
21ο €

Σήμερα Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 – κάθομαι να
γράψω το άρθρο μου από εσωτερική παρόρμηση
επικοινωνίας – θα μπορούσε να ήταν Εθνική Επέ-

τειος! Λαϊκή γιορτή! 

Με ντροπιαστική ευθύνη όμως μιας ανάξιας των

περιστάσεων συστημικής πολιτικής ηγεσίας,

ΟΛΗΣ – όχι μόνο της παρούσας κυβέρνησης –

είναι μια ημέρα ντροπής και λη-

σμοσύνης· απ’ αυτές που προσπα-

θούμε να περνάνε απαρατήρητες,

σαν να μη συνέβη τίποτε... Κι όμως

συνέβη! Ήταν το μεγάλο, το

ηρωικό, το αντάξιο της ιστορίας

του λαού μας δημοψήφισμα της

5ης Ιουλίου 2015.

Κάποια λιγοστά σχόλια ακούστη-

καν μόνο, από κάποιους συστημι-

κούς δημοσιογράφος – φερέφωνα, απ’ αυτούς

που το “γυαλί” σαν παραμορφωτικός φακός, ή

σαν φακός (φανάρι) φωτισμού, που γιγαντώνει το

αμελητέο με τη σκιά τoυ, μεγεθύνει κι αυτούς και

τους καθιστά διακριτούς.

Απ’ αυτούς που σε πέντε λεπτά της ώρας, με μου-

σική υπόκρουση  - “χαλί”  μετατρέπουν το λει-

τούργημα σε χάλι και ευτελίζουν αυτο-

εξευτελιζόμενοι, αξίες, αρχές, θεσμούς, προσω-

πικότητες, ιδεολογίες... Έτσι, χωρίς αντίλογο,

δίχως επιχειρήματα. Αλλά το σκοπό τους τον

υπηρετούν θαυμάσια αξιοποιώντας το μισθό τους.

Είναι η δύναμη, σχεδόν μαγική, της τηλοψίας.

Είναι το σύγχρονο μαγικό ραβδάκι της Κίρκης!...

(θυμάστε, αυτής που μετέτρεψε τους πιστούς συν-

τρόφους του Οδυσσέα σε χοίρους! Δεν ήταν τυχαία

η επιλογή του Ομήρου) και όλα αυτά τα μαγικά, τα

μυθικά, τα ανόσια και νοσηρά σύμφυτα φαινό-

μενα της αστικής δημοκρατίας, στο όνομα του

λαού, για το λαό, από αυτόκλητους, εψηφισμέ-

νους “σωτήρες”! 

Τα μοντέρνα αυτά συστήματα όμως δεν είναι

τόσο μοντέρνα.                        Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ξεραίνονται τα

πεύκα στην πλατεία

Ζησιμοπούλου
Σελίδα 3

“Ως πολίτης αισθάνομαι

εξευτελισμένος”
Μίκης Θεοδωράκης 

Σελίδα 8

Ανακύκλωση

ρούχων 

και 

υποδημάτων

στο Δήμο 

3Β
Σελίδα 7

«Γελοῖα πείσονται
πανοῦργοι ὄντες·...

κοίτα σελ.14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Το Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου ’15 

Και η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οπισθοδρόμηση 
“O Κλεισθένης 1” 

Φωνάζουν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, αλλά το Νομοσχέδιο πάει στη Βουλή... Σελίδα 7

La Timba: 
βάλε ψυχή και
μπες στο χορό

Μια ξεχωριστή 

παράσταση 

της σχολής χορού

La Timba.

Ενα υπερθέαμα!

Σελίδες 12, 13
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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

Ήδη ο Μέγας Ναπολέων σχολιάζοντας τον «Ηγε-

μόνα» του Μακιαβέλι λέει: «οι πληρωμένοι ρήτο-
ρές μου (οι δημοσιογράφοι της εποχής του, όταν

κατέλυσε τη νεαρή δημοκρατία της γαλλικής επα-

νάστασης για να ανακηρυχθεί αρχικά ύπατος και

στη συνέχεια αυτοκράτορας) το κατέδειξαν ήδη:

“την αναρχία μόνο εκθρόνισε”» τονίζουν1. Και ο

λαός τα έχαφτε και τα χάφτει· όχι πάντα και όχι οι

πάντες πλέον. Ο Ναπολέων λέει κι άλλα βέβαια δί-

νοντας μαθήματα στους νεότερους· στους σημερι-

νούς. Και για τους παπάδες, για τους επισκόπους,

τους συγγραφείς, τους τεχνοκράτες, καθηγητές

κλπ., όπως και για το εργαλείο προσέγγισης ανά-

λογα με τους λαούς! Εξ’ άλλου δεν είναι ο μόνος

που το ομολογεί· έχω αναφερθεί επανειλημμένα

στον Ρόμπερτ Κούπερ και στη «Διάλυση των
Εθνών», όπως και σε άλλους. 

Στο θέμα μας όμως· στην καρδιά του. Γιατί ήταν

τόσο σημαντική η πραξικοπηματική ανατροπή της

λαϊκής ετυμηγορίας, με την τρανταχτή πλειοψηφία

του 63% κοντά, μ’ όλη την ασκούμενη τρομοκρα-

τία, από τους «θεσμούς» της «δημοκρατικής Ευρω-

παϊκής Ενωσης» (Ε.Ε.), με τους εγχώριους

φαλαγγίτες, με τα capital controls κλπ.; 

Διότι απλά - απλά στις δημοκρατίες, τις πραγματι-

κές, όχι τις κάλπικες, οι λαοί αποφασίζουν με νη-

φαλιότητα, με αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων και

διάλογο, χωρίς πιέσεις, ψυχολογική βία, τρομοκρά-

τηση και απάτη, και οι πολιτειακοί παράγοντες

εκτελούν (το Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση, ο Ανώτα-

τος Άρχων). 

Εδώ, τότε, συνέβη το απολύτως αντίθετο! Ο λαός

απεφάνθη ξεκάθαρα και η κυβέρνηση με όλα τα

συστημικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ, Ν.Δ., ΠΟ-

ΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ, συσκέφθηκαν υπό τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας και αποφάσισαν να... αγνοήσουν το

λαό... Να μας αγνοήσουν για να μας ...σώσουν ως

σύγχρονοι σωτήρες. Αυτό λέγεται καμουφλαρι-

σμένος, μασκαρεμένος ορθότερα, μεσσιανισμός.

Σίγουρα δεν λέγεται δημοκρατία.

Και οι διεθνείς καπιταλιστικοί «θεσμοί» με πρώ-

τους το Eurogroup, την Ε.Ε. και τις «δημοκρατι-

κές» χώρες της Ευρώπης να χειροκροτούν! Αν

ήσαν πράγματι δημοκρατικές χώρες, θα έπρεπε να

μας είχαν αποβάλει. Αλλά πώς να το τολμήσουν,

έστω και λεκτικά, όταν είναι συνεργοί, συναυτουρ-

γοί και πρώτοι υπαίτιοι; 

Μήπως είμαι υπερβολικός; Καθόλου. Μήπως δεν το

είχε πει η Αννα Ψαρούδα - Μπενάκη “προφητικά”,

ως Πρόεδρος της Βουλής, το 2005 όταν ανακοί-

νωνε στον Παπούλια ότι ανακηρύχθηκε Πρόεδρος

της Δημοκρατίας: «αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε
την Προεδρία της Δημοκρατίας για μια 5ετία, όπου
θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις
[..] τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής
κυριαρχίας θα περιοριστούν [...]» Κασσάνδρα η

κυρία Πρόεδρος. Και θέλουν μετά να σεβόμαστε

τα αξιώματα με τέτοιους εκπροσώπους.

Μήπως δεν το παραδέχθηκε ασύστολα ο Ζαν

Κλοντ Γιουνκέρ, Πρόεδρος του Eurogroup, σε συ-

νέντευξή του στο περιοδικό “Fokus”, τότε με το με-

σοπρόθεσμο και τους εφαρμοστικούς νόμους· «θα
περιοριστεί εξαιρετικά η κυριαρχία της Ελλάδος»,
είχε πει, ενώ η γερμανική εφημερίδα “Frankfurter

Allgemeine Zeitung” ομολογούσε ότι «η Ελλάδα
πλέον είναι χώρα μειωμένης δημοκρατίας και κυ-
ριαρχίας».

Το θέμα όμως δεν περιορίζεται σε μια μόνο πε-

ρίοδο, που θα λήξει τον ...Αύγουστο, αλλά θα συ-

νεχίζεται μέχρι το 2060 και βλέπουμε (κάτσε Μάη

μου να φας τριφύλλι. Ο Παπακωνσταντίνου έλεγε

πως θα τελειώναμε το 2012!). Δεν περιορίζεται

ούτε σε μια μικρή χώρα. Τί έγινε πρόσφατα στην

Ιταλία, όταν ο Πρόεδρός της απέρριψε την προτει-

νόμενη κυβέρνηση από τα συνασπισμένα κόμματα,

γιατί ο προτεινόμενος υπουργός Οικονομικών κα-

θηγητής είχε εκφραστεί κατά της νομισματικής

Ένωσης και επιχειρηματολόγησε ο πρόεδρος Μα-

ταρέλα με την αντίδραση των «αγορών», των

«οίκων αξιολόγησης» και των spreads;

Από ποιον ψηφίζονται όλοι αυτοί οι αγοραίοι;

Ποιός τους θεσμοθέτησε; Ποιός ψηφίζει και ποιος

αποφασίζει; 

Αν αυτό λέγεται δημοκρατία και όχι απατηλή δι-

κτατορία του διεθνούς μεγάλου κεφαλαίου, τότε

πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον και να

μας απασχολήσει πολύ!

Οι απατεώνες είναι πιο επικίνδυνοι από τους λη-

στές.

――――――――
1. Νικολό Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ με σχόλια του Να-
πολέοντα Βοναπάρτη», σελ. 68, εκδόσεις Σκαραβαίος

2017.

2. Γιώργος Μαλούχος: «Η επιστροφή του Ράιχ», Ελ. Τύπος,

σελ. 148.

Καθαρός ο Σαρωνικός κόλπος Σελ. 6

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προειδοποιεί

τους πληγέντες της πυρκαγιάς Σελ. 6

Παράταση για τις άδειες ίδρυσης
βρεφονηπιακών σταθμών ζητούν οι
δήμαρχοι Σελ. 7

Σε ιδιώτες η είσπραξη ανταποδοτι-
κών λιμενικών τελών! Σελ. 8

Νεφελοκοκκυγία!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο!
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Αρχαία μαθήματα εξωτερικής πολι-
τικής Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Αξέχαστη εκδρομή στην Κεφαλονιά
με την “Ευριάλη” Βούλας Σελ. 15

Στον απόηχο του Μουντιάλ... Σελ. 17

Πανελλήνια και Μεσογειακά μετάλ-
λια από Γλυφάδα και ΝΟΒ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Η Δικτατορία 

του Κεφαλαίου

Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής

νέων περιπολικών από 

τo Δήμο 3Β στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παραδίδει δύο

νέα περιπολικά στην Ελληνική Αστυνομία, όπως έχει

αποφασιστεί σε δημοτική συνεδρίαση του Δήμου. Τα

περιπολικά είναι ΔΩΡΕΑ του Δήμου. 

Ετσι, τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 11 π.μ. στο Δημαρχείο

στη Βούλα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18), θα γίνει η τελετή

παράδοσης - παραλαβής των δύο νέων περιπολικών

(4x4) προς την Ελληνική Αστυνομία για αποκλειστική

χρήση από το Α.Τ. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα

όρια του Δήμου.

Στην τελετή θα παρευρεθεί ο Αναπληρωτής Υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο  Γενικός Γραμ-

ματέας Δημοσίας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης και

ο Αντιστράτηγος – Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, Κωνσταντίνος Τσουβάλας.



ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση - 2017 - από το Ίδρυμα

Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση.

ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                       7  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Κάτοικοι της περιοχής, μας ενημέρωσαν ότι στην πλατεία Ζησιμοπούλου, στη

Βάρκιζα, που ο Δήμος 3Β την ανακατασκευάζει, ξεραίνονται τα πεύκα και μάλιστα

κατά ένα περίεργο τρόπο. Βλέπεις το μισό πεύκο υγιέστατο και το άλλο μισό

ξερό.

Οπως μας ενημέρωσαν, πριν αρχίσουν τα έργα, τα πεύκα ήταν υγιέστατα και κα-

ταπράσινα, αλλά στην πλατεία έχει πέσει πολύ μπετό και έχουν κόψει ρίζες πεύ-

κων, με αποτέλεσμα να ξεραίνονται.

Επισκεφθήκαμε την πλα-

τεία και πράγματι είναι

έτσι. Τα μισά δέντρα της

πλατείας είναι ξερά κατά

το ήμισυ!

Και δεν καταλάβαμε

ποτέ την πολιτική των

Δήμων να γεμίζουν

μπετά τις πλατείες, όταν

διεθνώς πλέον έχουν

κάνει στροφή στο όσο το

δυνατόν φυσικότερο πε-

ριβάλλον.

Τι χρειάζονται όλοι

αυτοί οι τσιμεντένιοι

διάδρομοι! 

Είναι εις γνώση της Δη-

μοτικής Αρχής του

Δήμου 3Β, αυτού του εί-

δους οι κατασκευές; Και

συμφωνεί με όλο αυτό

το μπετόν;

Και μας γενάται η απο-

ρία, να συνηθίζεται κάθε

Δημοτική Αρχή εκάστου

Δήμου, όταν εκλεγεί να

αρχίζει να ξαναφτιάχνει

τις φτιαγμένες πλατείες;

Aννα Μπουζιάνη

Ξεραίνονται τα πεύκα στην Πλατεία Ζησιμοπούλου από τα μπετά!

«Για επικίνδυνο πείραμα, μιλάει  η Ένωση Ιατρών- ΕΟΠΥΥ,  αυτό της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δεδομένου ότι κινδυνεύουν να μεί-
νουν 10.000.000 ασφαλισμένοι χωρίς γιατρούς,  διότι  όπως φαίνεται
έχει βασισθεί στην προχειρότητα και την επιπολαιότητα.»

Η Brokers Union αισθανόμενη την κοινωνική της
υπευθυνότητα  προβάλει το  πρόγραμμα  Family
Health για  την πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή
ασφάλιση, χωρίς  περιορισμό ηλικίας και ιατρι-
κού ιστορικού. 

Ενδεικτικά καλύπτει

-Απεριόριστες δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
-Ιατρικές επισκέψεις σε παιδιατρικές κλινικές 
-Δωρεάν Ετήσιο Check up
-Δωρεάν οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό έλεγχο
-Καλύπτονται επισκέψεις σε όλα τα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια της Αττικής

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   2130023700, email : fhealth @brokersunion.gr
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Το Φεστιβάλ Αθηνών ομορφαίνει

πάντοτε το καλοκαίρι μας

Το πρώτο δεκαήμερο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών και

Επιδαύρου πέρασε και μας χάρισε μοναδικές εμπειρίες.

Καταχειροκροτήσαμε το Μετά την πρόβα-Περσόνα του

Ίβο βαν Χόβε, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρο-

νους σκηνοθέτες, και τις τρεις ημέρες των παραστά-

σεων. Είδαμε θέατρο από την Αμερική, με το Κυνήγι της

Ευτυχίας των Nature Theater of Oklahoma, γνωρίσαμε

τις σύγχρονες αναζητήσεις του χορού με το Talos του

Arcadi Zaides, αλλά και την Ημέρα Χορού.

Χορέψαμε στο τεράστιο πάρτυ ADD 2018, αλλά και

στον δροσερό Κήπο με τον Leon of Athens και τους

Apurimac. Στον Κήπο τραγουδήσαμε και τους ποιητές,

με το Κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη του Γιάννη

Μπέζου και της Ηρώς Μπέζου.

Είδαμε τα πρώτα sold out στις ελληνικές παραστάσεις

της Πειραιώς, στις Αποτυχημένες απόπειρες αιώρησης

στο εργαστήριό μου του Δημήτρη Κουρτάκη με τον Άρη

Σερβετάλη, στο Φαρενάιτ 451 του Θωμά Μοσχόπουλου

και στην Πόλη του Γιάννη Μόσχου. Εγκαινιάσαμε τις

πρώτες εκθέσεις-εγκαταστάσεις, με τα Δωμάτια μνή-

μης- Περιπλάνηση στον κόσμο της Λούλας Αναγνω-

στάκη και με την Αντιστολή του Παντελή Μάκκα.

Συνεχίζοντας μέσα στο καλοκαίρι, ετοιμαζόμαστε να

καλωσορίσουμε πολλές ακόμα όμορφες συναυλίες, πα-

ραστάσεις θεάτρου και χορού και εγκαταστάσεις, από

την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

Το Φεστιβάλ είναι στιγμές!

Απολαύστε το φετινό τρέιλερ, με σημαντικές στιγμές

από την πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία του Φεστι-

βάλ, που ξεπερνά τα 60 χρόνια.

https://www.youtube.com/watch?v=yns2bBrvWuI

Τζωρτζίνα Καλέργη

“Ναυτίλος”
2o Φestival  Τεχνών 

Κερατέας

O ιστορικότερος σύλλογος της Κερατέας
διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, στις 6, 7 και 8 Ιουλίου, μεγάλο
τριήμερο εικαστικό και καλλιτεχνικό φε
στιβάλ. 
Το κτιριακό συγκρότημα του Συνδέσμου
καθώς και τα κτίρια “ΜΗΤΡΟΥ”, “ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ” και “ΣΑΡΜΑ” μετατρέπον
ται σε έναν πολυχώρο τεχνών και
δράσεων, έτοιμα να υποδεχτούν επισκέ
πτες και «περιηγητές» μιας παλαιάς γει
τονιάς της Κερατέας.  Εκεί το κοινό θα
έρθει σε επαφή  με εκθέσεις ζωγραφικής,
γλυπτικής, κεραμικής, ψηφιδωτών, προ
βολές και video art των εικαστικών και
καλλιτεχνών. Τις εκθέσεις θα πλαισιώνουν
ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και
μεγάλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σάββατο 7 Ιουλίου 2018
19:00 Καλοκαιρινά Πειράματα Φυσικής &
Χημείας για παιδιά κάθε ηλικίας  με την φυ
σικό Ελένη Σωφρόνη. 
21:00 Θεατρική παράσταση “Μεταξύ Πει
ραιώς και Νεαπόλεως” του Γ. Βιζυηνού από
την θεατρική ομάδα «Ξανθίας», σε σκηνοθε
σία Κώστα Παπακωνσταντίνου. 
22:15 Συναυλία της Χριστίνας Δρίτσα με το
πενταμελές συγκρότημα της, με ελληνική έν
τεχνη και rock μουσική.  
Κυριακή 8 Ιουλίου 2018
19:00 Ποδηλατοδρομία σε συνεργασία με τoν
όμιλο “ΝΙΚΗ Κερατέας”, με ταυτόχρονη ξενά
γηση 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 ελεύ
θερη.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνεργαζόμενο για

δεύτερη χρονιά με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Ατ-

τικής και Αργοσαρωνικού, θα φιλοξενήσει την πρωτό-

τυπη και επιτυχημένη δράση «Οι πέτρες μιλούν».
Πρόκειται για θεατρικά δρώμενα από νέους, ταλαντού-

χους ηθοποιούς, μέσω των οποίων επιχειρείται η γνωρι-

μία των επισκεπτών της πόλης με την αρχαία ελληνική

γραμματεία σε συνδυασμό με μουσειακούς και αρχαι-

ολογικούς χώρους.

Στο Αίθριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κάθε

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή του Ιουλίου και ώρες

11.00 έως 13.00, θα ακούγονται αποσπάσματα από εμ-

βληματικά κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του

Σοφοκλή, του Αριστοφάνη, του Θουκυδίδη, το προοίμιο

της «Οδύσσειας», μελοποιημένο στα αρχαία ελληνικά,

αλλά και ο περίφημος μεγάλος ομηρικός ύμνος «Εἰς
Ἀφροδίτην».

Η δραματοποιημένη απαγγελία θα γίνεται σε τρεις γλώσ-

σες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά) από τις 11.00 έως τις

13.00 στο Αίθριο του Μουσείου. 

Η είσοδος στο Αίθριο και η παρακολούθηση του δρώμενου

είναι ελεύθερη.

Ερμηνεύουν σπουδαστές ηθοποιοί της Ανωτέρας Δραματι-

κής Σχολής «Δήλος»: Νέδη Αγαπίου, Γεωργία Ζάχου, Δη-

μήτρης Νάστος, Σταύρια Νικολάου, Σύνθια Ροδοπούλου,

Ναρόντ Σαχινιάν, Κωνσταντίνος Σιώζος.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Έφη Θεοδώρου

Μουσική: Νίκος Πλάτανος

Τα δρώμενα θα λάβουν χώρα στις 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21,

22 και 27, 28, 29 Ιουλίου.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4866/ -4893

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή

08:00-20:00

«Οι πέτρες μιλούν» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
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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.

H εκδήλωση γίνεται στην παραλία της Βάρκιζας,
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

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
Eπίσης την Δευτέρα 9 Ιουλίου, στις 8.30 θα εξελιχθεί ο 1ος Πα
νελλήνιο Φιλανθρωπικός Μαραθώνιος χορού, σε συνδιοργά
νωση 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.

«Στην εποχή του Χαλκού»

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο Δήμος

Κρωπίας, οργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 9 Ιου-

λίου, ώρα 9μ.μ. με τίτλο: «Στην εποχή του χαλκού»,

στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47

Κορωπί). 

Θα παίξουν το κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών και

Κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών “Met-

alon”.

Εργα: Monteverdi, J.S. Bach, G. Garbrielli, W.A.

Mozart, R. Wagner, M. Μαρκαντώνη. 

H είσοδος είναι ελεύθερη.

Εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο

2ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών χορών 

Το Σάββατο 7 Ιουλίου, διοργανώνεται για 2η χρονιά Φε-

στιβάλ Παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή χορευ-

τικών, λαογραφικών συλλόγων, από τους όμορους

Δήμους, με οικοδεσπότη το χορευτικό Λαογραφικό

“Μυρρινούς”. Ώρα έναρξης 9μ.μ. στο θέατρο Σάρας

Μαρκοπούλου, είσοδος ελεύθερη.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακριάς

διαρκείας και φαρμάκων για την ενίσχυση των κοινωνι-

κών δομών του Δήμου.

Eκθεση Ζωγραφικής

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

προσκαλούν στα εγκαίνια της καθιερωμένης Τελικής Έκ-

θεσης Δημιουργίας των τμημάτων Ζωγραφικής Ενηλίκων,

του Προγράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για

όλους», αυτήν την Kυριακή, 8 Ιουλίου 2018 και ώρα 8 μ.μ.,

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Γ. Παπαβασιλείου 34)!

Η έκθεση θα διαρκέσει, μέχρι Παρασκευή, 13 Ιουλίου.

«Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη»…

Μουσικοχορευτική εκδήλωση

στην Ακτή Βουλιαγμένης

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια του Λουκια-

νού Κηλαηδόνη και προβολές αρχειακού υλικού διοργα-

νώνεται την Παρασκευή 13 Ιουλίου στην Ακτή

Βουλιαγμένης ώρα 21.00.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει στην εκδήλωση ως

συνδιοργανωτής μαζί με την ΕΤΑΔ Α.Ε. και την οικογένεια

του Λουκιανού Κηλαηδόνη.

Όπως γράφαμε και στο προηγού-

μενο φύλλο μας, η Ακτή Βουλιαγ-

μένης μετονομάζεται σε Ακτή

Κηλαηδόνη, από την Εταιρεία Ακι-

νήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ερμηνευτές στην εκδήλωση θα

είναι ο Δώρος Δημοσθένους και η

Μαρία Κηλαηδόνη με φιλική συμ-

μετοχή το Φοίβου Δεληβοριάς.

Εισιτήρια για την εκδήλωση διατί-

θενται μέσω της www.viva.gr έναντι του συμβολικού τιμή-

ματος των 5€ ενώ όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν

εισιτήρια, στην είσοδο της Πλαζ την ημέρα της εκδήλωσης

θα διατίθενται στην τιμή των 10€.

«Ο Ηλίας του 16ου» 

Tη θεατρική διασκευή της ταινίας του Αλέκου Σακελλάριου

«Ο Ηλίας του 16ου» ανεβάζει το Σάββατο 7 Ιουλίου στις

21.00, στο Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» η θεατρική

ομάδα των μαθητών του 2ου Λυκείου Βούλας, σε συνδιορ-

γάνωση με τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3B και τη Σχολική Επι-

τροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Ο Αλέκος Σακελλάριος, συνδυάζοντας ένα κωμικό ρόλο,

αυτόν του Ηλία, με πολλούς άλλους χαρακτήρες που απεικο-

νίζουν την φτώχεια της εποχής και τις ανισότητες των τάξεων,

μας δείχνει ξεκάθαρα την επικράτηση του δίκαιου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς, Αντιγόνη Μακρή και Αγγε-

λίνα Αυλωνίτη.

«Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα»

H εθελοντική θεατρική ομάδα του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, ετοίμασε μια παράσταση με

πολύ κέφι φιλοδοξώντας να χαρίσει άφθονο γέλιο σε

όλους.

Θα παρουσιάσει την κωμωδία των Ρέππα - Παπαθα-

νασίου «ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ΄ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ», σε σκηνο-

θεσία του Μενελάου Ντάφλου, το  Σάββατο 7 Ιουλίου

στις 20.30 στην αίθουσα «Ιωνία», Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18, Βούλα (παραπλεύρως Δημαρχείου)

Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ θα συγκεντρώνονται

τρόφιμα για την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού

«Μπαμπάδες με Ρούμι»

Τη θεατρική παράσταση, των Θανάση Παπαθανα-

σίου και Μιχάλη Ρέππα, «Μπαμπάδες με Ρούμι» θα

παρουσιάσει η Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά»

Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος του Δήμου Σαρωνικού, σε

πέντε διαφορετικές ημερομηνίες και χώρους την

ίδια ώρα 9 μ.μ.:
Παρασκευή 13 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο

Σαρωνίδας

Κυριακή 22 Ιουλίου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου

Σάββατο 28 ΙΟΥΛΙΟΥ, Δημοτικό Σχολείο Κουβαρά

Φεστιβάλ Μικρασιατικών Χορών  

Παρασκευή 3 Αυγούστου, Θεατράκι της Παλ. Φώκαιας.

Φεστιβάλ Μικρασιατικών 

Παραδοσιακών χορών
Φεστιβάλ Μικρασιατικών Παραδοσιακών χορών, θα πα-

ρουσιάσει ο Μικρασιατικός Σύλλογος Αναβύσσου με την

υποστήριξη του Δήμου Σαρωνικού, το Σάββατο 7 Ιουλίου

ώρα 8.30 μ.μ. στην Πλατεία Μικρασιατών Αναβύσσου. 

Φιλαρμόνια 2018

Την  ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ, ώρα 8.30μ.μ., η Φιλαρμονική

Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος του Δήμου Σαρωνικού  παρουσιάζει

τη “Φιλαρμόνια 2018” στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβιών.

«Για τον Φιλάρετο…»

Συναυλία αφιερωμένη στη

μνήμη του εκλιπόντος Αντιδη-

μάρχου και Φιλάρετου Χατζη-

στεφάνου, διοργανώνει ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης το Σάββατο 14 Ιου-

λίου, 9 μ.μ. στο θέατρο

«Σοφία Βέμπο», Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 14, Βούλα.

Ο Γιάννης Σεργάκης και η

Αγάπη Διαγγελάκη, πλαισιω-

μένοι από το συγκρότημα

«Zero Zero» θα ερμηνεύσουν

κλασσικές Rock επιτυχίες.

Είσοδος Ελεύθερη

ΕΛ
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Ενημερωτική δράση με θέμα την ανακύκλωση γυάλινων

συσκευασιών από τις επιχειρήσεις εστίασης του Δήμου

Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουνίου, με

πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανα-

κύκλωσης (Ε.Α.Α.Ε.)  και την υποστήριξη του Δήμου Σα-

ρωνικού. 

Στόχος αυτής της δράσης, ήταν η ευαισθητοποίηση των

επιχειρηματιών σε θέματα ανακύκλωσης γυαλιού και η

ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ειδι-

κού Μπλε Κώδωνα. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Α.Α., και η εντε-

ταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Σαρωνικού για

θέματα Προαγωγής της Προστασίας του Περιβάλλον-

τος, Αικατερίνη Παπασταμέλου - Γκούμα, επισκέφθηκαν

επιχειρήσεις εστίασης στις Δημοτικές Κοινότητες Καλυ-

βίων, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας,  όπου παρείχαν

χρήσιμες πληροφορίες σε επιχειρηματίες και εργαζόμε-

νους και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις. 

Οι Μπλε Κώδωνες αποτελούν ένα χωριστό ρεύμα ανα-

κύκλωσης γυάλινων συσκευασιών, που εξυπηρετεί με-

γάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών

δραστηριοτήτων – όπως καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ

και κέντρα διασκέδασης – όπου καταναλώνονται μεγά-

λες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινες συσκευασίες, οι

οποίες θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα.  Η

Ε.Ε.Α.Α. διαθέτει στις επιχειρήσεις τον απαιτούμενο

εξοπλισμό συλλογής, ενώ πραγματοποιεί ενημερωτικές

δράσεις, για τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

σ.ε. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας, ότι η μόνη λύση

για καθαρό περιβάλλον και καθαρές πόλεις είναι η ανα-

κύκλωση.

Ας σκεφτούμε ΓΥΑΛΙ-γο την Ανακύκλωση

Με το από 26/6/2018 έγγραφό του με αριθμό πρωτο-

κόλλου ΙΩ/6648 το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενημέρωσε την Περιφέρεια

Αττικής, ότι στο πλαίσιο μελέτης των επιπτώσεων της

διαρροής πετρελαίου από τη βύθιση του Δ/Ξ Αγία

Ζώνη ΙΙ, πραγματοποιήθηκε στις 23/4/2018 και στις

20/6/2018 προληπτική παρακολούθηση, με δειγματο-

ληψία θαλασσινού νερού, της ποιότητας των παρά-

κτιων υδάτων του Σαρωνικού κόλπου. Στα δείγματα

που συλλέχθηκαν, προσδιορίστηκαν οι ολικοί πετρε-

λαϊκοί υδρογονάνθρακες με αέρια χρωματογραφία –

ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας, έπειτα από κατάλληλη

προεργασία. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τους δήμους

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής πα-

ρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Για την αξιολόγηση των τιμών των ολι-

κών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων,

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θεσμο-

θετημένες οριακές τιμές σύμφωνα με

την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή

νομοθεσία, ελήφθησαν υπόψιν οι τιμές

υποβάθρου. 

Αυτές στην ανοιχτή θάλασσα κυμαί-

νονται μεταξύ 0.5 και 2 μg/L αλλά και

στον εσωτερικό Σαρωνικό κόλπο, σύμ-

φωνα με το αρχείο μετρήσεων του

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. την τελευταία δεκαετία,

έχουν συχνά αναφερθεί τιμές μέχρι

και 20 μg/L, οι οποίες και θεωρούνται

φυσιολογικές. Με βάση τα παραπάνω,

όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο

έγγραφο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., «τα επίπεδα
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθρά-
κων στις ως άνω θέσεις δειγματολη-
ψίας, κρίνονται ως φυσιολογικά σε
κάθε περίπτωση». 

Επισημαίνεται τέλος, ότι η επόμενη

δειγματοληψία θαλασσίων υδάτων θα

πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου

2018. 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπνέει ο χρόνος προσφυγής 

των πληγέντων από τη μεγάλη

Πυρκαγιά του 2013, 

στο Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει όλους τους ενδια-

φερόμενους, που επλήγησαν από την Πυρκαγιά της

2ας Αυγούστου 2013, ότι τελειώνει πλέον, ο σχετικός

χρόνος και πρέπει να κινηθούν νομικά, άμεσα, για την

αποκατάστασή τους, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει,

καθώς επίκειται παραγραφή!

Συγκεκριμένα, μετά την 1η Αυγούστου 2018, λόγω

συμπλήρωσης πενταετίας από την ημερομηνία της

καταστροφής, θα παραγραφεί η δυνατότητα των θι-

γομένων, να διεκδικήσουν την αποκατάστασή τους!

Nα θυμίσουμε λίγο το ιστορικό: Την 2α Αυγούστου

2013 στην περίφραξη του σούπερ μάρκετ LIDL, που

βρίσκεται επί της Λ.Πόρτο Ράφτη στο Πόρτο Ράφτη,

ξεκίνησε φωτιά από εργασίες με χρήση τροχού, η

οποία λόγω των δυνατών ανέμων που επικρατούσαν

εκείνη την ημέρα στην περιοχή, επεκτάθηκε και κατέ-

καψε έκταση 7.000 στρεμμάτων περίπου, καταστρέ-

φοντας ιδιωτική και δημόσια περιουσία.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει λάβει ψήφισμα στη δημο-

τική συνεδρίαση της 18/6/18, στο οποίο εκφράζει την

πλήρη συμπαράστασή του, στους πληγέντες και θα

τους υποστηρίξει με όποιο μέσο δύναται καθώς και

στο Σύλλογο «Τα θύματα της από 2/8/2013 πυρκαγιάς

στο Πόρτο Ράφτη-Μαρκόπουλο» στον δίκαιο αγώνα

τους.

Αναλαμβάνει την γνωστοποίηση του ψηφίσματος από

πλευράς Δήμου Μαρκοπούλου στις αρμόδιες κρατικές

υπηρεσίες, ώστε να πράξουν τα δέοντα για την προ-

στασία και αποκατάσταση της δημόσιας περιουσίας.

Δείγματα για την καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων στο Σαρωνικό κόλπο
Φυσιολογικές οι τιμές



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                      7  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Τοποθετήθηκαν κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και

υποδημάτων στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Υπολογίζεται ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αποσύρει από την ντουλάπα του δεκαπέντε κιλά ρουχι-

σμού κάθε χρόνο. Στα αστικά στερεά απόβλητα περιέ-

χονται ποσότητες αποβλήτων ρουχισμού (ρούχα, λευκά

είδη, τσάντες, παπούτσια κλπ), οι οποίες προσεγγίζουν

περίπου το 3% κατά βάρος. 

Η δημιουργία δικτύου συλλογής ενδυμάτων και υποδη-

μάτων στους Δήμους, έχει στόχο τη μείωση των σύμμι-

κτων απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση των

ρούχων και την ανακύκλωση των υλικών όσων ρούχων

δεν είναι κατάλληλα.

Πρωταρχικός στόχος των κατοίκων του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης πρέπει να παραμείνει η δωρεά

ενδυμάτων και υποδημάτων στις κοινωνικές δομές, οι

οποίες τα έχουν ανάγκη. Οι ποσότητες που δεν μπο-

ρούν να οδηγηθούν στις κοινωνικές δομές θα πρέπει να

τοποθετούνται στους κόκκινους κάδους.

Στους κόκκινους κάδους ρίχνουμε 

ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΔΕΜΕΝΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ:
• Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία

και παιδικά) 

• Λευκά είδη (π.χ. κουρτίνες, σεντόνια, μαξιλάρια) 

• Τσάντες  • Ζώνες 

Στους κόκκινους κάδους ΔΕΝ ρίχνουμε:
• Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα 

• Χαλιά και αποκόμματα υφασμάτων 

• Αζευγάρωτα παπούτσια 

• Οργανικά απόβλητα 

• Πλαστικό • Συσκευασίες • Χαρτί • Γυαλί • Λάδι 

Oι κάδοι στο Δήμο 3Β έχουν τοποθετηθεί στα παρα-

κάτω σημεία:
Δ.Ε. Βάρης:

Ανδρέα Παπανδρέου & Λεωφ. Βάρης (έναντι καταστήματος

«Σκλαβενίτης», Δίλοφο)

Πανός 9 (έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύ-

λου, Δίλοφο)

Λεωφ. Αναγυρούντος 60 (κοντά στο «Intersport») 

Δασκάλου Γ. Αναστασίου & Μητρόου (όπισθεν δημοτικού

χώρου στάθμευσης έναντι π. Δημαρχείου Βάρης)

Αναγυρούντος & Βάκχου (έμπροσθεν Ι.Ν. Εισοδίων της Θε-

οτόκου)

Αθανασίου Διάκου & 2ας Μεραρχίας (πλησίον στάσης

ΟΑΣΑ «Πλ. Α. Διάκου», Κόρμπι)

Αρετής 12 (έμπροσθεν κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρι-

σης. Μηλαδέζα)

Μουτούση 1 (χώρος στάθμευσης Δημοτικού Αθλητικού

Κέντρου «Κ. Μπαγλατζής») 

Λεωφ. Ποσειδώνος 3 (χώρος στάθμευσης έναντι καταστή-

ματος «Σαβάλας», Βάρκιζα)

Θέτιδος & Βορέου (Πλατεία Διβόλη, Βάρκιζα)

28ΗΣ Οκτωβρίου (στάση ΟΑΣΑ «Πλαστήρα», Χέρωμα)

Δ.Ε. Βούλας:

Σμόλικα, όπισθεν 3ου Δημοτικού Σχολείου, Πανόραμα

Σωκράτους και Πανός (Πλατεία Σ. Βενιζέλου)

Διός 10 (Πλατεία Ηρώων, πλησίον ανοικτού γηπέδου καλα-

θοσφαίρισης)

Βασ. Παύλου 102 (μπροστά στο «Σκλαβενίτη»)

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 (Δημαρχείο)

Ζεφύρου 2 (πλησίον Πνευματικής Εστίας Βούλας)

Προόδου και Λεωφ. Βουλιαγμένης (2ο Γυμνάσιο - Λύκειο)

Βασ. Παύλου 2 (έμπροσθεν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου)

Καραϊσκάκη & Παπάγου (Πλατεία Ελευθερίας)

Κεφαλληνίας & Ζακύνθου

Δ.Ε. Βουλιαγμένης:

Θησέως 18 (όπισθεν παιδικής χαράς «24ης Ιουλίου»)

Ερμού & Ιάσωνος (Πλατεία Νυμφών)

Ερμού & Ερατούς (Πλατεία Μουσών)

Λεωφ. Αθηνάς & Ρέας (μπροστά στο «Σκλαβενίτη»)

Ιάσωνος 54 (έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου)

Λεωφ. Καβουρίου & Έκτορος (έμπροσθεν Λυκείου)

Λητούς & Απόλλωνος

Δημ. Λαμπράκη & Λεωφ. Καβουρίου 

Αναλόγως με τη χρήση και την πληρότητα των κάδων, εν-

δέχεται να επέλθουν αλλαγές στις θέσεις. 

Πώς λειτουργεί ο κάδος
O κάδος έχει ένα “ραφάκι”, τοποθετούμε εκεί την καλά

κλεισμένη σακούλα με τα ρούχα και πιάνοντας το μοχλό

που βρίσκεται μπροστά μας τον ανεβάζουμε προς τα πάνω.

Έτσι η σακούλα πέφτει μέσα στον κάδο.

σ.σ. Το σημαντικό είναι να μάθουμε να ανακυκλώνουμε ό,τι

ανακυκλώνεται για να μειώσουμε τον όγκο των απορριμά-

των που θάβονται, καίγονται και ρυπαίνουν το περιβάλλον

και τη ζωή μας κατ’ επέκταση.

Κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στο Δήμο 3Β

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με ανακοί-

νωσή της διαφωνεί με το νομοσχέδιο  “Κλεισθέ-

νης 1”, που θα κατατεθεί στη Βουλή, γιατί όπως

σημειώνει: «από μια προσεκτική μελέτη του νο-

μοσχεδίου προκύπτει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών

δεν έλαβε υπόψη του καμία από τις παρατηρή-

σεις- διορθώσεις που του τέθηκαν από την Αυτο-

διοίκηση, με μοναδική ίσως εξαίρεση, την

αφαίρεση της πρόβλεψης να συμπεριληφθούν οι

υπηρεσίες πρασίνου στα ανταποδοτικά τέλη.

Αγνόησε επιδεικτικά τις αποφάσεις των Συνε-

δρίων και Έκτακτων Συνελεύσεων της ΚΕΔΕ,

αλλά και του κοινού Συνεδρίου ΚΕΔΕ και ΕΝ.Π.Ε.

Η δημοκρατική του ευαισθησία εξαντλήθηκε στις

συζητήσεις με τους συνεργάτες του.

Φέρνει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που: 

l δεν είναι μεταρρύθμιση και δεν προωθεί την

αποκέντρωση

l δεν δίνει λύση σε κανένα από τα μεγάλα προ-

βλήματα της αυτοδιοίκησης, σε οικονομικό και

λειτουργικό επίπεδο 

l δε βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών

l δεν διασφαλίζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη

αυτοτέλεια κι ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης

l οδηγεί τους Δήμους σε ακυβερνησία και τις δη-

μοτικές υπηρεσίες σε διάλυση l δε βελτιώνει τη

λειτουργία του Κράτους.

Ο Π. Σκουρλέτης εξαρχής είχε ως στόχο να εξυ-

πηρετήσει μόνον μικροκομματικές σκοπιμότητες,

γι’ αυτό  τρεις είναι οι βασικές αλλαγές:

l Το εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών

εκλογών. l Η μείωση της θητείας των αιρετών

από τα 5 στα 4 χρόνια. l Η μεταφορά του χρόνου

των εκλογών, από τον 5/2019 στον 10/2019.

Όμως ούτε η αλλαγή του εκλογικού νόμου, ούτε

ο χρόνος της θητείας των αιρετών, ούτε η ημερο-

μηνία των εκλογών αποτελούν μεταρρύθμιση».

Βέβαια αντιρρήσεις δεν έχει εκφράσει μόνο η

ΚΕΔΕ, αλλά και όλα τα κόμματα του Κοινοβου-

λίου, πλην του κυβερνητικού, αν και έχουν υψώ-

σει φωνή διαμαρτυρίας και πρόσωπα που

“παίζουν” κεντρικό ρόλο στην κυβέρνηση του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, όπως η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δού-

ρου, που έχει τονίσει ότι: «Ο “Κλεισθένης 1”
ακολουθεί την ίδια δομή με τον “Καλλικράτη”, μη
αποτελώντας έτσι την απαραίτητη τομή με το πα-
ρελθόν... Μετά από δύο χρόνια δεν κατέστη δυ-
νατή η καταγραφή των αρμοδιοτήτων. Θεωρώ ότι
δεν περιποιεί τιμή στην πρώτη κυβέρνηση της
Αριστεράς, αυτού του είδους η διαπίστωση. Μπο-
ρούμε σίγουρα καλύτερα».

Με ομόφωνη απόφαση του,  το Δ.Σ.

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Αττικής (ΠΕΔΑ) διεκδικεί από τον

υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη

την παράταση της ημερομηνίας για

την απόκτηση άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας των Παιδικών και Βρεφονη-

πιακών σταθμών μέχρι  την 31η

Ιουλίου 2019. 

Η παράταση -τονίζεται στο έγγραφο

διάβημα της Π.Ε.Δ.Α -είναι αναγκαία

δεδομένων των προβλημάτων που αν-

τιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία

των Δήμων και  τα οποία είναι ουσια-

στικά όπως: 

1) Οι αναγκαίες εργασίες που

έπρεπε να γίνουν στους Παιδικούς

και Βρεφονηπιακούς σταθμούς προ-

κειμένου να  αποκτήσουν άδεια λει-

τουργίας δεν μπορούσαν να γίνουν

δεδομένου ότι οι σταθμοί ήταν ήδη

σε λειτουργία  (Το ΦΕΚ  δημοσιεύ-

θηκε 28-09-2017).

2) Οι κτιριακές δομές που φιλοξε-

νούν Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς

σταθμούς  είναι  μισθωμένες, γεγο-

νός  που σημαίνει ότι ο  ιδιοκτήτης

πρέπει να αναλάβει τα έξοδα καθώς

και τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης

των κτηρίων.

3) Από το 2019, θα τεθεί σε ισχύ σε

πολλούς Δήμους η λειτουργία νηπια-

γωγείων για παιδιά ηλικίας από τεσ-

σάρων (4) χρονών, κατά συνέπεια θα

έχουν επενδυθεί χρήματα σε κτήρια

που από την επόμενη περίοδο  δεν

θα χρησιμοποιούνται.

4) Επειδή το πρόγραμμα της Εναρμό-

νισης που χειρίζεται η ΕΕΤΑΑ εξε-

λίσσεται με βάση την ισχύουσα

νομοθεσία, αν τυχόν δεν δοθεί παρά-

ταση πάρα πολλοί  σταθμοί δεν θα

είναι πιστοποιημένοι και άρα δεν θα

μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Παράταση ίδρυσης & λειτουργίας των

Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών 

ζητούν οι Δήμαρχοι Αττικής

Oπισθοδρόμηση ο “Κλεισθένης 1” για την Αυτοδιοίκηση
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Ως πολίτης αισθάνομαι
εξευτελισμένος

Κάτω απ’ το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους
κρατάνε της καμπάνας το σκοινί
Προσμένουνε την ώρα να σημάνουν την Ανάσταση.
Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.
Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

Γιάννης Ρίτσος

Στη σημερινή εποχή ο Έλληνας πρωθυπουργός μπο-

ρεί να κυβερνά ακόμα και με μία μοναδική ψήφο την

χώρα μας που έχει καταντήσει χειρότερη κι από Μπα-

νανία.

Το κακό που μας έχει γονατίσει ξεκίνησε από το

1986, όταν έγινε η αναθεώρηση του Συντάγματος

από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε ήμουν βουλευτής

του ΚΚΕ και ήρθα σε ρήξη με την ηγεσία του κόμμα-

τος, γιατί πίστευα ότι το πέρασμα των προνομίων του

Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό θα

ήταν καταστροφικό για τη χώρα. Όπως και έγινε!

Επομένως δικαιούμαι να έχω όπως και τότε την δική

μου προσωπική άποψη και να θεωρώ ότι οι φόβοι μου

αποδείχθηκαν δυστυχώς δικαιολογημένοι και ότι

αυτό που ζούμε με μια κυβέρνηση του 20% που απο-

φασίζει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν για το

παρόν και το μέλλον της χώρας δεν είναι απλώς τρα-

γικό, ούτε βέβαια και κωμικό, αλλά κυρίως είναι εξευ-

τελιστικό.

Ως πολίτης αισθάνομαι εξευτελισμένος και νομίζω ότι

το ίδιο αισθάνονται και οι περισσότεροι Έλληνες.

Μόνο που αυτοί ίσως να μη γνωρίζουν τους λόγους.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975, όταν ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας έκρινε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει

πάρα πολύ μεγάλο μέρος από την εκλογική της δύ-

ναμη, είχε την ευχέρεια μαζί με ένα ειδικό συμβούλιο

να διαλύει τη Βουλή και να οδηγεί τη χώρα σε νέες

εκλογές.

Μετά την αναθεώρηση του 1986, ποιος κρίνει εάν ο

πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν χάσει την

εκλογική τους δύναμη; Κανείς. Αυτό και μόνο είναι

για γέλια και για κλάματα… Αρκεί πλέον μια κυβέρ-

νηση να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Η οποία

πλειοψηφία δεν έχει κανένα λόγο να εγκαταλείψει

τα προνόμιά της. Έτσι, μαζί με τον πρωθυπουργό, οι

151 της Βουλής αδιαφορούν για την κατρακύλα του

κόμματός τους οχυρωμένοι πίσω από την νομιμοφά-

νεια που τους προσέφερε η αναθεώρηση του 1986.

Με την αναθεώρηση του 1986 προσεβλήθη η βασική

θέση που διέπει όλα τα Δημοκρατικά Συντάγματα

του κόσμου. Ότι δηλαδή «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑ-
ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ». Και πρώτα και

κύρια η σύνθεση της Βουλής που θα πρέπει να παρα-

κολουθεί και να αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται

στο εκλογικό σώμα.

Αυτή η κατάργηση του Λαού ως κυρίαρχου στοιχείου

της διαμόρφωσης της εθνικής ζωής αποτελεί στίγμα

αντιδημοκρατικό. Ένα τέτοιο έκτρωμα που καταργεί

την ουσία της Δημοκρατίας και δημιουργεί ένα ουσια-

στικά δεσποτικό καθεστώς με μανδύα νομιμοφάνειας

δεν είναι αντάξιο ενός ελεύθερου Λαού, αλλά ενός

εξαπατημένου και τελικά ενός προδομένου Λαού και

μας πηγαίνει πίσω σε εποχές σκοτεινές, που η αμά-

θεια και ο φόβος είχαν μεταβάλει τους ιθαγενείς σε

πειθήνια όργανα των κάθε λογής εξουσιαστών.

Θα περίμενε κανείς από έναν πολιτικό άνδρα να έχει

ευαισθησία και τιμιότητα απέναντι στον Λαό, που σε

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του έδωσε την εμ-

πιστοσύνη του. Όμως αυτά είναι περασμένα ξεχα-

σμένα. Πάνε πια οι ευαισθησίες και οι τιμιότητες.

Ξεχαστήκανε τα παλιά «ήθη και έθιμα». Τώρα βρισκό-

μαστε στην εποχή των μπίζνες. Έτσι, ξεχνούν κάποιοι

ότι η Βουλή δεν είναι Ανώνυμη Εταιρία με τζόγο, μι-

σθούς, προνόμια, θέσεις, ρουσφέτια και συναλλαγές

με εμπόρους όπλων με ό,τι αυτό το τελευταίο συνε-

πάγεται.

Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός και οι 151 βουλευτές γί-

νουν ένα πελώριο στρείδι κολλημένο στα βράχια, τι

θα συμβεί με βάση την πλειοψηφία μπετόν-αρμέ;

Σήμερα είναι πλέον ηλίου φαεινότερον ότι από το αρ-

χικό ποσοστό μέσα στον Λαό, που ανέβασε την ση-

μερινή κυβέρνηση στην Εξουσία, έχει μείνει κάτι

λιγότερο από το μισό. Δεν το βλέπουν οι 151; Δεν το

βλέπει ο Πρωθυπουργός; Βεβαίως το βλέπουν και στο

βάθος χλευάζουν, γιατί οι ίδιοι οι Δεξιοί και οι Κεν-

τρώοι τους χάρισαν την σημερινή νομιμοφάνεια. Και

το ΚΚΕ; Τι να πει, αφού κι αυτοί τότε έπεσαν στην πα-

γίδα του Παπανδρέου.

Ώστε σήμερα έχουμε τον κ. Τσίπρα με τους 151.

Αύριο, το 20%  περίπου που τους έχει μείνει σήμερα,

μπορεί να γίνει 10%. Και πάλι θα έχουμε τον κ. Τσί-

πρα, εφ’ όσον οι 151 τηρήσουν την ίδια στάση που τη-

ρούν τώρα. Μεθαύριο μπορεί να έχουν 5% στον Λαό

αλλά και πάλι θα έχουμε τον κ. Τσίπρα με τους 151.

Και αν φτάσουμε στο σημείο ο κ. Τσίπρας να έχει

μόνο την ψήφο της συζύγου του, και πάλι θα είναι

πρωθυπουργός, γιατί δυστυχώς το πιθανότερο είναι

ότι οι 151 θα μείνουν ακλόνητοι στην ίδια στάση…

Αλλά ας γυρίσω στο σήμερα, όπου παίρνονται οικο-

νομικές και εθνικές αποφάσεις που θα μας δε-

σμεύουν για πολλές δεκαετίες. Και διερωτώμαι, πού

είναι αλήθεια και τι κάνουν οι Έλληνες που με τον α

ή τον β τρόπο είναι, είτε θέλουν να είναι οι ταγοί του

Έθνους; Πολιτικοί, Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Δημο-

σιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος; Δεν αισθάνον-

ται την ανάγκη να πουν κάτι, να κινητοποιηθούν για

να σταματήσει αυτός ο εθνικός εξευτελισμός; Δεν

καταλαβαίνουν τάχα όλοι ότι η οργή που κλείνει μέσα

του ο Λαός μας είναι επικίνδυνη;

Απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση και το όλο Σύ-

στημα που σιωπά ή την στηρίζει θα ήθελα να πω: Μην

παίζετε με τον Λαό. Μην αφήνετε να σπέρνουν ανέ-

μους, με ή χωρίς γραβάτες. Όταν θα ‘ρθει η ώρα να

θερίσουμε τις θύελλες και πάλι θα με θυμηθείτε.

Όμως τότε πια θα είναι αργά. Πολύ αργά.
Αθήνα, 25.6.2018

Μίκης Θεοδωράκης

Σε ιδιώτες η είσπραξη 

Ανταποδοτικών Λιμενικών Τελών  

Mε τροπολογία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Μανιού, που ψηφίστηκε σε Νο-

μοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, νομοθέτησαν ώστε τα ανταποδοτικά δικαιώ-

ματα και τέλη στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και στους λιμένες που διαχειρίζονται

Δήμοι, να βεβαιώνονται και να εισπράττονται και από τρίτα νομικά πρόσωπα, δη-

λαδή από ιδιωτικές Εταιρείες.

Ενώ ο Νόμος πρέβλεπε τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρό-

νου, με τροπολογία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δίνεται η δυνατότητα να ανατεθεί

η είσπραξη σε ιδιώτες!

Ενώ ο Νόμος προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού, συγκε-

κριμένα προσλήψεις ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ ειδικά για το σκοπό αυτό,

τον άλλαξαν και ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ τη δυνατότητα για τον ίδιο σκοπό –αντί προσλή-

ψεων εργαζομένων– να γίνονται ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

δηλαδή και σε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

Προέβλεπε ο Νόμος ότι η είσπραξη-βεβαίωση διενεργείται από το προσωπικό των

οικείων Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Αν το προσωπικό των Λιμε-

νικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων δεν επαρκεί, η βεβαίωση-είσπραξη  διε-

νεργείται από προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων  που

προσλαμβάνεται προς τον σκοπό αυτόν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Με την τροπο-

λογία προστέθηκε η φράση «είτε από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα δυνάμει
σύμβασης...»

Tην τροπολογία, ψήφισαν μόνο οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
πηγή: airetos.gr
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Η λέξη «Νεφελοκοκκυγία» αποτελείται από τις λέξεις

νέφος (= σύννεφο) και κόκκυξ (= κούκος) και είναι μια

“κατασκευασμένη” λέξη  από τον μεγάλο σατυρικό ποι-

ητή του 5ου π.Χ. αιώνα (445-386), Αριστοφάνη, που μαζί

με τον Εύπολι και τον Κρατίνο ήταν ένας από τους ση-

μαντικότερους εκπροσώπους της αρχαίας αθηναϊκής

κωμωδίας και ο μόνος, του οποίου σώζονται 11 ακέραια

έργα, από τις  46 κωμωδίες που είχε γράψει!

Ο Αριστοφάνης δέχτηκε μεγάλη επίδραση στα έργα του

από τον Ευριπίδη, τον οποίο συνεχώς διακωμωδούσε

και  γι’ αυτό το λόγο ο Κρατίνος χαρακτήρισε την ιδιό-

μορφη σχέση του Αριστοφάνη και του Ευριπίδη με τη

λέξη: «ευριπιδαριστοφανίζειν»!!
Ένα από τα έργα του Αριστοφάνη φέρει το όνομα «Όρ-
νιθες», που γράφτηκε το 414 π.Χ. και παίχτηκε σε μια

μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Ελλήνων, τα “Μεγάλα

Διονύσια” ή “Εν άστει Διονύσια” και είχε πάρει το δεύ-

τερο βραβείο!!!

Αυτή η γιορτή διεξαγόταν μεταξύ των μηνών Μαρτίου

και Απριλίου, που οι Έλληνες τον μήνα αυτόν τον ονό-

μαζαν Ελαφηβολιώνα, γιατί τα σημερινά ονόματα των

μηνών επιβλήθηκαν από τους Ρωμαίους κατακτητές!

Το έργο παίχτηκε στο θέατρο του Διονύσου,  που ήταν

δίπλα στην Ακρόπολη της Αθήνας!

Δεν είναι ένα έργο φυγής, αλλά μιας καυστικής διαμαρ-

τυρίας,  για την κατάσταση της Αθήνας μετά την κακή

τροπή του Πελοποννησιακού πολέμου και για την άθλια

κοινωνική μορφή που επικρατούσε με  την φιλοδικία, τις

συκοφαντίες και τις κολακείες των Αθηναίων. Αποτελεί

δε ένα έργο  μεγαλοφάνταστο και  πάντα επίκαιρο!!

Παρουσιάζει δύο αηδιασμένους Αθηναίους που θέλουν

να δημιουργήσουν μια καλύτερη πόλη και πείθουν τα

πουλιά να τη χτίσουν ανάμεσα στον ουρανό και στη γη

και να την ονομάσουν «Νεφελοκοκκυγία». Και σ’ αυτή

την πόλη θα επικρατούσε η δικαιοσύνη, η σύνεση, η δη-

μοκρατία, η τιμιότητα και η ηθική!!

Διακωμωδεί τους συκοφάντες και τους κόλακες, αλλά

και τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα, τις οποίες παραλ-

ληλίζει με «ουτοπίες» (ου + τόπος = δεν υπάρχει τόπος

δηλαδή είναι κάτι ανύπαρκτο)!!

Οι δύο Αθηναίοι λέγονταν Πειθέταιρος  και Ευελπίδης

και με οδηγούς μια καλιακούδα και μια κουρούνα, πήγαν

να συναντήσουν τον βασιλιά των πουλιών,  που ήταν

πρώτα άνθρωπος και τον έλεγαν Τηρέα και είχε γίνει

τσαλαπετεινός, για να πάρει την βασιλεία των πουλιών!!

Με πολλές προσπάθειες πείθουν τον Τηρέα και τα που-

λιά, να κατασκευάσουν αυτή την πόλη την λεγόμενη Νε-

φελοκοκκυγία, αφού υποσχέθηκαν στα πουλιά ότι αυτά

θα την διοικούσαν!!

Οι Θεοί όμως αναστατώθηκαν από την ίδρυση της νέας

πόλης, γιατί τους εμπόδιζε να μυρίζουν την τσίκνα από

τα ψητά των θυσιών, που έκαναν γι’ αυτούς οι κάτοικοι

της Γης και η τσίκνα αποτελούσε την τροφή των Θεών!!

Εδώ βλέπουμε ότι θίγονται τα συμφέροντα μιας διοικού-

σας αρχής και δημιουργείται η πρώτη αντίδραση σ’ αυτή

την καινοτομία, οπότε αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις

των Θεών με τους ιδρυτές της Νεφελοκοκκυγίας!!

Οι Θεοί στέλνουν την Ίριδα και αργότερα τον Προμηθέα

και όταν αυτοί δεν καταφέρνουν τίποτα, στέλνουν μια

...τρόικα, μια τριμελή επιτροπή από τον Ποσειδώνα, τον

Ηρακλή και τον Τριβαλλώνα, που ήταν ο βασιλιάς των

βαρβάρων λαών, αυτών δηλαδή που δεν μιλούσαν την

ελληνική γλώσσα, την μητέρα των γλωσσών και των Ελ-

λήνων Ολυμπίων Θεών!!

Έστειλαν όμως και ένα κατάλληλο δόλωμα για να

«λάβει ενεργό δράση» όταν όλοι οι άλλοι απεσταλμένοι

δεν θα μπορούσαν να φέρουν το επιθυμητό για τους

Θεούς αποτέλεσμα· δηλαδή την ματαίωση της δημιουρ-

γίας της Νεφελοκοκκυγίας!!

Το δόλωμα ήταν η πανέμορφη Βασιλεία, που ήταν οικο-

νόμος των Θεών και την οποία ο Πειθέταιρος ερωτεύ-

τηκε με την πρώτη ματιά και η υπόθεση κατέληξε σε

γάμο, ο οποίος θα γινόταν στη Γη με μεγαλοπρέπεια.

Έτσι, όλες οι αναφορές με τα  μεγάλα λόγια περί ελευ-

θερίας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης και αγωνιστικότητας

για ανατροπή των κακών κοινωνικών συνθηκών και για

εγκαθίδρυση των ηθικών αρχών, όλα τα πήρε ο άνεμος

που φυσούσε πάνω εκεί ψηλά στα σύννεφα στη νεοϊ-

δρυθείσα πόλη των πουλιών, που κι αυτή, -παρά τις πολ-

λές προσπάθειες για να αποκτήσει μια κοινωνία

απαλλαγμένη από τους κόλακες, τους συκοφάντες,

τους σφετεριστές και όλους όσους ήταν αντίθετοι με

κάθε ηθική αρχή, όταν ο ιερέας θα τελούσε θυσία προς

τιμή των θεών-, τότε μαζεύτηκαν από την Αθήνα πολλοί

και διάφοροι ενοχλητικοί τύποι που δημιουργούσαν

επεισόδια, ενώ ο πονηρός Πειθέταιρος είχε διώξει τον

αγαθό φίλο και πολιτικό του συνέταιρο τον Ευελπίδη,

γιατί αφ’ ενός δεν τον είχε πλέον ανάγκη και αφ΄ετέρου

ήθελε όλα τα μεγαλεία και τα αξιώματα να τα απολαύσει

μόνος του! Αδιαφορεί πλέον για τις ηθικές αρχές, όταν

έβλεπε τον Τηρέα τον βασιλιά των πουλιών να ψήνει τα

πουλιά που του είχαν φέρει αντίσταση, αφαιρώντας

τους μ’ αυτό τον τρόπο τη λαλιά και δέχεται να συμφάει

τα ψημένα ένοχα πουλιά σε κοινό,  με τον Τηρέα

γεύμα!!

Με τον γάμο του Πειθέταιρου και της Βασιλείας όλα

παίρνουν την αρχική τους μορφή. Χωρίς να αλλάξει τί-

ποτα και ολόκληρη η εξαγγελία της Νεφελοκοκκυγίας

αποδείχθηκε μια ουτοπία που την απόλαυσαν οι ευκο-

λόπιστοι, ενώ ο Πειθέταιρος απολάμβανε όλα εκείνα

που έκαναν προηγουμένως  οι άλλοι και αυτός τα κατη-

γορούσε, ενώ ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις υποσχέσεις

που είχε δώσει σ’ αυτούς που είχαν πιστέψει στα ουτο-

πικά του λόγια!!

Ο Αριστοφάνης τονίζει στο έργο του τα προβλήματα της

Αθηναϊκής κοινωνίας, τα οποία συζητούσαν τότε οι Αθη-

ναίοι στην αγορά, στα δικαστήρια, στα γυμναστήρια και

στα συμπόσια!!

Οι ήρωες του έργου δεν εγκαταλείπουν τα δύσκολα,

αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη

ζωή!! Συμβολική είναι η ενέργεια του Τηρέα που ψήνει

τα πουλιά, τα οποία ήταν οι υποκινητές της εξέγερσης!!

Ξεσκεπάζει τους ανήθικούς τρόπους που χρησιμοποιεί

η κάθε εξουσία για να διατηρηθεί. Επισημαίνει ότι όταν

ολοκληρωθεί η επιθυμία του ιδρυτή – αρχηγού, τότε κά-

ποιοι θεωρούνται άχρηστοι και ...εξαφανίζονται!

Όλα τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων είναι μοναδικά

και ανεπανάληπτα, όπως και το αναφερόμενο έργο του

Αριστοφάνη «Όρνιθες»,  το οποίο είναι έργο διαχρονικό

και ακουμπάει όλα τα σύγχρονα προβλήματα που αντι-

μετωπίζει σήμερα  ένας Έλληνας!!

Σ’ αυτά τα τόσο μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν σήμερα

την Ελλάδα, μήπως εκεί επάνω κάποιοι προσπαθούν να

κατασκευάσουν μια σύγχρονη Νεφελοκοκκυγία;

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν...

Παρακολούθησα - τυχαία - μέρος της συζήτησης στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρουσίαζε το κανάλι της

Βουλής (4/7/18),  το θέμα του Ελληνικού Χρέους. 

Πάρα πολλοί ευρωβουλευτές άλλων χωρών, επεσήμα-

ναν ότι το ελληνικό χρέος δεν βγαίνει, ότι όταν ξεκί-

νησε ήταν 110% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο

Προιόν) και όταν μας ...διέσωσαν έφτασε στα 180% του

ΑΕΠ!, ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να σκύψει στο

πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών, που υποφέρουν...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Γερμανού φιλελεύθε-

ρου ευρωβουλευτή Βολφ Κλινς: «Πώς είναι δυνατόν να
λέμε ότι μία χώρα σώθηκε, όταν πριν τη διάσωση το
χρέος ήταν 110% του ΑΕΠ και μετά τη διάσωση πήγε
στο 180%;»

240 δις ευρώ δόθηκαν στην Ελλάδα ως δάνειο, από τα

οποία το 95% πήγε κατευθείαν στην εξυπηρέτηση του

χρέους!!!

Ακουσα και κάποιους “δικούς μας”, Ελληνες ευρωβου-

λευτές και χαλάστηκα... Εκείνοι του Ποταμιού και του

ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούσαν το Ευρωκοινοβούλιο για την

βοήθεια που προσέφεραν προς την Ελλάδα...

«Τελείωσε η κρίση; Για πες το αυτό στους Έλληνες...»
έγραψε το Περιοδικό Der Spiegel μετά τη συμφωνία στο

Eurogroup.

«Παρά τις επικριτικές φωνές στη Γερμανία, η αναδιάρ-
θρωση του χρέους για την Ελλάδα είναι επίσης προς
το συμφέρον της Γερμανίας» γράφει στην Die Welt ο

Μάρτσελ Φράτσερ Πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτού-

του Οικονομικών Ερευνών (DIW Berlin)

Και εξηγεί: «Με το δημόσιο χρέος περίπου στο 180%
του ΑΕΠ, η Ελλάδα αποθαρρύνει σήμερα πολλούς
επενδυτές. Οταν οι επενδύσεις επιστρέψουν στη χώρα,
μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και η
οικονομία να ανακάμψει - και μόνο τότε το ελληνικό
κράτος θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το χρέος του».

Γιατί οι Ελληνες ΣΥΡΙΖΕΟΙ βουλευτές πανηγυρίζουν;
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
γιατί ήρθανε οι Βάρβαροι για να νομοθετήσουν...

Κι αυτοί μπορούν πια εύκολα στο δρόμο για να βγουν
να τους υποδεχτούν...

Νεφελοκοκκυγία!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

259.000 εικόνες και βίντεο παιδι-

κής κακοποίησης απομακρύνθηκαν

από το διαδίκτυο στη διάρκεια του

έτους 2017 χάρη στην άμεση πα-

ρέμβαση των 48 Ανοιχτών Γραμ-

μών Καταγγελιών που

λειτουργούν σε 43 χώρες σε ολό-

κληρο τον κόσμο υπό την εποπτεία

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού IN-

HOPE. Σύμφωνα με τα στοιχεία

που προκύπτουν από τον ετήσιο

απολογισμό (2017) του Οργανι-

σμού, το παράνομο υλικό εντοπί-

στηκε σε περίπου 70 χώρες σε όλο

τον κόσμο με την Αμερική και την

Ολλανδία (σε ευρωπαϊκό επίπεδο)

να κατέχουν τα πρωτεία. 

Από τις καταγγελίες που έλαβε ο

INHOPE, το 62% του παράνομου

περιεχομένου σε παγκόσμιο επί-

πεδο και το 59% σε επίπεδο Ευρώ-

πης  απομακρύνθηκε από το

διαδίκτυο μέσα σε λιγότερο από

72 ώρες, συμβάλλοντας δυναμικά

με τον τρόπο αυτό στην προστα-

σία των θυμάτων και την εξάλειψη

του φαινομένου της ανάρτησης

στο Internet εικόνων και βίντεο

παιδικής κακοποίησης. 

Ευάλωτες ομάδες και κατά το

έτος 2017 αποδεικνύονται τα κο-

ρίτσια παιδικής ηλικίας, καθώς εμ-

πλέκονται στο 90% του

παράνομου υλικού που εντοπί-

στηκε και απομακρύνθηκε από το

διαδίκτυο. 

Καθοριστικής σημασίας στη γρήγορη

επεξεργασία των καταγγελιών και

στην αποτελεσματικότητα των Ανοι-

χτών Γραμμών που λειτουργούν υπό

την εποπτεία του INHOPE ήταν η με-

τάβαση από την παλιά βάση δεδομέ-

νων  IHRMS στη νέα πλατφόρμα

ICCAM. Το νέο πρωτοποριακό σύ-

στημα είναι ταχύτερο, πιο ακριβές και

παρέχει βελτιωμένα δεδομένα προ-

σφέροντας  ζωτικής σημασίας πληρο-

φορίες στις αρχές επιβολής του

νόμου.

O INHOPE είναι μία παγκοσμίου εμβέ-

λειας συντονισμένη προσπάθεια για

την πάταξη του φαινομένου ανάρτηση

υλικού  παιδικής κακοποίησης στο δια-

δίκτυο και έχει συμβάλει δυναμικά

στην εξιχνίαση μεγάλων κυκλωμάτων

διεθνώς. Συνεργάζεται στενά με διε-

θνείς οργανισμούς πρόληψης και κα-

ταστολής εγκλημάτων όπως την

ΙNTERPOL και την EUROPOL καθώς

και με οργανισμούς-κλειδιά της βιομη-

χανίας του Ίντερνετ, όπως το Face-

book, το Twitter και τη Microsoft.

Η SafeLine η μοναδική Ανοικτή Γραμμή

για το παράνομο περιεχόμενο του Δια-

δικτύου στην Ελλάδα, έχει την τύχη

να είναι, από το 2003, ένα από τα

πρώτα μέλη της συντονισμένης αυτής

προσπάθειας για την εξάλειψη κρου-

σμάτων παιδικής σεξουαλικής κακο-

ποίησης στο διαδίκτυο. Η SafeLine

είναι μια από τις τρείς δράσεις του Ελ-

ληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-

κτύου που λειτουργεί από τον Ιούλιο

του 2016 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και

Έρευνας.

Μέσω της SaferInternet4Kids.gr μπορεί

κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει

υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση

του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινω-

νικών δικτύων με το οποίο μπορεί με

τη σειρά του να ενημερώσει διαδρα-

στικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το

ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται

τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς

όσο και σε εφήβους και παιδιά και πε-

ριλαμβάνει  πολυμεσικό υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής

Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλε-

φωνικά στο 210-6007686 και μέσω του

ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδι-

κευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υπο-

στήριξη και συμβουλές για

εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται

με τη υπερβολική ενασχόληση στο

διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό,

την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχό-

μενο και άλλους προβληματισμούς

σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου,

του κινητού τηλεφώνου και των διαδι-

κτυακών παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Κα-

ταγγελιών για το παράνομο περιεχό-

μενο του διαδικτύου SafeLine

(http://www.safeline.gr), δέχεται καταγ-

γελίες για παιδική κακοποίηση και πα-

ράνομη χρήση του διαδικτύου και

συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική

αστυνομία όσο και με την INTERPOL

μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού IN-

HOPE. H SafeLine είναι ένα κομμάτι

ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπο-

λέμηση του παράνομου περιεχομένου

του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκό-

σμιας κλίμακας.

www.saferinternet4kind.gr

“Σάρωσαν” τα ελληνικά 

ξενοδοχεία στα World

Travel Awards 2018

Είκοσι εννέα διακρίσεις σε ξενοδοχεία και ομίλους ξε-

νοδοχείων, πέντε σε προορισμούς, τέσσερις σε τουρι-

στικά γραφεία κι από μία στον ΕΟΤ, τη Marketing

Greece, στην Ακρόπολη και σε εταιρία διαχείρισης ξε-

νοδοχείων, απέσπασε συνολικά η Ελλάδα στα World

Travel Awards 2018 στις κατηγορίες Ευρώπη, Μεσό-

γειος και Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά την 25η απονομή των βραβείων, ευ-

ρωπαϊκά βραβεία κέρδισαν, στις κατηγορίες καλύτερων

προορισμών, η Πελοπόννησος, η Αθήνα, η Τήνος, τα

νησιά του Σαρωνικού και η Μάνη.

Επίσης, η Ακρόπολη βραβεύθηκε η κορυφαία τουριστική

ατραξιόν στην Ευρώπη, η Hotelbrain απέσπασε τον τίτλο

της κορυφαίας εταιρίας ξενοδοχειακού Management στην

Ελλάδα, ο ΕΟΤ κέρδισε βραβείο κορυφαίας εθνικής στρα-

τηγικής και καμπάνιας στον ευρωπαϊκό τουρισμό και η

Marketing Greece αναδείχθηκε κορυφαία σε επίπεδο και-

νοτομίας Μάρκετινγκ Προορισμού στην Ελλάδα. Ακόμα,

η Mideast Travel, παρέλαβε διάκριση ως Europe’s Leading

Destination Management Company (DMC).
www.tornosnews.g

Grand Resort Lagonissi, Greece

Παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο!

Ευάλωτες ομάδες τα κορίτσια!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Γ
ια τους τρόπους που εφευρίσκουν οι διάφοροι

παραβατικοί να σε σταματήσουν στο δρόμο,

ενώ οδηγείς, έχουμε ακούσει πολλά. Εμπόδια

στο δρόμο, ζητώντας πληροφορίες, πετώντας διά-

φορα αντικείμενα αλλά για τη νέα μέθοδο που πε-

ριγράφει παρακάτω ο αναγνώστης μας δεν είχαμε

ακούσει.

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

> Αν οδηγείς νύχτα και ξαφνικά σου πετάξουν αυγά

στο παρμπρίζ, επουδενί λόγο μη βάλεις μπρος τους

υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα πλυσίματος τζα-

μιών. 

> Τα αυγά αναμυγμένα με το νερό θα μετατραπούν

σε ένα γαλάκτωμα, που θα σου κάνει το παρμπρίζ

χάλια μειώνοντας την ορατότητά σου κατά 92%.

> Οπότε αναγκαστικά σταματάς, βγαίνεις από το

αυτοκίνητο να τα καθαρίσεις, σου την πέφτουνε

δύο αλήτες, τρως το ξύλο της χρονιάς σου.... 

> Και συνεχίζεις δαρμένος με τα πόδια, δίχως

αμάξι, δίχως λεφτά, δίχως πιστωτικές κάρτες,

δίχως κινητό, δίχως κλειδιά του σπιτιού σου  κ.λ.π. 

Γι’ αυτό προσοχή!!!
Β. Στρογγίλης

To κόλπο είναι στημένο 

και προμελετημένο!

Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς ακούσατε και

είδατε τον Ευρωπαίο επίτροπο κ. Μοσχοβισί ο οποίος

φάνηκε ολοκάθαρα ότι ήρθε με αποστολή να συνδράμει

τον υπάκουο και χρήσιμο γι’ αυτούς τοπικό Τοποτηρητή

τους κ. Τσίπρα.  

Μας είπε λοιπόν ότι βγαίνουμε δήθεν από τα μνημόνια

αλλά δεν μας ... εξήγησε γιατί θα συνεχίσουν να είναι

εν ισχύ όλα τα δυσβάσταχτα μέτρα που μας επέβαλαν

την προηγούμενη οχταετία δηλ. τον ΕΝΦΙΑ, την υπερ-

φορολόγηση, τις αυξήσεις του ΦΠΑ, τις μειώσεις των μι-

σθών και των συντάξεων ενώ την υποτιθέμενη καθαρή

έξοδο θα την "βρωμίσουν" λιγουλάκι το 2019 και το 2020

με τις περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων και του αφο-

ρολόγητου. 

Προσωπικά προβληματίστηκα σοβαρά με αυτό που είπε

ότι πιθανόν να συζητήσουνε το ερχόμενο φθινόπωρο το

θέμα της περικοπής των συντάξεων το 2019.

Έτσι λοιπόν θεωρώ πολύ πιθανόν όλα αυτά να είναι στη-

μένα και προσχεδιασμένα εδώ και καιρό μαζί με τον κ.

Τσίπρα προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά

στις επικείμενες εκλογές. 

Γι’ αυτό προβάλουν με υπέρμετρο δημοσιογραφικό "θό-

ρυβο" τις επικείμενες μειώσεις των συντάξεων και του

αφορολόγητου για να τρομοκρατήσουν τους συνταξιού-

χους και τους μισθωτούς και να τους κάνουν σε περί-

πτωση αναίρεσης ή αναστολής των μέτρων να

"χρωστούν χάρη" στον Αλέξη και στην παρέα του!!!

Αυτό εξάλλου είναι το γνωστό πανάθλιο κόλπο που βιώ-

νουμε όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων δηλ. να μας

εξαγγέλλουν επίτηδες 10 επώδυνα μέτρα και στο τέλος

να εφαρμόζουν τα 5 που πραγματικά ήθελαν από την

αρχή να περάσουν και εμείς να αισθανόμαστε απέναντι

τους ευτυχείς και ευγνώμονες!

Είναι βέβαιο ότι οι Ευρωπαίοι τοκογλύφοι θεωρούν τον κ.

Τσίπρα ως τον καλύτερο τους Κοτσαμπάση μιας και τους

παρέδωσε με το υπερταμείο την διαχείριση της περιου-

σίας της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια, ενώ υπογράφει

ότι του  στέλνουν και μάλιστα ... αμετάφραστο! 

Επίσης οι Γερμαναράδες και συγκεκριμένα η Μέρκελ θε-

ωρεί τον Πρωθυπουργό μας ως τον χρήσιμο ηλίθιο του

Ευρωπαϊκού νότου, ο οποίος θα μετατρέψει την χώρα

μας σκουπιδοτενεκέ των λάθροεισβολέων της Ευρωπαϊ-

κής Ηπείρου. 

Παράλληλα με τις δήθεν διευθετήσεις και τις "φαρδιές

υπογραφές" του με τους γείτονές μας θα εξυπηρετήσει

τους μακροχρόνια γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τους.

Το σχέδιο είναι καλά στημένο και προμελετημένο και

δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δείχνει να μην αντιλαμβά-

νεται το τι πραγματικά συμβαίνει. 

Με αυτά που λέει δεν μας πείθει και το μόνο που κατα-

λαβαίνουμε είναι ότι θα είναι μια απλή συνέχεια των

άλλων που μάλιστα θα εφαρμόσει με ευλάβεια (ως συ-

νέχεια του κράτους) τα υπογεγραμμένα και τις επώδυ-

νες για εμάς δεσμεύσεις των ...Αριστερών!

Φίλες/οι δυστυχώς για όλους μας η μόνη αλήθεια που

έχουμε ακούσει από τον κ. Τσίπρα είναι αυτή που είπε

τελευταία (σε κάποιο  τηλεοπτικό μέσον του εξωτερι-

κού) δηλ. "Ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει" ... και

εγώ συμπληρώνω ... Αδίστακτος και ... Παμπόνηρος!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός

johnpreve@gmail.com

Αγαπητή Εβδόμη,

Εμπεριστατωμένο και πλήρως τεκμη-

ριωμένο το άρθρο της Εβδόμης για

τέσσερις ενστάσεις και μία προσφυγή

κατοίκων παρόδων της Β. Παύλου.

Επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου θα

ήθελα να γίνουν κάποιες διευκρινί-

σεις.

Οι λεγόμενες "αλλεπάλληλες αιχμη-

ρές παρεμβάσεις του δημάρχου" μπο-

ρεί να δημιουργήσουν σε κάποιους

αναγνώστες την εντύπωση ότι ο κ. δή-

μαρχος μπόρεσε να αρθρώσει αντί-

κρουση στη δομημένη παρέμβασή μου

ως εκπροσώπου ενισταμένων. Στην

πραγματικότητα ο δήμαρχος, ενθυ-

μούμενος τα συνδικαλιστικά του αν-

δραγαθήματα, προσπάθησε να με φι-

μώσει κατά τρόπο απάδοντα στην ιδιό-

τητά του σε τέτοιο βαθμό που

προκάλεσε την οργίλη αντίδραση δη-

μοτικών συμβούλων και παρισταμένων

δημοτών, αλλά και υποχρέωσε, προς

τιμή του, τον Πρόεδρο ΔΣ προερχόμε-

νον από τη δική του παράταξη να πα-

ρατείνει "επ' αόριστο" την παρέμβασή

μου προστατεύοντάς με εν μέρει από

τη σκόπιμη επικάλυψή μου από τον

Δήμαρχο με προφανή στόχο να απο-

φύγει την δομημένη καταγραφή στα

πρακτικά της τοποθέτησής μου που

απευθυνόταν στη λογική και όχι μόνο

το θυμικό των παρισταμένων.

Ο δεύτερος λόγος του ατοπήματος

ήταν ότι ήθελε να καλύψει την πρωτά-

κουστα αντιδημοκρατική παράλειψή

του να περιλάβει στη συνεδρία την

από μακρού εκκρεμούσα σχετική έν-

σταση των 40 οικογενειών της Β. Παύ-

λου και ακόμα χειρότερο την

παράνομη παράλειψή του μέχρι σή-

μερα να παράσχει τα αιτηθέντα στοι-

χεία στην προϊσταμένη του

Αποκεντρωμένη Διοίκηση επί πλήρως

θεμελιωμένων νομικά ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΥ-

ΓΩΝ ΟΚΤΩ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ της Βασ.

Παύλου.

Για την πλήρη άρση των συνεπειών

αυτής της συμπεριφοράς του μετατρέ-

ψαντος τη συνεδρία σε  επικάλυψη,

δίκην τηλεοτικών παραθύρων, των λε-

γομένων δημότη κατατέθηκε το κεί-

μενο της παρέμβασής μου στον

Πρόεδρο ΔΣ με αριθ. πρωτοκόλλου

23697 / Δήμου ΒΒΒ.

Κώστας Δούκας

Για τις ενστάσεις κατοίκων στο Δήμο 3Β

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Επισυνάπτουμε φωτογραφίες από την οδό Πλα-

πούτα 13 στη Βούλα, στις οποίες φαίνεται ότι έχει

τοποθετηθεί παράνομη καγκελόπορτα, προφανώς

από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, επί του μισού πε-

ζοδρομίου(!!!), με αποτέλεσμα γονείς και παιδιά να

αναγκάζονται να κατέβουν στον δρόμο κατά τη δια-

δρομή τους από και προς το 2ο Δημοτικό Βούλας. 

Όπως φαίνεται ο ιδιοκτήτης έχει περίσσιο θράσος

καθώς απειλεί με μηνύσεις για το θέμα των σκου-

πιδιών, όπως φαίνεται στην ταμπέλα, ενώ όλοι

εμείς οι δημότες θα πρέπει να αποδεχτούμε την

παράνομη κατάληψη και περίφραξη του πεζοδρο-

μίου από εκείνον. Ελπίζουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες

του δήμου να αντιδράσουν δυναμικά.

Με εκτίμηση,

Κουράφαλος Άγγελος
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H σχολή χορού La Timba, παρουσίασε

ένα πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα, την

Κυριακή 1η Ιουλίου, στο θέατρο της

Βάρης, με πλήθος παρουσίας ενός έν-

θερμου κοινού.

Πολλές οι χορογραφίες, πολλά και δια-

φορετικά τα είδη χορού που παρουσιά-

στηκαν: Salsa, Kizomba, Pole, Aerial

dance, Bachata και άλλα, που όσοι τα πα-

ρακολούθησαν έφυγαν με μία ευχάριστη

αλλαγή ψυχολογίας! Γιατί όπως πλέον

όλοι μιλούν, επιστήμονες και μη, ο χορός

είναι άσκηση, υγεία, ψυχική ευφορία και

κοινωνικοποίηση.

Τη σχολή La Timba, λειτουργούν η Ηλέ-

κτρα Βενετσάνου και ο Θοδωρής Σοϊλε-

μεζίδης· ένα χορευτικό ζευγάρι, που

ήρθε τέταρτο στον κόσμο, στο παγκό-

σμιο πρωτάθλημα World Latin Dance Cup

2015, (η θέση τους θα ήταν σίγουρα στην

3άδα), αλλά έσπασε το λουράκι από το

παπούτσι της Ηλέκτρας και έκανε όλη

την χορογραφία, -που σημειωτέον ήταν

και ακροβατική-, μόνο με ένα παπούτσι.

H παρουσίαση των θεματικών παραστά-

σεων, βοήθησε το κοινό να μπει στο

πνεύμα και στην ...ψυχή του χορού.

Η Salsa είναι ένας λάτιν χορός, που δη-

μιουργήθηκε από τους ισπανόφωνους

της καραϊβικής και από τους ισπανόφω-

νους μετανάστες στις ΗΠΑ. Η salsa,

όπως το λέει και το όνομά της, είναι μια

μείξη πολλών μουσικών και χορευτικών

στυλ. Αναμιγνύει στοιχεία από διάφο-

ρους αφρικάνικους και λατινικούς χο-

ρούς. Χορεύοντας σαλσα, μαθαίνεις

πολλά για την κουλτούρα εκείνων των

λαών, κοινωνικοποιείσαι, πετάς πολλά

ταμπού από πάνω σου και εκφράζεσαι! 

Ο χορός για τα παιδιά είναι λίγο παρα-

πάνω σημαντικός καθώς στην τρυφερή

αυτή ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν να συ-

νεργάζονται, να σέβεται ο ένας τον

άλλον και αναπτύσσουν έντονα την ομα-

δικότητά τους. 

Στη σχολή La Timba έχουν δημιουργήσει

3 παιδικά χορευτικά τμήματα: hip hop -

salsa και ακροβατικών. 

Το Pole dancing είναι ένα αξιόλογο

άθλημα, το οποίο συνδυάζει χορό και

ακροβατική γυμναστική. Τα είδη του pole

χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: To pole fit-

ness: Η κατηγορία αυτή, επικεντρώνεται

στη φυσική κατάσταση, την τεχνική δυ-

σκολία και την εκτέλεση των ασκήσεων.

Οι χορογραφίες περιλαμβάνουν ελάχι-

στο χορό και αποτελούνται κυρίως από

ακροβατικές ασκήσεις. 

Τo pole artistic επικεντρώνεται περισσό-

τερο στην κίνηση και τη μουσική. Είναι η

πιο δημιουργική κατηγορία· “ένας χαρα-
κτήρας θα αναπτυχθεί και μια ιστορία θα
ειπωθεί”...
Και το pole exotic. Σ’ αυτήν τη κατηγορία

εκφράζεται η πιο αισθησιακή πλευρά του

pole dancing. Η χορεύτρια μπορεί να φο-

ράει ψηλά τακούνια, αλλά και πιο αποκα-

λυπτικά ρούχα. Οι χορογραφίες δεν

έχουν περιορισμούς αν και περισσότερο

επιδεικνύεται η ευλυγισία. 

Η kizomba προέρχεται από την Ανγκόλα

και στην τοπική γλώσσα σημαίνει “πάρτι”.

Με πολύ εύκολα βήματα είναι ιδανική για

χορευτές οποιουδήποτε επιπέδου και

συνδυάζει ρομαντισμό και αφρικάνικο

ρυθμό. Τα τελευταία χρόνια διαδίδεται

και στην Ελλάδα από εξειδικευμένους

δασκάλους.  

Aerial dance Τα εναέρια ακροβατικά

πανιά (Aerial Silks, Aerial Tissues, Aerial

ribbons, Αerial curtains) αποτελούν μία

από τις νεότερες, αλλά και πιο εντυπω-

σιακές τέχνες ακροβατικής χοροκίνη-

σης. Η ενασχόληση με τα ακροβατικά

απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, συγ-

Ένα υπερθέαμα με την La Timba

Μαθήτριες του Pole artistic.

H Hλέκτρα και ο Θοδωρής σε μια φιγούρα salsa.

Ένα σύμπλεγμα του pole!

Μαθήτριες του Aerial dance

H Hλέκτρα και ο Θοδωρής σε ακροβατική
φιγούρα salsa.
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Ήταν φαντασμαγορικό!

Την Κυριακή, 1η Ιουλίου, πήγα στην εκδήλωση

Dance Show της σχολής La Timba, όπως έγραφε η

πρόσκλησή της στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, που γι-

νόταν στο θέατρο της Βάρης.

Τίποτα δεν έδειχνε αυτό το υπερθέαμα που είδα.

Εμεινα κατάπληκτη από τη φρεσκάδα των χορευ-

τών, τη δεξιοτεχνία τους, το κέφι τους!

Πώς ανέβαιναν στους στύλους με όλους τους μυς

να διαγράφονται (Pole dancing), πώς γινόταν το

σώμα “κομπόδεμα” πάνω στα πανιά (aerial dance).

Πολλά και διαφορετικά shows με απίστευτες εναλ-

λαγές, pole, kizomba, salsa, aerial dance, bachata,

Πανέμορφα, ευχάριστα και συγκινητικά.

Δεν είναι λίγο να βλέπεις μία κυρία αόμματη να χο-

ρεύει με τόση άνεση και χάρη! Όπως είναι σπουδαίο

να βλέπεις έναν άνθρωπο με βαρύ σύνδρομο dοwn

να χορεύει, να χαιρετάει και να στέλνει φιλιά!

Σπουδαίες προσπάθειες και άξιες να ανταμείβονται.

Πολλά συγχαρητήρια περιμένοντας την επόμενη

παράσταση!

Ελένη Περιβολιώτη

Ομαδικός χορός salsa.

κέντρωση και πολύ πείσμα. Παρόλ’

αυτά το μάθημα προσαρμόζεται

στις ανάγκες και στις δυνατότητες

ενός μέσου ασκούμενου, βλέπον-

τάς το ως μια ευκαιρία να γυμνα-

στεί με έναν πιο ενδιαφέρον,

διαφορετικό και παιχνιδιάρικο

τρόπο. 

Χρησιμοποιώντας ενα κομμάτι ύφα-

σμα που κρέμεται σε μεγάλο ύψος,

οι χορευτές αιωρήθηκαν, τυλίχτηκαν

και κρεμάστηκαν ανάποδα!!! 

Μια σύγχρονη, μελετημένη μορφή

παιδικής χαράς δηλαδή, που συν-

διάζει την άσκηση με την εξερεύ-

νηση των δυνατοτήτων του κάθε

σώματος και της αντίληψης του

χώρου. Οι παραστάσεις εναέριων

ακροβατικών πανιών πρόσφεραν

ένα  φαντασμαγορικό θέαμα.

Η μπατσάτα (Bachata) είναι  πάνω

από όλα μουσική, αλλά και χορός,

που ξετρελαίνει. Είναι ένας τρόπος

να εκφράσεις τη χαρά σου, τον

πόνο σου, τα βάσανά σου. Είναι ο

πιο αισθησιακός λάτιν χορός και

παρά τα διαφορετικά στυλ υπάρχει

μια κοινή κίνηση στο χορό.  «Το
«Tangeo de Cintura», το κούνημα
της λεκάνης. Κι όπως λέγεται, εάν

δεν χορεύεις με την καρδιά σου

δεν χορεύεις bachata.  Όπως μετα-

φράζεται και το όνομα της σχολής

La Timba = βάλε ψυχή στο χορό!

Αννα Μπουζιάνη
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Διαβούλευσις -εως: Συζήτηση, διαπραγμάτευση, συνεν-

νόηση και επιμέρους διαπραγματεύσεις για την επίτευξη του

επιδιωκόμενου αποτελέσματος στην επίλυση ενός σοβαρού

προβλήματος ή στην ανάλυση του θέματος. Διάσκεψη, σύ-

σκεψη, γνώμη, σκέψη, απόφαση, συμβούλιο, συνεδρίαση.

Συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ συγκεντρωμένων προσώ-

πων και αποσκοπεί στην από κοινού λήψη αποφάσεων με χά-

ραξη Ενιαίας Εθνικής Γραμμής. Παράγεται από το αρχαίο

ρήμα διαβουλεύομαι: διασκέπτομαι, συσκέπτομαι, σκέπτομαι

ή συζητώ υπόθεση εξετάζοντας τα αντιμαχόμενα επιχειρή-

ματα, συλλογίζομαι υπόθεση με κάθε λεπτομέρεια. Συντασ-

σόμενο με απαρέμφατο σημαίνει διανοούμαι, συλλογιέμαι,

αναλογίζομαι, αποφασίζω να...

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ

«Καί ὁ Νικίας (ἦν γάρ τι καί ἄγαν θειασμῷ τε καί τῷ τοι-
ούτῳ προσκείμενος) οὐδ᾽ἄν διαβουλεύσασθαι ἔτι ἔφη,
πρίν, ὡς οἱ μάντεις ἐξηγοῦντο, τρίς ἐννέα ἡμέρας
μεῖναι, ὅπως ἄν πρότερον κινηθείη».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, βιβλίο 7ο, 50, 4)

(= Κι ο Νικίας, ο οποίος απέδιδε μεγάλη σημασία στους οι-

ωνούς - ήταν πολύ δεισιδαίμων - και στα παρόμοια ζητήματα,

τους έλεγε ότι ούτε σε διάσκεψη/συζήτηση μπορούσε να

φέρει το ζήτημα, προτού περάσουν 27 ημέρες - τρεις φορές

εννιά μέρες -, όπως εξηγούσαν οι μάντεις).

Διαβουκόλησις -εως: Παραπλάνηση με απατηλές/ψευδείς

υποσχέσεις, δηλώσεις, παροχές και ελπίδες, το ξεγέλασμα,

η εξαπάτηση, ο εμπαιγμός, η κοροϊδία, το αποκοίμισμα.

Η πλάνη, απάτη, ατιμία, κατεργαριά, απατεωνιά, δολιότητα.

Παράγεται από το αρχαίο ρήμα διαβουκολέω -ῶ = παρα-

πλανώ, εξαπατώ, ξεγελάω με απατηλές υποσχέσεις και

φρούδες / μάταιες ελπίδες, αποκοιμίζω, βαυκαλίζω. Το μέσο

ρήμα διαβουκολοῦμαι = αυταπατώμαι, τρέφω απατηλές ελ-

πίδες, σφάλλομαι. Στις ημέρες μας είναι πολύ του συρμού,

γιατί χρησιμοποιείται κατά κόρον από τον Πρωθυπουργό για

να αποποιηθεί τις ευθύνες της αποτυχίας του κυβερνητικού

του έργου. Συχνά ακούμε τη φράση στα ΜΜΕ, αλλά δεν την

καταλαβαίνουμε: Η διαβουκόληση του λαού ή των πολιτών
απ’ τους πολιτικούς (σ.σ. πολιτικάντηδες = πολιτικοί, που

χρησιμοποιούν ευτελή και αθέμιτα μέσα για να αναρριχη-

θούν στην εξουσία και να παραμείνουν με οποιοδήποτε τί-

μημα ή κόστος σ’ αυτή).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ

«Γελοῖα πείσονται πανοῦργοι ὄντες· πολλά
κἀκεῖνος εὖ µάλα διαβουκολεῖ αὐτούς καί ἐλπίζει,
καί ὅλως ἀεί θανόντι ἐοικώς ἔρρωται πολύ
µᾶλλον τῶν νέων. Οἱ δέ ἤδη τόν κλῆρον ἐν σφίσι
διῃρηµένοι βόσκονται ζωήν µακαρίαν πρός ἑαυ-
τούς τιθέντες».

(Λουκιανός ο Σαμοσατεύς, 120-180, “Νεκρικοί Διάλογοι”, διάλο-

γος 5ος μεταξύ Πλούτωνος και Ερμού, §2)

(= Το αξίζουν να πάθουν αυτό το παιχνίδι / μεγάλο χου-

νέρι (κάζο), επειδή είναι πανούργοι· αλλά και εκείνος δεν

τους εμπαίζει/κοροϊδεύει λιγότερο, τους τρέφει με ελπί-

δες και παρ’ όλο που φαίνεται ετοιμοθάνατος αντέχει πε-

ρισσότερο από τους νέους. Ενώ αυτοί τώρα έχουν δια-

μοιράσει μεταξύ τους την περιουσίαν του και πλουτίζουν

με την φαντασίαν τους).

«Ὅλη μας ἡ Ἱστορία δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἕνα
βίαιο, ἐπικίντυνο δρασκέλισμα από τό χαμό στή σωτηρία».

(Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, “Ταξιδεύοντας”, ταξείδι στο Μοριά)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΡΟΣΑ-

ΝΑΤΟΛΙΣΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ/ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

«Τούτου δ᾽ἕνεκά σοι περί τούτων διῆλθον, ἵνα γνῷς ὅτι
σε τυγχάνω τῷ λόγῳ παρακαλῶν ἐπί τοιαύτας πρά-
ξεις, ἅς ἐπί τῶν ἔργων οἱ πρόγονοί σου φαίνον-
ται καλλίστας προκρίναντες. Ἅπαντας µέν οὖν
χρή τούς νοῦν ἔχοντας τόν κράτιστον ὑποστησα-
µένους πειρᾶσθαι γίγνεσθαι τοιούτους, µάλιστα
δέ σοί προσήκει.
Τό γάρ µή δεῖν ἀλλοτρίοις χρῆσθαι παραδείγµα-
σιν ἀλλ᾽οἰκεῖον ὑπάρχειν, πῶς οὐκ εἰκός
ὑπ᾽αὐτοῦ σε παροξύνεσθαι καί φιλονικεῖν, ὅπως
τῷ προγόνῳ σαὐτόν ὅµοιον παρασκευάσεις; 

(Ισοκράτης, 436-338, “Φίλιππος”, 113)

(= Και όλα αυτά σου τα διηγήθηκα, για να αντιληφθείς καλά

πως με το λόγο μου σε παρακινώ σε πράξεις τέτοιες που οι

πρόγονοί σου με τα έργα τους, τις κατά (επί)κύρωσαν και τις

θεώρησαν λαμπρότερες. Όλοι βέβαια οι άνθρωποι που είναι

γνωστικοί/συνετοί/λογικοί έχουν την ηθική υποχρέωση να

προβάλλουν ως υπόδειγμα τον πιο μεγάλο ήρωα και να κα-

ταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες για να του μοιάσουν,

αυτό όμως ταιριάζει σ’ εσένα περισσότερο.

Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είσαι αναγκασμένος να κατα-

φύγεις σε ξένα παραδείγματα/πρότυπα, αλλά έχεις λαμ-

πρό παράδειγμα μέσα στο δικό σου σπιτικό μήπως δεν

είναι φυσικό και λογικό να σε παρακινήσει και να σε φι-

λοτιμήσει να του μοιάσεις;).

«Ὧν ἐνθυμούμενον ἐθίζειν σαυτόν χρή καί µελετᾶν
ὅπως ἔτι µᾶλλον ἤ νῦν τοιαύτην ἅπαντες περί
σοῦ τήν γνώµην ἕξουσιν. Χρή δέ τούς µείζονος
δόξης τῶν ἄλλων ἐπιθυµοῦντας περιβάλλεσθαι
µέν τῇ διανοίᾳ τάς πράξεις, δυνατάς µέν, εὐχῇ
δ᾽ὁµοίας, ἐξεργάζεσθαι δέ ζητεῖν αὐτάς, ὅπως
ἄν οἱ καιροί παραδιδῶσιν».

(Ισοκράτης, 436-338, “Φίλιππος”, 118)

(= Αυτά να έχεις στο νου σου, και κάθε μέρα να πασχίζεις

και να μελετάς τον τρόπο, πώς θα αποκτήσουν οι άνθρω-

ποι για σένα ακόμη περισσότερο μια τέτοια λαμπρή

γνώμη. Είναι ανάγκη μάλιστα οι άνθρωποι που επιθυμούν

δόξα πιο μεγάλη από τους άλλους να συλλαμβάνουν

πρώτα με το νου τους τις πράξεις, που είναι δυνατό να

πραγματοποιηθούν, όμως αγγίζουν τα όρια μιας τολμηρής

ευχής, καί ύστερα με επιμονή και με συνέπεια να επιδιώ-

κουν την πραγματοποίησή τους, όσο βέβαια οι περιστά-

σεις το επιτρέπουν).

Σαν να γράφτηκαν για μας... πριν χιλιάδες χρόνια!!!

ΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑ-

ΚΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

ΥΠΕΡΒΟΛΗ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Τελικά μήπως οι Αρχαίοι πρόγονοί μας τα είπαν όλα και

τα έπραξαν όλα. Αλλά εμείς τα αγνοούμε ή τα περιφρο-

νούμε... ή κατεχόμεθα από το σύνδρομο μειονεξίας!

ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

«Καιρόν γνῶθι»  (Πιττακὸς Υρραδίου Λέσβιος,  640-568)

(= Να υπολογίσεις τις κατάλληλες περιστάσεις/συνθήκες

προκειμένου να εκτελέσεις κάθε υπόθεσή σου).

«Καιρόν προσδέχου» (Σωσιάδου των επτά σοφών Υποθήκαι)

(= Να επωφελείσαι από τις περιστάσεις).

«Βραχεῖς γάρ δή πάνυ καιροί πάντας μέν ἀνθρώπους
ὡς ἐπίπαν ὑψοῦσι καί πάλιν ταπεινοῦσι, μάλιστα δέ
τούς ἐν τοῖς βασιλείοις».

(Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, 200-118, “Ιστορίαι”, βιβλίο 5ο, 26, 12,3)

(= Οι περιστάσεις / ευκαιρίες για σύντομο χρονικό διά-

στημα ανυψώνουν τους ανθρώπους υπεράνω όλων και

πάλιν τους ταπεινώνουν και προπαντός τους αυλικούς)

[σ.σ. και τους αυλοκόλακες].

«Πάντα γάρ καιρῷ καλά»
(Σοφοκλής, 496-406, “Οιδίπους Τύραννος”, στίχ. 1516)

(= Όλα βέβαια, όταν γίνονται στην ώρα τους, είναι καλά)

Ο Καιρός: Επίγραμμα του ποιητή Ποσειδίππου (310-240),

του Πελλαίου του Μακεδόνα 

—Τίς, πόθεν ὁ πλάστης; -Ποιος και από πού είναι ο δημι-

ουργός σου;

—Σικυώνιος. Από την Σικυώνα.

—Οὔνομα δὴ τίς; -Και ποιο είναι το όνομά του;

—Λύσιππος. -Λύσιππος.

—Σὺ δὲ τίς; -Κι εσύ ποιος είσαι;

—Καιρὸς ὁ πανδαμάτωρ. -Ο πανδαμάτωρ Καιρός.

—Τίπτε δ’ ἐπ’ ἄκρα βέβηκας; -Και γιατί ελαφροπατάς;

—Ἀεὶ τροχάω. -Πάντοτε τρέχω.

—Τί δὲ ταρσοὺς ποσσὶν ἔχεις διφυεῖς; -Και γιατί διπλο-

πτέρυγα έχεις στις πτέρνες σου;

—Ἵπταμ’ ὑπηνέμιος. -Διότι ίπταμαι σύμφωνα με τον άνεμο.

—Χειρὶ δὲ δεξιτερῇ τί φέρεις ξυρόν; -Και γιατί κρατάς

ξυράφι στο δεξί σου χέρι;

—Ἀνδράσι δεῖγμα, ὡς ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος τελέθω.
-Δείγμα προς τους ανθρώπους ότι είμαι πιο κοφτερός από

κάθε τι αιχμηρό.

—Ἡ δὲ κόμη τί κατ’ ὄψιν; -Και γιατί έχεις κόμη μόνο προς

το πρόσωπο;

—Ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι, νὴ Δία. -Για να μπορεί να με

αρπάξει αυτός που θα με συναπαντήσει, μα τον Δία!

—Τἀξόπιθεν πρὸς τί φαλακρὰ πέλει;
-Τα πίσω μέρη προς τί είναι φαλακρά;

—Τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραθρέξαντά με ποσσὶν οὔτις
εἴθ’ ἱμείρων δράξεται ἐξόπιθεν. -Διότι άπαξ και δεν με πιάσει

κάποιος «βγάζοντας φτερά στα πόδια του», κανείς πια δεν

μπορεί να με πιάσει μόλις φύγω, όσο και να το θέλει!

—Τοὔνεχ’ ὁ τεχνίτης σε διέπλασεν; -Για ποιο σκοπό σε

έπλασε ο καλλιτέχνης;

—Εἵνεκεν ὑμέων, ξεῖνε, καὶ ἐν προθύροις θῆκε διδα-
σκαλίην. -Για εσάς, ξένε, για σας το έκανε και τοποθέ-

τησε στα πρόθυρα ολόκληρη Διδασκαλία!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Διαβουλεύσεως

ἄρχεσθαι
&

Διαβουκολήσεως  
παύεσθαι

Ανάγλυφο του Καιρού προσωποποιημένου, από το άγαλμα του Λυσίπ-
που, 336-334, Ρωμαϊκό Αντίγραφο, Τορίνο, Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Αξέχαστη η εκδρομή 
αξέχαστη και η Κεφαλονιά!

Την Κεφαλονιά ,… απλά την  ερωτευτήκαμε! Είχαμε βέβαια

και τύχη βουνό, γιατί χαρήκαμε μόνο λιακάδα και κολυμ-

πούσαμε κάθε μέρα στο Ιόνιο, ενώ  γινόταν κατακλυσμός

στην Αττική 21 & 22 Ιουνίου που πραγματοποιήσαμε την εκ-

δρομή μας με την “Ευρυάλη Βούλας”. Το ξενοδοχείο μας,

παλιάς αρχιτεκτονικής αντίληψης, με άνετους χώρους, με

εξαιρετική θέα στην ήσυχη παραλία των Σβορωνάτων και

ευγενικούς ντόπιους εργαζόμενους, που χόρεψαν μαζί μας

τους τοπικούς χορούς τους.

Η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ είναι η

δεύτερη πόλη της Ελλάδας που ηλεκτροδοτήθηκε.  Ο κόλ-

πος του Αργοστολίου  είναι ένα από τα ασφαλέστερα λι-

μάνια του κόσμου.   

ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ Ανακαλύφθηκε περίπου πριν από

300 χρόνια, όταν κατέπεσε ένα τμήμα του λόγω ισχυρού

σεισμού και έτσι δημιουργήθηκε η τωρινή είσοδος.  Αξιο-

ποιήθηκε από την Άννα Πετρόχειλου και από το 1963 είναι

ανοιχτό για το κοινό. Aπό τα καταλληλότερα για σπηλαι-

οθεραπεία. Χρονολογείται άνω των 100 εκατομ. χρόνων,

ΣΑΜΗ τουριστικό κέντρο, στην ανατολική ακτή του νησιού,

απέναντι από την Ιθάκη.

ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ  Μοναδικό γεωλογικό φαι-

νόμενο, 2 χιλ. βορειοδυτικά της Σάμης. Η φυσική είσοδός

του είναι κατακόρυφη (40x50 μ.) και δημιουργήθηκε από

πτώση τμήματος της οροφής.  Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε

από τον Γιάννη Πετρόχειλο το 1951. 

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, στα βόρεια της Κεφαλονιάς, γραφικό και  κο-

σμοπολίτικο με διατηρητέα αρχοντικά.

Η ΑΣΣΟΣ, ένα πανέμορφο χωριό, ανάμεσα σε πεύκα και κυ-

παρίσσια  με καταπράσινα νερά.

Ο ΜΥΡΤΟΣ, είναι το σήμα κατατεθέν  της  Κεφαλονιάς· η

παραλία του έχει βραβευτεί πολλές φορές διεθνώς. Το

τοπίο από ψηλά είναι ανεπανάληπτο και προκαλεί δέος, με

τα καταπράσινα βράχια που καταλήγουν σε μια αρκετά με-

γάλη παραλία με άσπρα βότσαλα.

Το ΛΗΞΟΥΡΙ είναι η πατρίδα και του μεγάλου μας σατυρι-

κού ποιητή Ανδρεά Λασκαράτου.

Το σεληνιακό του τοπίο είναι εντυπωσιακό, αλλά εκείνο

που το η πορεία του στο χώρο των τεχνών και των γραμ-

μάτων. Εδώ ιδρύθηκε και η πρώτη φιλαρμονική ορχήστρα

της Κεφαλονιάς, η οποία είναι και μια από τις παλαιότερες

της Ελλάδας, μετά από αυτή της Κέρκυρας.

Άξιος ο πρόεδρος της “Ευρυάλης Βούλας”, Δημ. Ζησιμό-

πουλος, που κατάφερε σε τέσσερις ημέρες να δούμε τα ση-

μαντικά αξιοθέατα χωρίς να κουραστούμε και με τη

δυνατότητα να χαρούμε τις ιδιαίτερες επιλογές μας.   

Τις ευχαριστίες μας στην Αγγελική Μιχαηλίδη για τις πολύ

ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας μετέφερε και τον

Γιάννη Αναγνωστόπουλο που μας διασκέδασε με τα ανέκ-

δοτά του σε όλη την διαδρομή  και βέβαια όλους τους φί-

λους μας για την άψογη συνεργασία και το κέφι τους. 

Εφη ΤριανταφύλλουΜε τη βάρκα μέσα στο Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης.
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“Η ηθική ακεραιότητα εξαφανίστηκε από τη Δύση”

Με αυτόν τον τίτλο άρχισε την ροή της ειδησεογρα-

φίας του το δημοφιλέστερο ανεξάρτητο αμερικανικό

πρακτορείο Zero Hedge, με το άρθρο του διεθνώς διά-

σημου από τα βιβλία, την πολιτική και επιστημονική του

ιστορία και την αγωνιστική αρθρογραφία του για την

παλινόρθωση της Δημοκρατίας, της Εντιμότητας και

του Ορθολογισμού στην αμερικανική πατρίδα του, κα-

θηγητή Paul Craig Roberts, (27 Μαρτίου), επαύριο της

απόφασης απελάσεων υπερεκατό Ρώσων διπλωματών,

(δεκάδων ως «κατασκόπων), από περίπου είκοσι χώρες

της Δύσης, –κατόπιν συμμαχικών παραινέσεων της

Ουάσιγκτον, όπως ανέφεραν ανταποκριτές ευρωπαϊ-

κών τηλεοπτικών δικτύων.

Tο ιστορικό άρθρο:

Μεταξύ των Δυτικών πολιτικών ηγετών δεν υπάρχει

ούτε ίχνος ακεραιότητας ή εντιμότητας. Ο Δυτικός

Τύπος και τα τηλεοπτικά Μέσα είναι ανέντιμα και διε-

φθαρμένα  σε βαθμό που δεν επιδέχεται επανόρθωση.

Ωστόσο η ρωσική κυβέρνηση επιμένει να φαντασιώνε-

ται «συνεργασία με του Δυτικούς εταίρους της». Ο

μόνος τρόπος για την Ρωσία να συνεργαστεί με απα-

τεώνες είναι να γίνει απατεώνας. Αυτό είναι που θέλει

η ρωσική κυβέρνηση;

Ο Φίνιαν Κάνινγκαμ επισημαίνει τον παραλογισμό της

πολιτικής και δημοσιογραφικής θύελλας για το (καθυ-

στερημένο) συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Τραμπ

στον Πούτιν, για την επανεκλογή του με 77% των

ψήφων, μια επίδειξη δημόσιας αποδοχής που κανένας

Δυτικός ηγέτης δεν θα μπορούσε να επιτύχει. Εξωφρε-

νικός Αμερικανός γερουσιαστής της Αριζόνας αποκά-

λεσε «δικτάτορα», τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη

εκλογική πλειοψηφία της εποχής μας. Ωστόσο  ένας

πραγματικός αιμοσταγής δικτάτορας της Σαουδικής

Αραβίας γίνεται δεκτός με τιμές στον Λευκό Οίκο και

περιβάλλεται με κολακείες από τον Πρόεδρο των Ηνω-

μένων Πολιτειών.

Οι Δυτικοί πολιτικοί και τα εκπορνευόμενα ΜΜΕ τε-

λούν σε ψυχική εξέγερση για την αποδιδόμενη δηλη-

τηρίαση, που δεν αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο,

ενός άλλοτε κατασκόπου χωρίς καμιά σημασία, με δια-

ταγές του ίδιου του Προέδρου της Ρωσίας. Αυτού του

είδους οι εξωφρενικές ύβρεις, που εκτοξεύονται εναν-

τίον του ηγέτη του στρατιωτικά ισχυρότερου έθνους –

και η Ρωσία είναι ένα έθνος, αντίθετα από τις

χώρες-συνονθυλεύματα της Δύσης- ανεβάζει τις πι-

θανότητες ενός πυρηνικού  Αρμαγεδδώνα, πολύ πε-

ρισσότερο από τους κινδύνους στον Ψυχρό Πόλεμο

του 20ου Αιώνα. Οι παράφρονες που εκτοξεύουν αυτές

τις αστήρικτες κατηγορίες δείχνουν πλήρη αδιαφορία

για κάθε ζωή στον πλανήτη. Εντούτοις θεωρούν τους

εαυτούς τους ως το άλας της Γης και ως «μοναδικό και

αναντικατάστατο λαό».

Σκεφτείτε γι΄ αυτήν την λεγόμενη δηλητηρίαση Σκρι-

πάλ από τη Ρωσία. Τι άλλο μπορεί να είναι από μια

ενορχηστρωμένη προσπάθεια για την δαιμονοποίηση

του Προέδρου της Ρωσίας; Πώς μπορεί η Δύση να είναι

τόσο εξαγριωμένη για τον θάνατο ενός πρώην διπλού

πράκτορα, δηλαδή ενός απατηλού ατόμου και να είναι

τελείως αδιάφορη για τα εκατομμύρια ανθρώπους που

καταστράφηκαν από την Δύση, μόνο μέσα στον 21ο

Αιώνα; Πού είναι η εξαγρίωση των λαών της Δύσης για

τους μαζικούς θανάτους, για τους οποίους η Δύση ευ-

θύνεται, ενεργώντας μέσω του Σαουδίτη πράκτορά

της, στην Υεμένη; Πού είναι η αγανάκτηση των λαών

της Δύσης για τους θανάτους στην Συρία; Για τους θα-

νάτους στην Λιβύη, στην Σομαλία, στο Πακιστάν, στην

Ουκρανία, στο Αφγανιστάν; Που είναι η ηθική εξέγερση

στη Δύση για τις συνεχείς Δυτικές επεμβάσεις στις

εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Πόσες φορές η

Ουάσιγκτον ανέτρεψε μιαν δημοκρατικά εκλεγμένη κυ-

βέρνηση στην Ονδούρα, για να εγκαταστήσει ένα δικό

της ανδρείκελο;

Η διαφθορά στην Δύση εκτείνεται πέρα από πολιτι-

κούς, δημοσιογραφική πορνεία και ένα αμέριμνο κοινό

στους ειδικούς/εμπειρογνώμονες. Όταν η γελοία Κον-

τολίζα Ράις, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προ-

έδρου Τζωρτζ Μπους, υποστήριζε πως τα ανύπαρκτα

όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσείν απει-

λούν να στείλουν ένα πυρηνικό νέφος πάνω από μια

αμερικανική πόλη, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες δεν την

έκαναν, με χάχανα, να πάει να κρυφτεί. Η πιθανότητα

να συνέβαινε κάτι σαν αυτό πού έλεγε ήταν ακριβώς

μηδενική και κάθε ειδικός το ήξερε. Αλλά οι διεφθαρ-

μένοι ειδικοί εμπειρογνώμονες κράτησαν το στόμα

τους κλειστό. ΄Ηξεραν ότι, αν έλεγαν την αλήθεια, δεν

θα τους παρουσίαζε πια η τηλεόραση, δεν θα έπαιρ-

ναν κρατική επιδότηση, θα βρίσκονταν εκτός λίστας

υποψηφίων για κρατικό διορισμό. ΄Ετσι δέχτηκαν το

εξωφρενικό ψεύδος, που απέβλεπε να δικαιολογήσει

μιαν εισβολή και την καταστροφή μιας χώρας.

Αυτή είναι η Δύση. Δεν είναι παρά ψέματα και αδιαφο-

ρία για τους θανάτους των άλλων. Η μόνη αγανάκτηση

για την οποία προσφέρεται είναι η ενορχηστρωμένη και

κατευθυνόμενη εναντίον ενός στόχου: Των Ταλιμπάν,

του Σαντάμ Χουσείν, του Καντάφι, του Ιράν, του

΄Ασαντ, της Ρωσίας και του Πούτιν και εναντίον των

αναθεωρητών ηγετών της Λατινικής Αμερικής. Οι στό-

χοι της Δυτικής ηθικής εξέγερσης είναι πάντοτε αυτοί

που ενεργούν ανεξάρτητα από την Ουάσιγκτον ή που

έπαψαν να είναι χρήσιμοι στις επιδιώξεις της Ουάσιγ-

κτον.

Η ποιότητα των προσώπων στις Δυτικές κυβερνήσεις

έχει βυθιστεί στον πάτο του βαρελιού. Οι Βρετανοί

έχουν τώρα, ως υπουργό των Εξωτερικών, ένα άτομο,

τον Μπόρις Τζόνσον, τον οποίον πρώην πρεσβευτής

αποκαλεί αντιπροσωπευτικό τύπο του  Ψεύτη. Το βρε-

τανικό εργαστήριο ερευνών (χημικών όπλων) στο Por-

ton Down, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του

Τζόνσον, δεν ταυτοποίησε ως ένα ρωσικό παρασκεύα-

σμα  Νόβιτσοκ την ουσία που συνδέεται  με την προ-

σβολή του Σκρίπαλ.

Σημειώστε επίσης ότι εάν το βρετανικό εργαστήριο

είναι σε θέση να ταυτοποιήσει ένα τέτοιο παρασκεύα-

σμα, τότε είναι επίσης σε θέσει να το παράγει, ικανό-

τητα που έχουν πολλές χώρες επίσης, αφού η σύνθεσή

του δημοσιεύτηκε πριν από χρόνια σε ένα βιβλίο στις

ΗΠΑ.

Το ότι η δηλητηρίαση του Σκριπάλ με Νοβιτσόκ αποτε-

λεί μια ενορχηστρωμένη σκευωρία είναι εξόφθαλμο.

Μόλις συνέβη το γεγονός, το αφήγημα ήταν έτοιμο.

Χωρίς στοιχεία στο χέρι, η βρετανική κυβέρνηση και τα

εκπορνευόμενα ΜΜΕ  ξεφώνιζαν «οι Ρώσοι το έκα-

ναν». Μη ικανοποιημένος με αυτό, ο Μπόρις Τζόνσον

ούρλιαξε, «ο Πούτιν το έκανε». Για να εμπεδώσουν τον

φόβο και το μίσος της Ρωσίας στην βρετανική συνεί-

δηση, τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονται ότι ο Πούτιν

είναι σαν τον Χίτλερ.

Τόσο  απροκάλυπτες σκευωρίες αποδεικνύουν ότι οι

Δυτικές κυβερνήσεις δεν έχουν σε υπόληψη την ευ-

φυΐα των λαών τους. Το ότι οι Δυτικές κυβερνήσεις δεν

αντιμετωπίζουν συνέπειες για τόσο τερατώδη ψέματα

δείχνει ότι οι κυβερνήσεις αυτές απολαμβάνουν ασυ-

λίας από υποχρέωση λογοδοσίας. Αλλά και εάν η υπο-

χρέωση λογοδοσίας ήταν υπαρκτή, δεν υπάρχει

ένδειξη ότι οι Δυτικοί λαοί είναι ικανοί να υποχρεώ-

σουν τους ηγέτες τους να λογοδοτήσουν.                               

Ενώ η Ουάσιγκτον σύρει τον κόσμο σε πυρηνικό πό-

λεμο, που είναι οι διαμαρτυρίες;  Η μόνη διαδήλωση

είναι εγκεφαλοπλυμένοι μαθητές, που διαμαρτύρονται

εναντίον της Εθνικής ΄Ενωσης  Οπλοφορίας και της

Δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος, που την προ-

στατεύει.

Η Δυτική Δημοκρατία είναι μια απάτη. Κοιτάξτε την

Καταλονία. Ο κόσμος ψήφισε για ανεξαρτησία και κα-

ταγγέλθηκε γι΄αυτό από Ευρωπαίους πολιτικούς. 

Η ισπανική κυβέρνηση εισέβαλε στην Καταλονία, ισχυ-

ριζόμενη ότι το λαϊκό δημοψήφισμα,  στο οποίο ο λαός

εξέφρασε την επιθυμία του για το μέλλον του, ήταν πα-

ράνομο. Καταλανοί ηγέτες είναι στην φυλακή και ανα-

μένουν δίκη, εκτός του Σαρλ Πουϊτζεμόντ, που

κατέφυγε στο Βέλγιο. 

Τώρα η Γερμανία τον συνέλαβε κατά την επιστροφή

του στο Βέλγιο από την Φινλανδία, όπου είχε κάνει διά-

λεξη στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και τον κρατά στην

φυλακή, για μια ισπανική κυβέρνηση που μοιάζει περισ-

σότερο με του Φραντσίσκο Φράνκο παρά με δημοκρα-

τία. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι η ίδια μια συνωμοσία

κατά της Δημοκρατίας.

Η επιτυχία της Δυτικής Προπαγάνδας στο να κατα-

σκευάζει ανύπαρκτες αρετές για τον εαυτό της απο-

τελεί την μεγαλύτερη επιτυχία της τεχνικής των

δημοσίων σχέσεων στην Ιστορία.

*Πηγή: Zero Hedge, Tyler Durden, 27/03/2018

**Μετάφραση – Παρουσίαση: Μιχαήλ Στυλιανού

Paul Craig Roberts: H ηθική ακεραιότητα 

εξαφανίστηκε από την Δύση

Ένα ιστορικό άρθρο που δεν πρέπει να χάσετε!
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«Σκανδαλώδης προνομιακή μεταχείριση

ιδιωτών παραγωγών ενέργειας»
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου

Χουντή στην Κομισιόν

Σκανδαλώδη προνομιακή μεταχείριση ιδιωτών παραγωγών ηλε-

κτρικής ενέργειας σε βάρος της ΔΕΗ, καταγγέλλει με ερώτησή

του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας

(ΛΑΕ), Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, αναφέρε-

ται στον ν.4533/2018, με τον οποίο επιβλήθηκε ο περιορισμός

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας 5 της

Μεγαλόπολης, από τα 811MW στα 500MW, προκειμένου να

υπάρξει είσοδος στην αγορά, ιδιωτών παραγωγών, στους

οποίους έχουν εκχωρηθεί οι λιγνιτικές Μονάδες «Μεγαλό-

πολη 3» και «Μεγαλόπολη 4», καθαρής ισχύος 255MW και 256

MW, αντίστοιχα, με τρόπο που να τους είναι απολύτως διασφαλι-

σμένη η μόνιμη είσοδος στο Σύστημα, γεγονός που τους απο-

φέρει τεράστια κέρδη, χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο,
τονίζοντας μάλιστα, ότι πρόκειται για έμμεση κρατική ενίσχυση.

Ταυτόχρονα, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ καταγγέλλει την υποκρι-

τική στάση της Κομισιόν, η οποία, ενώ επισήμως ζητάει, για περι-

βαλλοντικούς λόγους, τον περιορισμό της παραγωγής ενέργειας

από λιγνίτη, την ίδια στιγμή περιορίζει την παραγωγική ικανότητα

της Μονάδας «Μεγαλόπολη 5», η οποία λειτουργεί με Φυσικό

Αέριο, κατά 311MW, προκειμένου να λειτουργούν ανενόχλητα οι

Μονάδες 3 και 4 των ιδιωτών παραγωγών.

Το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρο-

φοριών και Άδειας Ταξιδιού»

(ETIAS) που συζητήθηκε αυτή την

εβδομάδα στην Ολομέλεια του

Ευρωκοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο αποτελεί ένα ακόμη

μέσο ενίσχυσης του ηλεκτρονι-

κού φακελώματος των λαών, συγ-

κεντρώνοντας στοιχεία υπηκόων

τρίτων χωρών που θέλουν να τα-

ξιδέψουν στην ΕΕ και δεν έχουν

υποχρέωση έκδοσης VISA προ-

κειμένου να εκδίδεται ή να μην

εκδίδεται «άδεια ταξιδιού». 

Πρόκειται για ακόμη μία βάση δε-

δομένων που θα διασυνδέεται με

άλλες (Eurodack, VIS, SIS ΙΙ,

ακόμη και της Interpol) και στην

οποία θα έχουν πρόσβαση οι κα-

τασταλτικοί μηχανισμοί της ΕΕ

(Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακή και

Ακτοφυλακή, Europol) και των

κρατών μελών. 

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώ-

στας Παπαδάκης καταδίκασε την

πρόταση που επεκτείνει το υπάρ-

χον πλέγμα κατασταλτικών μηχα-

νισμών της ΕΕ και ζήτησε να

καταργηθούν οι τρομονόμοι και

όλο το το ευρωνωσιακό αντιλαϊκό

πλέγμα καταστολής και φακελώ-

ματος. 

Στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ

άλλων:  

«Κύριε Αβραμόπουλε, οι επικίνδυ-

νες αποφάσεις της τελευταίας Συ-

νόδου Κορυφής συνιστούν

μνημείο αντιδραστικότητας. Ενι-

σχύουν το υπάρχον πλέγμα κατα-

σταλτικών μηχανισμών της ΕΕ

που επεκτείνει η εν λόγω έκθεση,

τόσο στα σύνορα όσο και στην εν-

δοχώρα κάθε κράτους μέλους. Εί-

χαμε την «ελευθερία» της Σένγ-

κεν με το όργιο φακελώματος με

όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές

μεθόδους, δακτυλικά αποτυπώ-

ματα, βιομετρικά δεδομένα κ.α.

Τώρα και με το ETIAS η VISA που

είχε καταργηθεί για ταξιδιώτες

τρίτων χωρών επανέρχεται με τη

μορφή «άδειας» την οποία η Συ-

νοριοφυλακή μπορεί κι αυτήν

ακόμα να την απορρίψει.

Μέχρι αποδείξεως του εναντίου

τυλίγονται άνθρωποι σε μια κόλλα

χαρτί, στο όνομα της καταπολέμη-

σης της  τρομοκρατίας, της απο-

καλούμενης «παράνομης

μετανάστευσης», της σκόπιμα

θολής κι  αυθαίρετης έννοιας της

«ριζοσπαστικοποίησης». 
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018

«Τροπαιούχες» στα κέρδη FIFA, πολυεθνικές

και βιομηχανία τζόγου
Οδεύοντας προς το τέλος της φάσης των ομίλων του

Μουντιάλ της Ρωσίας, με την 3η και τελευταία αγωνιστική

να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη 28 Ιούνη, σε αγω-

νιστικό επίπεδο οποιαδήποτε προγνωστικά για τον τελικό

νικητή κρίνονται παρακινδυνευμένα... Οι πραγματικοί «νικη-

τές» όμως έχουν ήδη αναδειχθεί και δεν είναι άλλοι από την

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, διοργανώτρια

αρχή του Μουντιάλ, τις πολυεθνικές που σχετίζονται με διά-

φορους τρόπους - άμεσους ή έμμεσους - με τη διοργάνωση,

αλλά και την τεράστιων διαστάσεων και ταχύτατα αναπτυσ-

σόμενη τα τελευταία χρόνια βιομηχανία του τζόγου.

Οι «νικητές» αποκομίζουν τεράστια κέρδη από το Μουν-

τιάλ, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελεί τη δημοφιλέ-

στερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Κυρίως όμως αξιοποιούν

την ολοένα αυξανόμενη εμπορευματοποίηση του ποδο-

σφαίρου, του λαοφιλέστερου των αθλημάτων, τη σύνδεσή

του με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη μετατροπή του

σε πανάκριβο εμπορικό προϊόν, με τα ποσά που τζιράρονται

στην ποδοσφαιρική βιομηχανία να αγγίζουν ή και να ξεπερ-

νούν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ολόκληρων χωρών.

Με κινέζικο «σωσίβιο» σώθηκε η παρτίδα
Περίπου ένα χρόνο πριν, το βασικό πρόβλημα που είχε να αν-

τιμετωπίσει η FIFA μπροστά στο Μουντιάλ ήταν αυτό των χο-

ρηγών. Πολλές πολυεθνικές, για λόγους προστασίας του

«προφίλ» τους, δεν ήθελαν να συνδεθούν με τη FIFA, μετά τις

αποκαλύψεις για σκάνδαλα διαφθοράς στις τάξεις της. Ρόλο

έπαιξαν και οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Πολυεθνικές

με έδρα τις ΗΠΑ και την ΕΕ, εν μέσω όξυνσης των σχέσεων

των δυνάμεων αυτών με τη Ρωσία, ανακοίνωσαν ότι δεν θα

αναπτύξουν δράση στο Μουντιάλ. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο

εμπορικής αποτυχίας της διοργάνωσης, παρενέβη - σωτήρια

για τη FIFA - ο κινεζικός παράγοντας.

Πίσω από το θέαμα των αγώνων του Μουντιάλ κρύβεται

ένα κερδοφόρο «πάρτι» για τις πολυεθνικές που αναπτύσ-

σουν επιχειρηματική δράση γύρω από τη διοργάνωση.

«Αυτό το Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη και πιο σημαντική
ευκαιρία για να κάνουν μάρκετινγκ οι κινεζικές μάρκες»,
είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο ο Ζιάο Γιουν, προεδρος

της «China Sports Media». Λίγο μετά, τα λόγια του έγιναν

πράξη. Για πρώτη φορά, τέσσερις πολυεθνικές με έδρα την

Κίνα υπέγραψαν συμβόλαια συνεργασίας για χορηγία του

Moυντιάλ, προσβλέποντας και στη γενικότερη συνεργασία

με τη FIFA, στο πλαίσιο του στόχου της Κίνας για τη δημι-

ουργία μιας δυνατής ποδοσφαιρικής αγοράς. Στις συγκε-

κριμένες δε συμφωνίες, εκτός των ποσών που δόθηκαν από

τις κινεζικές πολυεθνικές ως μέρος της χορηγίας, συμπε-

ριλαμβάνονταν 835 εκατ. δολάρια, που δόθηκαν για διαφη-

μιστικούς λόγους από κινεζικές εταιρείες.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η φημολογία που αναπτύχθηκε

μετά τις συμφωνίες, για ενδεχόμενη ανάθεση του Μουν-

τιάλ του 2030 στην Κίνα, κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να

χαρακτηριστεί.

Κέρδη σε όλους τους τομείς

Και αφού τελικά ο κινεζικός παράγοντας διέσωσε τα εμπο-

ρικά σχέδια της FIFA, τη «σκυτάλη» πήραν τα μπλοκάκια

προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να μετρήσουν τα κέρδη τους.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς, τα φετινά

έσοδα μόνο της FIFA ως διοργανώτριας αρχής του Μουν-

τιάλ - από τις συμφωνίες με τους χορηγούς, τις διαφημίσεις

και τα τηλεοπτικά δικαιώματα - αναμένονται αυξημένα κατά

1,3 δισ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ,

του 2014, ξεπερνώντας τα 6,5 δισ., με καθαρά κέρδη 1,7

δισ. Η δε αύξηση των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώ-

ματα, σε σχέση με το 2014, είναι της τάξης του 2%.

Η εμπορική εκμετάλλευση της μάζας των φιλάθλων απο-

τελεί έναν από τους πλέον κερδοφόρους τομείς της ποδο-

σφαιρικής βιομηχανίας.

Αμύθητα είναι βέβαια και τα κέρδη που αποκομίζουν οι πο-

λυεθνικές που δραστηριοποιούνται γύρω από το Μουντιάλ:

Εταιρείες αθλητικών ειδών, τροφίμων και ποτών, νέων τε-

χνολογιών κ.ά. Η δε αποκλειστικότητα σε ό,τι έχει να κάνει

με τη διοργάνωση, την οποία τους παρέχουν τα συμβόλαια

συνεργασίας με τη FIFA, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα

για τις εν λόγω εταιρείες στον ανταγωνισμό με άλλα επι-

χειρηματικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-

τελεί η συμφωνία κινεζικής εταιρείας στο χώρο της

γαλακτοκομίας, που εξασφάλισε τα δικαιώματα πώλησης

προϊόντων γιαουρτιού και παγωτού στους κατόχους εισι-

τηρίων όλων των αγώνων, και στις 11 πόλεις της Ρωσίας

όπου αυτοί πραγματοποιούνται.

Τέλος, τεράστιο τζίρο καταγράφουν και πολυεθνικές με

δράση σε παράπλευρους τομείς της διοργάνωσης. Πολλές

έχουν το ρόλο του αποκλειστικού χορηγού ομάδων ή και

παικτών που αγωνίζονται στο Μουντιάλ.

Αστρονομικά ποσά στην αγορά του τζόγου

Από το παγκόσμιο «πάρτι» κερδών σε ό,τι αφορά το Παγκό-

σμιο Κύπελλο δεν θα μπορούσε να απουσιάσει η βιομηχανία

του τζόγου, που άλλωστε διανύει περίοδο συνεχούς ανάπτυ-

ξης. Και το Μουντιάλ προσφέρει ιδανική ευκαιρία για την παγ-

κόσμια στοιχηματική αγορά να ζήσει μέρες ευφορίας.

Οι 64 αγώνες της διοργάνωσης, για καθέναν από τους οποί-

ους υπάρχει πληθώρα στοιχηματικών προτάσεων, όχι μόνο

για το αποτέλεσμα ή τον νικητή αλλά για κάθε παράμετρο

του ματς (άουτ, κόρνερ, δοκάρια, κάρτες, λεπτά στα οποία

σημειώνονται τα γκολ κ.λπ.), προβλέπεται να εκτοξεύσουν

στα ύψη τον στοιχηματικό τζίρο.

Το υπόβαθρο είναι ήδη ιλιγγιώδες: Υπολογίζεται ότι τα

έσοδα των στοιχηματικών εταιρειών στο Μουντιάλ του

2014 έφτασαν τα 60 δισ. δολάρια παγκοσμίως, στην επί-

σημη αλλά και στην παράνομη αγορά. Για τη δε διοργά-

νωση της Ρωσίας εκτιμάται ότι τα ποσά θα κινηθούν αρκετά

υψηλότερα, εξαιτίας και της αύξησης των διαδικτυακών

στοιχηματικών εταιρειών.

Σ' αυτό συντελούν άλλωστε η περαιτέρω ανάπτυξη και η

μαζικότερη - σε σχέση με 4 χρόνια πριν - χρήση ηλεκτρονι-

κών συσκευών (smartphones, tablets κ.ά.). Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι, όπως υπολογίστηκε λίγο πριν από την έναρξη

της διοργάνωσης, ο τζίρος μόνο μίας από τις μεγάλες στοι-

χηματικές εταιρείες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,8 δισ.

ευρώ κατά το διάστημα του ενός μήνα που θα διαρκέσει

το Μουντιάλ.

Νίκος Γεωργόπουλος

«Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού»:

ενίσχυση του ηλεκτρονικού φακελώματος 

και των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ
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Είμαι ο Γιώργος Φλωράς, υπεύθυνος

Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-

τος EARLY WARNING EUROPE (ΕΓΚΑΙΡΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ) του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών.

Έχοντας βιώσει από πρώτο χέρι το τι σημαί-

νει δυσκολίες σε μια επιχείρηση, τι σημαίνει

να αντιμετωπίζεις προβλήματα που δεν

γνωρίζεις πώς να τα αντιμετωπίσεις, τι ση-

μαίνει να πολεμάς με «εσωτερικούς» και

«εξωτερικούς» «εχθρούς», τι σημαίνει να

νοιώθεις απελπιστικά μόνος και να μην πι-

στεύεις ότι θα τα καταφέρεις, τι σημαίνει να

ξέρεις ότι έχεις δυνατότητες, αλλά να μην

μπορείς να τις αξιοποιήσεις θέλω να σας μι-

λήσω για το Πρόγραμμα ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ-

ΔΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΕΑ.

Προσωπικά θα ένοιωθα πολύ τυχερός εάν

την περίοδο που αντιμετώπιζα τα προβλή-

ματα στην δική μου επιχείρηση είχα υπο-

στήριξη από ένα ανάλογο πρόγραμμα

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κατάλαβα

εκ των υστέρων ότι αρκετά από τα θέματα

που πίστευα ότι τα έκανα με τον σωστό

τρόπο, θα έπρεπε να τα κάνω διαφορετικά

την ώρα που αντιμετώπιζα την Κρίση. Πί-

στευα ότι έκανα το σωστό, είχα λάθος

όμως. Τότε χρειαζόμουν την Έγκαιρη Προ-

ειδοποίηση και, δυστυχώς, δεν την είχα.

Ίσως να μην έλυνα ολοκληρωτικά τα προ-

βλήματα. Σίγουρα όμως οι επαγγελματίες

Διαγνώστες και οι Μέντορες θα με βοηθού-

σαν να κατανοώ καλύτερα που βαδίζω, να

βλέπω μπροστά μου καθαρά, έστω και αν ο

δρόμος μπροστά ήταν κακοτράχηλος. Θα

μπορούσα να τους εμπιστευθώ και να

ανοίξω την καρδιά μου, τότε που δεν ήθελα

να μοιραστώ τις δυσκολίες με κανέναν.

Το Πρόγραμμα ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ-

ΗΣΗΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη

σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχουν

δηλώσει συμμετοχή και λαμβάνουν δωρεάν

υποστήριξη από επαγγελματίες με σκοπό

να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν.

Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων αυτών

διαπιστώνουν ότι ενώ επιβίωσαν μέσα στην

Κρίση, έχουν «κολλήσει» και πρέπει να δια-

γνώσουν τις πραγματικές αιτίες  των προ-

βλημάτων τους (οργανωτικές, κόστος

παραγωγής, διάρθρωση πωλήσεων, νέες

αγορές κλπ). Αυτές οι επιχειρήσεις δεν πε-

ριμένουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα

αφού εμφανιστεί, αλλά δρούν προληπτικά.

Άλλες επιχειρήσεις, έχουν βρεθεί άθελά

τους, ιδίως λόγω της Κρίσης, σε αδυναμία

εξυπηρέτησης των οφειλών τους. Αναζη-

τούν την βέλτιστη λύση για να ρυθμίσουν

τις οφειλές και να συνεχίσουν.

Για κάθε επιχείρηση, ο Μηχανισμός Έγκαι-

ρης Προειδοποίησης του ΕΕΑ, προσφέρει

την κατάλληλη ΔΩΡΕΑΝ  υποστήριξη.

Επικοινωνήστε με το Επαγγελματικό Επιμε-

λητήριο Αθηνών για να πάρετε ΔΩΡΕΑΝ

βοήθεια, με απόλυτη ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ. Η Εχε-

μύθεια είναι πρωταρχικό συστατικό του

Προγράμματος και για την διασφάλισή της

τηρείται ειδικό πρωτόκολλο  (ακολουθών-

τας  τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος προς απόλυτη τήρηση εχε-

μύθειας).

Κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που απασχο-

λεί έως 50 άτομα ή ελεύθερος επαγγελμα-

τίας (με εξαίρεση όσους βρίσκονται εντός

δικτύων franchise), η οποία λειτουργεί του-

λάχιστον 3 έτη, ανεξαρτήτως τομέα δρα-

στηριότητας και νομικής μορφής, μπορεί να

επωφεληθεί.

Αφού γίνει η Διάγνωση των προβλημάτων

από τους επαγγελματίες συμβούλους θα

ακολουθήσει η υποστήριξη από τους ειδι-

κούς, για την αναζήτηση των λύσεων στα

προβλήματα. Και όλα αυτά χωρίς να πρέπει

να δώσετε ούτε ένα ευρώ. Το μόνο κόστος

είναι ο δικός σας χρόνος που θα αφιερώ-

σετε, για να συνεργαστείτε με τον διαγνώ-

στη και τον μέντορα για να αντιμετωπίσετε

τα προβλήματα που σας απασχολούν.

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δήλωσαν:

«Η βοήθεια που έλαβα ήταν εξαιρετική. Ο
Διαγνώστης είδε προβλήματα που ούτε
είχα φανταστεί, αφού δεν είχα τις απαραί-
τητες γνώσεις. Τώρα ελπίζω πραγματικά ότι
θα τα καταφέρω».
«Ήμουν χαμένη και δεν ήξερα τι πρέπει να
κάνω. Οι Μέντορες με βοήθησαν να βρω
τον σωστό δρόμο. Οι δυσκολίες παραμέ-
νουν όμως τώρα ξέρω που βαδίζω και τι
μπορώ να περιμένω. Θα τα καταφέρω».

Το Πρόγραμμα δέχεται συμμετοχές έως

τους πρώτους μήνες του 2019 (αν δεν συμ-

πληρωθούν οι θέσεις νωρίτερα).

Πληροφορίες  www.earlywarning.eea.gr ή

στα τηλ. του Επαγγελματικού Επιμελητη-

ρίου Αθηνών 2103380279 - 2103380236 -

2103380210.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

EARLY WARNING EUROPE 
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Πληροφορίες: Αργύρη Σταματίνα,  Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 181, Fax: 2106624963                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8507/6-6-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 8507/6-6-2018 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2499/Β΄/29-06-2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθμ. 27631/18-12-2017 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων του Δήμου  Κρωπίας έτους 2018 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2018), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4805/Β΄/29-12-
2017 και καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του μόνιμου
προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και ενός ειδικού συνεργάτη
για το έτος 2018 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2018) μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. Α   του άρθρου 20 του
ν.4354/2015, για το  έτος 2018 ως εξής: 
Α1.) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 2.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
(ΙΔΑΧ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.498,00€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

1 1 140
2 1 140

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  23.839,89€ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

1 1 140
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.498,00€ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

1 1 140
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00-6032.001 μέχρι συνολικό ποσό 8.000,00€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

1 1 140
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών όλου του έτους 2018 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2018), με δαπάνη
το ύψος της οποίας περιγράφτηκε αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα ποσά. 
Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερθέντες πιστώσεις του προϋπολογισμού
έτους 2018 με τα ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο
και ειδικό συνεργάτη καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου τους, θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκά-
στοτε υπηρεσίας και τον προγραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
απασχόλησης δεν είναι  ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες από τον
κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προ-
ϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης.  
Η αριθμ. 27631/18-12-2017 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας εξακολουθεί να είναι σε ισχύ ως προς τα Τμήματα και τις

Δ/νσεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα τροποποίηση. 
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος  Δημήτριος Ν. Κιούσης 

Ελληνική Δημοκρατία   /  Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής / Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Λαύριο, 06.07.2018   /    Αρ. Πρωτ: 10089
Ταχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτη 1 Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη, Τηλ.: 2292 3 20147  
Fax: 2292 0 69130  |  e-mail: nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια Συ-
νοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου – ανα-
δόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των
αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης:
(α) για τις ομάδες: Α (είδη γαλακτοπωλείου), Γ (είδη παν-
τοπωλείου), Δ (είδη ζαχαροπλαστικής), Ζ (ψωμί), Η (έτοιμα
σάντουιτς), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύ-
νολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της
αριθμ.9/2018 μελέτης. 
(β) για τις ομάδες: Β (νωπά οπωρολαχανικά), Ε (κατεψυγ-
μένα ψάρια), Θ (νωπά κρέατα), Στ (κατεψυγμένα λαχανικά)
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μο-
νάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδι-
δόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπο-
ρίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε
55.512,88 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% (5.498,53 ευρώ), ΦΠΑ
24% (3.171,95 ευρώ), ήτοι 64.183,36 ευρώ. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξό-
δων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) ομάδες:
Α  Είδη Γαλακτοπωλείου 15500000-3
Β  Νωπά Οπωρολαχανικά 03221200-8

Γ  Είδη Παντοπωλείου 15000000-8,  15321000-4
Δ  Είδη Ζαχαροπλαστικής 15812000-3
Ε  Κατεψυγμένα Ψάρια 15221000-3
Στ  Κατεψυγμένα Λαχανικά 15331170-9
Ζ  Ψωμί 15811000-6
H  Έτοιμα σάντουιτς 15811511-1
Θ  Νωπά Κρέατα 15110000-2 & 15112100-7

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα
να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για πε-
ρισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,
αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε
ομάδας.
Χρονική διάρκεια σύμβασης: Για το χρονικό διάστημα λει-
τουργίας της Κατασκήνωσης (περίοδος 2018). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Λαυρε-
ωτικής (Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου), στις  18 Ιουλίου
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρό-
νος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνι-
σμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφο-
ρών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 18.07.2018 και ώρα 11:00.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για
χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας του διαγω-
νισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα
του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της
διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου Λαυρεωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail:
nitsa@lavrio.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης δια-
κήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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Οι Εκπτώσεις ξεκινούν 9 Ιουλίου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως

Ελλάδος αναφορικά με το θέμα των θερινών εκπτώ-

σεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι  αυτές

θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  9 Ιουλίου και θα διαρ-

κέσουν έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Επίσης, στις 15 Ιουλίου ημέρα Κυριακή τα καταστή-

ματα θα είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα από 11πμ έως

8μμ.

Κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του

ανοίγματος των καταστημάτων την Κυριακή 15 Ιου-

λίου οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν με-

γάλη ποικιλία προϊόντων τους σε εξαιρετικά

ελκυστικές και συμφέρουσες τιμές.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΒΕΑ

Υποδομές, ενέργεια, υγεία, τηλεπικοινωνίες, άμυνα και

ασφάλεια, λιανεμπόριο και υπηρεσίες είναι οι τομείς διττού

ενδιαφέροντος για εισαγωγές και εξαγωγές μεταξύ Ελλά-

δας και Πακιστάν. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση και τις

B2B επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΒΕΑ, στο πλαί-

σιο της 1ης επιχειρηματικής αποστολής από το Πακιστάν

που διοργάνωσε το Ελληνο – Πακιστανικό Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχοντας την στήριξη της Ομο-

σπονδίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηριών του

Πακιστάν. Ο Μιχάλης Κανδαράκης, μέλος του Δ.Σ του

ΕΒΕΑ, στην εκδήλωση, έκανε μια σύντομη παρουσίαση στις

δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι η

Ελλάδα διατηρεί ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο έναντι

του Πακιστάν. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Πακιστάν

ανήλθαν σε 20,61 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο σε

σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα οι εισα-

γωγές από το Πακιστάν αυξήθηκαν ελαφρώς ανερχόμενες

σε 56,98 εκατ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου EBEA

Πόλεμος στην Ιταλία κατά

της λαθρομετανάστευσης

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι επισκέ-

φθηκε αγροικία, η οποία κατασχέθηκε πρόσφατα από τη

μαφία στην περιφέρεια της Τοσκάνης και έστειλε από εκεί

το μήνυμά του στους δουλεμπόρους των παράνομων μετα-

ναστών, την ιταλική μαφία που εμπλέκεται στις μεταφορές

αποκομίζοντας κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τις

ΜΚΟ που συνεργάζονται μαζί τους: 

«Μαφιόζοι και δουλέμποροι μεταναστών για μένα είναι
τα ίδια σκ...τά. Δεν ξέρω αν ένας υπουργός μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει αυτή τη λέξη, αλλά στην Ιταλία, οι μπίζνες για

εσάς να ξέρετε ότι έχουν τελειώσει. Θα σας καθαρίσουμε»,
δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

«Την μαφία δεν την καταπολεμάς με βιβλία και ταινίες,
αλλά παίρνοντάς τους και τα εσώρουχα», δήλωσε ο γραμ-

ματέας της Λέγκα κηρύσσοντας τον πόλεμο στην τριπλέτα

που έχει μεταφέρει στην Ιταλία 750.000 παράνομους μετα-

νάστες από το 2015 μέχρι σήμερα και 6 εκατομμύρία συνο-

λικά τη τελευταία 25ετία, αλλάζοντας την πληθυσμιακή και

εθνολογική σύνθεση της ιταλικής χερσονήσου: Τώρα το

10% μιας χώρας που το 1990 είχε 95% καθολικούς και 5%

προτεστάντες, ορθόδοξους, Εβραίους κλπ. είναι μουσουλ-

μάνοι και βάσει του ρυθμού γεννήσεων και της συνεχιζό-

μενης ροής μεταναστών, σε 20 χρόνια θα αποτελούν το

20% του πληθυσμού, αλλάζοντας όλα τα κοινωνικά, θρη-

σκευτικά και πολιτικά δεδομένα. 

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

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

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

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

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

ΑΔΑ: 6ΝΝΧΩΛ6-ΞΛΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Έργων και Υπηρεσιών
Kορωπί:05-07-2018
Αρ. Πρωτ.: 10495
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες   : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο       : 210 6622379 εσ. 110
FAX                : 210 6624963
e-mail    : tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ διακηρύττει
τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστή-ματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πα-
ροχής υπηρε-σίας με τίτλο:
«Eπισκευές δικτύου ύδρευσης 2018»
με αριθμό αναφοράς τη σχετική με-
λέτη ΤΥ/35/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, με βάση την τιμή. 
Αντικείμενο  του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η παροχή γενικών υπηρε-
σιών που αφορούν: α)ΤΜΗΜΑ 1 σε
εργασίες επισκευών βλαβών του δι-
κτύου ύδρευσης καθώς και τοποθέτη-
σης νέων τοπικών σταθμών μέτρησης
τύπου Β , και οι οποίες είναι απαραί-
τητες να εκτελεσθούν για την σωστή

λειτουργία του δικτύου Ύδρευσης
του Δήμου και β) ΤΜΗΜΑ 2 σε εργα-
σίες  καταγραφής και αποτύπωσης δι-
κτύου ύδρευσης.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 45231300-8 και 76533000-8 και
υποβάλλονται είτε για κάθε τμήμα
χωριστά, είτε για το σύνολο της υπη-
ρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας ερ-
γασίας θα είναι σταδιακή και θα
είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ 14 μήνες
από την επομένη της υπογραφής
της σύμβασης ή την ολοκλήρωση
των εργασιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 
Τελευταίες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τρίτη 24 Ιου-
λίου 2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
www.promitheus.gov.gr, Διαδικτυακή
πύλη, του ΕΣΗΔΗΣ.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 07 Ιουλίου 2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ:  Σάββατο 07 Ιουλίου 2018 και
ώρα 15:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα 30 Ιουλίου 2018 & ώρα 15:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πα-
ρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 και
ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να
αναφέρονται και στην αγγλική. Περισ-
σότερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους 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 έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 245.520,00€  ΣΥΜΠΕ-
ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ και κάθε
τροποποίησης.
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00
€ για το τμήμα 1 και 1.960,00€ για το
τμήμα 2 που αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο επί τοις εκατό (~2%) επί της κα-
θαρής εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων, ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης και εφόσον πληρούν
τους όρους των αντίστοιχων άρθρων
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οικο-
νομικών φορέων (εγγραφή σε επαγ-
γελματικό ή εμπορικό μητρώο), την
οικονομική και χρηματοοικονομική
καθώς και την τεχνική τους ικανό-
τητα, αναφέρονται αναλυτικά στα αν-
τίστοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι έξι (6)
μήνες από την επομένη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή
είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγ-
κεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκή-
σει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΑΕΠΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στο Άρθρο 3.4 των όρων Διακήρυξης.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμε-
νους ότι η παρούσα σύμβαση δεν δύ-
ναται να ανανεωθεί.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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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

H “ΡΕΑ” Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, βραβεύτηκε

στα Digital Media Awards 2018, για την Ηλεκτρονική

Υπηρεσία Αυτοεξέτασης Μαστών «Breast-

Care». Το «BreastCare» κέρδισε Χρυσό

Βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Επικοι-

νωνία & Marketing» ως Best Public Service /

CSR Award.

Η πρωτοβουλία της “ΡΕΑ” για τη δημιουργία

της υπηρεσίας αυτής, στο πλαίσιο της Κοι-

νωνικής Εταιρικής Ευθύνης, είχε στόχο την

ευαισθητοποίηση των γυναικών και την εμπλοκή τους

από νεαρή ηλικία, στην πρόληψη ενάντια στον καρκίνο

του μαστού. Γι’ αυτό το σκοπό, δημιουργήθηκε ένα 3D

βίντεο που εξηγεί αναλυτικά τη μέθοδο της ψηλάφη-

σης, μια διαδικασία που όλες οι γυναίκες μετά τα 21

έτη μπορούν να εφαρμόζουν μηνιαίως, αλλά και η λει-

τουργία «ΘΥΜΙΣΕ ΜΟΥ», που υπενθυμίζει την ετήσια

εξέταση υπερήχου ή μαστογραφίας. 

Επιπλέον, το «BreastCare» παρέχει πληροφορίες και

απαντά στις ερωτήσεις του κοινού, σε θέ-

ματα που αφορούν τη φροντίδα των μαστών

και την πρόληψη ενάντια στις παθήσεις

τους, ενώ προσφέρει στα μέλη του προνο-

μιακές τιμές σε εξετάσεις όλο το χρόνο. 

Η βράβευση της υπηρεσίας «BreastCare»

αποτελεί έναυσμα για περισσότερη προσπά-

θεια και δημιουργική σκέψη της ομάδας της ΡΕΑ, υπέρ

του κοινωνικού συνόλου. Σημαντικό είναι επίσης, ότι το

ψηφιακό μέσο που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και λάνσαρε

η ομάδα της ΡΕΑ, αγκαλιάστηκε και ξεχώρισε ανάμεσα

σε ψηφιακά προϊόντα που δημιούργησαν εξειδικευμέ-

νες εταιρείες σχετιζόμενες με τα μέσα ενημέρωσης και

τη διαφήμιση. 

Βράβευση Κλινικής ΡΕΑ  

για την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτοεξέτασης Μαστών

«BreastCare»
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. . . γ ια την υγειά μας

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυ-

χήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή

κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει  περισσότερος

ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά,  συχνά χωρίς επιτή-

ρηση. Είναι επίσης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη

θάλασσα.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας,

όσο το δυνατόν νωρίτερα,  να αναγνωρίζουν τους

κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς.

Ασφάλεια όμως, δε σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερ-

προστασία συχνά προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συ-

χνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθον-

ται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι

αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξε-

σουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να ενημερώσουν για το

κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα

παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του, για να

ταξιδεύει με ασφάλεια. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

• Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας

να κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή ηλικία.

• Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο

νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κο-

λυμπούν.

• Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, π.χ.

μπρατσάκια, κουλούρες κλπ. για την ασφάλεια των

παιδιών μας.

• Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά μας με γεμάτο

στομάχι.

• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θά-

λασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θα-

λάσσιο ρεύμα.

• Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα

και όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να

φοράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολου-

θούν τους κανόνες ασφαλείας. 

• Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές, αν

δεν σιγουρευτούν πρώτα, ότι τα νερά είναι βαθιά

και δεν υπάρχουν εμπόδια.

• Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο,

άσπρη μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παι-

διά μας. Να αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο

μεσημεριανές ώρες.

• Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη

σωστή χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, κα-

λάμι, καθετή κλπ.) και να αναγνωρίζουν τα δηλητη-

ριώδη ψάρια. Τα μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν

υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά

τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα συνδεδε-

μένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται

από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα συνο-

δευόμενα.

• Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα,

τότε η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

• Κατάλληλο ντύσιμο : 

α) στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και κα-

πέλλο 

β) στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά πα-

πούτσια 

γ) στο rafting   εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.

Γενικά όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρί-

χηση, ανάβαση, ελεύθερη πτώση κλπ. καλόν είναι

να γίνονται σε οργανωμένες ομάδες υπό την επι-

τήρηση ειδικών, να ακολουθούνται αυστηρά οι κα-

νόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο

κατάλληλος εξοπλισμός.

• Να μάθουμε  στα παιδιά  να αναγνωρίζουν τα δηλητη-

ριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να

αποφεύγουν ατυχήματα  που προέρχονται από αυτά.

• Να αποφεύγουν να περπατούν μέσα σε ψηλά

χόρτα, αλλιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύ-

νουν τα φίδια που  μπορεί να κρύβονται σε αυτά.

• Να μη χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και

κάτω από πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται

φίδια και δηλητηριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί.

• Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται

επικίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι

άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή

τους, την κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό

τους. Κατά κανόνα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να

σέβονται όλα τα ζώα. 

Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη

κατοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδού-

ρια κ.α. που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην

περίπτωση αυτή, θέλει προσοχή εκ μέρους των παι-

διών για να μην προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.

• Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν

ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθή-

κευσης νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν,  να

εξηγήσουμε την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και

να τα αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους. 

• Τα παιδιά μακριά από σπίρτα, φωτιά  και γκαζάκια.

Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα,

να τους μάθουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.

• Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη

φυτά στην περιοχή πχ. μανιτάρια, και ας μάθουμε

στα παιδιά μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα

αγγίζουν.

• Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες. Ας μά-

θουμε στα παιδιά μας να μη στέκονται κάτω από

δέντρα και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμ-

πούν, όταν πέφτουν κεραυνοί.

Όπου και να είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα

παιδιά μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές,

τα λιωμένα παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Με τις

υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος

κίνδυνος δηλητηρίασης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην

κατάψυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί.

Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας. Δυστυχώς

όμως, είναι τόσο απλά που παραβλέπονται. Όλοι πι-

στεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς και επανα-

παυόμαστε,  με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά

ατυχήματα  κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 

Ας μην ξεχνάμε ότι για τα μικρά παιδιά πρέπει να

υπάρχει πάντα σωστή επίβλεψη. 

Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύμα-

τος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό

να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυ-

χημάτων και των συνεπειών τους. 

Τηλ.: 210.6741.933, Fax: 210.6743.950

www.pedtrauma.gr, e-mail: info@pedtrauma.gr

Καλοκαιρινές διακοπές με ασφάλεια!
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Εκατοντάδες φίλαθλοι και φιλόδημοι

Mεσογείτες κατέκλυσαν το χώρο των

εγκαταστάσεων του Αμπελουργικού

Συνεταιρισμού Παιανίας σε ένα ψυχα-

γωγικό πανηγυρικό ξεφάντωμα για

τη φετεινή επέτειο των 90 χρόνων

του ιστορικού ποδοσφαιρικού συλ-

λόγου «Παμπαιανικός».

Το μεγάλο γλέντι  για τα «90 χρόνια

λειτουργίας του Συλλόγου Α.Π.Ο.

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ», διοργάνωσε ο

Δήμος Παιανίας στο πλαίσιο της

ανάδειξης και προβολής της τοπικής

παράδοσης, διήρκησε μέχρι τις πρώ-

τες πρωινές ώρες, όπου εννιακόσια

άτομα απόλαυσαν την αφιερωματική

εκδήλωση και διασκέδασαν με την-

ψυχή τους.

Ο  Πρόεδρος του Πολιτιστικού και

Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου

Παιανίας, Παναγιώτης Σιδέρης αλλά

και το μέλος του ΔΣ του Παμπαιανι-

κού, Άγγελος Πολύδωρος απήυθυναν

χαιρετισμό.

Ο Παμπαιανικός ιδρύθηκε το 1928 από

μιά μικρή ομάδα νέων αθλητών του

Λιοπεσιού (σημερινή Παιανία) που την

αποτελούσαν κυρίως φοιτητές του χω-

ριού με τη συμβολή και του μετέπειτα

κορυφαίου πρωταθλητή των εμποδίων,

«χρυσού» βαλκανιονίκη και ολυμπια-

κού αθλητή, Γιάννη Σκιαδά. 

Στα μετακατοχικά χρόνια η ομάδα διέ-

πρεψε στα τοπικά ποδοσφαιρικά πρω-

ταθλήματα ενώ στη δεκαετίατου

’60-΄70 πρωταγωνίστησε στο πρωτά-

θλημα των ερασιτεχνικών αθηναϊκών

κατηγοριών, με προπονητές τους πα-

λαίμαχους ποδοσφαιριστές  Αλέκο

Χατζησταυρίδη του Ολυμπιακού   και

Γιάννη Φερλέμη του Εθνικού Πει-

ραιώς.

Στα ίδια χρόνια ο Παμπαιανικός

υπήρξε το φυτώριο σημαντικών μορ-

φών του ποδοσφαίρου της Α΄Εθνι-

κής Κατηγορίας, όπως ο Κώστας

Πολυχρονίου του Ολυμπιακού Πει-

ραιώς, ο Γιώργος Σιδέρης του Εθνι-

κού Πειραιώς, ο Στάμος Στάμου της

Εθνικής Ελπίδων και του Εθνικού

Πειραιώς, ο Βασίλης Πάνας της

Προοδευτικής, ο Θωμάς Μασίκας

του Απόλλωνα Αθηνών, ο Βαγγέλης

Παπαγεωργίου του Πρωταθλήματος

Ενόπλων Δυνάμεων, του Εθνικού Πει-

ραιώς κ.ά.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Τέχνης (Euarce), Ευάγγελος Ανδρέου
με τον Πρόεδρο του Αμπελουργικού
Συνεταιρισμού Παιανίας-βετεράνο
«άσσο» του Παμπαιανικού Δημήτρη
Δάβαρη.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ

90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 

Με 4 πανελλήνια μετάλλια

επέστρεψε ο Γ.Σ. Γλυφάδας

από το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα κορασίδων

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κορασίδων διεξήχθη 23

& 24 Ιουλίου στην Κατερίνη, με μεγάλη συμμετοχή

αθλητικών συλλόγων.

Ένας εξ’ αυτών και ο  Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος, που

συμμετείχε με 13 αθλητές του και επέστρεψε φορ-

τωμένος μετάλλια. Δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα

χάλκινο.

Την πρώτη θέση στα 1500μ κατέλαβαν οι αθλητές

Γιώργος Μαθιόπουλος με 4.03.40 και Κωνσταντίνα

Χάντζου με 4.37.19. Επίσης, η Παγκορασίδα Α' Ει-

ρήνη Μινοπούλου κατέλαβε την τρίτη θέση στα 400μ

με 57.92 και η ομάδα των Κορασίδων στα 4Χ400μ με

τις Βασιλείου-Χάντζου-Ξενάκη-Μινοπούλου, κατέ-

λαβε την 2η θέση με 4.00.32.

Επιτυχίες και στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Βετεράνων

Τρία χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό κατέκτησε ο

αθλητής Νίκος Λάμαρης, στο 31ο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Βετεράνων, που διεξήχθη στην Αλεξανδρού-

πολη, το Σαββατοκύριακο 23-24 Ιουνίου 2018.

1η θέση στο άλμα σε μήκος με 5.92μ

1η θέση στα 100 μέτρα με 12.16

2η θέση στα 200 μέτρα με 25.92

1η θέση στη σκυταλοδρομία 4Χ100, με 51.51 ρεκόρ

πανελληνίων αγώνων. 

Mεσογειακοί αγώνες στην

Ταραγόνα Ισπανίας

4ος ο Τεσουέρ του ΝΟΒ στο σλάλομ!

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Άρης Τεσουερ στο Με-

σογειακούς αγώνες της Ταραγόνα, κατακτώντας την

τέταρτη θέση στο σλάλομ ανδρών. 

Η επιτυχία του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλο-

γιστεί κανείς ότι άφησε πίσω του άτομα στην τελική

κατάταξη αθλητές που συγκαταλέγονται στους καλύ-

τερους της Ευρώπης!

Επόμενος στόχος του Άρη Τεσουέρ είναι μια διάκριση

στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών

που θα γίνει στη νότια Γαλλία. 

Χρυσή η Νάνσυ Φακίδη

Η Νάνσυ Φακίδη μετά από 11 κούρσες κατέκτησε το

Χρυσό μετάλλιο στα Laser Radial γυναικών το οποίο

είναι το πρώτο μετάλλιο που κατακτά Ελληνίδα

αθλήτρια σ’ αυτή την κατηγορία.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στην κατηγορία των Αν-

δρών στάθηκε άτυχος καθώς 2 άκυρες κούρσες δεν

του επέτρεψαν καλό πλασάρισμα στην κατάταξη.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    7  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE
Παράταση στο ιδιοκτησιακό του ΠΑΟ

Παρατείνεται καταπώς φαίνεται το ιδιοκτησιακό στον Πα-

ναθηναϊκό καθ’ ότι οι πληροφορίες λένε ότι η  πλευρά του

υποψήφιου αγοραστή της ΠΑΕ, Ταϊλανδού Πιεμπονγκσάντ,

ζήτησε παράταση προκειμένου να μελετήσει τους όρους

κάποιων συμβάσεων της ΠΑΕ, ενόψει της υπογραφής της

συμφωνίας εξαγοράς.

Κατά τ' άλλα, έγινε η πρώτη συνάντηση της ομάδας για τη

νέα σεζόν, με τον νέο τεχνικό Γιώργο Δώνη να θέτει ως

πρώτο στόχο την επιστροφή της κανονικότητας και της

σταθερότητας της ομάδας, μετά τα προβλήματα που αντι-

μετώπισε την περασμένη χρονιά. Παράλληλα, αποκάλυψε

την αποδέσμευση του Λουντ από την ομάδα. Οι προσπά-

θειες ανανέωσης του Φινλανδού μέχρι τις 30/6 δεν ευδοκί-

μησαν κι έτσι τυχόν συμφωνία θα λογιζόταν ως μεταγραφή

παίκτη άνω των 23 ετών. Οι «πράσινοι» όμως, βάσει του πε-

ριορισμού που τους έχει επιβληθεί στον μεταγραφικό

τομέα, έχουν το περιθώριο να πραγματοποιήσουν μόνο μία

μεταγραφή παίκτη άνω των 23 και επιλέγουν να προσανα-

τολιστούν αλλού.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Επιτυχημένο ήταν και το δεύτερο φιλικό

τεστ του Ολυμπιακού στην Αυστρία, όπου προετοιμάζεται,

καθώς οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη ρουμανική Μποτοσάνι

με 5-0, χάρη στα τέρματα των Γκερέρο (41'), Φορτούνη

(50'), Καμαρά (58'), Βέργου (80') και Βρουσάι (86').

ΠΑΟΚ: Για πρόταση του ΠΑΟΚ στον πρώην επιθετικό της

Ρόμα και της Φιορεντίνα, Αλέσιο Τσέρτσι, κάνουν λόγο δη-

μοσιεύματα στην Ιταλία, με τα περιθώρια του «Δικεφάλου

του Βορρά» να στενεύουν σ’ αυτό το θέμα, μπροστά και

στην καταληκτική ημερομηνία της 25ης Ιούλη για τη δή-

λωση της λίστας των παικτών για τις ευρωπαϊκές διοργα-

νώσεις.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Ο Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα

την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αμυντικού Ανχελ

Μαρτίνεθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο

χρόνων.

ΞΑΝΘΗ: Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου

Ολλανδού εξτρέμ Τζέφρι Σαρπόνγκ, ο οποίος αποτελεί την

πρώτη μεταγραφή των Θρακιωτών ενόψει της επόμενης

αγωνιστικής περιόδου.

BASKET LEAGUE
Ανανέωσε με Ξανθόπουλο η ΑΕΚ

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Βασίλης Ξανθό-

πουλος. Η «Ενωση» ενεργοποίησε την «οψιόν» στο συμ-

βόλαιο που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι και είχε

διάρκεια 1+1 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύτηκε η

πολύ καλή παρουσία του παίκτη την περασμένη σεζόν, ο

οποίος, αν και είχε αποκτηθεί ως αναπληρωματικός του

Γκριν, δεν έδωσε λύσεις μόνο ως αλλαγή του Αμερικανού

αλλά και σε κρίσιμους αγώνες της ομάδας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ελεύθερος και τυπικά από τον Ολυμπιακό

έμεινε από χτες ο Κιμ Τιλί, αφού όπως αναμενόταν οι «ερυ-

θρόλευκοι» δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος ανανέωσης

της συνεργασίας τους με τον παίκτη για έναν ακόμα χρόνο.

Σ' αυτό συντέλεσε και η κατώτερη των προσδοκιών προ-

σφορά του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, ο οποίος συν τις

άλλοις ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς. Υπενθυμί-

ζεται ότι από τον Ολυμπιακό έχουν αποδεσμευθεί επίσης

οι Μπράιαν Ρόμπερτς και Τζαμέλ ΜακΛιν. Αντίθετα, όπως

όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Λετονό

Γιαν Στρέλνιεκς.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Εναν ακόμη παίκτη που θεωρείται σκόρερ θα

έχει στη διάθεσή του ο Αρης Λυκογιάννης για τη νεοφώτι-

στη πορεία του Χολαργού στην Basket League. Ο αθηναϊ-

κός σύλλογος συμφώνησε με τον 29χρονο Αμερικανό

γκαρντ Ζερμέιν Λοβ, ύψους 1.96, ο οποίος πέρυσι αγωνί-

στηκε με τη φανέλα της πολωνικής Τρεφλ Σόποτ.

Παρέμεινε στον Πειραιά ο «Παπ»

Οι διαφωνίες που είχαν προκύψει κατά την πρώτη συνάντηση

μεταξύ της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του Κώστα Παπανικολάου ξε-

περάστηκαν, και οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία ανα-

νέωσης της συνεργασίας τους για τρία ακόμα χρόνια. Στη

δεύτερη συνάντησή τους βρέθηκε η χρυσή τομή στα σημεία

όπου υπήρχε διαφορά, κι έτσι ο 28χρονος φόργουορντ θα συ-

νεχίσει να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα μέχρι το 2021. Πα-

ράλληλα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την απόκτηση του

Αμερικανού γκαρντ Νάιτζελ Γουίλιαμς - Γκος για τα επόμενα

τρία χρόνια, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομά-

δας για τη νέα σεζόν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Αναπάντεχο πρόβλημα με την ανανέ-

ωση του συμβολαίου του Νίκου Παππά προέκυψε στον Πα-

ναθηναϊκό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης απέρριψε

δύο προτάσεις ανανέωσης από την πλευρά της ΚΑΕ, και οι

πρωταθλητές φέρονται πλέον να μελετούν εναλλακτικά

σενάρια, αν και το θέμα δεν θεωρείται «τελειωμένο».

ΑΕΚ: Τη δημιουργία «μιας ελκυστικής ομάδας που θα αυ-
ξήσει το πάθος των οπαδών» έθεσε ως στόχο ο νέος προ-

πονητής της ΑΕΚ, Λούκα Μπάνκι. Ο Ιταλός τεχνικός

παραδέχτηκε τη δυσκολία τού να «σπάσει» το δίπολο Πα-

ναθηναϊκού - Ολυμπιακού, δήλωσε όμως αισιόδοξος για τη

νέα σεζόν και την προοπτική υπεράσπισης των κεκτημένων

για την ΑΕΚ.  

ΙΣΠΑΝΙΑ

«Ψηφίζουν» Μίτσελ οι παίκτες
Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Μίτσελ, φέρεται να

είναι η επιλογή των παικτών της Εθνικής ομάδας της Ισπα-

νίας για τη θέση του Ομοσπονδιακού προπονητή, σύμφωνα

με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca». Ενόψει

μάλιστα της Γενικής Συνέλευσης της Ισπανικής Ποδοσφαι-

ρικής Ομοσπονδίας που θα επιλέξει τον νέο τεχνικό, η συγ-

κεκριμένη επιλογή φέρεται να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα

σε σχέση με τα άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί (Λουίς

Ενρίκε, Κίκε Φλόρες και Καράνκα). Θυμίζουμε ότι η Ισπανία

έμεινε χωρίς τεχνικό παραμονές της έναρξης του Μουν-

τιάλ, μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας να αποπέμψει

τον Ζουλέν Λοπετέγκι λόγω της συμφωνίας - και των μυ-

στικών επαφών που φέρεται να είχε - με τη Ρεάλ Μαδρίτης.    

ΒΟΛΕΪ
Συμφώνησαν ΕΣΑΠ - ΠΑΣΑΠ

Σε συμφωνία για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, μεταξύ

των οποίων για τον αριθμό των ξένων του πρωταθλήματος,

κατέληξαν η Λίγκα (ΕΣΑΠ) και ο σύνδεσμος των παικτών

(ΠΑΣΑΠ). Για τον αριθμό των ξένων δεν έγινε αποδεκτό το

αίτημα του ΠΑΣΑΠ για μείωσή τους από φέτος και θα πα-

ραμείνει ως είχε και τη νέα σεζόν, δηλαδή 5 κοινοτικοί ή 4

κοινοτικοί και 1 ξένος, ενώ θα μειωθεί στους 4 στο φύλλο

αγώνα από τη σεζόν 2019-20. Ο ΠΑΣΑΠ πάντως πήρε αυτά

που ήθελε όσον αφορά ζητήματα ασφάλισης και ιατροφαρ-

μευτικής περίθαλψης των παικτών. Μεταξύ άλλων, συμφω-

νήθηκε το κάθε ΤΑΑ να ασφαλίζει κάθε αθλητή με τα

ελάχιστα ένσημα που ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε κάθε αθλη-

τής να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλο το χρόνο

μέσω ΙΚΑ (με αντίστοιχη πρόβλεψη στον Κανονισμό Σχέ-

σεων Αθλητών - ΤΑΑ). Σε ειδικές περιπτώσεις, εκτός διάρ-

κειας συμβολαίου, η ΕΣΑΠ αναλαμβάνει την

ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέσω ιδιωτικής ασφαλιστικής

εταιρείας. Συμφωνήθηκε επίσης με προτροπή των δύο φο-

ρέων να γίνει προσπάθεια κάθε συμφωνία να καταγράφεται

απευθείας σε συμβόλαιο της ΕΣΑΠ, με ημερομηνία έναρξης

που θα συμφωνήσουν το ΤΑΑ με τον αθλητή, και σε κάθε

περίπτωση να έχει ισχύ από την πρώτη μέρα της έναρξης

της προετοιμασίας κάθε ομάδας.

Η συμφωνία για τα θέματα μεταξύ ΕΣΑΠ και ΠΑΣΑΠ θα κοι-

νοποιηθεί στην ΕΟΠΕ, και εφόσον συμφωνήσει κι αυτή θα

δοθούν στον υφυπουργό Αθλητισμού για έγκριση.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Βολές» ΠΣΑΠ κατά της ΕΠΟ

Κατά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας βάλλει με ανακοί-

νωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδο-

σφαιριστών (ΠΣΑΠ), με αφορμή τις αλλαγές στους

κανονισμούς που ρύθμιζαν τις σχέσεις παικτών και ΠΑΕ. Ο

ΠΣΑΠ κατηγορεί την ΕΠΟ ότι επέλεξε να ικανοποιήσει το

σύνολο των αιτημάτων της Λίγκας των ΠΑΕ για τα συγκε-

κριμένα θέματα, και μάλιστα μονομερώς, χωρίς να ερωτη-

θεί η πλευρά των παικτών. Οπως τονίζει ο Σύνδεσμος, μέχρι

πρότινος οι όποιες αλλαγές ρυθμίζονταν μετά από συλλο-

γική διαπραγμάτευση, με συμφωνία - Συλλογική Σύμβαση

Εργασίας των αρμόδιων εταίρων (Super League, Football

League, ΠΣΑΠ) που επικυρωνόταν από την ΕΠΟ. Επισημαί-

νει μάλιστα πως αυτή η πρακτική αποτελούσε πρωτοπο-

ριακό κεκτημένο για τα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά

πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει, φέτος δεν ίσχυσε

κάτι τέτοιο και η ΕΠΟ επέλεξε να ικανοποιήσει μονομερώς

τις απαιτήσεις της Super League, αποδεχόμενη το σύνολο

των προτάσεων της Λίγκας.

«Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι για την ΕΠΟ, για τη Super
League και προφανώς και για τη Football League, η πλει-
οψηφία των μηνιαίως... παχυλά αμειβόμενων επαγγελμα-
τιών ποδοσφαιριστών των 550 ευρώ μεικτά ευθύνεται για
τη ζοφερή οικονομική κατάσταση των ΠΑΕ, γι' αυτό και κρί-
θηκε αναγκαία η μονομερής ισοπέδωση και κατάργηση ου-
σιωδών κεκτημένων τους, ώστε να αποδοθεί... δικαιοσύνη
και να αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων», αναφέρει

χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠ.

Πτήση Φιλιππίδη στα 5,71 μ. στο Λαντάου

Πτήση του αγώνα στη θερινή σεζόν πραγματοποίησε ο Κώ-

στας Φιλιππίδης στο μίτινγκ του Λαντάου. Ο παγκόσμιος

πρωταθλητής του Σόποτ ξεπέρασε τα 5,71 μ. και βελτίωσε

το 5,56 μ., που είχε σημειώσει στη Μαδρίτη. 

Παράλληλα είχε την ευκαιρία να δει τον πήχη στα 5,76 μ.,

ύψος που είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει στις διοργανώ-

σεις που ακολουθούν. Ο Φιλιππίδης αρχίζει σταδιακά και

βρίσκει το ρυθμό του, μετά τον τραυματισμό του χειμώνα.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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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


