέο, αρρωστημένο πολιτικό παιχνίδι

του Τραμπ, το οποίο - κάτω από την παγκόσμια κατα-

κραυγή - το απέσυρε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε

εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει ότι θα μένουν

ενωμένες οι οικογένειες, που περνούν παράνομα τα

νότια σύνορα των ΗΠΑ, καθώς θα αναμένουν την εξέ-

ταση του φακέλου τους από τις Αρχές, σημειώνοντας

παράλληλα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δείχνει μη-

δενική ανοχή στην παράνομη μετανάστευση. 

Απ’ την άλλη καράβι γεμάτο πρόσφυγες ψάχνει να

βρει λιμάνι...

Η φτώχεια φέρνει φασισμό; ή υπάρχει κατεύθυνση!!

Τα υλικά που έχτισαν τον κόσμο

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ωστόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και ο Οργα-

νισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης

έχουν επικρίνει το νομοσχέδιο ως αυθαίρετο και αό-

ριστο και θεωρούν ότι παραβιάζει το ευρωπαϊκό δί-

καιο, αλλά τα αυτιά του πρωθυπουργού της

Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δεν ακούνε...
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Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παραπλανητικός 

διαγωνισμός 

στο Facebook

Μετά την Σκλαβενίτης και την ΑΒ Βασιλόπουλος η Κω-

τσόβολος είναι η νέα εταιρεία «δόλωμα» που χρησιμο-

ποιούν επιτήδειοι για να «ψαρέψουν» τα ανυποψίαστα

θύματα τους.

Ετσι κυκλοφορεί χορηγούμενη ανάρτηση (sponsored

post) στη σελίδα Facebook, που οδηγεί σε ψεύτικη προ-

ωθητική ενέργεια με δωροεπιταγές σε παραπλανητικό

site (www.kotsovolos.site) που ΔΕΝ έχει διοργανωθεί

από την εταιρεία Κωτσόβολος.

Η εταιρεία Κωτσόβολος ενημερώνει ότι οποιαδήποτε προ-

ωθητική ενέργεια ή διαγωνισμό τρέχει, φιλοξενείται απο-

κλειστικά από τα επίσημα κανάλια (www.kotsovolos.gr,

www.facebook.com/kotsovolos).

Για τη συμμετοχή σας σε επίσημη προωθητική ενέργεια

ή διαγωνισμό της εταιρείας ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να σας

ζητηθεί να καταχωρήσετε το pin του κινητού σας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια οδηγεί σε συνδρομητική υπη-

ρεσία αποστολής sms που επιφέρουν χρεώσεις στο χρή-

στη. Γι’ αυτό, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι

σε phising ενέργειες και να ελέγχετε πάντα τη διεύ-

θυνση του site ή της σελίδας Facebook.

Με απόφαση του  υπουργού Παιδείας

μπαίνει «στοπ» στη χρήση κινητών

στα σχολεία. 

Με νέες οδηγίες απαγορεύει οποιαδή-

ποτε ηλεκτρονική συσκευή. 

Με εγκύκλιο προς τις σχολικές μονά-

δες δίνει κατευθύνσεις:

― Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να

έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέ-

φωνα εντός του σχολικού χώρου.

― Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να

έχουν στην κατοχή τους, εκτός από

κινητά τηλέφωνα, και οποιαδήποτε

άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι

που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας

εικόνας και ήχου εντός του σχολικού

χώρου.

― Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να

αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογρα-

φιών και βίντεο με μαθητές στους δι-

κτυακούς τόπους των σχολικών

μονάδων.

Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου

2 στοιχ. α ́ του ν. 2472/1997, στο

μέτρο που από αυτές δύνανται να

προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα

υποκείμενα των δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου

νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέ-

πεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε

ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού

τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δρα-

στηριότητες της σχολικής ζωής) δε-

δομένων προσωπικού χαρακτήρα

επιτρέπεται μόνον όταν το υποκεί-

μενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες

των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει

τη συγκατάθεσή του.

― Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουρ-

γία καμερών ασφαλείας στους σχολι-

κούς χώρους κατά τη διάρκεια

λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα

και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/ 2274/

31.3.2011  (ΦΕΚ 548/τ. Β ́ /7-4-2011)

οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδο-

μένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ει-

δικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που

ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουρ-

γίας του συστήματος θα πρέπει να

αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετι-

κές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι

ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές

και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότη-

τας ότι κατά τη διάρκεια της παρου-

σίας τους στο σχολείο δεν

παρακολουθούνται.

Χρήσιμο υλικό που αφορά στην

ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο

και στην προστασία των προσωπικών

δεδομένων  των μαθητών μπορείτε να

βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του

Πανελλήνιου Σχολικού  Δικτύου

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»:  

http://internet-safety.sch.gr/)

πηγή: https://www.safer-internet.gr

Απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία 

και ανάρτηση φωτογραφιών από σχολικές εκδηλώσεις

Το Energy Observer, το πρώτο ενεργει-

ακά αυτόνομο σκάφος στον κόσμο με

μηδενική έκκληση αερίων του θερμο-

κηπίου, το οποίο διαπλέει αυτές τις

ημέρες το Αιγαίο, ενώνει τις δυνάμεις

του με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προ-

στασίας Αρχιπέλαγος, με

στόχο να συμβάλλει στις προ-

σπάθειες προστασίας της θα-

λάσσιας ζωής. Το σκάφος αυτό

που κινείται με υδρογόνο, έχει

τη δυνατότητα να παράξει και

να αποθηκεύσει το δικό του

υδρογόνο, υδρολύοντας το θα-

λασσινό νερό, χρησιμοποιών-

τας την ενέργεια από τριών

τύπων φωτοβολταϊκά.

Από το 2017 το Energy Ob-

server έχει ξεκινήσει τη δική

του οδύσσεια που θα διαρκέσει έξι

χρόνια, καθώς θα επισκεφθεί συνολικά

101 λιμάνια σε 50 χώρες και σε 5 ηπεί-

ρους. Διαπλέοντας τις θάλασσες και

τους ωκεανούς του κόσμου, αποδει-

κνύει στην πράξη ότι η απεξάρτησή

μας από τα ορυκτά καύσιμα είναι εφι-

κτή.

Με στόχο την κοινή δράση για την

προστασία των θαλασσών και των

ωκεανών, το πλήρωμα του Energy Ob-

server, ενώνει τις δυνάμεις του με το

Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Έπειτα από

πολύμηνη προεργασία, οι ερευνητές

μας εκπαίδευσαν το πλήρωμα του En-

ergy Observer στο ανατολικό Αιγαίο. Η

εκπαίδευση επικεντρώθηκε στα πρω-

τόκολλα συλλογής δεδομένων, έτσι

ώστε στα χιλιάδες μίλια που θα διανύ-

σουν ανά τον πλανήτη τα επόμενα 5

χρόνια, να συλλέγουν και περιβαλλον-

τικά στοιχεία όπως αυτά που σχετίζον-

ται με την εκτίμηση της ρύπανσης από

πλαστικά, αλλά και τις αλλαγές των

θαλασσών μας ως αποτέλεσμα της

κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπι-

νης επίδρασης.  Ο μεγάλος όγκος δε-

δομένων που θα συγκεντρωθεί, έπειτα

από επεξεργασία από τους ερευνητές

του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος θα είναι

διαθέσιμος στην παγκόσμια επιστημο-

νική κοινότητα.

Ελπίζουμε ότι τα πλοία του μέλλον-

τος θα έχουν ένα περιβαλλοντικό απο-

τύπωμα αντίστοιχο με αυτό του

Energy Observer. Σε μία εποχή που

όλοι μιλάμε για το περιβάλλον αλλά

τελικά κάνουμε πολύ λίγα για αυτό,

πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση σε

όλους μας ότι οι θάλασσες δεν αποτε-

λούν έναν ανεξάντλητο πόρο προς

πολλαπλή ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Η αλλαγή νοοτροπίας και ο περιορι-

σμός του αποτυπώματος μας στις θά-

λασσες και το περιβάλλον, αποτελεί

όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και

κοινή υποχρέωση όλων μας.

Αναστασία Μήλιου 
Διευθύντρια Έρευνας, Ινστιτούτο Θαλάσ-

σιας Προστασίας "Αρχιπέλαγος"

Energy Observer: το πρώτο ενεργειακά 

αυτόνομο σκάφος στον κόσμο 

Αυτή, μέχρι και
γραβάτα θα σε
βάλει να φορέσεις!
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Η εφημερίδα μας, έστειλε

τον εργολάβο!

Από την οδό Ελευθερίας, στα Πηγαδάκια της Βού-

λας, μας τηλεφώνησε αναγνώστρια για μια λακούβα

στο δρόμο, που βρίσκεται εκεί πάρα - πάρα πολύ

καιρό. Κάποιος εργολάβος έκανε τη δουλειά του και

άφησε το ...χάος, με κίνδυνο να πέσει μέσα αυτοκί-

νητο ή πεζός.

Η κυρία, όπως μας ενημέρωσε, έχει τηλεφωνήσει

πολλές φορές στο Δήμο 3Β, αλλά δεν βρήκε αντα-

πόκριση. Ετσι όπως μας εξήγησε, τους είπε ότι θα

πάρει την εφημερίδα. Και ω του θαύματος δύο ημέ-

ρες μετά που επισκεφθήκαμε το σημείο, η λακούβα

είχε κλείσει!

Μένει βέβαια βυθισμένο το πεζοδρόμιο με μεγάλο

κίνδυνο για τους πεζούς.

Αγαπητη Εβδομη

στο φύλλο σας υπ. αρ. 1039, στις στήλες επιστολές -

σχόλια, διάβασα επιστολή αναγνώστη, που επεσήμαινε

ότι η πλατεία της Βούλας χρειάζεται σηματοδότηση για

την ταχύτητα: «...μέσω της εγκρίτου εφημερίδα  σας,
προτείνεται   και καλείται ο Δήμος 3Β, σε συνεργασία
με την Τροχαία να αναρτήσει σε εμφανή σημεία τα ανα-
γκαία και απαραίτητα σήματα επιτρεπόμενης ταχύτη-
τας και ακόμη περισσότερο να προχωρήσει στην
εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής
υπερβολικής ταχύτητας, με συνέπεια την επιβολή  ανά-
λογου προστίμου».

Συμπληρωματικά λοιπόν με τον επιστολογράφο κύριο

Χρίστο Κοντοβουνίσιο, θα ηθελα να σας πληροφορησω

οτι κατα την εισοδο στην κεντρική πλατεια Βουλας και

γυρω στα 150 μέτρα υπάρχει μια (ευκρινεστατη), πινα-

κιδα που αναφερει το όριο ταχύτητας.

Σημειωτέον η πινακιδα ειναι ολίγον τι ξεθωριασμενη,

(μικρολεπτομέρειες) και ευρισκεται κοντά σε αλλες πι-

νακιδες. Ο λογος είναι να μπορουν οι οδηγοί να την

βλεπουν μετά ...δυσκολίας, κατι σαν το παιχνιδι του χα-

μενου θησαυρού.

Σας στελνω φωτογραφια της εν λογω  πινακιδας, ως

επισης σας στέλνω μια φωτογραφια αντιστοιχης πινα-

κιδας σε δρομο “υπανάπτυκτης” χωρας.  Βλεπετε καμια

διαφορά;;

Και κατι αλλο σχετικο με τις διαβασεις στην πλατεια

Βουλας. Εάν ψαξετε στο διαδίκτυο 3d pedestrian cross-

ing ή τρισδιάστατες διαβάσεις πεζων, θα δειτε ότι σε

χώρες οπως Αμερικη, Αυστραλια, Νεα Ζηλανδια, Ινδια,

Ισλανδια και Ελλάδα (στη Ναουσα!), εχουν αρχισει να

τις χρησιμοποιουν με αποτελεσμα να μειωνει ταχυτητα

ο οδηγος.

Γιάννης Tσόβολος

Σήμανση και σεβασμός στον πολιτη

“H Σποδός 
της Υπατίας”*

Γεώργιος. Δ. Πολυκράτης

Ένα ακόμη ποιητικό δράμα  “Η Σποδός

της Υπατίας” του Γ. Δ. Πολυκράτη, με

θαυμάσια πλοκή και «ανοιχτό» τέλος

για να μπορέσει ο αναγνώστης που

έχει «γευτεί» την «αμβροσία» του ποι-

ήματος να βγάλει το δικό του συμπέ-

ρασμα. 

Η τραγική πορεία της Υπατίας είναι

γνωστή σε όσους έχουν επαρκή παι-

δεία σε θέματα φιλοσοφικά ή ιστορικά.

Δίδασκε δημόσια Φιλοσοφία, Μαθημα-

τικά, Αστρονομία, Γεωμετρία.  

Οι φανατισμένοι χριστιανοί στην Αλε-

ξάνδρεια μια αποφράδα ημέρα την κα-

τέβασαν από το άρμα, την έγδυσαν,

την κομμάτιασαν, την κατέκοψαν με

στρείδια και τα ασπαίροντα ακόμη

μέλη της τα έρριξαν στην φωτιά μαζί

με τα έργα της. 

Ο συγγραφέας – ποιητής με επαρκή

γνώση του τραγικού θέματος κατανέ-

μει τους διαλόγους του στην Υπατία,

στον Κύριλλο τον Πατριάρχη Αλεξαν-

δρείας, στον Έξαρχο Ορέστη, σε δύο

ιερωμένους, σε δύο γυναίκες και σε

καλογήρους. 

Οι διάλογοι είναι φιλοσοφικά δομημέ-

νοι με τα κύρια πρόσωπα να ανταλ-

λάσσουν γνώμες και πεποιθήσεις που

π ρ ο ξ ε ν ο ύ ν

αγωνία, αλλά

και την ευα-

ρέσκεια της

γνώσης. Η

επιστήμη και

η θρησκεία

είναι αντίθε-

τες; Πέρασαν

αιώνες και

φωτ ισμένο ι

ιεράρχες και

επιστήμονες

γεφύρωσαν τις αντιθέσεις. Η Υπατία

αγιοποιήθηκε. Ο συγγραφέας είναι

γνώστης των πηγών. 

* έκδ.Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2015.

Κάτι άλλο.

Διάβασα σε άρθρο ότι μια ποιήτρια που

έγραφε αρκετά «άπρεπα»  ποιήματα

έζησε, λέει, τον 10ο π.Χ αιώνα.

Επεσήμανα – χωρίς να ονομάζω – ότι

τον  10ο αιώνα π.Χ δεν υπήρχε γραφή,

αλλά στους Μυκηναϊκούς χρόνους

υπήρχε η Γραμμική Γραφή Α’ και η

Γραμμική Γραφή Β’ (που αποκρυπτο-

γράφησε και διάβασε ο Μιχαήλ Βέν-

τρις) επομένως κατά τα φαινόμενα

ίσως έζησε τον 10ο μ.Χ αιώνα σε Ρω-

μαϊκούς χρόνους.  Επίσης τονίζω ότι

πρέπει να αρυόμεθα από γνήσιες

πηγές και όχι από βιβλιογραφίες. Αντί

της σιωπής, απάντησε ονομαστικώς με

χαρακτηρισμούς και προσβολές.  

Ευχαριστώ τον Βουλιώτη δάσκαλο,

που μου απήγγειλε,  όταν έμαθε τα γε-

γονότα, τον στίχο του Κωστή Παλαμά: 

Και τώρα κάθε που απαντήσαμε 
Την Υπατία την άτρομην Ιδέα 

την αστρομάτα 
Τη σφάζουμε, την χιλιοκομματιάζουμε 
Και – ω λύσσα – τα κομμάτια της 
Τα ρίχνουμε στην Στράτα

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών

Η Αλήθεια ως αναζήτηση

Η ειρήνη και η ευημερία των λαών δεν μπορεί να στηρίζε-

ται στο ψέμα. Η επίκληση αποδοχής  τού ψεύδους και συ-

ναίνεσης  χάριν της προόδου στην αγκαλιά της Μεγάλης

Μητέρας της Ε.Ε είναι παραπλάνηση σε μία ουτοπία, που

έχει στηθεί για να εξυπηρετήσει την νέα τάξη πραγμάτων

όπως αναφέρουν ευθαρσώς στους New York Times οι κ.κ.

George  και  Alexander Soros /www.nytimes.com/2018/06/

18/opinion/northern-macedonia-rename-greece.html. 

Θέλουν να αποτρέψουν την επιρροή της Ρωσίας, της

Τουρκίας και της Κίνας στην περιοχή των Βαλκανίων και

από εκεί στην Ευρώπη. Το ερώτημα που τίθεται, είναι γιατί

αυτό πρέπει να γίνει με την ταπείνωση της Ελλάδος. Η

απάντηση βέβαια είναι γνωστή από την εποχή των Σταυ-

ροφοριών. Μισούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

Το τι μέλει γενέσθαι δεν παράλειψαν να το προφητεύσουν

και οι γερμανικές εφημερίδες δείχνοντας τον χάρτη με

την Μακεδονία να απλώνεται στη Βόρεια Μακεδονία  με

επαρχίες της στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία, των

οποίων όμως οι κάτοικοι δεν έχουν Μακεδονική εθνότητα

αλλά Ελληνική, Βουλγαρική και Αλβανική. Σε ένα τηλεο-

πτικό παιχνίδι στο BBC  ρώτησαν τους διαγωνιζόμενους

την εθνότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όταν απάντη-

σαν Ελληνική έχασαν το παιχνίδι, διότι ο συντονιστής είπε

ότι ο Αλέξανδρος ήταν Μακεδών, παραβλέποντας ότι οι

πραγματικοί Μακεδόνες είναι Έλληνες όπως οι Αθηναίοι,

οι Θηβαίοι, οι Σπαρτιάτες, οι νησιώτες  κ.ο.κ.

Σ’ αυτό τον κόσμο μας ζητούν να δείξουμε κατανόηση

χάριν της ειρήνης και της ευημερίας, χωρίς πατρίδα και

Θεό, χωρίς ταυτότητα και αυτογνωσία, απλοί καταναλω-

τές των όσων θα μας επιτρέπουν να έχουμε από αυτά που

θα παράγουμε. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι μόνο βιολο-

γικό ον, αλλά είναι και πνευματικό και πάντα θα αναζητά

την αλήθεια που δεν μπορεί να κρυφτεί διότι η ίδια απο-

κάλυψε τον εαυτό της. Εγώ ειμή η Αλήθεια είπε ο Χριστός,

αναζητείτε την Αλήθεια και Αυτή θα σας σώσει. 

Ηλίας Σταμπολιάδης
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Με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και

συλλόγων του Δήμου και πολυάριθμων πολι-

τών, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου

το Σπίτι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Σαρωνικού, στην οδό 28ηςΟκτωβρίου

24 στα Καλύβια, όπου θα στεγάζονται στο

εξής το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό

Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο,

χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το

ΕΣΠΑ 2014-2020 και την Περιφέρεια Αττικής,

όπως επίσης και το Βοήθεια στο Σπίτι. 

Τα εγκαίνια τελέσθηκαν από τον Πρωτοσύγ-

κελο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής π. Ιερόθεο,

εκπρόσωπο του Μητροπολίτη κ. Νικόλαου και

τον Πατέρα Εφραίμ. 

Όπως τόνισε κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος

Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης «Επενδύσαμε

στη διαμόρφωση αυτού του κτιρίου, για να

διασφαλίσουμε αφενός επαρκείς και κατάλλη-

λους χώρους, για τη σωστή λειτουργία όλων

των δομών. Επιπλέον, όμως, για να δημιουρ-

γήσουμε έναν ενιαίο «πόλο» κοινωνικής

φροντίδας. Ένα χώρο προσιτό και εύκολα

προσβάσιμο από όσους χρειάζονται βοήθεια.

Ένα χώρο στον οποίο μπορούν να εξυπηρε-

τούνται αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια.»

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε, επίσης, ότι ο Δήμος

έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία

Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης και Έν-

ταξης στην Αγορά Εργασίας, το οποίο θα λει-

τουργεί στον ίδιο χώρο, όπως και ΚΕΠ Υγείας. 

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αντι-

περιφερειάρχης Ανατ. Αττικής Π. Φιλίππου, ο

οποίος στο χαιρετισμό του μίλησε για την

ανάγκη στήριξης της όλης προσπάθειας από

τους πολίτες και κυρίως τους εθελοντές, η

συμβολή των οποίων θεωρείται απαραίτητη

και καθοριστική για την επιτυχία των προγραμ-

μάτων κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευπα-

θείς ομάδες πληθυσμού.  

Ωφελούμενοι στα Κέντρα Κοινότητας είναι οι

πολίτες που διαμένουν στην περιοχή, κατά

προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθή-

κες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,

ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανά-

στες, Ρομά, ΑμεΑ και γενικότερα ευπαθείς

ομάδες πληθυσμού.  

Παρόντες στην εκδήλωση βουλευτές, πολιτι-

κοί εκπρόσωποι και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Κατά καιρούς έχουμε δεχθεί παράπονα και παραινέσεις

να ασχοληθούμε με την κυκλοφορία οχημάτων στην

περιοχή μεταξύ Εξοχής και Δικηγορικών στη Βούλα.

Η κυκλοφορία στην περιοχή αυτή πράγματι, είναι ένα

σταυρόλεξο, ιδιαίτερα για κάποιον που δεν κατοικεί

εκεί και την επισκέπτεται για πρώτη φορά. Δεν έχει

από πού να βγει από την συνοικία για να μπει στην κεν-

τρική λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Οι “λίγο” παλαιότεροι θα

θυμούνται τη στροφή της Καλύμνου από Βάρη προς

Βούλα, που “πέταγε” τα οχήματα πάνω στον μαντρό-

τοιχο και στον κήπο πολυκατοικίας, ακριβώς στο γύρι-

σμα για να μπει το όχημα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Ετσι αποφασίστηκε, επί δημαρχίας Γ. Μάντεση, να

γίνει διόρθωση της στροφής. Κατά την ανακατασκευή

αυτή απεκόπη η ροή των οχημάτων από τη Βασιλέως

Γεωργίου προς τη Λεωφόρο Καλύμνου, με αποτέλεσμα

όλος ο κυκλοφοριακός φόρτος της συνοικίας Εξοχή να

πέσει μέσα στην οδό Νικηταρά, στη συνέχεια στην οδό

Σοφοκλέους και τέλος μέσω της οδού Κυδωνιών στη

Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθότι η οδός Σπετσών που

είναι ευθεία και η πρώτη παράλληλος έχει κατεύθυνση

προς Βάρη!

Αν κανείς δοκιμάσει να κάνει αυτή τη διαδρομή, θα δια-

πιστώσει ότι ρίχνει το φόρτο της κυκλοφορίας, μέσα

στην καρδιά της συνοικίας, σε ανηφόρες, στροφές, κα-

τηφόρες, πολύ μεγαλύτερη διαδρομή, με δυσμενέστα-

τες συνθήκες, ιδιαίτερα των κατοίκων της Σοφοκλέους

(καυσαερίων, ηχορύπανσης κ.λπ.), στο σημείο που συν-

δέεται με την Νικηταρά. Μπαίνει το όχημα στη Σοφο-

κλέους σε μια κλειστή στροφή με ανηφόρα (στο τμήμα

Νικηταρά - Κεφαλληνίας) και κατηφόρα στη Σοφοκλέ-

ους και αλοίμονο σε όποιον βρεθεί μπροστά του! Το

οδόστρωμα της Σοφοκλέους κακό (ασφαλτοτάπητας

σε άθλια κατάσταση) και τα πεζοδρόμια πολλάκις ανύ-

παρκτα...

Οι κάτοικοι της “Εξοχής” όταν αποκόπηκε η Βασ. Γεωρ-

γίου, είχαν αντιδράσει έντονα και αφού συγκέντρωσαν

υπογραφές κατέθεσαν αίτημα στο Δήμο να ανοίξει η

Βασ. Γεωργίου. Μάλιστα τότε στα έδρανα της αντιπο-

λίτευσης ήταν δημοτικός σύμβουλος, ο γιατρός και κά-

τοικος της περιοχής Αντώνης Παλαμήδης, που

υποστήριξε το άνοιγμα της Βασ. Γεωργίου προς την

Καλύμνου, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε από το Δημο-

τικό Συμβούλιο.

Με τον Αντ. Παλαμήδη που μιλήσαμε πριν γράψουμε

το παρόν θέμα, μας εξήγησε ότι έτσι έχουν τα πράγ-

ματα και συμβαίνει το εξής οξύμωρο, με τα οχήματα

που κατευθύνονται προς Αθήνα. Για να αποφύγουν,

αυτό το λίαν επικίνδυνο σημείο της Σοφοκλέους, από

τη Νικηταρά στρίβουν προς Βάρη για να βρουν κάθετο

που βγαίνει στην Καλύμνου!

Η γνώμη του είναι ότι πρέπει να ανοίξει η Βασ. Γεωρ-

γίου, με ένα βύθισμα και σηματοδότηση πυκνή καθώς

και φανάρι πορτοκαλί στην έξοδο προς Καλύμνου

ούτως ώστε να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί ένθεν και

ένθεν.

Θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό,

γιατί συν τοις άλλοις, η οδός Σοφοκλέους διατρέχεται

από μαθητές που πάνε στο Γυμνάσιο - Λύκειο. Και

αφού ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ασχολεί-

ται αυτό τον καιρό με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του

Δήμου γενικότερα, θα πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα

με τους ειδήμονες του θέματος να βρεθεί λύση. 

Αννα Μπουζιάνη

Το κυκλοφοριακό “σταυρόλεξο” της περιοχής Εξοχής στη Βούλα

Άνοιξε τις πόρτες του το Σπίτι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού
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Μία ακόμη δημοτική παιδική χαρά διε-

θνών προδιαγραφών εγκαινίασε, την

περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος Γλυφά-

δας, στη διασταύρωση των οδών Ηφαί-

στου και Αρετής, πίσω από τη ΔΟΥ

Γλυφάδας.

Στα εγκαίνια του καινούργιου πάρκου

αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, το

οποίο περιλαμβάνει πρωτότυπα και

ασφαλή παιχνίδια, ειδικό χλοοτάπητα,

νέα δέντρα, καινούργια καθιστικά, φω-

τιστικά με οικολογικούς λαμπτήρες και

πολλά ακόμα, έδωσαν το παρών εκα-

τοντάδες κάτοικοι της Γλυφάδας, γο-

νείς με τα παιδιά τους, οι οποίοι είχαν

την ευκαιρία να δουν ανανεωμένη και

πανέμορφη, μία μέχρι πρότινος πλήρως

εγκαταλειμμένη περιοχή.

«Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε, βήμα
βήμα, την πόλη των παιδιών μας.
Απόψε εγκαινιάσαμε στη Γλυφάδα μας
έναν ακόμα παιδότοπο μαζί με ένα

χώρο αναψυχής για τους μεγαλύτε-
ρους, με τις υψηλότερες προδιαγραφές
ποιότητας και ασφάλειας, με υποδομή
για ΑΜΕΑ, φωτισμό LED νέας γενιάς,
εκτεταμένη φύτευση. Ένα χώρο σχε-
διασμένο με μπόλικη φαντασία και με-
ράκι»,

»Εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχε μια
εγκαταλελειμμένη και παρατημένη
έκταση, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη
υποδομή, μια ζεστή γωνιά για όλους»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώρ-

γος Παπανικολάου.

H Γλυφάδα απέκτησε άλλον

έναν παιδότοπο!
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«Μηδέν γάρ ἔχων ἐξ οὐδενός ἄν ἔχοις συνάγειν»
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΡΗΤΟΡΙΚΗ” Β’, 1396α, 7)

(= Διότι αν δεν κατέχεις καθόλου το θέμα/το αντικείμενο

προς συζήτηση και διαπραγμάτευση, δεν είναι δυνατόν

και να βγάλεις/καταλήξεις σε ορθά και ασφαλή συμπε-

ράσματα).

AΦΗΓΗΜΑ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΣΚΟΠΙΑΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ

Μακεδ(ο)νοσύνη = ιδιότητα, τάση, ενέργεια, διάθεση

προσήλωσης και αφοσίωσης στα εθνικά ιδανικά και συμ-

φέροντα της Μακεδονίας καθώς και σεβασμού στους

αγώνες και τις θυσίες της για την απελευθέρωσή της από

τους επίδοξους διεκδικητές/κατακτητές και τη διατήρηση

της ανεξαρτησίας της. Παράγεται από το επίθετο μακεδ-

νός, ή, όν αντί του μηκεδανός με συγκοπή του α, και ση-

μαίνει ευμήκης, υψηλός, μακρύς, ραδινός, λυγερός,

ψηλόλιγνος, ευλύγιστος, εύκαμπτος. Συναντάται για

πρώτη φορά στον Όμηρο στην “Οδύσσεια” ζ, στ. 106 «οἷά
τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο» (= όπως τα φύλλα της

ψηλής της λεύκας).

Περί “Μακεδνοῦ ἔθνους” αναφέρεται και ο Ηρόδοτος, βι-

βλία: Α’ (Κλειώ) 56 και Η’ (Ουρανία) 43. Απαντάται στις

αρχαίες πηγές και ρήμα μακεδονίζω με τις εξής σημα-

σίες: α) φρονώ/πρεσβεύω τα των Μακεδόνων, διάκειμαι

φιλικώς προς τους Μακεδόνας, τρέφω φιλικά αισθήματα

προς αυτούς (Πολύβιος, 20, 5, 5,) β) ομιλώ ή φέρομαι ως

Μακεδών (Πλούταρχος, Αθήναιος) γ) είμαι με το μέρος

των Μακεδόνων, ανήκω στο κόμμα που υποστηρίζει την

ηγεμονία των Μακεδόνων επί της κυρίως Ελλάδας. Πάν-

τως καταφέραμε πάλι και χωρίς δυσκολία να διχαστούμε

σε Μακεδονομάχους/Μακεδονοκλάστες και Μακεδονο-

λάτρες. Όσο για τα μακεδονικά προϊόντα: χαλβάς, σα-

λάτα, μαϊντανός (μακεδονήσιον), αν θα συνεχίσουμε να

τα ονομάζουμε με το brandname τους (εμπορικό τους

σήμα) αμφιβάλλω. Για ένα όμως είμαι απόλυτα σίγουρος

ότι τα κάναμε όχι “ρωσική” αλλά “αμερικανική” σαλάτα,

αφού τα Σκόπια από μόρφωμα κρατιδίου τα καταστή-

σαμε έθνος και με την συγκατάθεσή μας τα εντάξαμε

στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ ρίχνοντάς τα στον ασφυκτικό και

“εγκάρδιο” εναγκαλισμό της Αμερικής και της Γερμανίας,

ενεργώντας ως πιστοί και σταθεροί εντολοδόχοι τους

στην ευρύτερη περιοχή των δυτικών Βαλκανίων, που απο-

τελούν τον επόμενο μεγάλο στόχο διεύρυνσης της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Έπονται οι διμερείς συμφωνίες με την

Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία και Ερ-

ζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο καθώς και τα ανατολικά Βαλ-

κάνια τη “Δυτική Θράκη" και την Τουρκία.

Σκοπιανοφροσύνη: Ξεφυλλίζοντας τον Προπάτορα της

Φυλής μου και Μέντορά μου, τον Ποιητή των ποιητών, τον

Όμηρο, προσφιλή συνήθεια που έχω, όποτε θέλω να απαγ-

κιστρωθώ και να δραπετεύσω από την κραιπάλη και τη δυ-

σωδία της πεζής και ανούσιας καθημερινότητας, σκόνταψα

σε κάτι συγκλονιστικό, το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί

σας, στη Ραψωδία Κ της Ιλιάδας, την τιτλοφορούμενη “Δο-

λώνεια”, στίχ. 38-41 ο Μενέλαος απευθυνόμενος στον

Αγαμέμνονα, τον Ατρείδη, τον ποιμένα των λαών (= κυβερ-

νήτη του στρατού), του εκφράζει τις ανησυχίες του και

τους φόβους του για την επικείμενη νυχτερινή επίθεση των

Τρώων στα πλοία τους για να τα κάψουν: «ἀλλά
μάλ᾽αἰνῶς δείδω μή οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον,
ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἷος ἐπελθών νύκτα
δι᾽ἀμβροσίην· μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται», (= φοβάμαι

όμως πάρα πολύ μήπως κανένας δεν αναλάβει αυτό το δύ-

σκολο εγχείρημα, να πλησιάσει και να κατασκοπεύσει τους

εχθρούς μόνος μέσα στην αθάνατη/ιερή νύχτα· πρέπει να

έχει πολύ άφοβη καρδιά / να ν̓αι λεοντόκαρδος). Υπάρ-

χουν (3) αναφορές σ’ όλα τα ομηρικά έπη με το ρήμα σκο-

πιάζω. Ιλιάδα Ραψωδία Ξ, στίχ. 58-59, «οὐδ᾽ἄν ἔτι γνοίης
μάλα περ σκοπιάζων ὁπποτέρωθεν Ἀχαιοί ὀρινόμενοι κλο-
νέονται», (= και ούτε που θα μπορούσες να διακρίνεις, όσο

και αν καλοεξέταζες, από ποια μεριά οι Αχαιοί χτυπιούνται

και φεύγουν). Και Οδύσσεια, Ραψωδία κ, στίχ 259-260: «Οἱ
δ᾽ἅµ᾽ἀιστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν ἐξε-
φάνη· δηρόν δέ καθήµενος ἐσκοπίαζον», (= Μα

πάνε όλοι, έγιναν άφαντοι, δεν είδα πια κανέναν· και ώρες

πολλές εκεί καθόμουνα και παραμόνευα/παραφύλαγα).

Σκοπιάζω: ποιητικός επιτεταμένος τύπος του σκοπέω -ώ =

από σκοπιά, από ψηλό μέρος περισκοπώ, κατοπτεύω, πα-

ρατηρώ, εξετάζω, κυττάζω, θεωρώ, διερευνώ, κατασκο-

πεύω, παραφυλάω, καραδοκώ, ελλοχεύω, ενεδρεύω,

στήνω καρτέρι. Με πλατύτερη έννοια είμαι σκοπός, φύλα-

κας, θεματοφύλακας, φρουρός, προστάτης, ακρίτας των

συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρ-

χίας καθώς και των παραδόσεων του έθνους. Ο Όμηρος

πάντα μας προσφέρει λύσεις για όλα τα σύγχρονα προ-

βλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας.

Ο κ. Πρωθυπουργός με την Συμφωνία (17/6/2018) στις Πρέ-

σπες (αρχαίο όνομα Βρυγηίδες Λίμνες), στο χωριό “Ψαρά-

δες” έριξε τα δίχτυα του για να πιάσει μεγάλα ψάρια, αλλά

τα σήκωσε άδεια. Όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε να δια-

στρέψει και να διαστρεβλώσει και την Ομηρική Γλώσσα

προσθέτοντας στο ομηρικό ρήμα σκοπιάζω μια άλλη αρνη-

τική σημασία στις ήδη θετικές υπάρχουσες, αυτήν όπως:

φρονώ/πρεσβεύω τα των Σκοπιανών, παίρνω το μέρος των

Σκοπιανών, εξυπηρετώ τα συμφέροντά τους προωθώντας

τους στόχους και τα σχέδιά τους, κλείνω συνθήκη/συμφω-

νία με τους Σκοπιανούς ικανοποιώντας τα αιτήματά τους.

Αντί να ακολουθήσει την Μηδοσύνη < μήδομαι/μέδομαι =

σκέπτομαι, σχεδιάζω, μελετώ, φροντίζω, μεριμνώ: σκέψη,

σχέδιο, βούληση, φρόνηση. Μήδευμα = έπίνοια, στρατή-

γημα προτίμησε τον Μηδισμό/Σκοπιανισμό, τουτέστιν να

πάρει το μέρος των Μήδων (Περσών) και να υπερασπιστεί

τα συμφέροντά τους.

ΤΟ ΔΟΓΜΑ/Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ 

“ΓΗΝ & ΥΔΩΡ” ΔΙΔΟΝΑΙ
Στην Αρχαιότητα όταν Αυτοκρατορίες μάς ζήταγαν «γῆν

και ὕδωρ», τους πρέσβεις τους, χωρίς βέβαια να είναι

θεμιτό και έντιμο, τους πετάγαμε ή στο βάραθρο ή στο

φρέαρ (πηγάδι) για να πιουν και να ξεδιψάσουν καθώς και

να φάνε για να χορτάσουν την πείνα τους. Σήμερα, στην

εποχή μας, κρατίδια, μορφώματα κράτους, χωρίς καθό-

λου οντότητα και κύρος, μας υπαγορεύουν το τι θα πρά-

ξουμε για την αναβάθμισή τους. Κι εμείς υπογράφουμε

τους όρους της Συμφωνίας που εκείνοι μας επιβάλλουν

και που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντά!!!

«Καί ὅτι τό διδόναι γῆν καί ὕδωρ δουλεύειν ἐστίν»
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΡΗΤΟΡΙΚΗ” Β’, 1399b, 13)

(= Εκείνος που προσφέρει γην και ύδωρ, υποδουλώνε-

ται)

ΣΧΟΛΙΟ: Προσφέρει δηλ. πλήρη υποταγή άνευ όρων σ’ ένα

κατακτητή/εισβολέα. Εκχωρεί την εθνική του κυριαρχία, την

εδαφική του ακεραιότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα

πάνω στη γη του και τα αγαθά της (ορυκτός πλούτος).

«Μετά δέ τοῦτο ἀπεπειρᾶτο ὁ Δαρεῖος τῶν Ἑλλήνων

ὅ,τι ἐν νόῳ ἔχοιεν, κότερα πολεµέειν ἑωυτῷ ἤ
παραδιδόναι σφέας αὐτούς. Διέπεµπε ὦν (οὖν)
κήρυκας ἄλλους ἄλλῃ τάξας ἀνά τήν Ἑλλάδα,
κελεύων αἰτέειν βασιλέϊ γῆν τε καί ὕδωρ».

(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο ΣΤ’, Ερατώ, 48)

(= Ύστερα απ’ αυτό ο Δαρείος προσπαθούσε να μάθει τι

είχαν μέσα στο μυαλό τους οι Έλληνες, ποιο απ’ τα δύο

δηλαδή, να πολεμήσουν εναντίον του ή να παραδοθούν

σ’ αυτόν. Έστειλε λοιπόν κήρυκες διατάξας αυτούς να με-

ταβούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας προστάζοντάς

τους να ζητήσουν για το βασιλιά τους γην και ύδωρ).

«Οἵ τε δή ἄλλοι νησιῶται διδοῦσι γῆν τε καί ὕδωρ
Δαρείῳ καί δή καί Αἰγινῆται»

(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο ΣΤ’, Ερατώ, 49)

(= Κι οι άλλοι λοιπόν νησιώτες έδωσαν στον Δαρείο γην

και ύδωρ και μάλιστα οι Αιγινήτες).

«Οἱ ὦν (=οὖν) Πέρσαι οἱ πεµφθέντες οὗτοι παρά
τόν Ἀµύντην ὡς ἀπίκοντο ἐλθόντες ἐς ὄψιν τήν
Ἀµύντεω Δαρείῳ βασιλέϊ γῆν τε καί ὕδωρ. Ὁ δέ
ταῦτά τε ἐδίδου καί σφέας ἐπί ξείνια καλέει, πα-
ρασκευασάµενος δέ δεῖπνον µεγαλοπρεπές ἐδέ-
κετο τούς Πέρσας φιλοφρόνως».

(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο Ε’, Τερψιχόρη, 18)

(= Οι Πέρσες λοιπόν αυτοί που στάλθηκαν προς τον

Αμύντα, μόλις έφτασαν, αφού παρουσιάστηκαν σε αυτόν,

ζητούσαν γην και ύδωρ για το βασιλιά τους Δαρείο. Ο

Αμύντας και αυτά τους έδωσε και τους κάλεσε στον οίκο

του για να τους φιλοξενήσει, και αφού τους ετοίμασε με-

γαλοπρεπές δείπνο, δεχόταν τους Πέρσες με φιλοφρο-

σύνη).

«Ἀπικόμενος δέ - ὁ Ξέρξης - ἐς Σάρδις πρῶτα μέν ἀπέ-
πεμπε κήρυκας ἐς τήν Ἑλλάδα αἰτήσοντας γῆν τε καί
ὕδωρ καί προερέοντας δεῖπνα βασιλέι παρασκευάζειν·
πλήν οὔτε ἐς Ἀθήνας οὔτε ἐς Λακεδαίμονα ἀπέπεμπε
ἐπί γῆς αἴτησιν, τῇ δέ ἄλλῃ πάντῃ».

(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο Ζ’, Πολύμνια, 32)

(= ‘Οταν έφτασε ο Ξέρξης στις Σάρδεις, πρώτα απέστειλε

κήρυκες στην Ελλάδα για να ζητήσουν γην και ύδωρ και

να παραγγείλουν να ετοιμάζουν δείπνα για τον βασιλιά

και σ’ όλα τα άλλα μέρη έστειλε για να ζητήσουν γην και

ύδωρ πλην των Αθηνών και της Σπάρτης).

«Οἱ δέ δή κήρυκες οἱ ἀποπεμφθέντες ἐς τήν Ἑλλάδα ἐπί
γῆς αἴτησιν ἀπίκατο οἱ μέν κεινοί, οἱ δέ φέροντες γῆν τε
καί ὕδωρ».

(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο Ζ’, Πολύμνια, 131)

(= Εν τω μεταξύ οι κήρυκες που είχαν αποσταλεί στην

Έλλάδα για να ζητήσουν γην και ύδωρ, επέστρεψαν

άλλοι με άδεια χέρια και άλλοι φέροντες γην και ύδωρ).

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ - ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ

Όρκος των Ελλήνων κατά των Μηδισάντων 

«τῶν δόντων γῆν καί ὕδωρ», 
«τῶν παραδομένων ἄνευ ὅρων»

«Ἐπί τούτοισι οἱ Ἕλληνες ἔταµον ὅρκιον οἱ τῷ βαρ-
βάρῳ πόλεµον ἀειράµενοι. Τό δέ ὅρκιον ὧδε εἶχε,
ὅσοι τῷ Πέρσῃ ἔδοσαν σφέας αὐτούς Ἕλληνες
ἐόντες, µή ἀναγκασθέντες, καταστάντων σφι εὖ
τῶν πραγµάτων, τούτους δεκατεῦσαι τῷ ἐν Δελ-
φοῖσι θεῷ».

(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο Ζ’, Πολύμνια, 132)

(= Εναντίον αυτών των προδοτών οι Έλληνες οι οποίοι

ανέλαβαν τον πόλεμο κατά των βαρβάρων έδωσαν όρκο,

ο οποίος είχε ως εξής: Όλοι εκείνοι οι οποίοι, αν και ήταν

Έλληνες, παραδόθηκαν στον Πέρση, χωρίς να εξαναγ-

καστούν, όταν τα πράγματα των Ελλήνων λάβουν αίσιο

τέλος, αυτοί να πληρώσουν στο Δελφικό θεό το ένα δέ-

κατο των περιουσιών τους).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Μακεδ(ο)νοσύνης

ἄρχεσθαι
&

Σκοπιανοφροσύνης  
παύεσθαι
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Ραντεβού το Σεπτέμβρη δίνουν οι
γυναίκες της Γυμναστικής στα 3Β

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα γυμναστικής των γυναικών στο Δήμο 3Β και ειδικά στη

Βούλα, με μια όμορφη γιορτή.

Οι γυναίκες γυμνάζονται μέσω του Αθλητικού Συλλόγου “Αρη Βούλας” με γυμνάστρια

την Σούλα Κυριακίδου, στην αίθουσα του Αρη, κάτω από τη γέφυρα.

Οι “μαθήτριες” Φιλίτσα Κοτσοβού, Χάρη Σταθάκη και Ευαγγελία Δανιγκέλη, εκ μέρους όλης

της ομάδας, στέλνουν ευχές για καλό καλοκαίρι, δίνοντας ραντεβού το Σεπτέμβρη, γιατι

«γυμναστική σημαίνει υγεία και ομορφιά», όπως γράφουν.

Στη φωτογραφία με τον πρόεδρο του Αρη Βούλας Σταύρο Πλακαντωνάκη.

Πρωταθλήτριες Ελλάδος οι Κορασίδες του ΝΟΒ

Η ομάδα υδατοσφαίρισης κορασίδων (γεν.2003) του NOB διατήρησε τα σκήπτρα

της και αναδείχτηκε ξανά πρωταθλήτρια νικώντας στον τελικό την ομάδα του

Νηρέα Χαλανδρίου με 13-11.

Τα κορίτσια της Άντις Μελιδώνη τερμάτισαν αήττητες σε όλους τους αγώνες του

πρωταθλήματος χαρίζοντας άλλη μια πρωτιά σε ηλικιακό πρωτάθλημα στον όμιλο.

Σύνθεση: Μαυρωτά Λυδία, Καϊάφα Τίνα, Καλογεροπούλου Δέσποινα, Σάντα Στε-

φανία, Μουστακαρία Θωμαΐς, Ζερδεβά Ρηνιώ, Καλαϊτζή Αλεξάνδρα, Καπνίση Μα-

ριτίνα, Πάγκαλου Τζώρτζια,  Ανδρεάδη Δέσποινα, Κοσμά Χριστίνα, Αντωνιάδη

Όλγα, Μάμαλη Δανάη, Κασιδόκωστα Μαριτίνα, Χέλμη Ελισάβετ.
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Τα στρατιωτικά 

νοσοκομεία στην 

υπηρεσία και του πολίτη
Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-

γείο Εθνικής Άμυνας, η τελετή υπογραφής της Προγραμ-

ματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας και της Περιφέρειας Αττικής. Η Σύμβαση αφορά

στην «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Μηχανολογικού

Εξοπλισμού για τις Ανάγκες των Στρατιωτικών Νοσοκο-

μείων της Αττικής», με χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ.

ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Στοχεύει στην ανα-

βάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και εντάσ-

σεται στο πλαίσιο του ανοίγματος των Στρατιωτικών

Νοσοκομείων στις ανάγκες της κοινωνίας.

Τη Σύμβαση από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ υπέγραψε ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέ-

λης και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής η Περι-

φερειάρχης Ρένα Δούρου. Παρευρέθηκαν ο Αρχηγός

ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, οι Υπαρ-

χηγοί των Γενικών Επιτελείων, καθώς και οι Διευθυντές

Υγειονομικού των Γενικών Επιτελείων και οι Διευθυντές

των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αττικής.

Ο Φώτης Κουβέλης τόνισε ότι οι υπογραφή της σύμβασης

έρχεται να επικυρώσει προσπάθειες και πρωτοβουλίες που

οι δύο φορείς, ΥΠΕΘΑ και Περιφέρεια, έχουν ξεκινήσει από

το 2017. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία, σημείωσε, άνοιξαν

τις πόρτες τους και σε πολίτες και κατ’ επέκταση σε πολί-

τες της Περιφέρειας Αττικής και οι παρεχόμενες υπηρε-

σίες υγείας έπαψαν να απευθύνονται μόνο σε στρατιωτικό

προσωπικό και σε μέλη των οικογενειών τους. Επεσήμανε

ακόμα ότι το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνά-

μεων προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε άλλες κατηγορίες

πολιτών, όπως σε κατοίκους ακριτικών περιοχών της χώρας.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προμήθεια ιατροτεχνο-

λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, σημείωσε ότι

αυτή θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχομένων

υπηρεσιών, καθώς αυτός ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος

για την υγειονομική κάλυψη, τόσο του στρατιωτικού προ-

σωπικού και των μελών των οικογενειών τους, όσο και

των πολιτών της Αττικής. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου επεσήμανε ότι

η συγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια δεν

είναι μια αποσπασματική ενέργεια, καθώς η Περιφέρεια

Αττικής έχει χρηματοδοτήσει με 40 εκατομμύρια ευρώ τα

νοσοκομεία της Αττικής. Επίσης εξήγγειλε τη χρηματο-

δότηση των Ενόπλων Δυνάμεων με 8,5 εκατομμύρια

ευρώ, μέσω του σχεδίου Ξενοκράτης, για την αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική

αλλαγή.

Από το Γραφείο του Διοικητή του Περιφερειακού Νο-

σοκομείου Ασκληπείο Βούλας, Θεόδωρο Ρούπα, ελά-

βαμε ευχάριστα νέα για σύγχρονο εξοπλισμό του.

Ο Αξονικός Τομογράφος 6 τομών του Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Βούλας, εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο το 2004. Τον Αύ-

γουστο του 2014 έληξε η 10ετής σύμβαση συντήρησης.

Την τελευταία 5ετία το μηχάνημα παρουσίασε σοβαρές

βλάβες και κατά διαστήματα διακοπές λειτουργίας, ενώ

παρέμεινε εκτός σύμβασης συντήρησης επί 3ετία (2014-

2017). 

Η παρούσα Διοίκηση το 2017 υπογράφει νέο συμβόλαιο

συντήρησης, μονοετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετή-

σιας ανανέωσης και πλήρη κάλυψη όλων των ανταλλακτι-

κών, εκτός της λυχνίας. 

Επιπλέον, η Διοίκηση από τις αρχές του τρέχοντος έτους,

αναζήτησε ενδιάμεση λύση νέου Αξονικού Τομογράφου,

μέσω δωρεάς, μέχρι την επικείμενη προμήθεια ιατροτε-

χνολογικού εξοπλισμού, βάσει της 184/2017 Απόφασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάσθηκε βλάβη της λυχνίας,

της οποίας το κόστος αντικατάστασης ανέρχεται στο

ποσό των 90.000€. Η δαπάνη αυτή, συμπεριλαμβανομέ-

νων και άλλων προβλημάτων, κρίθηκε ασύμφορη και απορ-

ρίφθηκε η περαιτέρω συνέχιση λειτουργίας του παλαιού

Αξονικού. 

Η λύση που επιλέχθηκε στην παρούσα φάση, ήταν η απο-

δοχή της δωρεάς του Αθ. Μαρτίνου (ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ), ενός

πλήρως Εργοστασιακά Ανακατασκευασμένου Αξονικού

Τομογράφου 16 τομών, αξίας 130.000,00 πλεον ΦΠΑ με

ταυτόχρονη Ανακατασκευή του χώρου. Ο Αξονικός αυτός,

επρόκειτο να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2018. Όμως,

μετά από συνεννόηση με την εταιρεία, λόγω της επείγου-

σας κατάστασης, θα παραδοθεί εντός του Ιουλίου. 

Ο χρόνος αποξήλωσης του παλαιού μηχανήματος, εγκα-

τάστασης του καινούργιου, επέμβασης στη θωράκιση του

χώρου που χρονολογείται από 25ετίας, αλλά και ανακα-

τασκευής όλου του Τμήματος Αξονικού Τομογράφου, θα

διαρκέσει ένα (1) μήνα από σήμερα. 

Ο νέος Αξονικός Τομογράφος, έχει πλήρη εγγύηση λει-

τουργίας για δύο (2) έτη και δέκα (10) τουλάχιστον έτη

εγγύησης ανταλλακτικών και αναλωσίμων εξαρτημάτων,

με συμβόλαιο συντήρησης.

Παράλληλα, υλοποιείται ένα αίτημα πολλών ετών των Νο-

σοκομείων, που αφορά κεντρικούς διαγωνισμούς. Η συ-

νεργασία Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας Αττικής,

κατέληξε στην 184/2017 Απόφαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-

κής και της 1ης & 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την

«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων»,

συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000,00 €, από ίδιους

πόρους.

Το Νοσοκομείο μας από την υλοποίηση της παραπάνω

Απόφασης, θα αποκτήσει μηχανολογικό εξοπλισμό συνο-

λικού ύψους 1.400.000,00 € και συγκεκριμένα : 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΚΟΝΣΟΛΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓ-

ΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ                    550.000 €

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ και ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 300.000 €

10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 400.000 €

10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 150.000 €

Για τον διαγωνισμό προμήθειας των παραπάνω μηχανημά-

των έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσης, έχουν ολο-

κληρωθεί οι προσφορές των εταιρειών και σήμερα

βρίσκεται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

από ένσταση συμμετέχουσας εταιρείας.

Καταλήγοντας, το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας, σε ένα (1)

μήνα από σήμερα, λύνει οριστικά το θέμα λειτουργίας του

Αξονικού Τομογράφου και τα σοβαρά προβλήματα που

προέκυψαν, τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ –ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ

Καλά νέα για το Ασκληπιείο Νοσοκομείο

➢ Το Ακτινολογικό Τμήμα τον ΙΟΥΝΙΟ του 2016 ήταν σε

οριακή λειτουργία.  Στο Ακτινολογικό Τμήμα του Κεντρικού

Κτιρίου που καλύπτει τα Επείγοντα Περιστατικά (ΤΕΠ) και

τους εσωτερικούς ασθενείς, ουσιαστικά λειτουργούσε ένας

θάλαμος με παλαιό μηχάνημα 20ετίας, με ότι αυτό συνεπά-

γεται για την λειτουργία του Τμήματος, το οποίο εμφάνιζε

συχνές βλάβες. Το Τμήμα αυτό δέχεται ημερησίως 250

ασθενείς και λειτουργεί σε καθημερινή Εφημερία 24 ώρες,

365 ημέρες το χρόνο. 

Σήμερα το μηχάνημα, έχει αναβαθμισθεί πλήρως, με χρόνο

ζωής σχεδόν ενός νέου μηχανήματος. Παράλληλα εγκατα-

στάθηκε και λειτουργεί δεύτερο νέο υπερσύγχρονο τραυ-

ματολογικό μηχάνημα με ανάρτηση οροφής και υδραυλική

τράπεζα. Ταυτόχρονα, αντικαταστάθηκε η χρήση των κλασ-

σικών films, από ρομποτικό σύστημα καταγραφής σε cd, με

μείωση κόστους, αναβάθμιση ευκρίνειας εικόνας. Επίσης

δημιουργήθηκε σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης.

➢ Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούσε Ακτινολογικό

Μηχάνημα με ψηφιοποιητή μιας θέσης.  Σήμερα έχει γίνει ανα-

βάθμιση σε νέο μηχάνημα με ψηφιοποιητή πέντε θέσεων, μει-

ώνοντας το χρόνο αναμονής στο 1/3, των ασθενών ημερησίως. 

➢ Στο Εργαστήριο Υπερήχων λειτουργούσε ένα μηχάνημα

15ετίας με μειωμένη διαγνωστική ικανότητα, συχνές βλά-

βες και ανύπαρκτα ανταλλακτικά στην αγορά. 

Σήμερα λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο υψηλών προδιαγρα-

φών μηχάνημα υπερήχων, καθώς και ένα μικρότερων δυ-

νατοτήτων μηχάνημα και είμαστε σε αναμονή ενός τρίτου

υπερσύγχρονου μηχανήματος, που έχει ως αποτέλεσμα

την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. 

Πλήρης αναβάθμιση και ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμή-

ματος, του λοιπού εξοπλισμού του και των υποδομών του,

συνολικής αξίας περίπου 250.000,00€.

Β) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, κατά την τελευταία 8ετία στηρίχθηκε κυρίως

σε δωρεές, με συνοπτική αναφορά: Μηχάνημα Ψηφιακής

Μαστογραφίας, Ανακαίνιση και Εξοπλισμός Μονάδας Εν-

τατικής Θεραπείας Καρδιοπαθών, Ανακαίνιση και Εξοπλι-

σμός Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Αθ. Μαρτίνου), Νέο

Τμήμα Υπερήχων με 3D Υπερηχογράφους, Ανακαίνιση και

Εξοπλισμός Καρδιολογικής Κλινικής (Κων. Μαρτίνου), Δη-

μιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου – Υπερσύγχρονος

Στεφανιογράφος (Κων. Λαιμού), κ.λ.π. 

Σοβαρές προμήθειες από τον προϋπολογισμό του Νοσοκο-

μείου και από δημόσιες επιχορηγήσεις, δεν έχουν καταγρα-

φεί από το 2010 και μετά, με εξαίρεση δύο ψυκτικούς

θαλάμους των Χειρουργείων και την Επένδυση Εγκατάστα-

σης Αγγειογράφου αξίας 723.000,00€.

Η Διοίκηση, προχωρά σταδιακά σε συμβόλαια συντήρησης

του υπάρχοντος εξοπλισμού, από ιδίους πόρους, δηλαδή

από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και έχει προχω-

ρήσει τμηματικά στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού, με διαγωνιστική διαδικασία προμηθειών.

Ανανέωση του Ακτινολογικού Τμήματος



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Ο διαχρονικός στόχος της κοινωνίας

της Ανθούσας, του Γέρακα και της

Παλλήνης, η κατασκευή του Δικτύου

Αποχέτευσης Λυμάτων για το σύνολο

των περιοχών του Δήμου Παλλήνης

έφτασε στο τελικό στάδιο.

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, με την υπ’

αριθμ. Πρωτ. 1042 απόφαση της, η Πε-

ριφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου

ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-

βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2014-2020», με προϋπολογισμό

55.337.333,00€. 

Τα κονδύλια αυτά, που ήταν ήδη εξα-

σφαλισμένα από το Δήμο Παλλήνης

για το σκοπό αυτό πριν την υπογραφή

της Προγραμματικής Σύμβασης με την

ΕΥΔΑΠ, εγγυώνται την απρόσκοπτη

υλοποίηση του έργου με αντίστοιχη

απαλλαγή των κατοίκων από αυτό το

κόστος. Σημειώνεται ότι το έργο συγ-

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνο-

χής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμος Παλλήνης από το Νοέμβριο

του 2016 όταν υπογράφτηκε από τον

αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέρ-

γειας Σωκράτη Φάμελο η «Ανανέωση

και τροποποίηση των περιβαλλοντικών

όρων για το ΚΕΛ Ψυττάλειας», με την

οποία αποφασίστηκε ο τελικός αποδέ-

κτης των λυμάτων του συνόλου του

Δήμου Παλλήνης να είναι το ΚΕΛ

Ψυττάλειας, εργάστηκε με συνέπεια,

μεθοδικότητα και σε αγαστή συνεργα-

σία με όλους τους συναρμόδιους φο-

ρείς. Έτσι, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ

ενέκρινε τις οριστικές μελέτες πρω-

τεύοντος και δευτερεύοντος Δικτύου

της Αποχέτευσης Λυμάτων ολόκλη-

ρου του Δήμου Παλλήνης.

Η Προγραμματική Σύμβαση για την κα-

τασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης

μεταξύ του Δημάρχου Παλλήνης Αθα-

νάσιου Ζούτσου και του Δ/ντος Συμ-

βούλου της ΕΥΔΑΠ Γιάννη Μπενίση,

υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου 2018. Η

εξασφάλιση αυτής της συνεργασίας

αποτελεί την εγγύηση για την σύν-

τομη και τεχνικά άρτια εκτέλεση ενός

έργου τέτοιου μεγέθους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος

Ζούτσος, εκτός από την ικανοποίηση

του για την συγκεκριμένη εξέλιξη, δή-

λωσε: «Ο Δήμος Παλλήνης απέδειξε
ότι όταν διεκδικείς τον στόχο σου με
επιχειρήματα, μεθοδικότητα, συνεργα-

τικότητα και κατάλληλη προετοιμασία,
μπορείς να τον καταφέρεις. Η κατα-
σκευή του Δικτύου Αποχέτευσης στην
πόλη μας αποτελούσε όνειρο ζωής δε-
καετιών για όλους τους κατοίκους.

Αυτό από μόνο του αποτέλεσε διαχρο-
νικά μία τεράστια ευθύνη για τη Δημο-
τική μας Αρχή, για εμένα, όμως,
αποτελούσε μία συνεχή και αγωνιώδη
προσπάθεια στο πλαίσιο και της προ-
σωπικής μου δέσμευσης απέναντι
στους συμπολίτες μας για την επί-
τευξη αυτού του στόχου. Να είστε βέ-
βαιοι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε
τα πάντα, μέχρι και την αποπεράτωση
του έργου».
H απόφαση της ένταξης έχει αναρτη-

θεί στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%996%

C E % A 9 7 % C E % 9 B 7 -

%CE%A8%CE%A1%CE%9E?inline=true

Εμείς για να την διευκολύνουμε έχουμε προτείνει ένα από

τα τέσσερα σημεία που ζητάει. Αρκετό καιρό προσπαθώ να

καταλάβω γιατί ανοίξαμε τον ασκό του Αιόλου να δημιουρ-

γηθεί βιομηχανική ζώνη στον Υμηττό και παράλληλα εργο-

στάσιο για σκουπίδια στον δήμο μας –στη Βάρη –στη

γειτονιά μας.

Αυτό προβλέπει αλλαγή χρήσης γης για να δημιουργηθεί

βιομηχανική ζώνη για να βγει άδεια εργοστασίου επεξερ-

γασίας απορριμμάτων. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η

επένδυση αυτή θα γίνει για τα απορρίμματα του Δήμου μας

δηλ. το 2% των απορριμμάτων της Αττικής που όμως η

συμφωνία αυτή προβλέπει ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Σύμφωνα με το μνημόνιο που

έχει υπογράψει ο Δήμαρχος με τον υπουργό Άμυνας με

την πρόφαση μόνο για τα σκουπίδια μας καταλήγουμε στο

συμπέρασμα 66 εργοστάσια στην Αττική πόσα στον

ΥΜΗΤΤΟ?

Στο βουνό που έχει κατακρεουργηθεί από παρεμβάσεις και

αυθαίρετα. Τώρα θα αρχίσουν να δημιουργούνται βιομηχα-

νικές ζώνες. Η πρόταση του σημείου εκτός των άλλων έχει

μεγάλη ιστορική αξία. Σε λιγότερο από 200 μέτρα είναι το

σπήλαιο του ΑΡΧΕΔΗΜΟΥ ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού

του τόπου.

Ο δήμαρχος καλά θα κάνει να μην ακούει μόνο τους πα-

ροικούντες της Ιερουσαλήμ, ούτε αυτούς που έχουν συμ-

φέρον να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετά τους με την αλ-

λαγή χρήσης γης με αυτόν τον τρόπο. Ο δήμαρχος όπως

έφερε αυτό το ζήτημα να το πάρει πίσω. Να μην συνδέσει

το όνομά του με το εργοστάσιο σκουπιδιών της Ν.Α. Αττι-

κής.

Ο κόσμος μόλις πληροφορηθεί (αυτό κάνουμε τώρα εμείς)

θα βγει στους δρόμους με τις μαύρες σημαίες ανεξάρτητα

με τις απειλές της κας Δούρου που τώρα προεκλογικά θυ-

μήθηκε πάλι τα σκουπίδια.

Ας ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στην Μάνδρα εκεί

που πνίγηκαν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους. Ευτυχώς

που αυτή τη φορά ήταν ημέρα. Ευτυχώς που υπήρχαν τα

ρέματα που είχε ανοίξει η προηγούμενη πλημμύρα.

Καλούμε τον κάθε πολίτη αυτού του Δήμου να σκεφτεί τι

μπορεί να κρύβει για το μέλλον μια επένδυση κάποιων εκα-

τομμυρίων ευρώ εκτός κεντρικού σχεδιασμού για το 2%

των απορριμμάτων της Αττικής. Έχω την εντύπωση ότι δεν

πείθει κανέναν λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Αυτά είναι

επικίνδυνα παιχνίδια που δημιουργούν τις προϋποθέσεις

σε αυτούς που αναζητούν λύσεις.

Πάγια θέση μας είναι η Διαλογή στην Πηγή. Θα δώσουμε

θέσεις και απόψεις ειδικών επιστημόνων για αυτή την πρό-

ταση.  Αν εφαρμοστεί αυτό, που είναι η νέα πρόταση της

Ε.Ε θα μείνει το 20% των απορριμμάτων που φυσικά σαν

όγκος πλέον θα είναι διαχειρίσιμος.

Δεν είμαστε εμείς απ’ αυτούς που θέλουν να στείλουν τα

απορρίμματα στην αυλή του γείτονα (να σταματήσει αυτή

τη σπέκουλα). Είμαστε αυτοί που δεν θέλουμε να παραδώ-

σουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα εργοστάσιο

που θα λύνει το πρόβλημα του ¼ της περιφέρειας Αττικής.

Ο δήμαρχος χωρίς να φταίει σ’ αυτό έχει μια μεγάλη έλ-

λειψη. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν έχει τον αντίλογο

που βοηθάει σε πιο σωστές αποφάσεις μέσα από διάλογο

και γιατί, όχι αντιπαραθέσεις προτάσεων.

Ο σύλλογος ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ δεν είναι τέκνο οργής αλλά

τέκνο ανάγκης. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την κα-

λύτερη ποιότητα της ζωής μας, που πιστεύω προσωπικά

ότι στο παρόν και στο μέλλον θα είναι το μεγαλύτερο πρό-

βλημα από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου πάνω στον πλα-

νήτη.

Έχουμε και άλλα θέματα να ασχοληθούμε που έχουν να

κάνουν με την ποιότητα  της καθημερινότητας και του πε-

ριβάλλοντος.

Αυτή την περίοδο θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για το

συγκεκριμένο θέμα του εργοστασίου,  θα ενημερώνουμε

τον κόσμο με όλα τα σημερινά μέσα επικοινωνίας και φυ-

σικά κάναμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις σε όσους εμπλέ-

κονται στο παραπάνω θέμα.

Βάρη 28/06/2018

Ιωάννης Δαμανάκης

Πρόεδρος του Συλλόγου «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ»

‘’Το Γραμματικό θα ανοίξει και θα χωροθετήσω
άλλα τέσσερα σημεία στην Αττική’’

Δήλωση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Το έργο εντάχθηκε στο Επχειρησιακό Πρόγρα 2014-2020

Στο ΣτΕ για τη Μακεδονία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μα-

κεδόνων και σύσσωμες οι Παμμακεδονικές Ενώσεις

των αποδήμων Μακεδόνων,  προσέφυγαν στο Συμβού-

λιο της Επικράτειας, με αίτηση ακύρωσης της συμφω-

νίας των Πρεσπών, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου

2018 μεταξύ των υπουργών εξωτερικών της Ελλάδος

και των Σκοπίων Ν. Κοτζιά και Δ. Δημητρόφ. Με την Αί-

τηση Ακύρωσης ζητούν να ακυρωθεί η Συμφωνία των

Πρεσπών, καθώς και οι επιστολές που απεστάλησαν

από την Ελληνική Κυβέρνηση προς το ΝΑΤΟ και την

ΕΕ για άρση του βέτο για την ένταξη της χώρας των

Σκοπίων στους οργανισμούς αυτούς.

Κατέθεσαν επίσης, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της

απόφασης αυτής καθώς και των επιστολών άρσης του

βέτο σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, επειδή:

α) Η συμφωνία παραβιάζει το άρθρο  27 του Συντάγμα-

τος, σύμφωνα με το οποίο, πριν την υπογραφή της συμ-

φωνίας,  απαιτείται προηγούμενη ψήφισή του από την

Βουλή, με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία, επειδή περι-

λαμβάνει αλλαγή γεωγραφικών όρων (της περιοχής της

Μακεδονίας εν προκειμένω), οι οποίοι ανάγονται  σε αρ-

χαίους χρόνους (αρχικά).

Επίσης, επειδή τροποποιεί προηγούμενες συνθήκες (Ελ-

ληνοσερβικό σύμφωνο και συνθήκη Βουκουρεστίου

1913), με βάση τις οποίες καθορίσθηκαν τα σημερινά σύ-

νορα της Ελλάδας. 

Επειδή στην πραγματικότητα νομιμοποιεί τις εδαφικές

βλέψεις των γειτόνων μας, διά της παραχάραξης της

ιστορίας και της επιγενόμενης σύγχυσης, που αποτε-

λούν συνέχεια και συνέπεια της παραχώρησης του ονό-

ματος της Μακεδονίας. 

Τέλος, επειδή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανα-

θεώρηση των συνόρων της Ελλάδας.

πηγή: vimasaronikou.wordpress.com
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη  www.ebdomi.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κα-

νονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε

ισχύ από 25 Μαΐου 2018 είμα-

στε υποχρεωμένοι να σας

ενημερώσουμε ότι αν δεν θέ-

λετε να λαμβάνετε την εφη-

μερίδα, παρακαλούμε να μας

το γνωστοποιήσετε, με επι-

στολή, mail

press@ebdomi.com, φαξ (210

9658.949) ή τηλέφωνο (210

6030655).

Αν δεν μας απαντήσετε θεω-

ρούμε ότι θέλετε να συνεχί-

σετε να λαμβάνετε την

εφημερίδα.

Προς κατάργηση η ΩΡΛ 

κλινική του Γ. Νοσοκομείου

Παίδων Πεντέλης

Ερώτηση των βουλευτών 

Βασίλη Οικονόμου και Ιάσ. Φωτήλα

Σε κατάρρευση βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων

Πεντέλης μετά τις πρόσφατες ενέργειές σας που οδηγούν

στο κλείσιμο της ΩΡΛ κλινικής του Νοσοκομείου. Η από-

φαση σας να ενισχύσετε την ΩΡΛ κλινική του Γενικού Νο-

σοκομείου Παίδων « Αγία Σοφία» που αποδεκατίστηκε

μετά την  αποχώρηση τεσσάρων ιατρών ΩΡΛ με αντίστοι-

χους ιατρούς από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

δεν έχει καμία λογική.  

Στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης λειτουργεί ΩΡΛ κλινική

και αυτή την στιγμή έχει ξεμείνει με έναν μόνιμο ιατρό και

δύο Επικουρικούς.  

Οφείλετε άμεσα  να φροντίσετε να καλυφθούν τα κενά

που έχουν προκύψει και στις δυο κλινικές των Νοσοκο-

μείων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία τους. 

Aπό το Δήμο Μαρκοπούλου ελάβαμε

το παρακάτω δελτίο ερωτήσεων -

απαντήσεων, που αναφέρεται στην

αποκομιδή απορριμμάτων τις ημέρες

αυτές που δεν δεχόταν ο ΧΥΤΑ Φυλής,

λόγω ρήγματος που υπέστη και τη ση-

μερινή κατάσταση.

Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ υπολειτουργεί!

• Γιατί τις τελευταίες δεκατρείς (13)

ημέρες, αντιμετωπίζουμε αυτήν την

κακή κατάσταση, με τα Απορρίμματα

στον Δήμο Μαρκοπούλου;

Για να γίνεται η Αποκομιδή των Απορριμ-

μάτων του Μαρκοπούλου και του Πόρτο

Ράφτη, με τρόπο που να εξυπηρετεί,

ώστε να καθαρίζει η πόλη μας, ο Δήμος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας χρειάζεται να

στέλνει στη Φυλή, καθημερινά, τουλάχι-

στον 13-14 φορτία, μεγάλων φορτηγών!!

Ο Δήμος έχει φροντίσει κι έχει όλο το

απαραίτητο ανθρώπινο Προσωπικό και

τα μεταφορικά Μέσα, ώστε να εξυπηρε-

τεί την έκτασή του.

Αυτό συνέβαινε, μέχρι πριν από δεκα-

τρείς (13) ημέρες, όταν ο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής

έκλεισε, λόγω του γνωστού τεχνικού

προβλήματος (ρήγματος).

• Ανακοινώθηκε ότι η λειτουργία του

Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής επανήλθε σε φυσιολογι-

κούς ρυθμούς. Δεν είναι αυτή η πραγ-

ματικότητα;

Όπως φαίνεται στη σημερινή (25/6/180,

μεσημεριανή φωτογραφία που έφθασε

στον Δήμο Μαρκοπούλου, οι Αρμόδιοι

ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ!! Ο Χ.Υ.Τ.Α. ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΕΙ πλήρως! 

Συγκεκριμένα, στον χώρο που νωρίτερα

υπήρχε το απαραίτητο διαμορφωμένο

Πλάτωμα και εξυπηρετούνταν 20-30

φορτηγά ταυτόχρονα, τώρα μπορεί να

«αδειάσουν» μόνο δύο (2) φορτηγά

κάθε φορά, με αποτέλεσμα τα Απορριμ-

ματοφόρα να σχηματίζουν ουρές χιλιο-

μέτρων και πολλές φορές, να

καταφέρνουν να ξεφορτώσουν τα Απορ-

ρίμματα, μετά από δεκάωρη αναμονή! Ο

ρυθμός εξυπηρέτησης των οχημάτων

στον Χ.Υ.Τ.Α., δεν πρόκειται να ομαλο-

ποιηθεί σύντομα!

• Είναι αυτός ο μοναδικός χώρος Δια-

χείρισης των Απορριμμάτων της Αττι-

κής;

Κι όμως, ναι. Οι εργαζόμενοι μάλιστα,

πλέον αποκαλούν σκωπτικά τον Χ.Υ.Τ.Α.

Φυλής, ως νέο «Τάφο του Ινδού»! Πρό-

κειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εγ-

κατάσταση, τόσο για τους

εργαζόμενούς της, όσο και για τους

οδηγούς των φορτηγών. Ακόμη και μια

έντονη νεροποντή, θα μπορούσε να οδη-

γήσει σε νέα υποχώρηση..!

• Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την σω-

ρεία Απορριμμάτων στους δρόμους;

Οι Αρμόδιοι του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και της Περι-

φέρειας Αττικής, που εδώ και τέσσερα

χρόνια δεν μπόρεσαν να χωροθετήσουν,

τουλάχιστον ένα  επιπλέον μέρος για

την Υγειονομική Ταφή και την διαχείριση

των Απορριμμάτων της Αττικής και να

βρουν επιτέλους λύση στο πρόβλημα.

• Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα δώσει μια

έστω προσωρινή λύση, στο πρόβλημα,

που δημιούργησε η Περιφέρεια και ο

Ε.Δ.Σ.Ν.Α.; 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου με προσωπική

ευθύνη και πολλαπλό κόστος που θα βα-

ραίνει την Διοίκηση, προκειμένου προ-

σωρινά, να επανέλθει η ομαλότητα και

να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, που

δημιουργήθηκε, με την αποκλειστική ευ-

θύνη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και της Περιφέρειας

Αττικής, θα προχωρήσει στην προσωρινή

εναπόθεση των Απορριμμάτων σε συγ-

κεκριμένο χώρο.

• Γιατί, ισχυριζονται κάποιοι ότι τα σκου-

πίδια μαζεύονται στο Μαρκόπουλο, περισ-

σότερο από ό,τι στο Πόρτο Ράφτη και

γιατί δεν μαζεύεται η Ανακύκλωση;

Tα Απορρίμματα φροντίζουμε να μα-

ζεύονται ισομερώς από τους κεντρι-

κούς δρόμους του Μαρκοπούλου και

του Πόρτο Ράφτη και από τα πιο ευ-

παθή σημεία. Σε κάθε περίπτωση, το

εσωτερικό οδικό δίκτυο του εντός και

εκτός σχεδίου, Πόρτο Ράφτη, φτάνει

τα 220 χιλιόμετρα, την στιγμή που στο

Μαρκόπουλο το εσωτερικό οδικό δί-

κτυο, εκτείνεται σε πολύ λιγότερα. 

Ο λόγος που δεν εξυπηρετείται ούτε

η Ανακύκλωση, είναι το γεγονός, ότι

τα Υπολείμματα της Ανακύκλωσης, κα-

ταλήγουν κι αυτά στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής

και επομένως, ούτε η Ανακύκλωση

μπορεί να απορροφηθεί!

Η Aλήθεια για τα Απορρίμματα σε Μαρκόπουλο και Πόρτο ΡάφτηΤο ρήγμα στον ΧΥΤΑ Φυλής

και οι «ανθέλληνες»... 

Με αφορμή την κατάσταση που έχει διαμορφω-

θεί στον ΧΥΤΑ Φυλής, ο ευρωβουλευτής της

Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, έκανε την

ακόλουθη δήλωση:
«Δύο (!!) μόλις μήνες μετά την ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ

και διατεταγμένου άρθρου

«αντι»-περιφερειάρχη, που με

κατηγορούσαν για «αντεθνική

στάση», επειδή,  από τις αρχές

Φεβρουαρίου προειδοποιούσα

με ερώτησή μου προς την Κομι-

σιόν, για την κατάσταση του

ΧΥΤΑ Φυλής, ζητώντας να λη-

φθούν ακόμα και «βραχυπρόθε-

σμα μέτρα», προκειμένου «να
αποφευχθεί μεγάλη περιβαλ-
λοντική-υγειονομική κρίση» και

επειδή είχα δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία της Κομισιόν,

που αποδείκνυαν μακάρια απραξία, έρχεται δυστυχώς η

πραγματικότητα να με δικαιώσει.

Στην ερώτησή μου μάλιστα, αφού επισήμαινα ότι, λόγω

των καταστροφικών πλημμυρών τον περασμένο Νοέμβρη,

«μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών, η εγκατάσταση και
ο ΧΥΤΑ Φυλής λειτουργούν χωρίς να τηρούνται οι όροι της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης», καθώς και ότι, πρέπει να

εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα χρησιμοποίησης του ΧΥΤΑ Γραμ-

ματικού, αφού, εκτός του ότι έχει κριθεί χωροταξικά και

περιβαλλοντικά απαράδεκτος και επικίνδυνος, επαρκεί

για την κάλυψη μόλις 10 ημερών, για τους παραγόμενους

6.000 τόνους/ημέρα απορριμμάτων στην Αττική, ζητούσα

να ληφθούν άμεσα μέτρα για να προλάβουμε το σημερινό

αδιέξοδο.

Το ρήγμα που πρόσφατα προκλήθηκε στον ΧΥΤΑ Φυλής

είχε ως συνέπεια χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών να στοιβάζον-

ται σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Σήμερα,

οι αρμόδιοι προσπαθούν να λύσουν ξανά το πρόβλημα με

«μπαλώματα», με την ελπίδα ότι η «περιβαλλοντική

βόμβα» δε θα σκάσει στα χέρια τους…

Αυτά για την ιστορία… Από εδώ και στο εξής λοιπόν, ο κα-

θένας ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  25-06-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  117/2018  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα ”Έγκριση κυκλοφοριακής
μελέτης που αφορά  στην οδό   Ηρα-
κλέους για την εκτέλεση εργασιών
του έργου:  ‘Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων
περιοχών Κορωπίου - Παιανίας.”
Στο Κορωπί στις 25 Ιουνίου  του
έτους  2018  κατά την 17η Συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την συζήτηση του θέματος με την
διαδικασία του κατεπείγοντος.
Β.  Εγκρίνει την κυκλοφοριακή με-
λέτη που αφορά  στην οδό Ηρακλέ-
ους για την εκτέλεση  των  εργασιών
του έργου  “Συλλογή, μεταφορά, επε-

ξεργασία και διάθεση ακαθάρτων πε-
ριοχών Κορωπίου - Παιανίας” σύμ-
φωνα με την 16/2018 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την με
αριθμό πρωτ. 9577/2018 εισήγηση
των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται πλήρης αποκλει-
σμός της οδού Αγ. Αναργύρων, από
την διασταύρωσή της με την οδό
Βαλτετσίου μέχρι την διασταύρωσή
της με την οδό Αναπαύσεως σε
μήκος 75,00μ. και μερικώς αποκλει-
σμός της οδού Ηρακλέους.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αγ.Αναργύρων με κα-
τεύθυνση προς Αεροδρόμιο, θα
εκτρέπεται δεξιά στην οδό Βαλτε-
τσίου, αριστερά στην οδό Αναπαύ-
σεως και με δεξιά εκτροπή θα
επανέρχονται στην διασταύρωση των
οδών Αναπαύσεως και Αγίων Αναργύ-
ρων.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Ηρακλεόυς με κατεύ-
θυνση προς το αεροδρόμιο, θα

εκτρέπεται δεξιά στην οδό Παπαμι-
χάλη, αριστερά στην οδό Βαλτετσίου,
αριστερά στην οδό Αναπαύσεως και
με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται
στην διασταύρωση των οδών Ανα-
παύσεως και Αγίων Αναργύρων.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-

σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-

ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ.
έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκα-
φών και τοποθέτησης αγωγών θα
διαρκέσουν χρονικό διάστημα είκοσι
(20) ημερών από την έγκριση της
σχετικής άδειας από το αρμόδιο
τμήμα της τροχαίας.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τo συνημμένο   αυτής
σχέδιο βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης
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Eνημέρωση υποψήφιων φοιτητών 

συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) υλοποιεί για τέ-

ταρτη συνεχή χρονιά πρωτοβουλία ενημέρωσης για την

συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Το Γραφείο

Διασύνδεσης ΟΠΑ απευθυνόμενο στους υποψήφιους φοι-

τητές που το προσεγγίζουν, χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία

και την εμπειρία του σε θέματα συμβουλευτικής και κάνει

μια εκ των έσω ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμε-

νους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα αφορά αποκλειστικά τα επι-

στημονικά αντικείμενα τα οποία υπηρετεί και προσφέρει το

ΟΠΑ στο σύνολο των οκτώ προπτυχιακών του τμημάτων. Η

περίοδος που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταθέ-

τουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, oι φοιτητές είναι έως

και 16 Ιουλίου 2018.

Καθημερινά το ΟΠΑ θα παρέχει πληροφόρηση και θα

απαντά στα ερωτήματα κατά τις ώρες 13:00 – 15:00, Δευ-

τέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνήσουν  στις τηλεφωνικές γραμμές: 210 8203819, 825

και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  mi-

hanografiko@aueb.gr. www.career.aueb.gr.

Παράταση των 

φορολογικών δηλώσεων 

Με ανακοίνωσή το υπουργείου Οικονομικών παρατείνει την

προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι

τις 26 Ιουλίου, ενώ έληγε 30 Ιουνίου σημειώνοντας μεταξύ

άλλων:

Σε παράταση της φετινής καταληκτικής ημερομηνίας υπο-

βολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προ-

σώπων αποφάσισε να προχωρήσει το Υπουργείο

Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο-

δήματος του φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προ-

σώπων παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο-

δήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,

που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουρ-

γικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν

έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των γεγονότων

ότι εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές με το νέο έντυπο Ε3,

ότι το σύστημα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων

και άνοιξε περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα από πέ-

ρυσι.

Σημειώνεται ότι για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων

του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και

τις νομικές οντότητες  εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό

πλαίσιο.

Αναβάλλεται η μεταφορά της

Λαϊκής Αγοράς στη Δ.Ε. Βάρης

Λόγω της διοργάνωσης των καλοκαιρινών παιδι-

κών δραστηριοτήτων του Δήμου στο αθλητικό κέν-

τρο «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» στη Δ.Ε. Βάρης,

η λαϊκή αγορά δεν θα μετακινηθεί στον χώρο

στάθμευσης έναντι του αθλητικού κέντρου για λό-

γους ασφάλειας αλλά και εύρυθμης λειτουργίας

των δραστηριοτήτων, τουλάχιστον έως τις 31 Ιου-

λίου.

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 διαμέρισμα 90 τ.μ. σύνορα

Βουλιαγμένης - Βάρκιζας, διαμπερές, πλήρως

πολυτελώς επιπλωμένο.

Τηλ. 210 8940.994, 6972250290

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα

βοηθό στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέ-

ρευση. Πρωινό ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ZHTEITAI διαμέρισμα τριάρι με δύο κρεβατοκά-

μαρες έως 100 τ.μ., με αποθήκη και πάρκινγκ

στη Βούλα.

Τηλ. 210 8993981, 6943910195

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για

την υποβολή των προσφορών στον εν θέματι Διαγωνισμό.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

30/07/2018 και ώρα 12:00 

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30/07/2018

και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 εί-

μαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι αν δεν

θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακαλούμε να μας

το γνωστοποιήσετε, με επιστολή, mail press@ebdomi.com,

φαξ (210 9658.949) ή τηλέφωνο (210 6030655).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε την εφημερίδα.

Εκπαιδευτικός-Ειδική Παιδαγωγός
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία παιδιού 

και εφήβου και εκπαίδευση στον τομέα 

της μαθησιακής παρέμβασης αναλαμβάνει:

3 την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ παιδιών Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού με Αυτισμό, ΔΕΠΥ, Συναισθη-

ματικές Δυσκολίες και άλλα Σύνδρομα

3 την κατ΄ οίκον ενισχυτική διδασκαλία μαθητών

του Δημοτικού με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλ. 6981320409

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί: 27-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 9902
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοι-
κτού ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου
διαγωνισμού, με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης έργου με
τίτλο: «Ήπιες παρεμβάσεις αξιο-
ποίησης στο παραθαλάσσιο μέ-
τωπο» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/16/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλή-
ρωση του έντυπου της οικονομικής
προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-

σμού είναι η εκτέλεση  εργασιών
προκειμένου να αξιοποιηθεί τμήμα
του παραθαλάσσιου μετώπου στην
παραλία Αγίου Δημητρίου ως ένας
σύγχρονος χώρος αναψυχής και
περιπάτου για τους δημότες και
τους λουόμενους. 
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό
(CPV): 45233253-7
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έξι (6) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 11 Ιουλίου
2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πα-
ρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμ-
βασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 290.000,00 €  και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 158.967,60 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.614,17 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.137,27 Ευρώ,
Απολογιστικές εργασίες 15.382,99 €
Όφελος απολογιστικών εργασιών
2.768,94 Ευρώ
Φ.Π.Α 24% 56.129,03 Ευρώ

Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για

υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ-
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξεως Α2
και άνω για έργα κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΑ  
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι τέσσερις
χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
(4.677,42€), πρέπει να απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 14 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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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

Όπως μας ενημερώνει ο Σύλλογος Ασθενών με Ημι-

κρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, η εταιρεία As-

traZeneca απάντησε στις επιστολές που απέστειλε

τόσο στην ίδια, όσο και στους αρμόδιους Δημόσιους

Φορείς, για το θέμα της απόσυρσης του σκευάσματος

Zomigon (ζολμιτριπτάνη).

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ενημέρωση της

εταιρείας, η μητρική εταιρεία AstraZeneca  μεταβίβασε

τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης του φαρμά-

κου για όλο τον κόσμο πλην της Ιαπωνίας στην εταιρεία

Grünenthal, η οποία δεν διαθέτει στη χώρα μας εμπο-

ρικό αντιπρόσωπο. Ως εκ τούτου  το σκεύασμα Zοmigon

δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο στη χώρα μας.

Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της εταιρείας As-

traZeneca, όσοι ασθενείς δεν μπορούν να αντιμετωπί-

σουν την ημικρανία τους με άλλα σκευάσματα

τριπτανών που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά ( ρι-

ζατριπτάνη, ελιτριπτάνη, σουματριπτάνη, φροβατρι-

πτάνη, αλμοτριπτάνη), μπορούν να απευθυνθούν στην

επιτροπή φαρμάκων εξωτερικού του ΕΟΠΠΥ ώστε να

εξεταστεί η πιθανότητα να λάβουν το Zomigon ως

«φάρμακο εξωτερικού».

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση σε με-

γάλο αριθμό ασθενών με ημικρανία, καθώς για πολλούς

από αυτούς ήταν το μοναδικό σκεύασμα που τους επέ-

τρεπε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την ημικρανία

τους.

Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελ-

λάδος ήδη σχεδιάζει τις επόμενες ενέργειές του,  με

επαφές με Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς

και  με την εταιρεία Grünenthal, ώστε να εξεταστούν οι

πιθανότητες επανακυκλοφορίας του Zomigon στην Ελ-

Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος

Γιατί αποσύρθηκε το σκεύασμα  για τις ημικρανίες Ζοmigon: 

Η απάντηση της εταιρείας AstraZeneca



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

H ινομυαλγία (fibromyalgia) είναι μια ασθένεια κατά την

οποία οι μυς και οι ινώδεις ιστοί εκδηλώνουν πόνο (άλγος)

και ευαισθησία. Η ινομυαλγία είναι ένα σύνδρομο, δηλαδή

ένα σύνολο συμπτωμάτων, που προσβάλει τους μύες (κυ-

ρίως ώμων, γλουτών, αυχένα και μέσης), τους συνδέσμους

και του τένοντες, αλλά όχι τις αρθρώσεις, και προκαλεί

πόνο σε διάφορα μέρη του σώματος, παράλληλα με ένα αί-

σθημα κόπωσης.

Ο ασθενής νιώθει να υποφέρει από τις κομμάρες που προ-

καλεί η χειρότερη μορφή γρίπης, ξυπνάει κάθε μέρα στην

κατάσταση αυτή και δυσκολεύεται να κάνει ακόμη και απλά

πράγματα. 

Δεν προκαλεί μόνιμες βλάβες, είναι πιθανό όμως να διαρ-

κέσει μήνες ή και χρόνια. 

Υπολογίζεται ότι μπορεί να προσβάλλει 2-8% του πληθυ-

σμού (αμερικανικού απ’ όπου και οι μελέτες). Η ινομυαλγία

είναι πιο συχνή στις ηλικίες μεταξύ 35 και 55, ενώ φαίνεται

να προσβάλλει περισσότερο γυναίκες, σε ποσοστό περίπου

80%. 

Το πιο συνηθισμένο διαγνωστικό σύμπτωμα είναι η ευαι-

σθησία κάποιων σημείων σε συγκεκριμένες περιοχές του

σώματος. Η άσκηση πίεσης στα σημεία αυτά προκαλεί ιδι-

αίτερη ένταση και πόνο. Οι ασθενείς με ινομυαλγία έχουν

μειωμένο όριο αντοχής στον πόνο, λόγω αυξημένης ευαι-

σθησίας του εγκεφάλου σε μηνύματα πόνου που προέρχον-

ται από διάφορα μέρη του σώματος μέσω του νευρικού

συστήματος. 

Ο πόνος της ινομυαλγίας χειροτερεύει από το στρες, τις

αλλαγές του καιρού, τους θορύβους και το άγχος. 

Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του ασθενούς δεν αντιλαμ-

βάνονται τον πόνο και το αίσθημα κόπωσης που τον βασα-

νίζουν, γιατί δεν υπάρχουν σοβαρά εξωτερικά σημεία της

νόσου. Τα άτομα που πάσχουν από ινομυαλγία συνήθως

φαίνονται καλά στην όψη, ενώ αισθάνονται πολύ άσχημα.

Η ινομυαλγία είναι μια πάθηση η οποία δεν είναι ορατή και

συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή από το περιβάλλον του

ασθενούς.

Το άτομο με ινομυαλγία αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και

σκεπτικισμό και/ή θεωρείται ως τεμπέλης και υπερβολικός

από το περιβάλλον του και ενίοτε από επαγγελματίες της

υγείας, γεγονός το οποίο προσθέτει επιπλέον ψυχολογικό

και σωματικό πόνο.

Ως εκ τούτου συνήθως ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια προ-

τού λάβει τη σωστή διάγνωση.

Τα Συμπτώματα της Ινομυαλγίας

• Πόνος και δυσκαμψία σε μύες, τένοντες, συνδέσμους και

σε περιοχές γύρω από τις αρθρώσεις, αλλά και σε ένα

μέρος του σώματος ή διάφορες περιοχές όπως τα άκρα, ο

αυχένας ή η πλάτη. Αρχίζουν νωρίς το πρωί και χειροτε-

ρεύουν κατά την διάρκεια της ημέρας, καθώς εντείνονται

οι δραστηριότητες του ατόμου.

• Αίσθημα κόπωσης σε όλο το σώμα

• Έλλειψη ενέργειας και αντοχής

• Διαταραχή του ύπνου και αίσθημα ανεπαρκούς ξεκούρα-

σης και ανανέωσης από τον ύπνο

Άλλα συμπτώματα:

• αιμωδία (μούδιασμα), κακή κυκλοφορία ή πρήξιμο στα

χέρια και τα πόδια 

• Πονοκέφαλος, ευερεθιστότητα, μελαγχολική διάθεση 

• Αφηρημάδα και δυσκολία συγκέντρωσης 

• Ευαισθησία στις μυρωδιές, τους έντονους θορύβους και

τις αλλαγές του καιρού 

• Ξηροστομία   • Ξηροδερμία   • Ρινίτιδα

• Συχνή ανάγκη ούρησης ή ξαφνικό και επιτακτικό αίσθημα

ανάγκης για ούρηση 

• σύνδρομο ανήσυχων ποδιών 

• Έντονος πόνο στην περίοδο ή κατά την σεξουαλική

πράξη 

• Ευερέθιστο έντερο (δυσπεψία, πόνο στην κοιλιά, δυσκοι-

λιότητα η διάρροια)

Τι Προκαλεί την Ινομυαλγία;

• Διαταραχή του βαθέως και χωρίς όνειρα ύπνου (non

REM) που αναπαύει και ανανεώνει τον οργανισμό

• Υπερβολικό στρες, άγχος

• Τραυματισμός (σωματικός, ψυχικός)

Τα αίτια που προκαλούν την Ινομυαλγία δεν είναι γνωστά.

Θεωρείται ότι υπάρχει μια γεννητική προδιάθεση και στην

οποία ένα τραύμα φυσικό η ψυχικό, ακόμα και φαινομενικά

μη αξιολογούμενο ως σημαντικό όπως χειρουργείο η και

ίωση, μπορεί να προκαλέσει την έναρξη της. Τα συμπτώ-

ματα παρουσιάζονται εξαιτίας μιας υπερδραστηριοποίησης

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος κυρίως του Συμπαθη-

τικού λόγω της μειωμένης παρουσίας μιας ορμόνης της σε-

ροτονίνης η οποία παράγεται από το ίδιο μας το σώμα (η

γυμναστική και το ηλιακό φως αυξάνουν την παραγωγή

της). Αυτή η υπερδραστηριότητα προκαλεί μείωση της αι-

μάτωσης των μυών και κάποιων περιοχών του εγκεφάλου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ασθενείς που πάσχουν από ινομυαλ-

γία είναι άτομα που αναφέρουν συχνά ότι κρυώνουν, κυ-

ρίως στα χέρια και τα πόδια. Ο κλασσικός ρευματολογικός

έλεγχος είναι αρνητικός. Τα συνήθη σημεία τα οποία είναι

συνδεδεμένα με την ινομυαλγία είναι η βάση της κεφαλής,

το επίπεδο Α5-Α7 του αυχένα, το μέσο του άνω ορίου του

τραπεζοειδούς, η γωνία η/και η άνω επιφάνεια της ωμοπλά-

της (υπερκάνθιος μυς), ο επικόνδυλος, το άνω τεταρτημό-

ριο του γλουτού, η οπίσθια επιφάνεια του μείζονος

τροχαντήρα και η έσω επιφάνεια του γόνατος.

Η ΙΝΜ ονομάζεται πρωτοπαθής όταν δε συνοδεύεται από

άλλες παθήσεις και δευτεροπαθής σε περιπτώσεις όπου

προϋπάρχει άλλη πάθηση όπως: ρευματοειδής αρθρίτιδα,

οστεοαρθρίτιδα, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Σύν-

δρομο Sjogren κ.α.

Έρευνες σε ασθενείς με ΙΝΜ έχουν δείξει:

• Δυσλειτουργία νευροδιαβιβαστών και μεταβολές στην

νευροενδοκρινική δραστηριότητα.

• Χαμηλότερα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών σεροτονίνη

και νοραδρεναλίνη που σχετίζονται με την αντίληψη του

πόνου, ρύθμιση του ύπνου, διάθεση, άγχος

• Ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση στο εγκεφαλονωτιαίο

υγρό ασθενών, της ουσίας Ρ, που ευθύνεται με τη σειρά της

για τη μεγιστοποίηση του πόνου και την υπεραισθησία του

δέρματος και των μυών, όσον αφορά στα επώδυνα ερεθί-

σματα.

Η διάγνωση της Ινομυαλγίας γίνεται από εξειδικευμένο

ρευματολόγο ή ειδικό παθολόγο ιατρό που θα αποκλείσει

άλλες παθήσεις που μπορεί να έχουν συμπτώματα παρό-

μοια της ινομυαλγίας. 

Το 1990, το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας καθιέ-

ρωσε τα διαγνωστικά κριτήρια της λεγόμενης «αόρατης»

μέχρι τότε πάθησης, ως εξής:

• Ιστορικό διάχυτου άλγους, που διαρκεί τουλάχιστον 3

μήνες, και αφορά και στα τέσσερα τεταρτημόρια του σώ-

ματος και στον αξονικό σκελετό

• Ύπαρξη 11 - 18 ευαίσθητων σημείων (tender points) όπου

όποια πίεση βάρους 4 κιλών προκαλεί πόνο.

Αντιμετώπιση και Θεραπεία της Ινομυαλγίας 

Η ινομυαλγία δε θεραπεύεται πλήρως. Η κατάσταση αυτή

μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ με τη βοήθεια του γιατρού

και της οικογένειας. 

Πολλές φορές η ασθένεια μπορεί να υποχωρήσει από μόνη

της, συνήθως, μετά από μήνες ή και χρόνια. 

Ο γιατρός θα βοηθήσει αρχικά κάνοντας τη διάγνωση της

ινομυαλγίας και καθησυχάζοντας τον ασθενή βεβαιώνοντάς

τον ότι, παρά τον πόνο που νιώθει, δεν έχει μια πάθηση που

θα προκαλέσει μόνιμες αναπηρίες.

Φαρμακευτική αγωγή

• Παυσίπονα και τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρ-

μακα.  • Αντιεπιληπτικά (αναλγητικά φάρμακα)

• Τρικυκλικά σκευάσματα (αντικαταθλιπτικά σε μικρή δόση)

• για την αντιμετώπιση της διαταραχής του ύπνου.

• Ειδική αντικαταθλιπτική αγωγή που, εκτός από τη βελ-

τίωση της διάθεσης, χορηγείται κυρίως για τη μείωση της

αίσθησης του πόνου.

Φυσιοθεραπεία

Η φυσιοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο για την μείωση των

πόνων στο μυοσκελετικό σύστημα  με ειδικές μαλάξεις για

ανακούφιση του ασθενή.   Ο βελονισμός έχει δείξει ότι προ-

σφέρει πολλά, όχι μόνο για την αναλγησία του ασθενούς

αλλά και την γενικότερη ψυχική του διάθεση (στρες, άγχος,

αϋπνίες κτλ).  Ακόμα αναφέρεται αποδεδειγμένα ότι οι

γνωσιακές θεραπείες και  η υπνοθεραπεία βοηθάει στην θε-

ραπεία του ασθενούς.

Ο ασθενής με ινομυαλγία θα πρέπει να μάθει να αφιερώνει

χρόνο στον εαυτό του, να χαλαρώνει το μυαλό και το

σώμα.  Θα πρέπει επίσης να βάλει την άσκηση στην καθη-

μερινότητά του.  

Το κολύμπι θεωρείται μια θαυμάσια μορφή άσκησης αλλά

και άλλες αερόβιες ασκήσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα

(περπάτημα, τζόκινγκ). 

του Aλέξανδρου Γιατζίδη, Μ.D., medlabnews.gr

Iνομυαλγία, άγνωστα τα αίτια
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Tην Τετάρτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο ΝΑΟΒ, η

απονομή του "24ου Κυπέλλου Άνοιξης 2018", ανάμεσα σε

φίλους και πληρώματα καθώς και εκπροσώπους της Δημο-

τικής Αρχής και φορέων της περιοχής.

Το λιμανάκι του ομίλου ήταν στολισμένο και η ατμόσφαιρα

ιδιαίτερα γιορτινή και ευχάριστη. 

Την διαδικασία της απονομής επάθλων στους νικητές επι-

μελήθηκε και συντόνισε ο επί 35 χρόνια έφορος της Ανοι-

χτής Θάλασσας Θεόδωρος Γιουβάνογλου και την διάνθισε

με αρκετές χιουμοριστικές ατάκες, όπως άλλωστε το συ-

νηθίζει. Σε ιδιαίτερα κέφια ήταν κι ο πρόεδρος του ομίλου

Κων.  Κωνσταντόπουλος στις ικανότητες διοίκησης του

οποίου ιδιαίτερη μνεία έκανε ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κων-

σταντέλος.

Βραβεύθηκε ο έφορος λιμένα Χριστόφορος Κατέκος για

την αδιάλειπτη προσφορά του επί σειρά δεκαετιών στον

όμιλο.

Βραβεύσεις έκαναν και οι αντιδήμαρχοι Βασ. Παπαμιχαήλ

και Nικ. Βάσης καθώς και ο δημ. σύμβουλος Δημ. Κιούκης.

Η βραδιά έκλεισε με κεράσματα και συζητήσεις σε ...πηγα-

δάκια.

Επόμενη ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για τον δραστήριο

και φιλόξενο ΝΑΟΒ, είναι το "Youth Lightning Worlds 2018"

που διοργανώνει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. 

24ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 2018 ΣΤΟ ΝΑΟΒ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Radial 

Κυρίαρχος και πάλι ο ΝΟΒ

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Ζάμμιτ!

Άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η  ομάδα

Laser του ΝΟΒ, αφού για 3η συνεχόμενη χρονιά κερδίζει

τον τίτλο στα Laser Radial, κάθε χρονιά με διαφορετικό

Αθλητή! Από 21 έως 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην

Ρόδο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα μεταξύ 45 σκαφών με

πολύ ισχυρούς ανέμους.

Ο ΝΟΒ κατέκτησε το Χρυσό αλλά και το Αργυρό μετάλλιο

με τον Λουκιανό Ζαμμιτ να αναδεικνύεται Πρωταθλητής

Ελλάδος, τον Παντελή Κυρπόγλου να κατακτά την 2η θέση

και τέλος το Περικλή Παπαδόπουλο να τερματίζει 11ος

Στις  24  Ιουνίου 2018, ο Αθλητι-

κός Οργανισμός της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Γλυφάδας «Ο ΑΓΙΟΣ

ΝΕΣΤΩΡ» πραγματοποίησε για

14η συνεχή χρονιά, Πρωτά-

θλημα Στίβου για τα παιδιά των

Κατηχητικών Συνάξεων, στο 6ο

Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφά-

δας.   Παρά  την βροχή, σε όλη

την διάρκεια των αγώνων και

την αναγκαστική αναβολή μερι-

κών, 100 περίπου παιδιά, διαγω-

νίσθηκαν.

Οι Κριτές σε όλα τα αθλήματα,

ήταν διορισμένοι από τον

ΣΕΓΑΣ και στις Γραμματείες

των αθλημάτων από το Γυμνα-

στικό Σύλλογο Γλυφάδας. 

Διενοριακό Πρωτάθλημα Στίβου στη Γλυφάδα

Πρωταθλήτριες Ελλάδος 2018 

οι Κορασίδες του ΝΟΒ

Η ομάδα υδατοσφαίρισης κορασίδων (γεν.2003) του NOB

διατήρησε τα σκήπτρα της και αναδείχτηκε ξανά πρωτα-

θλήτρια νικώντας στον τελικό την ομάδα του Νηρέα Χα-

λανδρίου με 13-11.

Σύνθεση: Μαυρωτά Λυδία, Καϊάφα Τίνα, Καλογεροπούλου Δέ-

σποινα, Σάντα Στεφανία, Μουστακαρία Θωμαΐς, Ζερδεβά Ρηνιώ,

Καλαϊτζή Αλεξάνδρα, Καπνίση Μαριτίνα, Πάγκαλου Τζώρτζια,

Ανδρεάδη Δέσποινα, Κοσμά Χριστίνα, Αντωνιάδη  Όλγα, Μά-

μαλη Δανάη, Κασιδόκωστα Μαριτίνα, Χέλμη Ελισάβετ.

O πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κώστας Κωνσταντόπουλος, ανταλλάσει φι-
λοφρονήσεις με το δήμαρχο των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλο. Δίπλα ο επί
σειρά ετών συντονιστής τωνεκδηλώσεων, Θ. Γιουβάνογλου. O πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου 3Β, Νίκος Ψαλλίδας, βραβεύει

πλήρωμα για την επιτυχία του.

Η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ενότητας Βούλας, Νατάσα
Κουρεντζή, βράβευσε το πλήρωμα της Αφρόεσσας, με καπετάνιο
τον Κώστα Γκέτσο.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινάλε ανατροπής με πρωτιά Ισπανίας

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στον 1ο όμιλο, τα δύο φαβορί,

Ισπανία και Πορτογαλία, πήραν την πρόκριση για τους «16»

του Μουντιάλ, μετά τις ισοπαλίες κόντρα σε Μαρόκο με 2-

2 και Ιράν με 1-1 αντίστοιχα, για την 3η αγωνιστική. Μάλι-

στα, μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα των δύο αγώνων

η κατάσταση ήταν ρευστή, με την Πορτογαλία να κρατάει

την πρωτιά, την Ισπανία να χάνει από το Μαρόκο και να

«φλερτάρει» ακόμα και με τον αποκλεισμό, και το Ιράν να

φτάνει μια «ανάσα» από την πρόκριση. Η

ισοφάριση των Ισπανών και των Ιρανών

στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε την τε-

λική βαθμολογία, με την πρωτιά να πηγαί-

νει στην Ισπανία και την Πορτογαλία να

μένει δεύτερη.

Σκούρα τα βρήκε η Ισπανία απέναντι στο

αδιάφορο βαθμολογικά αλλά αξιόμαχο Μα-

ρόκο, που αιφνιδιάζοντας το φαβορί κατά-

φερε να προηγηθεί δύο φορές, με τα γκολ

των Μουταΐμπ (14') και Εν Νεσιρί (81'). Η

«Φούρια Ρόχα» όμως ισοφάρισε και τις

δυο, με τον Ισκο (19') και στις καθυστερή-

σεις με τον Ασπας, και πήρε την πρόκριση.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Πανηγυρική πρωτιά για την Ουρουγουάη
Μετατρέποντας σε περίπατο το ντέρμπι κορυφής με τη

Ρωσία, η Ουρουγουάη επικράτησε με 3-0 για την 3η και τε-

λευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου και προκρίθηκε στους

«16» ως πρώτη.  Οι Ουρουγουανοί ήταν εμφανώς καλύτεροι

και έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, καθώς προηγή-

θηκαν με 2-0 πριν το 25λεπτο, χάρη στο απευθείας φάουλ

του Σουάρες (10') και το αυτογκόλ του Τσερίσεφ (23'). Τα

πράγματα για τους Ρώσους έγιναν ακόμα πιο δύσκολα μετά

την αποβολή του Σμολίνκοφ με δεύτερη κίτρινη στο 36', και

η νοτιοαμερικάνικη ομάδα κυριάρχησε στην επανάληψη, με

τον Καβάνι να γράφει το τελικό σκορ στο 90'.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζωντανή η Κολομβία
Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης έμεινε στον 8ο όμιλο η

Κολομβία, μετά τη νίκη της με 3-0 επί της Πολωνίας για τη

2η αγωνιστική. Αντίθετα, το αποτέλεσμα ήταν καταδικα-

στικό για τους Πολωνούς, που με δύο ήττες αποκλείστηκαν

από τη διοργάνωση. Στον άλλο αγώνα, η ισοπαλία 2-2 με-

ταξύ των δύο ομάδων που προπορεύονται στη βαθμολογία

του ομίλου, της Ιαπωνίας και της Σενεγάλης, κρατάει και

τις δύο στο παιχνίδι της πρόκρισης.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Επίδειξη δύναμης από Αγγλία και Βέλγιο
Πετυχαίνοντας ευρείες νίκες στη 2η αγωνιστική, Βέλγιο και

Αγγλία «καθάρισαν» την πρόκριση από τον 7ο όμιλο.  

Η Αγγλία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στον Παναμά, επι-

κρατώντας με 6-1, που είναι η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη

της σε Μουντιάλ.  

Κανένα πρόβλημα δεν είχε το Βέλγιο απέναντι στην Τυνη-

σία, την οποία νίκησε με 5-2, έχοντας σε πολύ καλή μέρα

τους Αζάρ και Λουκάκου, που πέτυχαν από δύο γκολ (6' πέ-

ναλτι, 52' και 16', 45' αντίστοιχα), ενώ το άλλο γκολ σημεί-

ωσε ο Μπατσουαγί (90').  

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Βολική ισοπαλία για 

Γαλλία και Δανία
Φέρνοντας το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ

της Ρωσίας, Γαλλία και Δανία προκρίθη-

καν στους «16», ως 1η και 2η αντίστοιχα.

Εκπληξη αποτέλεσε η νίκη του αδιάφο-

ρου Περού με 2-0 επί της Αυστραλίας,

που «καιγόταν» για τη νίκη.

Η Γαλλία παρουσιάστηκε με πολλές αλλα-

γές στο βασικό της σχήμα απέναντι στη

Δανία, η οποία έδειξε να ενδιαφέρεται πε-

ρισσότερο να μη χάσει και «μπλέξει» σε

περίπτωση νίκης της Αυστραλίας.

«Αντίο» με ψηλά το κεφάλι το Περού
Με σπουδαία νίκη επί της Αυστραλίας με 2-0 (Καρίγιο 18',

Γκερέρο 50') ολοκλήρωσε το Περού την πρώτη του παρου-

σία σε Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια, απέναντι στα «καγ-

κουρό» που, αν και ήταν η ομάδα που ήθελε το

αποτέλεσμα, δεν το έδειξαν εντός αγωνιστικού χώρου, μέ-

νοντας με κάποιες χαμένες ευκαιρίες.

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Γερμανική... υποχώρηση 

μετά από 80 χρόνια!
Στο Καζάν σταμάτησαν τα όνειρα της Γερμανίας για να

φτάσουν στην Μόσχα και στον τελικό του Μουντιάλ. Για

την 3η αγωνιστική του 6ου ομίλου, η αδιάφορη βαθμολο-

γικά Νότια Κορέα με τη νίκη της με 2-0 υποχρέωσε σε πρό-

ωρο «αντίο» τους παγκόσμιους πρωταθλητές, σε μία από

τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Νασιοναλμάνσαφτ» αποκλεί-

στηκε από φάση ομίλων Μουντιάλ για πρώτη φορά στην

ιστορία της και από την 1η φάση της διοργάνωσης για

πρώτη φορά μετά το 1938!

Οι Γερμανοί για άλλη μια φορά στο φετινό Μουντιάλ πα-

ρουσίασαν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, επιθετικά

(αδυναμία ολοκλήρωσης φάσεων) και αμυντικά (αργό tran-

sition, ελλιπής στήριξη από τα χαφ). Οι δε Νοτιοκορεάτες,

μετά από ένα... φοβισμένο πρώτο μέρος, στην επανάληψη

έγιναν πιο επιθετικοί απείλησαν αρκετές φορές, εκμεταλ-

λευόμενοι τα κενά στη γερμανική άμυνα. Οι προσπάθειές

τους καρποφόρησαν στις καθυστερήσεις, με τα γκολ των

Κιμ (90') και Σον (96') να γράφουν μία από τις μεγαλύτερες

επιτυχίες - έστω και χωρίς πρακτικό αντίκρισμα - για την

Εθνική τους ομάδα.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: Τσο, Γ. Λι, Γιουν, Γ. Γκ. Κιμ, Χονγκ, Τζ. Σ.

Λι, Γ. Γ. Τζουνγκ, Τζανγκ, Μουν (69' Τζου), Κου (56'

Χουάνγκ, 79' Κο), Σον.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Κίμιχ, Ζίλε, Χούμελς, Χέκτορ (78'

Μπραντ), Κεντίρα (58' Γκόμεζ), Γκορέτσκα (63' Μίλερ), Εζίλ,

Κρόος, Ρόις, Βέρνερ.

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Πρωτιά για τη Βραζιλία
Το φαβορί Βραζιλία και η Ελβετία ήταν οι ομάδες που

πήραν την πρόκριση από τον 5ο όμιλο, με τη «Σελεσάο» να

επιβεβαιώνει τελικά και τα προγνωστικά και να κατακτά την

πρωτιά. Στην 3η και τελευταία αγωνιστική, η Βραζιλία νί-

κησε σχετικά εύκολα τη Σερβία με 2-0, ενώ η Ελβετία

έμεινε στο 2-2 με την ουραγό Κόστα Ρίκα, αποτέλεσμα

όμως που της έφτανε για να προκριθεί.

Κόντρα στους Σέρβους, που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση

αλλά διατηρώντας ελπίδες πρόκρισης, οι Βραζιλιάνοι ήταν

πιο ουσιαστικοί, παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοσή τους,

και έφτασαν στη νίκη χάρη στα τέρματα των Παουλίνιο (36')

και Τιάγκο Σίλβα (68'). Τη χαρά της νίκης πάντως επισκίασε

ο τραυματισμός του Μαρσέλο, που αποχώρησε στο 9'.  

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Σε απόλυτη ισορροπία Αγγλία - Βέλγιο
Εχοντας εξασφαλίσει και οι δύο την πρόκριση στους «16»,

Αγγλία και Βέλγιο διεκδικούν σήμερα στη μεταξύ τους ανα-

μέτρηση, για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου, την πρωτιά

του ομίλου και το θεωρητικά πιο ευνοϊκό «σταύρωμα» στην

επόμενη φάση.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανοιχτό φινάλε, πλην Πολωνίας

Με τρεις ομάδες - Ιαπωνία, Σενεγάλη και Κολομβία - να

διεκδικούν τα δύο «εισιτήρια» πρόκρισης στους «16» και

την Πολωνία να έχει αποκλειστεί, αλλά να θέλει ένα αξιο-

πρεπές «αντίο», πέφτει η αυλαία την Πέμπτη 28/6/18 στον

8ο όμιλο.  

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Το Βέλγιο την πρωτιά

Δείχνοντας να το θέλει περισσότερο, το Βέλγιο νίκησε

28.6.18 την Αγγλία με 1-0 στο ντέρμπι κορυφής του 7ου

ομίλου, για την 3η και τελευταία αγωνιστική, και προκρί-

θηκε ως 1ο στους «16». 

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανατροπή η Κολομβία, σώθηκε η Ιαπωνία

«Τα πάνω κάτω» ήρθαν στον 8ο όμιλο, στην 3η και τελευ-

ταία αγωνιστική. Μεγάλη κερδισμένη η Κολομβία, που με

τη νίκη της επί της Σενεγάλης με 1-0 πήρε την πρόκριση,

και μάλιστα ως 1η. Αντίθετα η αφρικανική ομάδα, που βο-

λευόταν και με την ισοπαλία, αποκλείστηκε. Την Κολομβία

ακολούθησε στους «16» η Ιαπωνία, παρόλο που επίσης ητ-

τήθηκε, με 1-0 από την Πολωνία. Οι Ιάπωνες ισοβάθμισαν

σε όλα με τους Σενεγαλέζους (βαθμούς, διαφορά γκολ και

επίθεση) και πήραν την πρόκριση βάσει του κριτηρίου του

«fair play» που έχει θεσπίσει η FIFA, καθώς δέχτηκαν 4 κί-

τρινες κάρτες έναντι 6 των Σενεγαλέζων. 

Ηττα χωρίς συνέπειες

Στον άλλο αγώνα η Πολωνία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με

νίκη 1-0, η Ιαπωνία όμως ευνοήθηκε από την ήττα της Σε-

νεγάλης και προκρίθηκε ως 2η από τον όμιλο.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ TENNIS στο ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Σαρωνικού υπό την αιγίδα

του Δήμου Σαρωνικού διοργανώνει για 5η συνεχό-

μενη χρονιά τουρνουά Tennis Open Aνδρών.

Το τουρνουά Tennis Open Ανδρών θα διεξαχθεί από

τις 3 εως τις 29 Ιουλίου στο γήπεδο tennis της πα-

ραλίας του Αγ.Νικολάου στο Λαγονήσι.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την 1η Ιουλίου.

Πληροφορίες-Εγγραφές :Τηλ.6974436406

Υπεύθυνος  διοργάνωσης: Βούλγαρης  Κωνσταντίνος.
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει 

στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιού-
μενος ότι διδάσκει τους 
βασιλείς, εδίδαξε τους λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 

δεν είναι απλά, ένα ΒΙΒΛΙΟ. 

Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!

Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους

“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!

(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρή-

ματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται
όπως τα μυθιστορήματα” (κεφ. 129,

σελ. 288).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑ-

ΡΑΒΑΙΟΣ. Και το 1969 - επί χούντας - και

τώρα, προσθέτοντας τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να 

διδαχθούν οι κάθε είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά 

και οι λαοί, για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο μέχρι τον Πρωθυ-

πουργό και τους Υπουργούς του.

Αλλά και τον προϊστάμενο και τον

εργοδότη - συχνά πιο απόλυτο

“ηγεμόνα”!

Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η

πνευματική τροφή, η “διδασκαλία”

θα μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας

ξανά και ξανά το βιβλίο!

Για την επιθυμία των λαών για αλ-

λαγή, λέει: 

― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα,
ακρογωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί
η οικοδόμηση μιας νέας αλλαγής»
(κεφ. 2, σελ. 71).

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

― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική
και φορολογική σταθερότητα (κεφ. 3, σελ. 79).

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

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα - σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O ΗΓΕΜΟΝΑΣ


