
21ο €

Ξέρετε, στην άμεση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, δηλαδή στη

Δημοκρατία, δεν είχαμε εκλογικά συστήματα

«μαγειρέματος» των ψήφων. Κάθε ψήφος ήταν

ισοδύναμη με όλες τις άλλες και επομένως και

ισάξια.

Απ’ όταν η εξουσία και οι διάφορες

«εξουσίες» (αστυνομικοί, εφορια-

κοί, λιμενικοί κ.λπ.) με τα «υφάκια»

τους – ύφος, τουπέ και τα τοιαύτα

– κατάλαβαν ότι δεν ήταν τόσο

αποδοτική η βία της εξουσίας, που

την ονόμασαν «νόμιμη», ούτε η

πλέον κατάλληλη πάντα, αντελή-

φθησαν πως πιο αποδοτική και κα-

λοδεχούμενη ήταν η απάτη.

Όπως λέει και ο Μέντορας των σύγχρονων πολι-

τικών ηγετών, Μέγας Ναπολέων, «εκείνος που
δεν ξέρει να εξαπατά δεν ξέρει και να κυβερνά»,
(να βασιλεύει) [Quid nescit fallere, nescit regnare]

όπως το αποδίδει στα λατινικά παραφράζοντας

το Λουδοβίκο 12ο σε σχόλιό του στον «Ηγεμόνα»

του Μακιαβέλλι1 και απάτη είναι όλα τα εκλογικά

συστήματα που νοθεύουν την ψήφο των πολιτών

με πρόσχημα δήθεν, την αποφυγή της «ακυβερ-

νησίας»! 

Μ’ αυτό το πρόσχημα προσπαθεί ο Ερντογάν να

αποκλείσει έναν λαό, τους Κούρδους, και να εκ-

βιάσει τους αντιπάλους του, βάζοντας ένα δυ-

σπρόσιτο 10% ως όριο εισόδου στο Κοινοβούλιο

της χώρας του, πρόσχημα «δημοκρατικότητας»

και αυτό για να εξαπατά, εκτός από τον τουρκικό

λαό, και τους «συμμάχους» της Τουρκίας και τους

«εταίρους» της, που στρουθοκαμηλίζουν κι αυτοί

για να εξαπατούν τους λαούς τους, που θέλουν

δημοκρατία. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θάνατος Αθλητή 

στη Θεσσαλονίκη!

Ως πρωταθλητής στίβου σε παλιότερες εποχές, έχω μία

πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς, από

τη δεκαετία του 1950 φωνάζουμε μέχρι ΣΗΜΕΡΑ, ότι στη

Χώρα μας δεν υπάρχει Έδρα Αθλητιατρικής στο Πανεπιστή-

μιο! Αυτό τι πάει να πει;; ότι δεν υπάρχουν Αθλητίατροι… 

Οι Αθλητές από τη δική μου Εποχή, αλλά και πολύ παλιότερα

δεν είχαμε Ιατρική παρακολούθηση… 

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εξέταζε τους συναθλητές του

μόνος…  

Είναι δυνατόν σήμερα, που ο αθλητισμός είναι μεγάλη βιο-

μηχανία, να μην υπάρχουν αθλητίατροι;;;

Νίκος Γωργόπουλος

Μοιράζονται οι εκλογικές

περιφέρειες Β’ Αθήνας 

και Ανατ. Αττικής
Σελίδα 6

Προσφυγή στο ΣτΕ

για τη Συμφωνία Πρεσπών
Σελίδα 16

Nαι στην απλή αναλογική!
Σελίδα 2

«Ἤν γάρ παρῇ φιλαν-
θρωπίη, πάρεστι και φιλο-
τεχνίη».

κοίτα σελ.14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”

αντιμέτωπος με

τους ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Αλλάζουν οι χρήσεις γης  προς
“τη σύγχρονη πραγματικότητα”

Σελίδα 17

Ελληνικές 
επιτυχίες στο

Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα

Νέων για σκάφη
τύπου Lightning

“2018 ILCA
YOUTH WORLD

CHAMPIONSHIP”
στο ΝΑΟΒ.

Σελίδα 22
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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

Δεν λείπει κι εδώ το σχόλιο του Ναπολέοντα, με

εμφανή μάλιστα ναρκισσισμό διατυπωμένο: «αυτή
η ευκολία να βρίσκω προσχήματα, αποτελεί ένα
από τα προτερήματα της ισχύος μου», λέει ο ευ-

φυής Κορσικανός2. 

Αυτά τα προσχήματα προσπαθούν να προβάλουν

άστοχα οι Δήμαρχοι που αντιδρούν στην απλή ανα-

λογική που καθιερώνει ως εκλογικό σύστημα ανά-

δειξης των δημοτικών αρχόντων, το

μεταρρυθμιστικό σχέδιο νόμου «Κλεισθένης 1»,

που εισήγαγε προς ψήφιση ο Υπουργός Εσωτερι-

κών Πάνος Σκουρλέτης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην αγόρευσή του

στη Βουλή, ο Μάκης Βορίδης, «...στον πυρήνα του
σχεδίου νόμου είναι το εκλογικό σύστημα της
απλής και άδολης αναλογικής».
Κι αυτή είναι η πραγματικότητα· γι’ αυτό ακριβώς

το λόγο, στο παρόν άρθρο, στην απλή αναλογική

επικεντρώνομαι (κοίτα και σχετικό άρθρο μου στο

φ. 23/4/18 αρ. 1031). 

Ναι, στην «απλή αναλογική» είναι δύσκολο να επι-

τευχθεί αυτοδυναμία διακυβέρνησης, ενώ ταυτό-

χρονα αποκλείεται ο αυταρχισμός της

αυτοδυναμίας, κατ’ ουσίαν της μοναρχίας. Την

αρχή του ενός ανδρός ή μιας «σιδηράς κυρίας», ή

ενός «επιλεγμένου» φύλου. Σ’ ένα Δήμο 50 - 100

χιλιάδων κατοίκων με τον «Καλλικράτη» και με με-

ρικές δεκάδες ψήφων ή και μιας ακόμη, τη δεύ-

τερη Κυριακή και με την πριμοδότηση εδρών  -

συμβούλων που έδινε ο ισχύων μέχρι στιγμής

«Καλλικράτης» εγκαθίστατο ένας πανίσχυρος δή-

μαρχος για μια πενταετία, μ’ όλα τα συμπαραμαρ-

τούντα «μικροσυμφερόντων και
μικροπροσωπικών πολιτικών» που ανέφερε ο

Μάκης Βορίδης στη Βουλή.

Τώρα, με την απλή αναλογική θα υπάρξουν συναλ-

λαγές όπως ισχυρίζονται οι Δήμαρχοι, ή θα ανα-

δειχθεί μια κουλτούρα συνεργασιών;   Μια

κουλτούρα δημοκρατικής πειθούς επιχειρημάτων

και διαλόγου· μια κουλτούρα ανοχής, παραχώρη-

σης, συλλογικής διακυβέρνησης με έμπρακτο σε-

βασμό στη διαφορετικότητα αντιλήψεων,

επιδιώξεων, προτεραιοτήτων. Ο καιρός θα δείξει!

Όχι μόνο ο «καιρός» στον “αυτόματο πιλότο”,

αλλά οι αυτοδιοικητικοί στην πράξη· με αντιπαρά-

θεση επιχειρημάτων και όχι ύβρεων και απαξιωτι-

κών χαρακτηρισμών, όπως αποτυπώθηκε προ

ημερών στους λεκτικούς διαξιφισμούς μεταξύ των

κορυφαίων πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης,

του Υπουργού Εσωτερικών και του Προέδρου της

Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Συγ-

κεκριμένα,  κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επι-

τροπής της Βουλής τη Δευτέρα 9/7/18 κατά την

ακρόαση των αρμόδιων φορέων (ΚΕΔΕ κ.λπ.), ο

Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης κατηγό-

ρησε το δήμαρχο Αμαρουσίου και πρόεδρο της

ΚΕΔΕ, ότι  διασπάθισε τα χρήματα του δήμου, για

την προσωπική του προβολή: «έχεις πάρει 300.000
ευρώ του Δήμου για προσωπική σου προπα-
γάνδα», του είπε και εκείνος άρχισε να ωρύεται

χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό ως «λαϊκιστή»3.

Βλέπετε πουθενά επιχειρήματα και αντεπιχειρή-

ματα; Είχε κι άλλες φάσεις ο «διαξιφισμός», αλλά

επιχειρήματα για την απλή αναλογική ή την ενι-

σχυμένη τύπου 3% δεν είδα.

Πάντως έχω την υποψία ότι οι Δήμαρχοι που αντι-

δρούν στην απλή αναλογική, δεν το κάνουν μόνο

γιατί θα χάσουν τη ...βολή τους, ίσως και την πο-

λυθρόνα τους, αλλά φοβούνται μήπως σαν σύ-

στημα πετύχει και καθιερωθεί και στην κεντρική

πολιτική σκηνή! Και τότε πάει και η σκληρής πει-

θαρχίας κομματοκρατία, και η οικογενειοκρατία, με

την κληρονομική μεταβίβαση των ...κεκτημένων!

――――――
1. Νικολό Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ», κεφ. 7ο, σελ. 148,

σχόλ. 3 έκδοση ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, 2017.

2. Ως άνω,  κεφ. 16, σελ. 266, σχόλ. 11.

3. Εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», 10/7/18, σελ. 3.

Επί του πιεστηρίου

Ψηφίστηκε η Απλή αναλογική για

δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Με 161 ψήφους υπέρ, και 111 κατά ψηφίστηκε από

τη Βουλή των Ελλήνων το σύστημα της Απλής

Αναλογικής όσον αφορά τις δημοτικές και περιφε-

ρειακές εκλογές (αρθ. 28 & 56 του νομοσχεδίου).

Τα άρθρα υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,

των ΑΝ.ΕΛ. εκτός του Κ.Κατσίκη και του ΚΚΕ.

Διαιρείται η Β Αθηνών 

και η Ανατ. Αττική

Επίσης υπερψηφίστηκε το άρθρο 255, που αφορά

την κατάτμηση των εκλογικών περιφερειών Β’ Αθή-

νας και Περιφέρειας Αττικής (Ανατ. Αττικής) και θα

εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές.

4ετής και πάλι η θητεία

της δημοτικής περιόδου

Τέλος με 150 και 149 ψήφους αντίστοιχα υπερψη-

φίστηκαν τα άρθρα 6 και 46 που αφορούν την μεί-

ωση της δημοτικής και της περιφερειακής

περιόδου αντίστοιχα από 5 σε 4 χρόνια.  Υπέρ ψή-

φισαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ.

Oι επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογι-

κής, την ημέρα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη

των εκπροσώπων στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, δη-

λαδή το πιθανότερο στις 26 Μαΐου 2019.  

Πολιτιστικό φεστιβάλ στη Γλυφάδα
με πλούσιες εκδηλώσεις Σελ. 5

“Κόντρα” Δημάρχου Σαρωνικού και Αν-

τιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Σελ. 6, 7

Παραδόθηκαν δύο περιπολικά από
το Δήμο 3Β, στην Αστυνομία Σελ. 7

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

Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μητροπολιτικό υδατοδρόμιο στο Σα-
ρωνικό Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Οι Καιροί ου μενετοί, αλλά δεινοί και
μάνικοι Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο Σελ. 16

Νέα Συμβούλια στις Τ.Ο. στο  “Κί-
νημα Αλλαγής”  Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη

Ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”

αντιμέτωπος 

με τους Δημάρχους

Διαμαρτυρία για το Ασκληπιείο  

Διαμαρτυρία για τις ελείψεις προσωπικού στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο οργανώνει τη Δευτέρα 16

Ιουλίου, στις 7μ.μ., η Επιτροπή Αγώνα Γλυφάδας. 
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Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης

του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξερ-

γασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών

Κορωπίου – Παιανίας» έλαβαν την Τε-

τάρτη 11 Ιουλίου από τους υπεύθυνους

της αναδόχου εταιρείας, ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φι-

λίππου και ο Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτρης Κιούσης κατά την επίσκεψή

τους σε σημεία εκτέλεσης εργασιών,

μαζί με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Πε-

ριφέρειας Αττικής Αλέξανδρο Καλογε-

ρόπουλο και τον υπάλληλο του

Τμήματος Ειδικών Έργων της Περιφέ-

ρειας Παρασκευά Αναστασάκη. 

Tρία είναι τα βασικά θέματα:

• Η διάνοιξη – κατασκευή της μικροσή-

ραγγας διέλευσης του αγωγού διάθεσης

ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) από την

πλευρά της Βραυρώνας, (600 μέτρων), η

οποία   έχει καθυστερήσει λόγω αργοπο-

ρίας των διαδικασιών από το Δασαρχείο.

• Αναφορικά με την κατασκευή της 3ης

Δεξαμενής Καθίζησης, βρίσκονται σε

αναμονή, απάντησης από την Αρχαιολο-

γική Υπηρεσία, η οποία θα ορίχει  το

χώρο όπου θα γίνει η κατασκευή. 

• Επίσης δεν έχει εκτελεστεί ακόμα

καμία εργασία για τον υποθαλάσσιο

αγωγό λόγω καθυστερήσεων στην έκ-

δοση των σχετικών αδειών, για την ολο-

κλήρωση της οποίας γίνονται όλες οι

προβλεπόμενες διαδικασίες και οι απα-

ραίτητες ενέργειες. 

σ.σ. Βέβαια, έχουν περάσει τρία χρόνια

και νομίζω ότι οι υπηρεσίες έπρεπε να

έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, γιατί

το βλέπω να πηγαίνει απελπιστικά

άργα... εις μάκρος.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαρωνικού επισκέφθηκε την Τετάρτη 4 Ιουλίου η

Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Την Θ. Φωτίου υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, ο Αντιδή-

μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Σταμάτης Γκίνης και η Πρόεδρος του Δ.Σ. Μαίρη Κόλ-

λια. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης οι Βουλευτές Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής καθώς  και εκπρόσωποι φορέων. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

ενημέρωσε την υπουργό

για τη λειτουργία του

Κέντρου Κοινότητας και

την ξενάγησε στο Σπίτι

των Κοινωνικών Υπηρε-

σιών του Δήμου, όπου

στεγάζονται – εκτός του

Κέντρου Κοινότητας –

το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο, το Κοινωνικό Φαρ-

μακείο, το Βοήθεια στο

Σπίτι και το Γραφείο

Προώθησης της Απασχό-

λησης του Δήμου. 

Ενημέρωση για την πορεία της 

αποχέτευσης στο Κορωπί - Παιανία

Στη φωτογραφία αριστερά ο δήμαρχος Γ. Σωφρόνης, η πρό-
εδρος του Δ.Σ. Μ. Κόλλια, η αναπλ. Υπ. Θ. Φωτίου και πίσω
ο αντιδήμαρχος Στ. Γκίνης.

Επίσκεψη στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Σαρωνικού από την αν. υπ. Κοινωνικής αλληλεγγύης
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30ό Φιλοσοφικό συνέδριο στη Σάμο
“Πόλις, Κοσμόπολις & Παγκοσμιοποίηση”

To 30ό Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, οργανώνεται στη

Σάμο και δη στο Πυθαγόρειο από 20 έως 26 Ιουλίου, με

πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλο-

σοφίας, με τίτλο: “Πόλις, Κοσμόπολις & Παγκοσμιοποί-

ηση”.

Εχει σημειολογία το συνέδριο, αν σκεφθούμε ότι γίνε-

ται στην πατρίδα του Πυθαγόρα, στην οδό Ευπαλίνου,

όπου και το Ευπαλίνειο Όρυγμα.

Ομιλητές διεθνούς κύρους καθηγητές, Έλληνες και

ξένοι θα αναπτύξουν άκρως ενδιαφέροντα θέματα από

την ελληνική γραμματεία, όπως “Ο Κικέρων για τη

σχέση νόμου και ηθικής”, “Ομηρική πολιτική: Ο σπου-

δαίος Οδυσσεύς”, “Φύσις, πόλις και παιδεία στην εποχή

της παγκοσμιοποίησης”, “Πόλις και έθνος στον Ευρι-

πίδη, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη”, “Αριστοτε-

λικές επιρροές στην πολιτική διανόηση του Μ.

Αλεξάνδρου”, Η πόλις στην Ελληνική τραγωδία ως πρό-

τυπα ηθικής και πολιτικής συμπεριφοράς”.

Τυχερός, όποιος βρεθεί αυτές τις ημέρες του συνεδρίου

στη Σάμο.

«Μέχρι το πλοίο»

Το Eπιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ)

οργανώνει την προβολή της ταινίας του Αλέξη Δαμιανού

“Μέχρι το πλοίο”, τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, στις 9

μ.μ., στην αυλή του (Βαλτετσίου 42 Εξάρχεια). 

Είσοδος ελεύθερη

Η ταινία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1967 και

είναι βασισμένη στο «Δαχτυλίδι» του Σπήλιου Πασα-

γιάννη, τη «Νανότα» του Γρηγόρη Ξενόπουλου και ένα

δημοτικό τραγούδι.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η βιωματική εγκατάσταση «Αγαθόφρων, ο Άτλας του

συλλέκτη», που ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου στο πλαίσιο

της «Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου»

συνεχίζει να  εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της έκ-

θεσης στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), καθώς

η Δάφνη Κοκκίνη ανανεώνει και συμπληρώνει την ει-

καστική πλευρά του έργου και ο Κορνήλιος Σελαμσής

την ηχητική.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου στις 20:45 κατά τη διάρκεια

της έκθεσης, η Ελένη Μυλωνά θα παρουσιάσει την

περφόρμανς με τον ευφάνταστο τίτλο: Βλέπω τη γυ-
ναίκα με το μπλε πουλόβερ και την αλογοουρά να
επιχειρηματολογεί καταπληκτικά. 

Πρόκειται για παρουσίαση μιας ιδιότυπης καλλιτεχνι-

κής έρευνας, όπου μια ομάδα ανάγνωσης από τη Ζυ-

ρίχη «συνομιλεί» με τον Αγαθόφρονα. Στην

περφόρμανς διερευνάται η γλώσσα, η κίνηση και ο

λόγος, σε σχέση με τη φαντασία, τον χώρο και τον

χρόνο.  Διάρκεια της περφόρμανς: 35'

Η εγκατάσταση Αγαθόφρων, ο άτλας του συλλέκτη

λειτουργεί στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 και

συνεχίζεται μέχρι  τις 29 Ιουλίου. 

Στις 26/7 στις 21:30, κατά τη λήξη της έκθεσης, θα

παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο μουσικό έργο του

συνθέτη Κορνήλιου Σελαμσή σε μια μίνι συναυλία και

θα ακολουθήσει κλείσιμο της εγκατάστασης.

«Άνοιγμα στην πόλη – Αθήνα»

«ΠΙΝΟΚΙΟ»
με το θέατρο Μαριονέτας Γκότση

Ο Τζεπέτο, ένας άνθρωπος μόνος στη ζωή, μην έχοντας την τύχη να έχει δικό του παιδί,

φτιάχνει μια ξύλινη μαριονέτα να του κρατάει συντροφιά τις στιγμές της μοναξιάς του. Η

καλή Νεράιδα θέλοντας να κάνει χαρούμενο το Τζεπέτο,

δίνει ζωή στη ξύλινη κούκλα. Με έκπληξη και μεγάλη

χαρά ο Τζεπέτο βαφτίζει το «παιδί» του Πινόκιο.  Ένα

παιδί που έχει δίψα να γνωρίσει τα πάντα στη ζωή, αλλά

και μεγάλη αφέλεια στους κινδύνους που κρύβονται…

Tον “Πινοκιο” αυτόν, το θέατρο Μαριονέτας του Γκότση,

θα ζωντανέψει σε περιοδείες σε διάφορες πόλεις της

χώρας. Χειροποίητες μαριονέτες, φανταστικά κουστού-

μια, πλούσια σκηνικά, γέλιο και μηνύματα για παιδιά και

μεγάλους από το μοναδικό «Πινόκιο»

Στο ρόλο του Πινόκιο ακούγεται ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜ-

ΠΑΣΗΣ και του γρύλου ο ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Νίκος Γκότσης    ΣΤΙΧΟΙ: Λίλιαν

Τσέρτου    ΜΟΥΣΙΚΗ:  Ακης Φλωρεντής   ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:

Θανάσης Γκότσης    ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Παναγιώτα Μωυσιάδου  ΜΑΚΙΓΙΑΖ: Μίνα

Μαυρομάτη    ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Ειρήνη Γκότση    ΣΚΗΝΙΚΑ: Τάκης Αγραπιδάκης   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΡΙΟΝΕΤΩΝ: Νίκος & Θανάσης Γκότσης  

ΤΗΛ.: 210 9917470 – 6937 014316  -  E-mail: marionettetheater@gmail.com  Site:

www.marionette.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 2018

Σάββατο 16 Ιουλίου 8:00μ.μ.   ΓΕΡΑΚΑΣ, Κιν/Θέατρο  ΓΕΡΑΚΑΣ

Τετάρτη 18 Ιουλίου 9:00μ.μ.   ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Κιν/Θέατρο  ΟΡΦΕΑΣ

Τρίτη 24 Ιουλίου 9:00μ.μ.   ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, Κιν/Θέατρο  ΑΘΗΝΑΙΑ

Τετάρτη 25 Ιουλίου 7:45μ.μ.   ΣΑΡΩΝΙΔΑ, Κιν/Θέατρο  ΟΡΦΕΑΣ

Σάββατο 28 Ιουλίου 9:00μ.μ.   ΚΑΛΑΜΟΣ, Κιν/Θέατρο  ΓΟΡΓΟΝΑ

Δευτέρα 30 Ιουλίου 7:45μ.μ.   ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Κιν/Θέατρο  ΑΛΕΞ

Παρασκευή  24 Αυγούστου 8:00μ.μ.   ΚΕΡΑΤΕΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ (Κακιά Θάλασσα)

Σάββατο 25 Αυγούστου 7:45μ.μ.   ΛΑΓΟΝΗΣΙ, Κιν/Θέατρο  ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ

Δευτέρα 27 Αυγούστου 8:00μ.μ.   ΡΑΦΗΝΑ, Κιν/Θέατρο  ΑΕΛΛΩ

Τετάρτη 29 Αυγούστου 7:30μ.μ.   ΜΑΡΟΥΣΙ, Σινέ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 31 Αυγούστου 7:30μ.μ.   ΛΑΥΡΙΟ, Σινε «Τα χρόνια της αθωότητας»

Το πρόγραμμα συνεχώς ανανεώνεται. Ενημερωθείτε στη σελίδα μας: www.marionette.gr

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Γενικη Εισοδος: 7€ / Ανέργων, πολυτέκνων, ομαδικό: 5€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 6€ (Καταστήματα Public και στο TicketServices.gr)

«Night will Fall»

Το «Αρχείο Πολέμου» προσκαλεί το

Σάββατο 21 Ιουλίου και ώρα 19:30

στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Night
will Fall» (2014, 75΄)

Η ταινία θα προβληθεί στην αγγλική

γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα αγγλι-

κών υπότιτλων.

Tην ταινία θα προλογίσει ο συνεργά-

της του Αρχείου Πολέμου Νίκος Μη-

τρογιαννόπουλος.

Λίγα λόγια για την ταινία
H ταινία “Night will fall” (ελλ. τίτλος “Θα

πέσει η νύχτα”) είναι ένα ντοκιμαντέρ

ενός άλλου ντοκιμαντέρ, μια ταινία μέσα

σε μια άλλη ταινία. Όταν οι συμμαχικές

δυνάμεις απελευθέρωσαν τα ναζιστικά

στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα αποτρό-

παια ευρήματα αποτυπώθηκαν στον

φακό από κινηματογραφιστές, που υπη-

ρετούσαν τη θητεία τους, αποκαλύπτον-

τας για πρώτη φορά στον κόσμο τη

φρίκη όσων είχαν συμβεί εκεί. 

Ο σκηνοθέτης Sidney Bernstein, που υπη-

ρετούσε στο Υπουργείο Πληροφοριών,

συνεργαζόμενος με τον Alfred Hitchcock,

χρησιμοποίησε υλικό που είχαν γυρίσει

Βρετανοί, Σοβιετικοί και Αμερικανοί,

προκειμένου να κάνει μια ταινία που θα

αποδείκνυε τη φρίκη των ανείπωτων να-

ζιστικών θηριωδιών. Ωστόσο, και παρά

την αρχική υποστήριξη από τις κυβερνή-

σεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ, το φιλμ

«έμεινε στο ράφι» ή για την ακρίβεια πα-

ραχωρήθηκε στο Imperial War Museum.

Εντοπίστηκε εκ νέου στις αρχές του

1980, χάρη στον επιμελητή Kay Glad-

stone, ο οποίος πραγματοποίησε μια

πρώτη του προβολή, το 1984, στο εκπαι-

δευτικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου στο Βερολίνο με τίτλο «Μνήμη
των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης» σε

μια εκδοχή που ωστόσο δεν ήταν ολο-

κληρωμένη.

Το 2010 άρχισε εκ νέου η εργασία πάνω

στο υλικό με τρεις στόχους: ο πρώτος

ήταν να αποκατασταθεί και να ολοκλη-

ρωθεί, ώστε να είναι εφικτή η προβολή

του σε κινηματογράφους.

Ο δεύτερος αφορούσε την τήρηση των

αρχικών σκηνοθετικών οδηγιών όσο το

δυνατόν πιο πιστά και όπου αυτές δεν

ήταν σαφείς να δοθούν λύσεις κοντά στο

πνεύμα και τις δυνατότητες του κινημα-

τογράφου κατά την περίοδο 1945-1950.

Όσοι ενδιφέρονται να επικοινωνήσουν

τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοκ-

χνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου,

210-8676390, ή στο κινητό 69-

98088220, afreris@wararchivegr.org 

Μηθύμνης 36 Πλ. Αμερικής
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Eκθεση Ζωγραφικής 

στο Μαρκόπουλο

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.

"Μπικίνι και άλλες 
θαλασσινές Ιστορίες" 

της Ντόρας Παπαδημητρίου

Έκθεση στο ΠΕΣ Πολύτροπον, 
από 19 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 

υπό την Αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού

H Ντόρα Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε

αρχιτεκτονική στην Ecole Speciale d’ Architecture (Παρίσι 1981-

83) και στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πο-

λυτεχνείου (Αθήνα 1983-88). Το1987 Συμμετέχει στη Γ΄

Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου στη Βαρκελώνη.  

Από το 2002 έως σήμερα προΐσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας

του  Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθη-

νών και με την ιδιότητα της αυτή είναι και  υπεύθυνη για τα

έργα συντήρησης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.  

«Για τον Φιλάρετο…»

Συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος Αν-

τιδημάρχου και Φιλάρετου

Χατζηστεφάνου, 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

Βιβλιοπαρουσίαση

Οι εκδόσεις Κέδρος και ο “Κινητήραςε”

προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

“Πιροσκί” της Ελένης Σακελλαρίου - Πα-

ραδέλη, την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 8 μ.μ.

στο μικρό, υπαίθριο αμφιθέατρο, δίπλα

στην Πνευματική Εστία Βούλας, στο

Πάρκο Εθνικής Αντίστασης.

Θα μιλήσουν οι:

Τζίνη Τριανταφυλλίδου, ψυχολόγος και η

Γιούλη Χρονοπούλου, διδάκτωρ φιλολογίας,

σχολική σύμβουλος φιλολόγων.

Αποσπάστα θα διαβάσει ο Δημήτρης Αγο-

ράς, ηθοποιός.

Με την υποστήριξη της ομάδας γυναικών ΟΓΕ

του Δήμου Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης.

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2018 ξεκινά! Ένα καλοκαίρι

μεγάλων συναυλιών, ξεχωριστών κινηματογραφικών προ-

βολών και σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων, στην ανα-

καινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους

χώρους, φέρνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος

Γλυφάδας. 

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις 9 μ.μ.

και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αντί εισιτηρίου, ο

Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για

τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

«Το Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας είναι και φέτος εδώ!
Με πλούσιο πρόγραμμα που ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι
και πιστεύουμε θα καλύψει και τους πιο απαιτητικούς», δή-

λωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Κυριακή 15 | 07 - 3η Μαρίνα

«Μόλις Χώρισα», Κωμωδία των Βασίλη Μυριανθόπουλου

και Βαγγέλη Χατζηνικολάου. Πρωταγωνιστούν: Τζόυς

Ευείδη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κώστας Κάππας, Θω-

μαΐς Ανδρούτσου, Μαρία Κωνσταντάκη, Τριπόδης Χρήστος,

Ελίνα Μάλαμα. Τι μπορεί να συμβεί όταν συμπέσουν ένα

πάρτι γενεθλίων κι ένας χωρισμός; Οι ήρωες του έργου

«Μόλις χώρισα» διασκεδάζουν τη χαρά και τη λύπη τους,

στήνοντας το πάρτι της χρονιάς.

16 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τις Ευανθία Ρεμπούτσικα & Έλλη Πασπαλά
Μέσα από τη μουσική τους το κοινό θα έχει την ευκαιρία

να ακούσει παλιά και νέα κομμάτια του έντεχνου τραγου-

διού και να απολαύσει ένα μουσικό ταξίδι με μελωδίες που

συναντούν την Ανατολή και τη Δύση.

18 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τον Τόλη Βοσκόπουλο
Ο ανεπανάληπτος Έλληνας ερμηνευτής σε μία μοναδική

μουσική παράσταση με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. 

20 | 07 - 3η Μαρίνα

«Ένα αστείο κορίτσι» (Funny Girl)
(1968) Μιούζικαλ του Γουίλιαμ Γουάιλερ, με τους: Μπάρμ-

παρα Στρέιζαντ, Ομάρ Σαρίφ, Κέι Μέντφορντ. Βραβείο

Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α'

Γυναικείου Ρόλου σε Μουσική ή Κωμική Ταινία, Βραβείο

της Ένωσης Αμερικανών Σεναριογράφων

22 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους «Johny Vavouras & the Cadillacs»
O μοναδικός Johnny Vavouras και οι Cadillacs έρχονται για

να διασκεδάσουν το κοινό με ξέφρενες μελωδίες, όπως

κάνουν εδώ και 30 χρόνια. 

23 | 07 - 3η Μαρίνα

«Ο Δίας… ξαναγύρισε»
Σατιρική Κωμωδία του Άγγελου Μοσχονά. Πρωταγωνι-

στούν: Ελένη Φιλίνη, Χρήστος Φωτίδης, Σπύρος Μπιμπί-

λας, Γιώργος Καπετανάκος, Ντίνα Βούρτση, Τριαντάφυλλη

Μπουτεράκου. Η παράσταση διατρέχει αποτελεσματικά

την ιδιωτική, αλλά και τη δημόσια ζώνη. Πρόκειται για μια

παράσταση που συνδυάζει το μύθο και την αλήθεια.

24 | 07 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με την Κατερίνα Στανίση
Η και διαχρονική Κατερίνα Στανίση, θα ερμηνεύσει με το

δικό της, μοναδικό, τρόπο αγαπημένα τραγούδια που

έχουν τραγουδηθεί από όλους.

Ένα πλούσιο Φεστιβάλ αρχίζει στο Δήμο Γλυφάδας
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Δήμαρχος Σαρωνικού

«Πριν το τέλος της πρώτης μου θητείας,
θα έχω δρομολογήσει κοινώς αποδεκτή
και μόνιμη λύση στο πρόβλημα της αποχέ-
τευσης»

Το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Αντι-περιφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής κ. Π. Φιλίππου, σχετικά με την πα-

ρουσία του στη συζήτηση του Περιφερειακού Επιχει-

ρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων για τους

οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, αλλά και όσα ο ίδιος

αναφέρει σχετικά με την αποχέτευση του παραλιακού

μετώπου Σαρωνικού, αποδεικνύουν τρία πράγματα:

Πρώτον, παραδέχεται έμμεσα  ότι μέχρι προχθές αρ-

νιόταν. Δηλαδή ότι δεν υφίσταται επί της ουσίας η

λύση της Ψυττάλειας, όσον αφορά την αποχέτευση

του Δήμου Σαρωνικού. Η λύση αυτή μπορεί να είχε

τεθεί παλιότερα, αλλά σήμερα δεν υφίσταται και δεν

υπάρχει σε κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, ούτε της Πε-

ριφέρειας Αττικής, ούτε της ΕΥΔΑΠ, ούτε του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος. Αυτήν την πραγματικότητα, η

σημερινή Δημοτική Αρχή την είχε επισημάνει εξαρχής

στους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού, με ειλικρίνεια

και υπευθυνότητα, όταν την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι

προσπαθούσαν με ψέματα να παραπλανήσουν, για

ακόμη μια φορά, την τοπική μας κοινωνία ότι η λύση

αυτή υφίστατο. Όμως ο σοφός λαός πολύ σωστά λέει

ότι «το ψέμα έχει κοντά πόδια». Κι αυτό αποδείχθηκε.

Δεύτερον,  ότι ήταν ψευδή όλα όσα υποστήριζε «ως
πολίτης» για την Ψυττάλεια στο Δημοτικό Συμβούλιο

της 3ης Νοεμβρίου του 2017, παρουσία εκατοντάδων

συμπολιτών μας. 

Τρίτον, παραδέχεται δημόσια ότι προσπαθεί να επανα-

φέρει στη δημόσια συζήτηση μια «νεκρή λύση», αυτή

της Ψυττάλειας. Ελπίζουμε πραγματικά η εμμονή αυτή

να μην κοστίσει στους κατοίκους άλλη μια χαμένη δε-

καετία και να μη ζήσουμε με το «άγος» των βόθρων και

τα επόμενα χρόνια.

Με αφορμή τα όσα δήλωσε ο κ. Αντι-περιφερειάρχης,

ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης έκανε την

παρακάτω δήλωση: 

«Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού δεν μπο-

ρεί να παρακολουθεί τις παλινωδίες αυτών που διαχει-

ρίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια το ζήτημα της

αποχέτευσης, χωρίς να το επιλύσουν. Θα δώσω όλες

μου τις δυνάμεις ώστε ως το τέλος της πρώτης μου

θητείας, να έχει δρομολογηθεί μια κοινώς αποδεκτή

και μόνιμη λύση στο μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου

Σαρωνικού. Με ρεαλισμό και ειλικρίνεια θα πετύχουμε

εκεί που απέτυχαν όλοι οι προηγούμενοι». 

Γ. Σωφρόνης, δήμαρχος Σαρωνικού

Υλοποιήθηκε από την «Κοινωνική

Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής» η

πρώτη διανομή του Προγράμμα-

τος, που χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για

Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποιείται

από το Υπουργείο Εργασίας. Στην

Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής

Αττικής συμμετέχουν συνολικά 13

Δήμοι: Σαρωνικού (επικεφαλής

εταίρος), Αχαρνών, Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης, Διονύσου,

Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώ-

νος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Παινίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πι-

κερμίου, Σπάτων - Αρτέμιδος &

Ωρωπού.

Η πρώτη διανομή ολοκληρώθηκε

την Παρασκευή 29 Ιουνίου. Ο

αριθμός των ωφελούμενων

ανήλθε στους 14.900 και τα είδη

που διανεμήθηκαν στα πλαίσια

του προγράμματος ήταν είδη παν-

τοπωλείου, οπωρολαχανικά, βρε-

φικές τροφές, κοτόπουλο, κρέας

είδη προσωπικής υγιεινής για ενή-

λικες και παιδιά, καθώς και είδη οι-

κιακής καθαριότητας.

Η δεύτερη διανομή ξεκίνησε στις

11 Ιουλίου από τον Δήμο Σαρωνι-

κού και στη συνέχεια οι διανομές

θα συνεχιστούν έως τις 30 Ιουλίου

στους Δήμους Λαυρεωτικής, Μαρ-

κόπουλου, Διονύσου, Παλλήνης,

Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνα,

Σπάτων – Αρτέμιδος, Παιανίας,

Κρωπίας, Αχαρνών, Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης και Ωρωπού  

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος

Σωφρόνης, συντονιστής της Κοι-

νωνικής Σύμπραξης Ανατολικής

Αττικής, δήλωσε σχετικά: «Η βοή-
θεια μέσω του προγράμματος Επι-
σιτιστικής και Βασικής Υλικής

συνδρομής είναι το ελάχιστον που
μπορούμε να κάνουμε, για να στη-
ρίξουμε τους συνανθρώπους μας
που έχουν βρεθεί σε δύσκολη
θέση. Με τη μέχρι τώρα υλοποίηση

και τα αποτελέσματα της Α’ διανο-

μής επιβεβαιώνουμε ότι – παρά την

οικονομική τους “αποψίλωση” – οι

Δήμοι ήταν και θα είναι κοντά στον

πολίτη και τις ανάγκες του». 

Καταπολέμηση της φτώχειας στην Ανατ. Αττική
Με επιτυχία υλοποιήθηκε η πρώτη διανομή

Ημερίδα – τεχνική συνάντηση διοργά-

νωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενεργείας με τη συνεργασία της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ)

Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την υποστήριξη της

Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων την

Παρασκευή 6 Ιουλίου προκειμένου να

γίνει παρουσίαση  του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών

Λυμάτων για την Αττική. Στη συνάν-

τηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι του

Υπουργείου, της Περιφέρειας Αττι-

κής, των συναρμόδιων υπηρεσιών

καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

Στην παρουσίαση της πρότασης του

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχε-

δίου για την Αττική, έγινε ειδική ανα-

φορά στη διαχείριση των λυμάτων και

κυρίως στα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει η περιοχή της Ανατολικής

Αττικής. 

Ομιλητές στην ημερίδα στελέχη της

Επιτροπής Καθοδήγησης καθώς και

στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και αντιπεριφερειάρχες, ενώ παρα-

βρέθηκαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι,

εκπρόσωποι δήμων και τεχνικοί. 

Στην τοποθέτηση του ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου αρχικά δήλωσε ότι κρίνει

πως είναι αναγκαίος ο προγραμματι-

σμός του Περιφερειακού Επιχειρησια-

κού Σχεδίου, με τον οποίο

αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες που

υπάρχουν, και στη συνέχεια έθεσε το

θέμα της αποχέτευσης του παραλια-

κού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού

κάνοντας αναφορά στο ιστορικό της

υπόθεσης και στο μεγάλο πρόβλημα

που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας ότι

η αρχή της εγγύτητας που λέγεται ότι

πρέπει να επικρατήσει στον σχεδια-

σμό, τελικά ισχύει μόνο στην περί-

πτωση του παραλιακού μετώπου του

Σαρωνικού. 

Παράλληλα, τόνισε τον παραλογισμό

που παρατηρείται, περιοχές όπως ο

Γέρακας, η Παλλήνη, το Κίτσι Κορω-

πίου αλλά και ο Βαρνάβας, το Πολυ-

δένδρι, το Καπανδρίτι και άλλες

περιοχές της βόρειας Αττικής που

έχουν μέτωπο στον Ευβοϊκό, να συν-

δέονται με την Ψυτάλλεια και για το

παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού να

επιλέγεται η ακριβότερη λύση της δη-

μιουργίας ΚΕΛ παρά την αρχική (από

το 2012) έγκριση για σύνδεση με την

Ψυτάλλεια, που αποτελούσε μια πιο

οικονομική επιλογή. 

Κάλεσε δε όλους τους αρμόδιους φο-

ρείς να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα

που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστά-

τωση στην τοπική κοινωνία, και πρό-

τεινε άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη

με όλους τους εμπλεκομένους φορείς

προκειμένου να αποφασιστεί η πλέον

κατάλληλη λύση. 

Ημερίδα για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Σχέδιο υποδομών λυμάτων για την Αττική 
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Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής

των δύο νέων περιπολικών (4x4) από το Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης προς την Ελληνική Αστυνομία

για αποκλειστική χρήση από το Α.Τ. Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης στα όρια του Δήμου, τη Δευτέρα 9 Ιου-

λίου στο Δημαρχείο του Δήμου, στη Βούλα. Η τελετή

έγινε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστα-

σία του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, του Αρχηγού της

ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, του

Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Ανα-

γνωστάκη και πολλών ακόμα εκπροσώπων της Ελλη-

νικής Αστυνομίας και του Δήμου. Τα δύο περιπολικά

τύπου Suzuki Vitara αγοράστηκαν από τη Δήμο, μετά

από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

και χορηγήθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με μονα-

δική προϋπόθεση να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά

για περιπολίες εντός των ορίων του. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος στην τελετή, η περιοχή μας λόγω των κοινωνικών
και οικονομικών χαρακτηριστικών της χρίζει πολύ
καλής αστυνόμευσης. Για το λόγο αυτό ο Δήμος
οφείλει να υποστηρίζει την Ελληνική Αστυνομία, όχι
μόνο υλικά αλλά και ηθικά. 
Τέλος ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως ο Δήμος είναι

έτοιμος να δώσει λύσεις σε κτηριακές υποδομές ανα-

λαμβάνοντας πλήρως το κόστος, για την εγκατά-

σταση δύο ακόμα τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ στο Δήμο, εφ’

όσον η πολιτική και φυσική ηγεσία το επιθυμεί. 

Ο αν. Υπουργός Ν. Τόσκας, αφού ευχαρίστησε τον

Δήμαρχο για τη δωρεά των περιπολικών, πρόσθεσε,

«Η παρουσία μας σήμερα εδώ σηματοδοτεί τη στενή
συνεργασία της αστυνομίας με το δήμο. Συνεργασία
που είναι απαραίτητη και καθοριστική, όπως και των
πολιτών με την Αστυνομία. Πιστεύουμε στη στενή συ-
νεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και κράτους προς
όφελος των πολιτών. Θέλουμε την αστυνομία στην
υπηρεσία του πολίτη και αυτό μπορεί να πετύχει μόνο

με την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης». 
Ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ευχαρί-

στησε και από την πλευρά του τον Δήμαρχο «για την
επιβεβαίωση της εξαιρετικής συνεργασίας που έχετε
με τις διοικήσεις των Υπηρεσιών που αστυνομεύουν
την περιοχή ευθύνη σας». 

Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. επιφύλαξε και μία μικρή έκ-

πληξη για το Δήμαρχο, ανακοινώνοντας πως μετά

από τις σχετικές συζητήσεις που έχουν γίνει στο πα-

ρελθόν μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας, το Αστυνομικό

Τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενισχύεται με

δώδεκα νέους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς

εντός των ημερών με αποτέλεσμα, κατά την εκτίμηση

του Αρχηγού, να μη μειωθεί η αστυνομική παρουσία

στην πόλη λόγω των αδειών του καλοκαιριού. 

Τα οχήματα παρέλαβε εκ μέρους της Ελληνικής

Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομο-

τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Υποστρά-

τηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας,  ο οποίος μαζί με τον

Δήμαρχο υπέγραψαν το σχετικό συμφωνητικό. 

Παραδόθηκαν από το Δήμο 3Β, 

δύο νέα περιπολικά  για αποκλειστική χρήση από

το Α.Τ. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποχέτευση Δήμου Σαρωνικού

Αντιπαρερχόμενος τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση

του Δημάρχου Σαρωνικού και αφορούν στο πρόσωπό μου,

παρά το γεγονός ότι στο πρόσφατο δελτίο τύπου της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το θέμα της

αποχέτευσης, δεν υπήρξε καμία αναφορά στον Δήμο Σα-

ρωνικού πολλώ δε μάλλον στον Δήμαρχο Σαρωνικού προ-

σωπικά, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε ημερίδα

– τεχνική συνάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας με τη συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-

χείρισης (ΕΥΔ) Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕ-

ΡΑΑ και την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας

Λυμάτων για την παρουσίαση και συζήτηση του Περιφερει-

ακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων για τους

Οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, με έμφαση στην Αποχέτευση

της Ανατολικής Αττικής, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρό-

σωποι σχεδόν όλων των Δήμων της περιοχής με την απου-

σία ωστόσο του Δήμου Σαρωνικού.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκα και εγώ με την ιδιότητα του

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, παρουσιάζοντας

την κατάσταση σε όλη την Ανατολική Αττική, θέτοντας πα-

ράλληλα και το θέμα της αποχέτευσης του παραλιακού με-

τώπου του Δήμου Σαρω-

νικού και του αδιεξόδου

που έχει δημιουργηθεί.

Με την υπ’ αριθμ.

17511/16-1-2012 (συνε-

δρίαση 1061) ομόφωνη

απόφαση της ΕΥΔΑΠ, η

παραλιακή ζώνη του

Δήμου Σαρωνικού είχε

εγκριθεί να αποχετευτεί

στην Ψυτάλλεια μαζί με

την Παλλήνη. Επιπλέον

με τις υπ’ αριθμ. 119249

και 119250/10-5-2012

πράξεις, το έργο εντάχ-

θηκε για χρηματοδό-

τηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ (προϋπολογισμού περίπου 80.000.000

ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παλλήνη παρέμεινε ενταγμένη

στο προαναφερόμενο έργο και μόλις πρόσφατα (8-11-

2017) εγκρίθηκε να αποχετευτούν στην Ψυτάλλεια και οι-

κισμοί της Βόρειας Αττικής (Καπανδρίτι, Πολυδένδρι,

Βαρνάβας κλπ). Αντίθετα ο Δήμος Σαρωνικού απεντάχθηκε

από το έργο (το 2016) μετά την απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Σαρωνικού για ίδρυση ΚΕΛ στα Καλύβια. Από

τότε λόγω των έντονων αντιδράσεων και των δυναμικών

κινητοποιήσεων των κατοίκων η απόφαση για τη δημιουρ-

γία ΚΕΛ ανακλήθηκε και σήμερα το θέμα βρίσκεται σε πλή-

ρες αδιέξοδο.

Στην ημερίδα – τεχνική συνάντηση της περασμένης Παρα-

σκευής και ενώπιον εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Αττικής καθώς και

στελεχών της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, έθεσα ως πρώτη προτεραιότητα την επα-

ναφορά σε ισχύ της απόφασης ένταξης της ΕΥΔΑΠ (2012)

που αποτελεί και την οικονομικότερη και άμεσα υλοποι-

ήσιμη λύση όπως εξάλλου έγινε και με τους άλλους Δή-

μους της Αττικής που προαναφέραμε.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποχέτευ-

σης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού που

αυτή τη στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα και έχει προκα-

λέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, πρότεινα

τη σύγκληση σύσκεψης τις αμέσως επόμενες ημέρες με

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποφασιστεί η

βέλτιστη δυνατή λύση.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: τα μεγάλα

προβλήματα δεν λύνονται με την απουσία, με υβριστικούς

χαρακτηρισμούς, μυστικές συνεδριάσεις και μεγαλόστομες

εξαγγελίες αλλά με διαφάνεια, ανοιχτές διαδικασίες, συ-

ζήτηση, συνεργασία, διεκδίκηση και κυρίως με την αποδοχή

και συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της προ-

σπάθειας για εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης, είμαι

πρόθυμος να βοηθήσω από τη θέση που βρίσκομαι εάν μου

ζητηθεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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Κατατέθηκαν Υπουργικές Τροπολο-

γίες του Υπουργείου Εσωτερικών,

στην κοινοβουλευτική Διαρκή Επι-

τροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας

Τάξης και Δικαιοσύνης που προβλέ-

πουν την διαίρεση της εκλογικής πε-

ριφέρειας Β΄Αθήνας και της

εκλογικής περιφέρειας Αττικής.

Η εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών
είναι μία από τις πέντε εκλογικές πε-
ριφέρειες του νομού Αττικής και μία
από τις δύο στις οποίες διαιρείται η
Αθήνα. Με περίπου 1.500.000 δημότες
είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέ-
ρεια της Ελλάδας. Είναι η μεγαλύτερη
εκλογική περιφέρεια της Ευρώπης. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του

Υπουργείου, η διαίρεση της επικράτειας

σε εκλογικές περιφέρειες είναι ένας

από τους καθοριστικότερους πυλώνες

κάθε εκλογικού συστήματος, καθώς

συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της τοπι-

κότητας και της εγγύτητας των πολιτών

προς τους αιρετούς αντιπροσώπους

τους, ώστε να είναι ουσιαστική η επικοι-

νωνία, αλλά και ο κοινωνικός έλεγχος

και η λογοδοσία των εκλεγμένων.

Οι πολύ μεγάλες πληθυσμιακά εκλογι-

κές περιφέρειες φαλκιδεύουν, αντικει-

μενικά, τον ανωτέρω στόχο, ενώ

παράλληλα ευνοούν την εξάρτηση αιρε-

τών και υποψηφίων από μεγάλα οικονο-

μικά συμφέροντα και μηχανισμούς κινη-

τοποίησης και πίεσης, καθώς στις περι-

πτώσεις αυτές ο εκλογικός

ανταγωνισμός διεξάγεται σε μεγάλο

βαθμό μέσω των ΜΜΕ και της διαφήμι-

σης.

Mε την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθ-

μισης διαιρούνται οι πολύ μεγάλες

εκλογικές περιφέρειες της Β’ Αθηνών

και της Ανατ. Αττικής, προκειμένου να

ενισχυθεί η τοπική εκπροσώπηση και η

διαφάνεια στον πολιτικό ανταγωνι-

σμό.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, διαιρεί τη Β’
Αθηνών σε τρεις τομείς: Βόρειο,  Δυ-
τικό και Νότιο τομέα, όπως σημειώνε-
ται παρακάτω:
ββ) Β1’ Εκλογική Περιφέρεια Βόρειου

Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από

τους Δήμους Αγ. Παρασκευής, Αμα-

ρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρα-

κλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης  -

Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας,

Παπάγου - Χολαργού, Πεντέλης, Φιλα-

δέλφειας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης-Ψυ-

χικού και Χαλανδρίου,

γγ) Β2’ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού

Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από

τους Δήμους Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναρ-

γύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου,

Περιστερίου, Πετρούπολης, και Χαϊ-

δαρίου,

δδ) Β3’ Εκλογική Περιφέρεια Νότιου

Τομέα Αθηνών, Αγ. Δημητρίου, Αλί-

μου, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης -

Υμηττού, Ελληνικού - Αργυρούπολης,

Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής,

Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν.

Σμύρνης και Π. Φαλήρου,

σ.σ. Η Ανατ. Αττική, που πραγματικά
είναι αχανής, περιλαμβάνει μία τερά-
στια γεωγραφικά περιοχή από τα
νότια (Βούλα) μέχρι τα Μέγαρα και
τον Ασπρόπυργο θεωρούμε ότι ήταν
απολύτως αναγκαίο να διαιρεθεί. Και
η διαίρεση που προτείνεται είναι:

ζζ) Α’ Εκλογική Περιφέρεια Ανατολι-

κής Αττικής, που αποτελείται από τους

Δήμους Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας,

Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπού-

λου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης,

Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπά-

των-Αρτέμιδος και Ωρωπού,

ηη) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικής

Αττικής, που αποτελείται από τους Δή-

μους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάν-

δρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής.

Η ισχύς του άρθρου αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως και από τις αμέσως

επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές,

οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν.

Το νσ ‘Κλεισθένης 1’ 

και τα θεσμικά ‘παράδοξα’

της κατάργησης 

του Συμπαραστάτη 

Το νομοσχέδιο ‘Κλεισθένης 1’ όπως τελικά κατατέθηκε στη

Βουλή, καταργεί το θεσμό του τοπικού διαμεσολαβητή, δη-

λαδή  του Συμπαραστάτη του Δημότη / Πολίτη και της Επιχεί-

ρησης  όπως αυτός καθιερώθηκε με το νόμο 3852/2010

''Καλλικράτης''.

Στη θέση του προτείνει τη δημιουργία ενός (ακόμα) κεντρικού

μηχανισμού ελέγχου των υπηρεσιών της  Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης  α΄και β' βαθμού, με την ονομασία  'κατ' επίφαση' Δημοτι-

κού διαμεσολαβητή, ενός για όλους τους δήμους που ανήκουν

στον ίδιο  Νομό, ενός για όλους τους Δήμους ανά περιφερει-

ακή ενότητα στην Αττική και Περιφεριακού Διαμεσολαβητή για

τις Περιφέρειες.

Η κατάργηση δε αυτή βαφτίστηκε (αυθαίρετα) από τους ειση-

γητές του νομοσχεδίου ως αναβάθμιση.... και έτσι άνοιξε ο

χορός μιας σειράς από παραδοξότητες για να δικαιολογηθεί:

1ο Παράδοξο: O Συμπαραστάτης εκλέγεται με τα 2/3 του δη-

μοτικού συμβουλίου κάθε δήμου που θέλει να έχει τοπικό δια-

μεσολαβητή και ο πληθυσμός του υπερβαίνει τις 20.000

κατοίκους. (162 δήμοι μπορούν σήμερα να εκλέξουν Συμπα-

ραστάτη).

Χρειάζεται δηλαδή για την εκλογή του η συνεργασία μεταξύ των

δημοτικών παρατάξεων μιας και δεν αρκεί η στήριξη της Δημοτι-

κής πλειοψηφίας. Το φυσιολογικό λοιπόν θα ήταν ένα νομοσχέδιο

που προτείνει Δημοτικά Συμβούλια, που έχουν εκλεγεί με απλή

αναλογική δηλ. Δημοτικά Συμβούλια συνεργασίας, να στηρίζει

έναν τέτοιο θεσμό... ΚΙ ΟΜΩΣ τον ΚΑΤΑΡΓΕΙ!

2ο Παράδοξο: Ενώ τον ονομάζει δημοτικό διαμεσολαβητή, δεν

εκλέγεται από δημοτικό συμβούλιο και δεν αφορά έναν δήμο.

(50 στους ''Νομούς'' & 8 στην Αττική). 

Θα εκλέγεται από εκλεκτορικό σώμα που θα αποτελούν οι εκ-

πρόσωποι των δήμων στις Π.Ε.Δ.  και τα προεδρεία των δημο-

τικών συμβουλίων όλων των δήμων του νομού ή της

Περιφερειακής ενότητας για την Αττική. ΕΝΑΣ για όλους τους

δήμους και με απλή πλειοψηφία μάλιστα....

3ο Παράδοξο: Θεωρεί την μέχρι τώρα πορεία του θεσμού ως

μη γενόμενη και άνευ σημασίας διαγράφοντας ακόμα και την

ονομασία  Συμπαραστάτης  κι ας έχει αναγνωριστεί πανευρω-

παϊκά από το 2012 και όπου υπάρχει ανάλογος θεσμός  'Om-

budsman' ως ισότιμος!

Αγνοεί επιδεικτικά έως προσβλητικά την καταξίωση του θε-

σμού στις τοπικές κοινωνίες, που έκανε γνωστή τη διαδικασία

διαμεσολάβησης για την επίλυση προβλημάτων με τις υπηρε-

σίες των Δήμων και των Περιφερειών, προσδίδοντας την απα-

ραίτητη θεσμική θωράκιση.

Άλλη μια παραδοχή ότι αυτό που προτείνεται ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Om-

budsman: διαμεσολαβητής.

4ο Παράδοξο: Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικό

Συμβούλιο Διαμεσολαβητών με τον Υπουργό Εσωτερικών

ως...πρόεδρο!

5ο Παράδοξο: Υποτίθεται πως η  νομοθετική αυτή παρέμβαση

έχει εκτός των άλλων, στόχο την διευκόλυνση στην πρόσβαση

όλων των δημοτών στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, όμως

αρκεί μια απλή ματιά στο χάρτη για να καταλάβεις, πως αυτό

που επιδιώκεται είναι ακριβώς το αντίθετο! Παραδείγματος

χάρη η περιφερειακή ενότητα Αν. Αττικής  ο ΕΝΑΣ Διαμεσο-

λαβητής θα είναι υπεύθυνος για τα προβλήματα που συναν-

τούν οι πολίτες και θα πρέπει να προστρέξει για διαβούλευση

με τις υπηρεσίες των 13 δήμων που την αποτελούν.

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, όσο καλή πρόθεση να έχει

κάποιος να υπηρετήσει την ιδέα της διαμεσολάβησης, αυτό

είναι πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟ!

..παράδοξο,παράδοξο, παράδοξο...!

Θα μπορούσε ο κατάλογος να καλύψει σελίδες και πάλι ...τι

να πρώτο αναφέρουμε, τα προαπαιτούμενα για την υποψηφιό-

τητα, μόνο κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ τριών ειδικοτήτων και με 5η

προϋπηρεσία, το επαγγελματικό ασυμβίβαστο για την 5η διάρ-

κεια της θητείας, συνέπεια της υπέρογκης αντιμισθίας.... , είναι

χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής δεν θα μπο-

ρούσε να υποβάλει καν υποψηφιότητα!

Τόσα και τόσα άλλα που απομακρύνουν τον προτεινόμενο ως

‘’διαμεσολαβητή’’ από τον πολίτη που πρέπει να εκπροσωπεί

στη διαβούλευση  και προετοιμάζουν έναν ακόμα δημοσιοϋ-

παλληλικό δύσκαμπτο γραφειοκρατικό ελεγκτικό μηχανισμό 

Το Δίκτυο Δημοτικών κ Περιφερειακών Συμπαραστατών, είχε

έγκαιρα επισημάνει όλα αυτά τα 'παράδοξα'  με σειρά υπομνη-

μάτων στο ΥΠΕΣ, δυστυχώς αγνοηθήκαμε.

Έστω και τώρα μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές,

να αποτραπεί η κατάργηση  του τοπικού διαμεσολαβητή - Συμ-

παραστάτη του Δημότη /Πολίτη και της Επιχείρησης, ως Δί-

κτυο είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε, έχοντας την εμπειρία

των οχτώ χρόνων λειτουργίας του θεσμού.

Ευάγγελος Μιχάλης
Πρόεδρος του Δικτύου Δημοτικών κ Περιφερειακών Συμπαραστατών

Σ.τ.Δ.Ε. Δήμου Σαρωνικού

Μοιράζονται οι εκλογικές περιφέρειες 

Β’ Αθήνας και Ανατ. Αττικής

Απλή αναλογική, 4ετή θητεία, 

αποσύνδεση των δημοτικών 

από τις  ευρωπαϊκές εκλογές  

ζητούν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Τροπολογία κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 10

Ιουλίου 2018, για την διεξαγωγή των δημοτικών και περι-

φερειακών εκλογών στις 19 Μαίου του 2019 και όχι στις

13 Οκτωβρίου του 2019 όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1, που συζητείται στη Βουλή.

Οπως σημειώνεται στην  Αιτιολογική Έκθεση που κατατέ-

θηκε, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου διαμορφώνονται

όροι δημοκρατικότερης συγκρότησης και λειτουργίας των

αυτοδιοικητικών θεσμών και αναλογικότερης εκπροσώπη-

σης του εκλογικού σώματος, των αυτοδιοικητικών δυνά-

μεων και των τοπικών κοινωνιών στους οργανισμούς και

των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα διευρύ-

νεται η συμμετοχή και ο κοινωνικός έλεγχος σε όλα τα

επίπεδα της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά την εκλογή των δη-

μοτικών και περιφερειακών αρχών προτείνεται, μεταξύ

άλλων, η καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της

απλής αναλογικής, η επαναφορά της δημοτικής – περι-

φερειακής περιόδου στα τέσσερα (4) έτη, η αποσύνδεση

της εκλογής των δημοτικών – περιφερειακών αρχών από

την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή

των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλπ.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Στέφος Ιωάννης, Αντωνίου Χρήστος, Αραχωβίτης Σταύ-

ρος, Βέττας Δημήτριος, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Θρα-

ψανιώτης Εμμανουήλ, Κασιμάτη Νίνα, Καστόρης

Αστέριος, Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα, Μεϊκό-

πουλος Αλέξανδρος, Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Μορφί-

δης Κωνσταντίνος, Παπαφιλίππου Γεώργιος, Ριζούλης

Ανδρέας, Τσίρκας Βασίλειος και Τσόγκας Γεώργιος.

σ.σ. Μόλις σήμερα Παρασκευή, ψηφίστηκαν από τη Βουλή.
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Κάθε χρόνο μια ομάδα,  αποτελούμενη από 130 - 150

περίπου άτομα, τα οποία έχουν επιρροή σε πολιτικά

δρώμενα, καθώς και σε μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις

και τράπεζες, συναντιούνται  ανεπίσημα και συνεδριά-

ζουν σε πολυτελή ξενοδοχεία της Ευρώπης, της Αμε-

ρικής ή του Καναδά, και η συμμετοχή γίνεται μόνο

κατόπιν  ειδικής πρόσκλησης και μέσα σε απόλυτη μυ-

στικότητα!!

Η πρώτη συνδιάσκεψη αυτής της ελίτ ομάδας,  έγινε

για πρώτη φορά στο ξενοδοχείο Μπίλντερμπεργκ, στο

Οοσστερμπέκκ της Ολλανδίας,  στις 29 Μαϊου του1954,

και από το όνομα του ξενοδοχείου πήρε το όνομά της,

η συγκεκριμένη ομάδα!

Η τότε επικρατούσα τάση του αντιαμερικανισμού,  στην

Δυτική Ευρώπη, ανησύχησε μερικά ισχυρά άτομα,  που

ενδιαφέρονταν γι’ αυτό το θέμα.

Στην αρχή ξεκίνησε σαν μια ιδέα,  που σκοπό θα είχε

την αντιμετώπιση του αντιαμερικανισμού,  ενώ με την

πρωτοβουλία του Γιόζεφ Ρέτινγκερ, έγινε η πρώτη διά-

σκεψη μεταξύ των ηγετών της, που ανήκαν σε  ευρω-

παϊκές χώρες και στις χώρες των  Ηνωμένων

Πολιτειών και θα έπρεπε να προωθήσουν την κατα-

νόηση μεταξύ των πολιτισμών των Ηνωμένων Πολι-

τειών της Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης!!

Περίπου 18 έθνη λαμβάνουν μέρος στη λέσχη Μπίλν-

τερμπεργκ και δύο μέλη από κάθε έθνος λαμβάνει

μέρος στην συνδιάσκεψη!!

Εκτός από τον πρόεδρο λαμβάνουν μέρος ο επίτιμος

γενικός γραμματέας και τα μέλη της ομάδας, τα οποία

όταν λάβουν μέρος σε μια συγκέντρωση,  δέχονται τα

επόμενα χρόνια τις ετήσιες εκθέσεις των συνεδρίων!!

Υπάρχει και κάποια ομάδα στην επιτροπή, που παίζει το

ρόλο μιας  ξεχωριστής συμβουλευτικής  ομάδας!!

Από το 1960 η λέσχη είχε μόνιμο γραμματέα της τον

Ολλανδό οικονομολόγο  Έρνστ βαν ντερ Μπόϊγκελ και

μετά τον θάνατό του συνέχισε τα καθήκοντα τού προ-

έδρου ο Πρίγκιπας Βερνάρδος  μέχρι το 1976!

Η οργανωτική επιτροπή συνεδριάζει συνήθως δύο

φορές το χρόνο για να σχεδιάσει προγράμματα και να

συζητήσουν την λίστα των συμμετεχόντων!!

Στις  συνεδριάσεις  της λέσχης υπάρχει μία μυστικό-

τητα και γι’ αυτό το λόγο επικρατεί η άποψη ότι  γίνον-

ται μεγάλες  συνωμοσίες!!!

Οι πληροφορίες  που έχει ο έξω κόσμος είναι ελάχιστες

και προέρχονται από ορισμένα μέλη της ομάδας, που

ισχυρίζονται ότι η λέσχη αποτελείται από άτομα πολύ

σημαντικά που εκπροσωπούν ορισμένες επιχειρήσεις

και πολιτικούς, που σκοπό έχουν την δική τους επιρροή

πάνω σε κοινά τους συμφέροντα!!

Πολλοί ερευνούν τις δραστηριότητες της Λέσχης ή

ομάδας Μπίλντερμπεργκ και υποστηρίζουν ότι πρόκει-

ται για μια σκοτεινή παγκόσμια διακυβέρνηση!!

Κάποιες ανεξακρίβωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η

λέσχη αποτελείται από τρεις κύκλους!!

― Ο εξωτερικός κύκλος περιλαμβάνει το 80% όσων

συμμετέχουν στις συσκέψεις και αυτά τα μέλη γνωρί-

ζουν μόνο ένα μέρος της στρατηγικής τής λέσχης και

του πραγματικού σκοπού της οργάνωσης!!

― Ο δεύτερος κύκλος είναι περισσότερο κλειστός και

αποτελείται από  35 περίπου άτομα τα οποία πρέπει να

ανήκουν σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς και αυτοί ίσως

γνωρίζουν το μεγαλύτερο μέρος των σκοπών της λέ-

σχης!!

― Ο τρίτος κύκλος της εν λόγω λέσχης είναι ο πιο κεν-

τρικός και περιλαμβάνει περίπου 10 άτομα, τα οποία

γνωρίζουν τον πραγματικό σκοπό της λέσχης!!

Όπως κάθε τι που είναι συνυφασμένο με οτιδήποτε μυ-

στικό, δίνει τροφή στη δημιουργία πολλών παραμυθιών,

γιατί αυτά τα θέματα κεντρίζουν την φαντασία ή την πε-

ριέργεια πολλών και γίνονται στόχοι για ιδιόρρυθμες

και περίεργες ιστορίες, οι οποίες έχουν επιρροή σε με-

γάλο αριθμό ατόμων και αν χρησιμοποιηθούν για την

συγγραφή βιβλίων η ύλη τους είναι πολλή εμπορεύσιμη.

Έτσι και η λέσχη Μπίλντερμπεργκ έχει κατά καιρούς

απασχολήσει πολλούς σεναριογράφους  και  έτσι ανα-

μειγνύεται το ψέμα και η  φαντασίωση,  με την αλήθεια

και την πραγματικότητα και αφήνει πολλούς να κάνουν

τις δικές τους προσωπικές εκτιμήσεις, χωρίς να μπο-

ρούν να αποδείξουν την σωστή και πραγματική αιτία

που γίνονται οι ετήσιες και ανεπίσημες συγκεντρώσεις

της Λέσχης!!!

Κυκλοφορεί η φήμη ότι σ’ αυτές τις συναντήσεις, παίρ-

νουν μέρος και Έλληνες που κατέχουν  υψηλά αξιώ-

ματα στην πολιτική,  στην οικονομική  ζωή του τόπου,

στο χώρο των ΜΜΕ και αλλού, όπως πρωθυπουργοί,

βουλευτές, υπουργοί, εφοπλιστές και ισχυροί επιχειρη-

ματίες της χώρας, οι οποίοι έχουν δώσει το παρών σε

συνεδριάσεις της Λέσχης, σύμφωνα με σχόλια που επι-

κρατούν και θέλουν να έχουν μια  μορφή ενημέρωσης!!

Επίσης έχει αφεθεί να διαρρεύσει  και μία διαφορετική

πληροφορία σχετικά με τις αποφάσεις  της Λέσχης,

κατά τις οποίες  δεν θα λαμβάνουν πλέον μέρος Έλλη-

νες,  οι οποίοι θα συνδιασκέπτονται μαζί με τα άλλα

μέλη της Λέσχης!!

Αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε το παρελθόν της ιστορίας,

θα παρατηρήσουμε ότι πάντοτε υπήρχαν διάφορες μυ-

στικές οργανώσεις, τέτοιου ή παρόμοιου τύπου,  που

ίσως είχαν τόση δύναμη, που θα μπορούσαν να διοική-

σουν τον κόσμο σε κάθε καμπή των παγκοσμίων γεγο-

νότων.  Και  σε κάποιους ισχυρισμούς θα μπορούσαν να

ήταν αυτές οι παγκόσμιες μυστικές αδελφότητες ή λέ-

σχες ή ομάδες ή όπως ονομάζονται, αποτελούμενες

από το αριθμό της μιας δεκάδας και από αυτές οι περισ-

σότερες είχαν ιδρυθεί  στην Αμερική, η οποία αποτελεί

την κυψέλη πολλών λαών που ζυμώθηκαν και δημιούρ-

γησαν φαινομενικά ένα έθνος!!

Αν αναφερθούμε ακόμα πιο πίσω στην εποχή  της αδελ-

φότητας των Πυθαγορείων,  θα μπορούσαμε να παραλ-

ληλίσουμε  την οργάνωση και τη δομή της Λέσχης

Μπίλντερμπεργκ, και  τη δράση τη,  με τις μετέπειτα

αδελφότητες και θα βγάλουμε το συμπέρασμα ότι σε

κάθε ανθρώπινο δημιούργημα τον πρώτο και καθορι-

στικό ρόλο θα έχει οτιδήποτε είναι συνυφασμένο με το

κορυφαίο και αθάνατο ελληνικό πνεύμα το οποίο αντι-

γράφεται από αδαείς, οι οποίοι συνήθως γίνονται επι-

κίνδυνοι για την ύπαρξη, ευημερία και δημιουργικότητα

της ανθρωπότητας, γιατί τις περισσότερες φορές σχε-

τίζονται με ολέθριες και καταστροφικές καταστάσεις,

που αφορούν  ολόκληρο το πλανήτη μας, αφού στηρί-

ζονται στα προσωπικά τους συμφέροντα που απορρέ-

ουν από την κορυφαία δόξα με την απόλυτη κυριαρχία

τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης

μέσα από τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο!!!

Άλλωστε γνωρίζουμε  το απόφθεγμα που λέει:  ότι λάμ-
πει δεν είναι χρυσός!!!
Στην αξιολόγηση του καθενός επαφίενται οι λιγοστές

αυτές ενημερωτικές πληροφορίες, σχετικά με την

Λέσχη Μπίλντερμπεργκ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πολύπαθη η Σάμος!!!

Οσο κι αν ακούγεται άσχημο, είναι μια πραγματικό-

τητα. Η Σάμος προφανώς προετοιμάζεται  να είναι ο

πρώτος προορισμός των προσφύγων που είχαν φθά-

σει στη Γερμανία και “επιστρέφονται” στην Ελλάδα

από τους Γερμανούς.

Οι προσωρινές δομές, προφανώς, γίνονται μόνιμες.

Με τη χώρα μας να  υποχωρεί στις απαιτήσεις των

βορειοευρωπαίων, δέχεται να γίνει ένα απέραντο

γκέτο.

για ανθρώπους ταλαίπωρους, κατατρεγμένους, κυνη-

γημένους από τους πολέμους που στήνουν κάποιοι

για να πλουτίζουν από τα όπλα και την ανοικοδό-

μηση, αδιαφορώντας για τους λαούς.

Και εκεί που άρχιζε να στήνεται στα πόδια της η

Σάμος, από την τρίχρονη προσφυγική εισροή, θα βυ-

θιστεί άλλη μια φορά στο ...χάος.

Στην άλλη όψη του νομίσματος ο Αυστριακός Υπουρ-

γός Εσωτερικών Χέρμπερτ Κικλ, σε συνέντευξή του

στην αυστριακή εφημερίδα Oesterreich, δήλωσε ότι η

χώρα του δεν πρόκειται να δεχθεί πίσω κανέναν πρό-

σφυγα για τον οποίο δεν είναι αρμόδια, "τελεία και

παύλα" Και ότι δεν πρόκειται να υπογράψει "ούτε σε
εκατό χρόνια, μία συμφωνία που θα είναι σε βάρος
της Αυστρίας".

“Τραμπούκοι και φασίστες...”

Τραμπούκοι και φασίστες λοιπόν οι πολίτες που διαμαρ-

τύρονται για το όνομα της Μακεδονίας, για τη συμφω-

νία των Πρεσπών; ήταν το απόσταγμα της απάντησης

του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φίλη στην τηλεόραση του

ΣΚΑΙ 10/7/18.

«Τα προηγούμενα συλλαλητήρια τα είδατε; Ήταν ομά-

δες τραμπούκων φανατισμένων οι οποίοι δεν έχουν

καμμιά σχέση με την εύλογη ανησυχία μεγάλης κατη-

γορίας συμπολιτών μας, οι οποίοι λειτουργούν ως θύ-

λακες παρακρατικοί και δεν έχουν κανένα ντέρτι για το

εθνικό πρόβλημα», είπε συγκεκριμένα.

Και εμείς ρωτάμε: 

Τα συλλαλητήρια στην πλατεία Συντάγματος, που

ήμουν κι εγώ εκεί, ήταν τραμπούκοι και φασίστες; γιατί

ήταν πολλοί σαν τον Φίλη εκεί...

Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προγραμματίζει για το καλο
καίρι του 2018 σειρά εκθέσεων σύγχρονης τέχνης που θα παρου
σιαστούν σε μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές αρμοδιότητάς
της. Οι εκθέσεις σχεδιάζονται στο πλαίσιο της επιδίωξης της Εφο
ρείας να συνδιαλεχθεί με διαφορετικές ομάδες κοινού και να προ
σελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στους μουσειακούς
χώρους της. Στον σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερα αυ
ξημένη τουριστική κίνηση των νησιών των Κυκλάδων την καλο
καιρινή περίοδο αλλά και η ανάγκη ανανέωσης του εκθεσιακού
περιεχομένου  των μουσειακών υποδομών ώστε να ανανεώνει το
ενδιαφέρον και την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας. 
Όλες οι προγραμματιζόμενες εκθέσεις αποτελούν διοργανώσεις
της Εφορείας σε συνεργασία με μεμονωμένους καλλιτέχνες και
πολιτιστικούς οργανισμούς και θα περιλαμβάνουν εικαστικά έργα
που στην πλειονότητά τους έχουν δημιουργηθεί για τους συγκε
κριμένους χώρους. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εκθέσεις σύγχρονης
τέχνης  εμπνευσμένες στο σύνολό τους από το πλούσιο αρχαι
ολογικό παρελθόν των Κυκλάδων – θα αναπτυχθούν στα παρα
κάτω μουσεία: Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, Αρχαιολογική
Συλλογή Κουφονησίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου, Αρχαι
ολογική Συλλογή Σαγκρίου Νάξου και Πύργος Crispi (Γλέζου)
Νάξου. Υπογραμμίζεται ότι όλες οι εκθέσεις είναι επισκέψιμες
χωρίς επιπλέον αντίτιμο για τους επισκέπτες, πέραν του καθορι
σμένου εισιτηρίου του μουσείου.
Το σύνολο των περιοδικών εκθέσεων έχει ενταχθεί στις εκδηλώ
σεις τους Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Α. Αρχαιολογική Συλλογή Κουφονησίου
Αστερισμοί στο χώμα: ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης
(διάρκεια έκθεσης: 20 Ιουνίου  2 Σεπτεμβρίου)
Η έκθεση σύγχρονης τέχνης Αστερισμοί στο χώμα, προϊόν συνέρ
γειας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με τον Οργανισμό
ΝΕΟΝ, αποτελεί μια δράση με ιδιαίτερους συμβολισμούς για την
τοπική κοινότητα και το σημαντικό αρχαιολογικό κεφάλαιο της πε
ριοχής. Το σύμπλεγμα των νησιών που απαρτίζεται από το Άνω
και Κάτω Κουφονήσι, την Κέρο, το Δασκαλιό και το Αντικέρι, φέρει
μια σημαίνουσα αύρα για τη θεώρηση που έχουμε διαμορφώσει
για τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό. Αυτή η ένταση της αρχαιολο
γικής παρακαταθήκης έχει διαμορφώσει σαφή ίχνη στη συλλογική

μνήμη της κοινότητας του Άνω Κουφονησίου.  
Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα εικαστικά, γλυπτά, μικρές εγ
καταστάσεις, ηχητικά, από εννέα καλλιτέχνες: Βαγγέλης Βλάχος,
Hypercomf, Θάλεια Ιωαννίδου, Κωνσταντίνος Κωτσής, Theo Mi
chael, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Βασίλης Παπαγεωργίου, Κώστας
Ρουσσάκης και Κώστας Σαχπάζης.
Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται το φιλμ Triumph Over Time του
αρχαιολόγου Oscar Broneer, γυρισμένο το 1947 για την Αμερικα
νική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

B. Πύργος Crispi (Γλέζου), Χώρα Νάξου – (l)imited souls: in situ
εγκατάσταση του Ιωάννη Μιχαλούδη
(διάρκεια έκθεσης: 30 Ιουνίου30 Σεπτεμβρίου)
O Ιωάννης Μιχαλούδης είναι εικαστικός, ερευνητής και πανεπι
στημιακός, αναγνωρισμένος διεθνώς ως ένας από τους πρωτοπό
ρους της διεπιστημονικής κατεύθυνσης «Τέχνη και Επιστήμη».
Είναι ο πρώτος που ερεύνησε και χρησιμοποίησε στην εικαστική
παραγωγή το νανοϋλικό της NASA silica aerogel (αερογέλη του
πυριτίου). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε όλο
τον κόσμο ενώ το 2006 εξέθεσε έργα του στο Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης με επιμελήτρια την Κατερίνα Κοσκινά, διευθύντρια του
ΕΜΣΤ. 

Γ. Αρχαιολογική Συλλογή Σαγκρίου, Γύρουλας Νάξου – Ο Στάχυς
της Δήμητρας: έκθεση γλυπτικής της Όλγας Πλαστήρα: (διάρκεια
έκθεσης: 3 Ιουλίου  24 Σεπτεμβρίου)
Δ. Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου – Μy sons, too young then:

έκθεση και performance του
HOPEn(διάρκεια έκθεσης: 20
Ιουλίου30 Σεπτεμβρίου)
O HOPE αποτελεί έναν σύγ
χρονο δημιουργό που ανδρώ
θηκε εκτός της τυπικής
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
βρίσκοντας την αφετηρία της
εικαστικής του διατύπωσης ως
street artist. Ωστόσο, ήδη από
τη γένεση της καλλιτεχνικής του
γλώσσας η αρχαιότητα αποτέ
λεσε θεμελιακό άξονα στην έκ
φρασή του. 

Ε. Αρχαιολογικό Μουσείο
Μήλου  Cultural Memory:
ομαδική έκθεση σύγχρονης τέ
χνης
(διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουλίου
30 Σεπτεμβρίου)
Δέκα σύγχρονοι Έλληνες καλλι
τέχνες καλούνται να παράγουν
το αποτύπωμα της μνήμης
μέσα από τη δημιουργία πρω
τότυπων έργων, εμπνευσμένοι
από αρχαία αντικείμενα του

παρελθόντος της Μήλου και την ιστορία τους. 

Eπενδύσεις ύψους 250 εκατομμυρίων από τους επενδυτές

της H εταιρεία Hellenic Seaplanes προωθεί με επένδυση

ύψους 250 εκατομμυρίων, τη δημιουργία  δικτύου υδατο-

δρομίων, μεταξύ των οποίων και ενός  μητροπολιτικού υδα-

τοδρομίου στην Αττική… με ενδιαφέρον για το λιμάνι της

Ελευσίνας    

Την διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης του Υδατοδρο-

μίου ανάλαβε η Hellenic Seaplanes  μετά την επιτυχή αξιο-

λόγηση της από την επιτροπή του Οργανισμού Λιμένα

Ελευσίνας (ΟΛΕ), βάζοντας την Ελευσίνα στο χάρτη των

υδατοδρομίων και όχι μόνο ….  Η Διοίκηση του ΟΛΕ  με πρω-

τοβουλία του Διευθύνοντα  Σύμβουλου της, Χαράλαμπο Γαρ-

γαρέτα και σε συνεργασία με την Hellenic Seaplanes

σχεδιάζει τη δημιουργία κεντρική βάσης του δικτύου στην

Αττική όπου θα ξεκινάνε δεκάδες προορισμοί με εύκολη πρό-

σβαση μέσω τις Αττικής Οδού και του Προαστιακού. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Χαρ. Γαργαρέτας

ανέφερε σχετικά: «Το μητροπολιτικό υδατοδρόμιο είναι ο
σχεδιασμός ενός υπερσύγχρονου θαλάσσιου αερολιμένα
υψηλών προδιαγραφών και η αξιοποίηση των υποδομών
του λιμένα Ελευσίνας θα ενισχύσει οικονομικά την πόλη
και την γύρω περιοχή και ταυτόχρονα  θα εξυπηρετούν
τους Έλληνες αλλά και τους ξένους επισκέπτες. Ο ΟΛΕ
έχει κάνει ίσως το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη υδα-
τοδρομίων στην Ελλάδα γιατί η Αττική χρειάζεται ένα μη-
τροπολιτικό υδατοδρόμιο…».
Σε ότι αφορά το υδατοδρόμιο θα είναι άρτια εξοπλισμένο,

με άνετους, λειτουργικούς και υψηλής αισθητικής χώρους

υποδοχής, γραφείων και ιατρικής μονάδας με ασθενοφόρο

για την άμεση διακομιδή ασθενών στα νοσοκομεία της Ατ-

τικής. Ταυτόχρονα θα λειτουργούν καταστήματα, εστιατό-

ρια με ανεξάρτητη είσοδο το οποίο θα διαθέτει και

πολυχώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρείας Hel-

lenic Seaplanes S.A. Νικόλας Χαραλάμπους  αναφέρθηκε

σε ευκαιρίες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή

και ότι θα ωφεληθεί η πόλη από το δίκτυο υδατοδρομίων. 

Τέλος τόνισε ότι στόχος του είναι την επόμενη πλέον κα-

λοκαιρινή περίοδο να πετάξουν τα πρώτα αμφίβια».

σ.σ. Το υδροπλάνο ως μέσο μεταφοράς είναι παλιά θα λέ-

γαμε ιστορία, την οποία ακούμε κάθε χρόνο, αλλά δεν την

βλέπουμε. 

Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο στο λιμάνι Ελευσίνας

Περιοδικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 

σε μουσεία και συλλογές στα Κυκλαδονήσια

sic!!!



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  14  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

“O Hγεμόνας” 

ας διαβάσει Μακιαβέλλι

Στο βιβλίο του Μακιαβέλι "Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ" στο 3ο κεφά-
λαιο γράφει «Τους ανθρώπους ή να τους κερδίζεις με
το μέρος σου ή να τους εκμηδενίζεις. Όταν τους τραυ-
ματίζεις, σ' εκδικούνται».

Θεωρώ ότι το παραπάνω βιβλίο και την συγκεκριμένη

φράση την αγνοούν οι περισσότεροι από τους  διοικούν-

τες τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας και είμαι βέ-

βαιος ότι ο ...τωρινός μας Πρωθυπουργός έχει βαθιά

μεσάνυχτα περί αυτής. 

Ναι, βαθιά μεσάνυχτα μιας και στα σχολικά αλλά και φοι-

τητικά του χρόνια η προσπάθεια του δεν είχε να κάνει

με την εμβάθυνση της γνώσης του σε όλα τα επίπεδα,

αλλά με την προώθηση των ιδεών της Αριστερής παρέας

στην οποία συμμετείχε. 

Μιας παρέας η οποία επί της ουσίας ήταν μια παρα-

φυάδα της γνωστής μαχόμενης Αριστεράς, αφού οι πε-

ρισσότεροι από τους συμμετέχοντες σε αυτήν ήταν

γόνοι πλουσίων οικογενειών με διασυνδέσεις και προ-

σβάσεις σε όλα τα κέντρα εξουσίας.

Πολλοί δε από τους παλαιότερους εξ αυτών,

πρόβαλλαν ψευδώς ή αληθώς την δήθεν κα-

θοριστική συμμετοχή τους στα γεγονότα

του Πολυτεχνείου το 1973 εξαργυρώνοντας

αυτήν αργότερα με το στρογγυλοκάθισμά

τους στα στασίδια της εξουσίας!

Οι δε νεώτεροι όπως ο κ. Τσίπρας ως πολι-

τικά τους εφόδια πρόβαλαν τις συμμετοχές

τους στις "θορυβώδεις πορείες" προς την

Αμερικανική πρεσβεία στις επετείους του

Πολυτεχνείου, αλλά και στις πολυήμερες

μαθητικές (άνευ ουσίας) καταλήψεις των

σχολείων της δευτεροβάθμιας (και όχι μόνο)

σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή είναι εν συντομία η ακτινογραφία των σημερινών

δήθεν Αριστερών κυβερνώντων, στους οποίους προσχώ-

ρησαν και κάποιοι λακίσαντες καιροσκόποι Πασόκοι για

να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην νομή της

εξουσίας, αλλά και αρκετοί εξ αυτών να ξεπλύνουν πα-

λαιότερα ανομήματα της διακυβέρνησης τους.

Κύριε Τσίπρα κατακτήσατε την εξουσία παραπλανώντας

με τα πολλά ψέματα σας την πλειοψηφία

των ψηφοφόρων οι οποίοι τώρα οργισμένοι

από τα πεπραγμένα και τις δόλιες πρακτι-

κές σας, δεν δίνουν καμία βαρύτητα στις

νέες υποσχέσεις και στις απίθανες αερο-

λογίες σας.

Όπως λέει λοιπόν και ο Μακιαβέλι δεν μας

κερδίσατε, ευτυχώς δεν μας εκμηδενίσατε

και απλά μας τραυματίσατε οπότε η εκδί-

κηση μας θα είναι ανάλογη της καταστρο-

φής και της δυστυχίας που μας φέρατε. 

Μια εκδίκηση όπου ο στόχος μας θα είναι

να πάρετε σύντομα αυτό που είχατε παλαιότερα και σας

αξίζει δηλ. τα ΤΡΙΑ% του Εκλογικού σώματος!!!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

Αναβλήθηκε ο σημερινός «απολογισμός» (10.7.18)

της δημοτικής αρχής του Μαραθώνα καθώς προκλη-

τικά δεν παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση ούτε ο

Δήμαρχος αλλά ούτε και οι δημοτικοί του σύμβουλοι

με εξαίρεση τους Π. Αλεξανδρή, Αν. Παππά και Λ.

Ρίζου (και φυσικά του προέδρου του ΔΣ Αιμ. Ρεΐσο-

γλου). Από τους υπολοίπους παρόντες ήμασταν οι

σύμβουλοι της Δύναμης Πολιτών Β. Δελαγραμμάτι-

κας και Αλ. Αστρινάκης, και από τους υπόλοιπους οι

Στ. Τσίρκας, Μ. Γεωργάτος, Κ. Λάσκος, Μ. Μυλωνά

και Α. Σώμογλου. Έτσι αφού περιμέναμε χωρίς απο-

τέλεσμα από τις 5.30 μέχρι τις 6.01 ο Πρόεδρος ανέ-

βαλε τη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας.

Οργανωμένα η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε την Αν-

τιδημοκρατική της συμπεριφορά απαξίωνοντας

ακόμη ένα κορυφαίο θεσμό την παρουσίαση - απο-

λογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες

των πεπραγμένων της το 2017.

Το “έγκλημα” ήταν προμελετημένο γιατί πέρα από

την συντονισμένη απουσία (των ίδιων σχεδόν συμ-

βούλων που απουσιάσαν και από το ΔΣ που είχαν

συγκαλέσει 12 συνάδελφοί τους το Μάιο για το

ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) απουσίαζε και ο Δήμαρχος, αλλά ούτε

είχαν στηθεί οι γνωστές κάμερες.

Ο απολογισμός δεν αποτελεί απλά τυπική υποχρέ-

ωση αλλά κορυφαία συνεδρίαση όπου παρουσιάζε-

ται στους πολίτες το έργο της Δημοτικής Αρχής για

να ακούσει τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις

τους και την κριτική τους. Απαραίτητα στοιχεία δη-

μοκρατίας και προϋποθέσεις βελτίωσης του Δήμου.

Το Συντονιστικό της “Δύναμης Πολιτών”

Παράπονα για συμπεριφορές στο

ΚΕΠ της Βούλας, δεχθήκαμε από

τον αναγνώστη Γιώργο Αποστολίδη.

Ο Γ. Αποστολίδης, απευθύνει τη δυ-

σφορία του με επιστολή του, προς

το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγ-

κρότησης, τον προϊστάμενο Διεύ-

θυνσης και Οργάνωσης ΚΕΠ και

κοινοποιεί προς την Υπουργό Διοικ.

Ανασυγκρότηση και τον Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Στην επιστολή του αυτή περι-

γράφει την επίσκεψή του στο

ΚΕΠ Βούλας (23.11.18) και

την όπως σημειώνει προσβλη-

τική συμπεριφορά από πλευ-

ράς του υπαλλήλου που τον

εξυπηρέτησε, αναπτύσσον-

τας έναν διάλογο που τον μει-

ώνει ως πολίτη.

Ο Γ. Αποστολίδης μέχρι την προ-

ηγούμενη εβδομάδα δεν είχε πάρει

καμία απάντηση από την επιστολή

του.

Την περασμένη εβδομάδα όμως

δέχθηκε επιστολή από το Δήμο 3Β,

στην οποία φαίνεται από τις ημερο-

μηνίες, ότι το ΚΕΠ, του οποίου πο-

λιτικός προϊστάμενος είναι ο

Αντιδήμαρχος Κων/νος Σφέτσας,

έχει απαντήσει από τις 9.1.18(!),

αλλά όπως σημειώνεται στο κείμενο

της Διοικ. Ανασυγκρότησης, «Αξιό-
τιμε κ. Αποστολίδη σε συνέχεια του
αρ. πρ. ΔΙΔΑΑ/ Φ.9/ 10/21641/
27.6.2018 εγγράφου μας, σας προ-

ωθούμε απαντητικό έγγραφο του
Δήμου Βούλας, το οποίο δεν είχε
προωθηθεί από το Δήμο σε εσάς»!

Δηλαδή, το Υπουργείο Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης ενημέρωσε τον Γ.

Αποστολίδη, ότι το ΚΕΠ έχει απαν-

τήσει, αλλά δεν σας έχει κοινοποι-

ηθεί!

Οι υπηρεσίες του Δήμου 3Β, δη-

λαδή, θεώρησαν περιττό να κοινο-

ποιήσουν την επιστολή, προς τον Γ.

Αποστολίδη!

Τι έγραφε λοιπόν το έγγραφο

του ΚΕΠ για το περιστατικό; 

Το έγγραφο αφού περιγράφει την

εξυπηρέτηση που παρείχε ο υπάλ-

ληλος στον Γ. Αποστολίδη και ση-

μειώνει ότι ο πολίτης έχει

εξυπηρετηθεί για υποθέσεις του και

στο παρελθόν από το ΚΕΠ ΒΟΥΛΑΣ,

σημειώνει: «Ο κ. Αποστολίδης όσες
φορές έχει προσέλθει στο ΚΕΠ
παρά την προσβλητική προς το προ-
σωπικό συμπεριφορά του, έχει εξυ-
πηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο».

Και παρακάτω: «Κατανοούμε το
πρόβλημα ανεργίας που αντιμετωπί-
ζει ο κ. Αποστολίδης και το οποίο
προφανώς επηρεάζει με αρνητικό
τρόπο τη συμπεριφά του, ωστόσο οι
αιτιάσεις του είναι ανυπόστατες».
Το έγγραφο όπως σημειώνουμε

υπογράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρ-

χος Κων/νος Σφέτσας.

Εμείς ως δημοσιογράφοι, παρουσιά-

ζουμε τα περιστατικά, γιατί

όπως γράφει και ο Γ. Αποστο-

λίδης στην επιστολή του αντι-

γράφοντας το ρητό που

βρίσκεται γραμμένο στην

Ενωση Συντακτών Ημερησίων

Εφημερίδων Αθηνών «Η  δημο-
σίευσις είναι η ψυχή της δι-
καιοσύνης» του Ι. Μάγερ.

Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει

ο κάθε εργαζόμενος στο δημόσιο,

είναι ότι οι εποχές έχουν αλλάξει·

δεν είναι η εποχή του “αγά”, που σε

έβλεπε υπεροπτικά πίσω από το

γκισέ και αν ήθελε σε εξυπηρε-

τούσε. Το περιγράφει εξαιρετικά σε

ένα βιντεάκι, ο αείμνηστος πλέον

Χάρι Κλιν.

Τον πολίτη, πρέπει να τον σέβεται ο

δημόσιος εργαζόμενος, όπως και ο

πολίτης. Αυτά είναι αμφίδρομα·

αλλά δυστυχώς πολλοί δεν το

έχουν καταλάβει ακόμα.
Αννα Μπουζιάνη

Απαξιωτικές συμπεριφορές...“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

Δεν έγινε, ο απολογισμός έργου

στο Δήμο Μαραθώνα, 

λόγω απουσίας  του δημάρχου!!!
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Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας των δρομολογίων

της Δημοτικής Συγκοινωνίας δόθηκε από την αρμό-

δια υπηρεσία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση

του επιβατικού κοινού. 

Το ωράριο έχει τη μορφή πίνακα στον οποίο μπορεί

κανείς να δει τις ώρες αναχώρησης των δύο γραμ-

μών (μπλε και κόκκινη) από την αφετηρία, αλλά και

την ώρα άφιξης τους σε 12 επιλεγμένες στάσεις

κατά μήκος των δρομολογίων. Με τον τρόπο αυτό

μπορεί το επιβατικό κοινό να υπολογίσει κατά προ-

σέγγιση την ώρα άφιξης της γραμμής με την οποία

ενδιαφέρεται να μετακινηθεί.

Το ωράριο αυτό έχει στόχο να εξυπηρετήσει τους

επιβάτες της Δημοτικής Συγκοινωνίας μέχρι την εγ-

κατάσταση του συστήματος τηλεματικής η οποία

αναμένεται εντός του καλοκαιριού με την οποία οι

επιβάτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγ-

ματικό χρόνο τα δρομολόγια και να ενημερώνονται

με ακρίβεια για τις ώρες άφιξης και αναχώρησης

τους.

Επίσης, από την μέχρι σήμερα παρακολούθηση του

έργου της δημοτικής συγκοινωνίας προέκυψε η

ανάγκη μιας μικρής τροποποίησης των δρομολογίων.  

Ωράριο λειτουργίας δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας στα 3Β

«Έγκυρη Πρόληψη για τις

Νόσους του Στόματος» 

στα ΚΑΠΗ του Δήμου 3B

Ομιλία με θέμα «Έγκυρη Πρόληψη για τις Νόσους
του Στόματος» και προληπτική εξέταση διοργανώ-

νει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στα ΚΑΠΗ της πόλης. Ομιλητής

και εθελοντής οδοντίατρος της δράσης είναι ο  Νι-

κόλαος Πρέντας και οι δράσεις θα πραγματοποι-

ηθούν:

Στο ΚΑΠΗ Βάρης: Τερψιχόρης 4 – Δευτέρα 23 Ιου-

λίου στις 10.30

Στο ΚΑΠΗ Βούλας: Ζεφύρου 2 – Τρίτη 24 Ιουλίου

στις 10.30

Στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης: Αφροδίτης 2 - Τετάρτη

25 Ιουλίου στις 10.30
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Την Τετάρτη 4 Ιουλίου οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος διοργάνωσαν

μουσική εκδήλωση, με καλεσμένο τον καταξιωμένο συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο

στο Θέατρο των Οδηγών, που βρίσκεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Άκτιος Οδηγός στη Βάρη. 

Είναι αλήθεια ότι το “Ακτιος Οδηγός” προσφέρει πολύ συχνά ποιοτικές εκδηλώ-

σεις στους ενοίκους της μονάδας, αλλά και φίλους και κατοίκους της περιοχής

που αγαπούν τις τέχνες.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος χάρισε στους θεατές μια μελωδική βραδιά, παίζοντας τις

μοναδικές συνθέσεις του στο πιάνο. Το κοινό ένθερμα τραγουδούσε όλα εκείνα

τα τραγούδια  που έχει συνθέσει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης στην πολυετή κα-

ριέρα του και γοητευμένο χάριζε το θερμότερο χειροκρότημά του. Όπως και ο

ίδιος ο Γ. Χατζηνάσιος παρατήρησε, ήταν ιδιαίτερα κολακευτικό για τον ίδιο και

συγκινητικό να παρατηρεί  κανείς  γονείς και παιδιά, ηλικιωμένους με τα εγγόνια

τους να τραγουδούν τους ίδιους στίχους  ή να συγκινούνται  και να διασκεδάζουν

με τα ίδια τραγούδια.  Τον συνθέτη συνόδευαν με τις φωνές τους οι: Παναγιώτης

Ραφαηλίδης, Μαίρη Στεφανακίδη και Ιωάννα Καρανίκα.

Τη συναυλία παρακολούθησαν η Δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος–Ψυχίατρος,

Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και  του Εθνικού Παρατηρητηρίου για

τη Άνοια, ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος-Δρ Γερον-

τολογίας, ένοικοι των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος με τους συγγε-

νείς τους και επισκέπτες.

Σκοπός της συναυλίας ήταν η στήριξη και η διάδοση του έργου της Εταιρείας

Alzheimer  Αθηνών.

Το πιάνο της συναυλίας ήταν προσφορά του οίκου «ΝΑΚΑΣ».

Μουσική Αίσθηση με τον Γιώργο Χατζηνάσιο
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Καιροφυΐα: Νεότευκτος και νεοφανής όρος/λήμμα, πλασθείς

υπ’ εμού. Παράγεται από τα: καιρόν + φύω/φύομαι = βλα-

σταίνω, ξεφυτρώνω και αναπτύσσομαι, εκφύομαι, ευδοκιμώ,

καλλιεργώ το έδαφος ώστε να είναι γόνιμο και να μπορώ να

το καρπωθώ, δημιουργώ γόνιμες συνθήκες/ καταστάσεις/

συγκυρίες, συμφωνίες ώστε να αναπτυχθούν τέτοιες σχέ-

σεις που να με ευνοούν και να συμβάλλουν στην εξέλιξή

μου την θετική και την κοινωνική και εθνική προκοπή, προ-

ετοιμάζω πρόσφορο έδαφος και κλίμα καλής ατμόσφαιρας

προς όφελός μου.  Αντίστοιχα παραδείγματα ευφυΐα, μεγα-

λοφυΐα, ιδιοφυΐα, οδοντοφυΐα, τριχοφυΐα, αυτοφυΐα κ.ά.

Επίθετο ὁ ἡ καιροφυής, το καιροφυές = αυτός που διαθέτει

εξαιρετική ικανότητα και ευστροφία να δημιουργεί/διαμορ-

φώνει ευνοϊκές περιστάσεις/συνθήκες υπέρ του, όταν η πε-

ριρρέουσα ατμόσφαιρα και το κλίμα/περιβάλλον διάκεινται

εχθρικά απέναντί του. Η ικανότητα αντιστροφής των δυσοί-

ωνων συνθηκών σε ευοίωνες κατόπιν προσωπικής παρέμβα-

σης και πρωτοβουλίας. 

Οι πρόγονοί μας είχαν θεοποιήσει τον Καιρό (= Ευκαιρία, το

ευνοϊκό χρονικό σημείο) και τον θεωρούσαν γιο του Δία.

Προς τιμήν του Καιρού συνέθεσε ποίημα ο Ίων ο Χίος, 490-

420, τραγικός και διθυραμβικός ποιητής της κλασσικής πε-

ριόδου (Παυσανίας, 2ος μ.Χ., Ηλιακά Α, 14, 9). Κατά μία

άποψη ο ύμνος αυτός σχετίζεται με την ίδρυση της λατρείας

του Καιρού στην Ολυμπία. Στον ύμνο του Ίωνος ο Καιρός

αναφέρεται ως ο νεότερος γιος του Δία. Κατά τον Περιη-

γητή (Παυσανία) υπήρχε βωμός του στην Ολυμπία στην εί-

σοδο του σταδίου, κοντά στο βωμό του Ερμή του Εναγωνίου

(= εφόρου των αγώνων). Αγάλματα του Καιρού κοσμούσαν

τα αρχαία Γυμνάσια, και σε μεταγενέστερη εποχή ο θεός φέ-

ρεται ως συγγενής της Τύχης και της Νέμεσης, όπως απο-

δεικνύουν και οι καλλιτεχνικές παραστάσεις, στις οποίες

υφίσταται μεγάλη ομοιότητα μεταξύ Καιρού και Νέμεσης.

Αργότερα η λατρεία του Καιρού πήρε μεγαλύτερη διάδοση,

όπως συνάγεται από τα πολλά αντίγραφα του λυσιππείου

αγάλματος του Καιρού. Σταδιακά η λέξη Καιρός έχασε την

αρχική της σημασία και κατέστη ταυτόσημη με τη λέξη χρό-

νος, π.χ. «ἐν δυσχρήστοις καιροῖς», ήτοι σε δύσκολες/δυ-

σχερείς/δεινές/δυσοικονόμητες εποχές. Πολλοί από τους

Βυζαντινούς συγγραφείς (Τζέτζης, Κεδρηνός, Βλεμμύδης),

ονόμαζαν το άγαλμα του Λυσίππου Χρόνον παρά Καιρόν.

Και πολλά από τα μεταγενέστερα αντίγραφα του λυσιππείου

προτύπου απεικόνιζαν το θεό όχι νέο αλλά γενειοφόρο. Ο

κωμικός ποιητής Μένανδρος, 342-292, ονόμαζε τον Καιρόν

θεόν.

καιροσκοπία ή καιροσκοπισμός: Η εκμετάλλευση των περι-

στάσεων, χωρίς ηθικούς φραγμούς, με σκοπό την εξυπηρέ-

τηση ιδιοτελών συμφερόντων, σπέκουλα, κερδοσκοπία,

αριβισμός, τυχοδιωκτισμός, οπορτουνισμός, αρχολιπαρι-

σμός (= θεσιθηρία), σπουδαρχισμός (= η επίπονη υπερπρο-

σπάθεια προς κατάληψη υπουργήματος).

«Ἐφεξῆς δέ Ὁµονοίας βωµός καί αὖθις Ἀθηνᾶς, ὁ δέ
Μητρός θεῶν. Τῆς εἰσόδου δέ τῆς ἐς τό στάδιόν εἰσιν
ἐγγύτατα βωµοί δύο· τόν µέν αὐτῶν Ἑρµοῦ καλοῦσιν
Ἐναγωνίου, τόν δέ ἕτερον Καιροῦ. Ἴωνι δέ οἶδα τῷ

Χίῳ καί ὕµνον πεποιηµένον Καιροῦ· γενεαλογεῖ δέ ἐν
τῷ ὕµνῳ νεώτατον παίδων Διός Καιρόν εἶναι».

(Παυσανίας, 110-180, “Γεωγραφικά”, “Ηλιακά” Α’, 14,9)

(= Έπειτα υπάρχει βωμός της Ομόνοιας και πάλι της Αθηνάς

και κατόπιν της Μητέρας των θεών. Δύο άλλοι βωμοί υπάρ-

χουν πολύ κοντά στην είσοδο προς το στάδιο· τον έναν απ’

αυτούς τον ονομάζουν του Ερμή Εναγωνίου και τον άλλο

του Καιρού = της Ευκαιρίας. Ο Ίων ο Χίος ξέρω πως συνέ-

θεσε και ύμνο για τον Καιρό. Ο Καιρός γενεαλογείται στον

ύμνο αυτόν ως ο νεότερος από τους γιους του Δία).

«Εὖγε λέγων τόν Καιρόν ἔφης θεόν, εὖγε, Μένανδρε,
ὡς ἀνήρ Μουσῶν καί Χαρίτων τρόφιµος».
(= Ελληνική Ανθολογία, 10ος μ.Χ. με βάση την Ανθολογία του Κ. Κε-

φαλά, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 52,1)

(= Καλά/ορθώς, είπες, αποκαλώντας τον Καιρό Θεό, γεια

σου/μπράβο, Μένανδρε, ως άνδρας των Μουσών και οικό-

τροφος των Χαρίτων). 

«Χρόνος ἐστίν ἐν ὧι καιρός, καί καιρός ἐν ὧι  χρόνος οὐ
πολύς· ἄκεσις χρόνῳ, ἔστι δέ ἡνίκα καί καιρῷ. Δεῖ γε
µήν ταῦτα εἰδότα µή λογισµῷ πρότερον πιθανῷ
προσέχοντα ἰητρεύειν, ἀλλά τριβῇ µετά λόγου».

(Ιπποκράτης ο Κώος, 460-377/370, “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ” § 1,1)

[= Ο Χρόνος είναι είναι κάτι που μέσα του περιέχεται η καίρια,

η κατάλληλη στιγμή, στην καίρια στιγμή όμως δεν περιέχεται

πολύς χρόνος. Η θεραπεία είναι θέμα χρόνου, μερικές όμως

φορές είναι και θέμα κατάλληλης στιγμής. Γνωρίζοντας βέβαια

αυτό ο γιατρός - (σ.σ. ο επιστήμονας, ο πολιτικός, ο δημοσιο-

γράφος και κάθε άνθρωπος) - οφείλει κατά την άσκηση του θε-

ραπευτικού του έργου να δίνει σημασία όχι σε ευλογοφανείς

θεωρίες, αλλά στην πείρα συνδυασμένη με την λογική].

ΣΧΟΛΙΟ: Αι “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ” του Ιπποκράτη είναι οι ηθικοί κα-

νόνες οι οποίοι οφείλουν να διέπουν την ιατρική επιστήμη

και πρακτική. Πολλά από τα συγγράμματα του Ιπποκράτη

πουλήθηκαν στους Πτολεμαίους, άλλα “χάθηκαν” ακολου-

θώντας τη μοίρα των περισσότερων πνευματικών προϊόντων

της Ελληνικής Αρχαιότητας (έχει διασωθεί μόνο το 4%!!!).

«ὁ βίος βραχύς, ἡ δέ τέχνη μακρή, ὁ δέ καιρός ὀξύς, ἡ δέ
πεῖρα σφαλερή, ἡ δέ κρίσις χαλεπή».

(Ιπποκράτης ο Κώος, 460-377/370, “ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ” § 1,1)

(= Η ζωή είναι σύντομη, ενώ η Ιατρική μακρόχρονη, η Ευκαι-

ρία φευγαλέα και η πείρα απατηλή, η ορθή κρίση των πραγ-

μάτων είναι δύσκολη).

«Τίς γάρ ἐπιθυμεῖ δογμάτων μέν πολυσχιδίην ἀτρεκέως ἐθέ-
λων ἱστορέειν, μή γε χειροτριβίης ἀτρεμεότητι; διό παραινέω
τουτέοισι λέγουσι μέν προσέχειν, ποιέουσι δέ ἐγκόπτειν».

(Ιπποκράτης ο Κώος, 460-377/370, “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ” § 13,12)

(= Αλήθεια ποιος άνθρωπος που κυττάζει/φροντίζει να απο-

κτήσει αληθινές γνώσεις, επιδιώκει να κατακτήσει την ποι-

κιλία των θεωριών - θεωρητικών γνώσεων - παραμελώντας

την ήρεμη επιδεξιότητα που δίνει η εμπειρία; γι’ αυτό η σύ-

στασή μου είναι να ακούτε τα λόγια τους, να αντιτάσσεσθε

όμως στις πράξεις τους).

«Ἤν γάρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι και φιλοτεχνίη».
(Ιπποκράτης ο Κώος, 460-377/370, “ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ” § 6,6)

(= Γιατί εκεί που υπάρχει αγάπη για τον Άνθρωπο, υπάρχει

και αγάπη για την Επιστήμη).

ΣΧΟΛΙΟ: Οι “ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ” (= συμβουλές ιατρικής) είναι από

τα σημαντικότερα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής. Αποτέ-

λεσε αντικείμενο θαυμασμού των γιατρών όλων των εποχών

και κυκλοφορούμενο ευρύτατα ανά τους αιώνες, αντιγρά-

φηκε περισσότερο απ’ όλα τα υπόλοιπα έργα της Αρχαίας

Ελληνικής Ιατρικής Επιστήμης. Πασίγνωστος αφορισμός που

έχει τεθεί προμετωπίδα σε ιατρικές σχολές, έμβλημα σε

πολλά ιατρικά συγγράμματα και έχει αποτελέσει αντικείμενο

σχολίων μεγάλων σοφών της αρχαιότητας, όπως του Γαλη-

νού, του Λουκιανού, του Σενέκα, κ.ά. Είναι μια επιτομή Ση-

μειωτικής, Διαιτητικής, Θεραπευτικής και Προγνωστικής της

Ιατρικής Σχολής της Κω.

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

γιατί ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ

ΑΛΛΑ ΔΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΟΙ 

«Καιρός δ᾽ἐπί πᾶσιν ἄριστος ἔργµασιν ἀνθρώ-
πων».

(Θεόγνις, 570-485, “ΕΛΕΓΕΙΑΙ”, βιβλίο 1ο, στίχ. 401)

(= Σε όλες τις πράξεις των ανθρώπων υπάρχει η κατάλληλη

ευκαιρία/στιγμή δράσης).

«μέτρα φυλάσσεσθαι, καιρός δ᾽ἐπί πᾶσιν ἄριστος».
(Ησίοδος, 8ος π.Χ., “ΕΡΓΑ και ΗΜΕΡΑΙ”, στίχ 694)

(= Όλες σου οι κινήσεις να είναι μετρημένες, και το να ενερ-

γείς στην κατάλληλη περίσταση είναι το καλύτερο απ’ όλα).

«Καί ἐνταῦθ᾽ἄν καταφανές γενέσθαι, ὅτι τῷ ὄντι
ἀληθινός ἄρχων οὐ πέφυκε τό αὑτῷ συµφέρον
σκοπεῖσθαι, ἀλλά τῷ ἀρχοµένῳ».

(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, Α’, 347d)

(= Και τότε πια θα γινόταν ολοφάνερο το ότι ο πραγματικός

κυβερνήτης/ηγέτης δεν είναι από τη φύση του πλασμένος

να επιδιώκει το δικό του συμφέρον αλλά του αρχομένου/

υπηκόου).

Οι Αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν “χρῶ καιρῷ” ήτοι κάνε

καλή χρήση της ευκαιρίας/ευνοϊκής στιγμής, μετρημένη δια-

χείριση του χρόνου, που σου έλαχε. Και αν αυτή δεν παρου-

σιαστεί από μόνη της πρέπει εσύ να τη δημιουργήσεις. Ο

Μεγαλοφυής άνθρωπος δημιουργεί μόνος του τις ευκαιρίες

στη ζωή του, δεν τις περιμένει να ‘ρθουν. Τις ευκαιρίες τις

αρπάζεις από τα μαλλιά και δεν τις αφήνεις να σου ξεφύ-

γουν, γιατί μπορεί να μη τις ξαναβρείς μπροστά σου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ!!!

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ

Η  Ελληνική Κυβέρνηση έχει το μοναδικό “προνόμιο” παγκο-

σμίως να λύνει τα χρονίζοντα και εκκρεμή προβλήματα εις

βάρος της και προς όφελος των αντιπάλων διεκδικητών της.

Πρώτα έδωσε τη λύση στο Σκοπιανό ζήτημα και ύστερα ζή-

τησε την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Πρώτα

υπέγραψε και ύστερα συμφώνησε, εφάρμοσε δηλ. το «ὕστε-
ρον πρότερον» ρητορικό σχήμα του υπερβατού, π.χ. πρώτα

βάζεις τα παπούτσια και ύστερα τις κάλτσες, πρώτα ήρθε η

βροντή και ύστερα ο κεραυνός. Πρώτα εκκίνησε τη διαδικα-

σία ένταξης του κρατιδίου στην ατλαντική συμμαχία και την

ευρωπαϊκή οικογένεια ως ισότιμου μέλους και ύστερα προ-

σκάλεσε τους Σκοπιανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύ-

σεων, για να συμφωνήσουν και αυτοί τυπικά στο

Ονοματολογικό ουσιαστικά όμως στο ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ.

Δεν πρόκειται λοιπόν για ΝΟΜΕΝ ERGA OMNES αλλά για

IDENTITAS ERGA OMNES (όχι ίδια χρήση ονομασίας στο

εσωτερικό και στο εξωτερικό έναντι όλων αλλά για αναγνώ-

ριση και παραχώρηση ταυτότητας έθνους και γλώσσας ένατι

όλων. Η κυβέρνηση εμφορείται από ένα ασυγκράτητο κλίμα

αισιοδοξίας, πανηγυρίζει και θριαμβολογεί για το “αίσιο”

αποτέλεσμα που πέτυχε κατόπιν “σκληρών διαπραγματεύ-

σεων”. Την εθνική ήττα και ταπείνωση την αντιμετωπίζει ως

εθνικό θρίαμβο. Οι μακεδονικές φάλαγγες του Μ. Αλεξάν-

δρου εξουδετέρωσαν την Περσική Αυτοκρατορία. Σήμερα οι

στοχευμένες διαπραγματεύσεις, οι αστόχαστοι διπλωματικοί

ελιγμοί και οι επικίνδυνες ακροβασίες χάρισαν το όνομα της

Μακεδονίας στο μόρφωμα κρατιδίου της ΠΓΔΜ. Δεν είμαστε

μόνο οι ανάδοχοι για το όνομα της χώρας τους, αλλά και οι

εγγυητές της αναγνώρισής τους ως έθνους μακεδονικού

με επίσημη γλώσσα τη μακεδονική.

«Όταν οι ηγέτες και οι λαοί δε σέβονται την Ιστορία τους,
αυτή τους γυρίζει την πλάτη και τους τιμωρεί· αργά ή γρή-
γορα θα έρθει και η Νέμεσις». 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Καιροφυΐας

ἄρχεσθαι
&

Καιροσκοπίας  
παύεσθαι
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Jazz στο Κορωπί 
με διεθνείς καλλιτέχνες

Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων του Δήμου Κρωπίας-ΝΠΔΔ Σφηττός "ΣΦΗΤΤΕΙΑ

2018"  πλήθος μουσικόφιλων συγκεντρώθηκαν την Δευ-

τέρα 2 Ιουλίου 2018,  στο Δημοτικό ανοιχτό θέατρο της

πλ.Δεξαμενής στο Κορωπί,  για να παρακολουθήσουν

μια σημαντική συναυλία jazz με τον Γιώργο Τρανταλίδη

και το κουαρτέτο του σε μια παρουσίαση  των διεθνών

καλλιτεχνών,  Τony Lakatos και Juliana Da Silva.  

Μαζί τους συμμετείχαν οι εξαιρετικοί, Παντελής Μπε-

νετάτος, Περικλής Τριβόλης και Kiki Enrique boo.  Ο Δή-

μαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης καλωσόρισε τους

καλλιτέχνες και μαζί με το κοινό -που συμπεριλαμβά-

νονται και πολλοί μουσικοί του είδους και άλλοι καλλι-

τέχνες- απόλαυσαν μια συναυλία υψηλής τεχνικής,

ερμηνείας και απόδοσης προσθέτοντας άλλη μια

«χρυσή σελίδα» στην ιστορία της πολιτιστικής διοργά-

νωσης του Δήμου με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ». 

Τ
η Δευτέρα 16 Ιουλίου, το Κορωπί γιορτάζει με το Πα-

νηγύρι της Αγίας Μαρίνας. “Ετσι γλεντάμε στην Ελ-

λάδα” με τους Ματθαίο Γιαννούλη, Ιωάννα Λεγάκη.

Ο Δήμος Κρωπίας αναπτύσσει

σταδιακά τις πολιτικές του τόσο

για τις υποδομές συστημάτων

ανακύκλωσης-μείωσης σύμμει-

κτων απορριμμάτων (Βασικό

Πράσινο Σημείο, Πράσινες Γω-

νίες Ανακύκλωσης κ.α.) όσο και

στο τομέα της ενημέρωσης και

της συμμετοχής των πολιτών σ’

αυτές. Μια από αυτές τις δράσεις

είναι και η ένταξη  στη διαδι-

κτυακή πλατφόρμα ανακύκλω-

σης (www.followgreen.gr) 

Με τον τρόπο αυτό συμμετέχει

στην πρωτοβουλία περιβαλλοντι-

κής ευαισθητοποίησης - ενημέ-

ρωσης πολιτών για την

ανακύκλωση. Πρόκειται για μια

ψηφιακή εφαρμογή που ενώνει

Δήμους με πολίτες, τοπικές επι-

χειρήσεις και σχολεία με κοινό

στόχο την αύξηση της ανακύκλω-

σης. Στο followgreen οι πολίτες

μπορούν να συγκεντρώνουν πόν-

τους για την περιβαλλοντική εκ-

παίδευση και ενημέρωση που

λαμβάνουν καθώς και για την

ανακύκλωση που κάνουν στο

Δήμο τους. Οι πόντοι εξαργυρώ-

νονται σε παροχές και εκπτώ-

σεις προϊόντων και υπηρεσιών

των τοπικών επιχειρήσεων. Mε

την επίσημη έναρξη της εκδοχής

του followgreen στο Δήμο Κρω-

πίας θα δοθούν οδηγίες στους

πολίτες ώστε να γίνουν μέλη και

να συμμετέχουν. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτο-

βουλίας πραγματοποιήθηκαν επι-

σκέψεις στο εμπορικό κέντρο του

Κορωπίου με στόχο την συμμε-

τοχή των τοπικών επιχειρήσεων

στο πρόγραμμα παρέχοντας εκ-

πτώσεις και προνόμια στους πο-

λίτες, που θα εγγραφούν στην

διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Στις επισκέψεις συμμετείχαν, ο Δή-

μαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιού-

σης, ο πρόεδρος του  Δ.Σ Κρωπίας,

Νικόλαος Γιαννάκος, οι αντιδήμαρ-

χοι, Ανδρέας Ντούνης και Θοδω-

ρής Γρίβας, η πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας-

σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και δημοτική

σύμβουλος, Δήμητρα Μιχαιρίνα, οι

εκπρόσωποι της Ένωσης  Επαγ-

γελματιών, Εμπόρων και Βιοτε-

χνών Κορωπίου, Καλομοίρα Πρόφη

και Σοφία Ντούνη καθώς και συ-

νεργάτες της διαδικτυακής πλατ-

φόρμας με επικεφαλής της

Δήμητρα Μπέλου. Η δράση θα συ-

νεχιστεί σε τοπικές επιχειρήσεις

της Αγίας Μαρίνας-Κιτσίου.

Εκστρατεία για την ανακύκλωση  στο Δήμο Κρωπίας 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα followgreen.gr

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Στη φωτό από αριστερά: Γιώργος Τρανταλίδης, Τony Lakatos,

Juliana Da Silva και ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης. 
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων

Μακεδόνων και σύσσωμες οι Παμμακεδονικές Ενώ-

σεις των αποδήμων Μακεδόνων,  προσέφυγαν στο

Συμβούλιο της Επικράτειας (28.6.18), με αίτηση

ακύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών, που υπο-

γράφηκε στις 17 Ιουνίου 2018 μεταξύ των υπουργών

εξωτερικών της Ελλάδος και των Σκοπίων Ν. Κοτζιά

και Δ. Δημητρόφ. Με την Αίτηση Ακύρωσης ζητούν

να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς και οι

επιστολές που απεστάλησαν από την Ελληνική Κυ-

βέρνηση προς το ΝΑΤΟ και την  ΕΕ για άρση του

βέτο για την ένταξη της χώρας των Σκοπίων στους

οργανισμούς αυτούς. Δηλαδή ζήτησαν να μην παρά-

γει συνέπειες η Συμφωνία ώσπου να δικαστεί η αί-

τηση ακύρωσης, ώστε αν ακυρωθεί από το Συμβούλιο

της Επικρατείας, να μην υπάρχουν ήδη τετελεσμένα

και  βλάβη, η οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να διορ-

θωθεί.

Γράφουν συγκεκριμένα:

Σήμερα 6/7/2018 το Συμβούλιο της Επικρατείας αν-

ταποκρινόμενο, σε νέα αίτησή μας για άμεση συζή-

τηση της προσωρινής διαταγής, που είχαμε υποβάλει

μαζί με την αίτηση αναστολής, να σταματήσει προ-

σωρινά η παραγωγή έννομων συνεπειών στο ΝΑΤΟ,

σε χρόνο πριν την επίσημη έναρξη των διαπραγμα-

τεύσεων της εισδοχής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ

(12/7/2018), προέβη στις εξής διαδικαστικές πράξεις:

1. Έκανε δεκτό το αίτημά μας και προσδιόρισε την

εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης ανα-

στολής στην Ολομέλεια

2. Όρισε εισηγητή και βοηθό εισηγητή στην αίτηση

αναστολής και στην αίτηση ακύρωσης. Και όρισε

χρόνο προσκομιδής του φακέλου και των απόψεων

του Υπουργού Εξωτερικών στον εισηγητή τις 5 ημέ-

ρες, από την επίδοση των αιτήσεων, δηλαδή από σή-

μερα.

3. Τις επόμενες ημέρες, μετά από επικοινωνία μας

με τον εισηγητή θα ορισθεί η ακριβής ημέρα συζήτη-

σης της προσωρινής διαταγής.

4.  Προσδιόρισε την αίτηση ακύρωσής μας στην

Ολομέλεια του Δικαστηρίου αυτού στις 7/12/2018

Με σοβαρότητα και σύνεση η Πανελλήνια Ομο-

σπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και οι

Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού, έχουμε

συνειδητά επιλέξει, να διεκδικήσουμε την ακύρωση

της παράνομης και αντισυνταγματικής συμφωνίας

των Πρεσπών, από τα ελληνικά δικαστήρια, Διοικη-

τικά και Ποινικά, διότι αντιλαμβανόμαστε την ιστορι-

κότητα των στιγμών που διανύουμε, από τότε που

ξεκίνησε αυτή, η ενάντια στην θέληση του ελληνικού

λαού διαπραγμάτευση κι εφεξής. Και τελικά η ενάν-

τια στην θέληση του ελληνικού λαού και στα συμφέ-

ροντα του ελληνικού κράτους και Έθνους Συμφωνία

(σύμφωνα με την ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδότηση του συ-

νόλου των γεωστρατηγικών αναλυτών αλλά και του

παγκόσμιου συνόλου των καθηγητών ιστορίας και

αρχαιολογίας).

Και γιατί αντιλαμβανόμαστε, ότι οι προφανείς ακυ-

ρότητες που διατρέχουν την συμφωνία των Πρε-

σπών, σύμφωνα με όλους τους ομιλούντες ειδικούς

σε δημόσιο βήμα, και η παράλογη και παράνομη δέ-

σμευση της Ελλάδας σε μία καταστροφική γι’ αυτήν

Συμφωνία, χωρίς να υπάρχει απόφαση Υπουργικού

Συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Ελληνι-

κού Κοινοβουλίου αλλά και προεχόντως, (ακόμα κι

αν υπήρχαν αυτές), ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, εκφρασμένη ρητώς με δη-

μοψήφισμα, στην οποία, Συμφωνία, σύσσωμος Ο ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, αντιτίθεται με σφοδρότητα, ΔΕΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ.

Έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Δικαιο-

σύνη και περιμένουμε από αυτήν να πράξει το καθή-

κον της, να πράξει το αυτονόητο, να προστατεύσει

τον Ελληνικό λαό και την Ελλάδα, ως οφείλει.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

www.popsm.gr.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο
e-chamber

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πρωτοπο-

ρεί για μία ακόμη φορά και αξιοποιώντας ευρύτερα

τις δυνατότητες του Διαδικτύου διευκολύνει σημαν-

τικά τα μέλη του παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών

του αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Έχοντας ανοίξει το δρόμο των ηλεκτρονικών υπη-

ρεσιών από το 2015 με τη λειτουργία του Ηλεκτρο-

νικού Επιμελητηρίου (e-chamber), με

προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τα μέλη (μετα-

βολές, αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, δυνατότητα

ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών, προβολή

επιχείρησης κ.λπ.), καθώς και υπηρεσίες προς τρί-

τους (ηλεκτρονική προεγγραφή ή εγγραφή ατομι-

κής επιχείρησης, αναζητήσεις επιχειρήσεων), το

ΕΕΑ έχει υποδεχθεί σε αυτό το διάστημα περισσό-

τερες από 9.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις!

Σήμερα, με απόφαση της Διοίκησής του, κάνει ένα

ακόμη σημαντικό βήμα για την άμεση, ταχεία και

σύγχρονη εξυπηρέτηση των μελών του. Συγκεκρι-

μένα, από την 1η Ιουλίου 2018 οι επαγγελματίες –

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να προ-

σέρχονται στα γκισέ του Επιμελητηρίου - γλιτώνον-

τας πολύτιμο χρόνο - καθώς οι αιτήσεις

προεγγραφής και εγγραφής ατομικών επιχειρή-

σεων, αλλά και αυτές των μεταβολών, λήψης πιστο-

ποιητικού μελών εταιριών (ιστορικό), γίνονται

πλέον αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου.

Προτυπο Πιστοποιημενο Κεντρο

Εκπαιδευσης στο Δήμο Σαρωνικού

O Δήμος Σαρωνικού έχει αναρτήσει προκήρυξη Κοινω-

φελους Εργασιας με τιτλο «Προωθηση της Απασχολη-

σης μεσω προγραμματων κοινωφελους χαρακτηρα σε

θυλακες ανεργιας – Β  Φαση, συμπεριλαμβανομενης της

καταρτισης των συμμετοχοντων (Β  κυκλος)» και θα πα-

ράσχει ως φορέας,  στα ατομα πουα θα ενταχθουν στο

επιδοτούμενο προγραμμα, κατάρτιση 120 ωρων και δω-

ρεάν πιστοποίηση απο UNICERT (φορέας πιστοποι-

ήσεων και αναγνωρισμένος απο Α.Σ.Ε.Π.),

Επιπλέον υλοποιεί, προγράμματα εκπαιδευσης

(διαρκειας 90 ωρων) για την Πιστοποιηση Γνωσης Πλη-

ροφορικης - Χειρισμου Ηλεκτρονικων Υπολογιστων σε

συνεργασία με τον εξουσιοδοτημενο φορεα

πιστοποιησης UNICERT.  

(Τα πιστοποιητικα εκπαιδευσης της UNICERT ειναι ανα-

γνωρισμενα απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , αποδεκτα απο τον

Α.Σ.Ε.Π. για προσληψη αλλά και καθε μεταβολη στο Ελ-

ληνικο Δημοσιο και διαπιστευμενα απο το Ε.ΣΥ.Δ. και πι-

στοποιούν γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος  μπορεί

να χειριζεται ικανοποιητικα τις βασικες εφαρμογες αυτο-

ματισμού γραφείου, ωστε να ειναι αποτελεσματικος τοσο

στην εργασια οσο και στην προσωπικη του χρηση.  Η

εξεταση πιστοποιησης καλυπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

― Χειρισμος Η/Υ και Διαχειριση Αρχειων  

― Επεξεργασια Κειμενου   ― Υπηρεσιες Διαδικτυου  

Πληροφορίες: Χατζή Βαρβαρα - Παρασκευα Δαμασκηνη,

Τηλεφ.: 22910 54413 Fax: 22999 00229 -  info@eurolearning.gr

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

στο Δήμο Λαυρεωτικής

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Λαυρε-

ωτικής Δημ. Λουκάς, για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μά-

θησης – Νέα Φάση» του επιχειρησιακού προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια

Βίου Μάθησης», που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια

Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο πρόκειται να λει-

τουργήσει άμεσα στο Δήμο, θα υλοποιούνται  δράσεις γε-

νικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στα οποία θα παρέχονται,

τα ακόλουθά θεματικά πεδία:

• Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

• Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον

• Νέες τεχνολογίες

• Γλώσσα και επικοινωνία

• Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

• Πολιτισμός και τέχνη

• Συμβουλευτική γονέων

• Προγράμματα τοπικής εμβέλειας

Τα προγράμματα θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν

ΔΩΡΕΑΝ οι πολίτες του Δήμου Λαυρεωτικής και έχουν

ως στόχο την υποστήριξη και την προώθηση της οικονο-

μικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυ-

ξής τους. Σύντομα, θα ανακοινωθούν και οι δημοτικοί

χώροι, στους οποίους θα υλοποιηθούν τα μαθήματα. 
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Με το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 που δημοσιεύθηκε στο
Φύλλο Εφημερίδα Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/29-06-2018,
με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2018) αλλάζουν οι κατηγορίες χρή-
σεων γης, με προσθήκες κατηγοριών και υποκατηγοριών. Για
να διαπιστώσουμε αν είναι προς το ορθότερον θα πρέπει να
το μελετήσουμε. Σ’ αυτή τη φάση παρουσιάζουμε το Ενημε-
ρωτικό σημείωμα – Προεδρικό Διάταγμα για τις  «Κατηγορίες
και το περιεχόμενο χρήσεων γης» όπως το έχει δημοσιοποι-
ήσει το αρμόδιο Υπουργείο:

Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) των χρήσεων γης προ-
σαρμόζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα οι προβλέψεις
του προηγούμενου ΠΔ (166/Δ’) και αντιμετωπίζονται τα προ-
βλήματα που δημιούργησε ο παλιός νόμος 4269/2014. 
Με την κατάργηση του νόμου και την αντικατάσταση του από
το παρόν σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης (και από το ν.
4447/2016 σε ό,τι αφορά στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού)
επαναφέρουμε την κανονικότητα:
 τόσο ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολεοδομικός
σχεδιασμός στην υλοποίηση της πολιτικής χρήσεων γης 
 όσο και ως προς τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από
το ΣτΕ των κατηγοριών χρήσεων γης, στη βάση προσαρμογής
και εξειδίκευσης στις ιδιαιτερότητες, ανάγκες και επιλογές
των τοπικών κοινωνιών.
Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και νέες ανάγκες έχον-
τας ως βασικούς άξονες:
 τη διατήρηση της ζωντάνιας και συνοχής των ελληνικών πό-
λεων
 τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
 την ανάδειξη της σημασίας του εξωαστικού χώρου
Επίσης, στοχεύει:
― στη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών πόλεων και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους
― στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με
τρόπο ώστε να μειώνονται οι δυσλειτουργίες και οι συγκρού-
σεις που απορρέουν από την ανάμιξη ασύμβατων μεταξύ τους
χρήσεων.

Τα βασικότερα στοιχεία του νέου ΠΔ έχουν ως εξής:
1. Καθορίζονται 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων (άρθρο 1,
παρ. Ι) οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και εξωαστικό χώρο,
σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχε-
δίων. Εκτός από τις περιοχές κατοικίας (αμιγούς και γενικής)
οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης περιλαμβάνουν υπο-
δοχείς για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων,
περιοχές συγκέντρωσης αστικών υποδομών και άλλων ιδιαί-
τερων χρήσεων, καθώς και περιοχές άσκησης αγροτικών δρα-
στηριοτήτων.
Κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένες ειδικές χρήσεις (άρθρο 1, παρ. ΙΙ), οι οποίες έχουν εμ-
πλουτιστεί, σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔ και νόμο, ώστε
να αποτυπωθεί το εύρος τόσο των αλλαγών στο σύγχρονο
τρόπο ζωής, όσο και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτή-
των, που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανο-
ποιήσουν.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται 47 ειδικές χρήσεις που εκτός
από τις παραδοσιακές δραστηριότητες, λειτουργίες και υπο-
δομές (όπως κατοικία, εκπαίδευση, πράσινο, βιομηχανία, μέσα
μαζικής μεταφοράς κλπ), περιλαμβάνουν και νέες όπως:
 τα πράσινα σημεία και οι γωνιές ανακύκλωσης που αποτε-
λούν βασικά εργαλεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δια-
χείρισης Απορριμμάτων
 η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την
καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική
κατανάλωση
 οι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/
προσφύγων ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση της προ-
σφυγικής κρίσης
 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δρα-

στηριότητα στην ύπαιθρο
 τα κέντρα αποτέφρωσης νεκρών κλπ.
Τέλος, βασική αρχή για τον καθορισμό του περιεχομένου των
γενικών κατηγοριών χρήσεων γης (δηλ. του εύρους των ειδι-
κών χρήσεων που επιτρέπονται στις επιμέρους γενικές κατη-
γορίες), αποτελεί τόσο η προστασία του αμιγούς
πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής χρήσης, που συνεπά-
γεται τον εμπλουτισμό της κύριας λειτουργίας (βλ. κατοικία,
βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με συμπληρωματικές και συμβατές
μεταξύ τους δραστηριότητες, όσο και η άρση μονοπωλιακών
καταστάσεων (όπως ισχύει για την πρόβλεψη
εγκατάστασης ΙΚΤΕΟ στις περιοχές γενικής κατοικίας και πο-
λεοδομικού κέντρου).

2. Για την περαιτέρω προστασία των περιοχών κατοικίας
(άρθρα 2 & 3) καθορίζονται ανώτατα μεγέθη για επιμέρους ει-
δικές χρήσεις με στόχο τον περιορισμό της όχλησης που
τυχόν προκαλούν, π.χ. πολυκαταστήματα, αποθήκες, καταστή-
ματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος κλπ. Ταυτόχρονα, δίνεται
η δυνατότητα στον πολεοδομικό σχεδιασμό να περιορίσει τα
προβλεπόμενα αυτά μεγέθη, επιπλέον της δυνατότητας που
του παρέχεται να εξαιρέσει επιμέρους ειδικές χρήσεις από
όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης.
3. Στις περιοχές, υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων
(άρθρα 8 -11) επιτρέπονται, με περιορισμούς, ειδικές δραστη-
ριότητες του τριτογενή τομέα που κρίνεται ότι λειτουργούν
συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τον δευτερογενή, π.χ.
χώροι γραφείων, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εκθεσιακά κέν-
τρα κλπ. Επίσης, προβλέπεται η γενική κατηγορία του Τεχνο-
λογικού Πάρκου ως υποδοχέας εγκατάστασης παραγωγικών
δραστηριοτήτων αιχμής, καθώς και η χωροθέτηση εγκαταστά-
σεων εφοδιαστικής (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής). Να
σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τη γενική πρόβλεψη ότι οι δια-
τάξεις του ΠΔ τίθενται σε εφαρμογή μόνο με την εκπόνηση
νέων ή την αναθεώρηση υφιστάμενων πολεοδομικών σχε-
δίων (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια), το
ΠΔ έχει άμεση ισχύ σε όλες τις περιοχές παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων καθώς και σε περιοχές με κοινωφελείς λειτουρ-
γίες (άρθρο 6).
4. Με στόχο την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και
την προστασία της γεωργικής γης προβλέπεται η γενική κατη-
γορία της αγροτικής χρήσης (άρθρο 14) στην οποία επιτρέπον-
ται συμπληρωματικές με την αγροτική εκμετάλλευση
δραστηριότητες, όπως η μεταποίηση τοπικά παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων και η ανάπτυξη μικρής κλίμακας αγρο-
τουριστικών καταλυμάτων.
Για τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας γίνεται αναφορά
στο ειδικό καθεστώς προστασίας που τη διέπει.
5. Για τη συνολική ρύθμιση των περιοχών του εξωαστικού
χώρου που περιλαμβάνονται στην έκταση ενός δήμου (άρθρο
15), το ΠΔ παραπέμπει στις αντίστοιχες ζώνες που προβλέπει
ο νέος νόμος 4447/2016 για το χωρικό σχεδιασμό, οι οποίες
λειτουργούν συμπληρωματικά με τις περιοχές ειδικής προστα-
σίας που προβλέπονται από τον ίδιο νόμο.
6. Τέλος, σε αντίθεση με τον ν. 4269/2014, οι οικισμοί καταρ-
γούνται ως γενική κατηγορία χρήσης. Ωστόσο, στο άρθρο 16
προβλέπεται ένα εύρος δραστηριοτήτων (ειδικών χρήσεων)
που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε, νομίμως, οριοθετημέ-
νους οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους,
μέχρι την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του πολεοδομικού
σχεδιασμού.

――――――
13 είναι οι γενικές κατηγορίες χρήσεων, με πολλές υποκατη-
γορίες.
•Αμιγής κατοικία
•Γενική κατοικία
•Πολεοδομικό κέντρο κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό
κέντρο συνοικίας-γειτονιάς
•Τουρισμός – αναψυχή
• Κοινωφελείς λειτουργίες

• Ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο
•Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης
• Χονδρεμπόριο
• Τεχνόπολις Τεχνολογικό Πάρκο
• Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης
• Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
• Ειδικές χρήσεις
• Αγροτική χρήση

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων κατατάσσονται, σύμφωνα με
την ειδική χωρική τους λειτουργία, οι ακόλουθες δραστηριό-
τητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και υποδομές:

1. Κατοικία: Κατ΄ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού
προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν δια-
θέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή
ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας),
δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα,
αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού
λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφό-
σον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονι-
σμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις
περί υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης
κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.

Άρθρο 2
Αμιγής κατοικία
Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας.
(3) Εκπαίδευση:
Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2. Δημοτικά) και δευτερο-
βάθμια (3.3 Γυμνάσια - Λύκεια) για την εξυπηρέτηση των αναγ-
κών του Δήμου.
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, από την
υποκατηγορία (4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι
Α1 και Δ χωρίς θεατές.
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με καθορισμό της
θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200
τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(8) Περίθαλψη. Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνι-
κής Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10).
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και Καταστή-
ματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν
τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη
συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συ-
νολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξει-
δικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τό-
νους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με κα-
θορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 3982/2011.
Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής επιφά-
νειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να
περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα
κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης.
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.

σ.σ. Οπως διαπιστώνουμε στην αμιγή κατοικία, προστίθενται
κατηγορίες, αλλά και υποκατηγορίες, όπως η περίθαλψη, τα
τουριστικά καταλύματα που αυξάνονται κατά 10 κλίνες, η
στάθμευση αυτοκινήτων,  οι γωνιές ανακύκλωσης και τα πρά-
σινα σημεία.

Αλλάζουν οι χρήσεις γης  προς “τη σύγχρονη πραγματικότητα”
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Λαύριο, 09.07.2018
Αρ. Πρωτ: 10256
Κουντουριώτη 1, Λαύριο 195 00  
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη 
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail:  nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσ-
σει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρο-
νικού Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου της προμήθειας δέκα (10)
ξύλινων οικίσκων για την κάλυψη των
κατασκηνωτικών αναγκών της Ζ’ Παι-
δικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει τιμής
για το σύνολο της προμήθειας.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμ-
βασης (συνολικός ενδεικτικός προ-
ϋπολογισμός) ανέρχεται σε
200.000,00  ευρώ, πλέον του ΦΠΑ
24%, ήτοι 248.000,00 ευρώ. Η δα-

πάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-7135.004
του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορί-
ζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ: 10 Ιουλίου 2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών:  12 Ιουλίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 1η Αυγούστου 2018
Συστημικός Αριθμός:  61913
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο της προμήθειας.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους εγ-
γύηση συμμετοχής ποσού που
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθεί-
σας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ήτοι 4.000,00 ευρώ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα
εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας ηλε-
κτρονικής υποβολής των προσφορών
στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της παρούσας διαδικα-
σίας παρέχονται από το Γραφείο Προ-
μηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής
(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,
Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια
υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147,
fax: 2292 0 69130, e- mail:
nitsa@lavrio.gr. Τα έξοδα δημοσίευ-
σης της περίληψης διακήρυξης στον
ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανά-
δοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Bαρύτατα πρόστιμα 
σε ανασφάλιστα οχήματα

«Βαριές καμπάνες» περιμένουν τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα έχουν ακόμα

ανασφάλιστα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να «βρέξει» πρόστιμα και κυρώσεις, καθώς η

ΑΑΔΕ θα αποστείλει τα στοιχεία όσων εντοπίστηκαν με ανασφάλιστα οχήματα

στην αρμόδια αστυνομική Αρχή. Έτσι, όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί και δεν έχουν

ασφαλίσει τα οχήματα, πληρώνοντας το παράβολο (από 100 έως 250 ευρώ) κιν-

δυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα, αφαίρεση πινακίδων, αλλά και με ποινές φυ-

λάκισης, αν το όχημα εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα.

Και είναι τεράστια αστοχία να κυκλοφορείς με ανασφά

O Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

συνεργάζεται με τη Ν.Δ.

Η Τοπική Οργάνωση Ελληνικού-Αργυρούπολης της Ν.Δ., με ανακοί-

νωσή της μέσω faebook, εμφανίζει τη

Δημοτική Παράταξη "Ενωμένη Πόλη" και τον αρχηγό της Δήμαρχο

Γιάννη Κωνσταντάτο να συνεργάζεται με τη Ν.Δ.

Στην ανάρτησή τους σημειώνουν μεταξύ άλλων: 

«Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρω-
σης των πολύμηνων συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών και της
τελικής, από κοινού, απόφασης των για συνεργασία σε ο,τι αφορά
την κοινή πορεία για τις Αυτοδιοικητκές Εκλογές».

ΑΔΑ: 648ΠΩΞΚ-ΑΛΡ
Γέρακας, 13/07/2018
Αριθμ. Πρωτ. : 22234

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης έχοντας
υπόψη
1. Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύ-
χος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει
3. τον ΟΕΥ του Δήμου Παλλήνης
(ΦΕΚ Τ.Β΄ 105-2012), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει
4. Την υπ’αριθ.55/74802/29-12-2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά
με το προσωπικό ειδικών θέσεων των
Περιφερειών και των Δήμων της
Χώρας».
5. Την υπ’αριθ.37/οικ.21097/28-05-
2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του Ν. 4071/ 2012
(ΦΕΚ 85/11-04-2012 Τεύχος Α΄), σε θέ-
ματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων
και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ.
ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
222/12-11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016».
7. Την με αρ. πρωτ. 22230/12-07-2018
βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας
περί ύπαρξης πίστωσης.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες
να υποβάλλουν σχετική αίτηση με
σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
αποδεικτικά των προσόντων τους,
σχετικά με την πλήρωση μιας θέσης
Ειδικού Συμβούλου ΤΕ (Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα:
Μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και
ειδικότερα σε θέματα πολεοδομικών
/ κτηματολογικών – τοπογραφικών
εφαρμογών και δημοσίων έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
(άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει
να διαθέτουν πιστοποιητικό ποινικού
μητρώου, πιστοποιητικό εκπλήρωσης
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμι-
μης απαλλαγής από αυτές (άντρες
υποψήφιοι), πιστοποιητικό υγείας και
φυσικής καταλληλότητας, πιστοποι-
ητικό γέννησης και πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης. Κατά την
υποβολή των αιτήσεων θα προσκομι-
στεί υπεύθυνη δήλωση του υποψη-
φίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα
διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του
Ν.3584/2007 και τα δικαιολογητικά θα
κατατεθούν μόνο κατά τον διορισμό.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής στους τομείς

των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Μη-
χανικών Τοπογραφίας & Γεωπληρο-
φορικής Τ.Ε. , Πολιτικών Έργων
Υποδομής Τ.Ε. και συναφών ειδικοτή-
των.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημο-
νικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιο-
τήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση
(δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέ-
δρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιό-
λογη επαγγελματική απασχόληση ή
επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμ-
πειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα
απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και
από την ιδιότητα των προσλαμβανο-
μένων ως επαγγελματιών ειδικής εμ-
πειρίας.
Δ) Βεβαίωση πιστοποίησης χρήσης
και δεξιοτήτων Η/Υ σε microsoft office
(word, excel, access, powerpoint, inter-
net ) & βεβαίωση πιστοποίησης σε au-
tocad 2d certified computer user.
Ε) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ή
και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ίδιο επί-
πεδο με την Αγγλική.
ΣΤ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτι-
μηθούν
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε
διαδικασία συνέντευξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο-
βάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυ-
τότητας
4. Επικυρωμένους τίτλων σπουδών /
πτυχίων της αλλοδαπής
5. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών /
πτυχίων της ημεδαπής
6. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα
του άρθρου 16 του Ν. 3584 /2007
8. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
πολεοδομικών/κτηματολογικών – το-
πογραφικών εφαρμογών και δημο-
σίων έργων ΟΤΑ.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από
την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνον-
ται ο εργοδότης, το είδος και η χρο-
νική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας καθώς και βεβαίωση του οι-
κείου ασφαλιστικού φορέα.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπο-
ρούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου
τομέα, από την οποία να προκύπτουν
το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρο-
νική διάρκεια της εξειδικευμένης εμ-
πειρίας καθώς και βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτη-
θεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα,
για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτ-
λου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε πε-
ρίπτωση που από την πράξη ή το πι-
στοποιητικό αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον
τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνω-
στικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προ-
σκόμισης πράξης αναγνώρισης για
την ισοτιμία και την αντιστοιχία του
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν
αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελμα-
τικών προσόντων ή επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτα-
της εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγή-
θηκαν από το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το Συμβούλιο
Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτ-
λων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), το Συμβούλιο Αναγνω-
ρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτ-
λων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.). Στην ανωτέρω περί-
πτωση που αφορά τίτλους σπουδών
που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκο-
μίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου
τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικη-
γόρο ούτε επίσημη
μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή
των απαιτούμενων πράξεων ή πιστο-
ποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαι-
ώσεων των αρμοδίων οργάνων που
ορίζονται ανωτέρω.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με
βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε
άλλο προσόν και δικαιολογητικό πλέον
των παραπάνω θα κατατίθενται στο
πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης –
Ιθάκης 12 – Γέρακας – ΤΚ 15344 (πλη-
ροφορίες: Αικατερίνη Κόλλια, Τηλ.210
6604666) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών, που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης της
στις εφημερίδες, ήτοι έως Παρασκευή
20/07/2018 και ώρα 14.00.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο,
ο οποίος θα αποφασίσει κατά την
κρίση του για την καταλληλότητα
του/της προσλαμβανόμενου / ης
(άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3584/2007).
Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία
της δημοτικής περιόδου, εντός της
οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα
του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θη-
τείας του ορίζονται στο άρθρο 163
του Ν.3584/2007.
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευ-
θεί μια (1) φορά σε μια (1) εφημερίδα
του Νομού Αττικής, να αναρτηθεί στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Κα-
ταστήματος (Ιθάκης 12) και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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“Κίνημα Αλλαγής”

Νέα Συμβούλια στις Τοπικές

Οργανώσεις 

Τ.Ο. ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μετά από τις εκλογές της 24/06/2018 για την εκλογή

Συντονιστικών Γραμματειών στις Τ.Ο. του Κινήματος

Αλλαγής, η σύνθεση της Συντονιστικής Γραμματείας

της Τ.Ο Βάρης Βούλας ,Βουλιαγμένης είναι:

Συντονιστής : Σιώζος Βαγγέλης

Αναπληρωτής Συντονιστή-Υπεύθυνος Οικονομικού -

Αυτοδιοίκησης: Μαυραγάνης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Δικτύων - ψηφιακό κόμμα : Ροδόπουλος

Βαγγέλης

Υπεύθυνος Οργανωτικού- Κινητοποιήσεων : Προκο-

πίου Χρήστος

Υπεύθυνος Μαζικών χώρων – Δικτύου  Καταναλωτών

-Αγροτικού: Μελιδώνης Παναγιώτης

Υπεύθυνη Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ταμίας : Φιλιπ-

πίδου Ασπασία.

Τ.Ο. ΑΧΑΡΝΩΝ

Συντονιστής: Καρακωσταντής Διομήδης-Δημήτρης

Αναπληρωτής Συντονιστής & Οικονομικού: Τσιμπο-

γιάννης Δημήτρης

Οργανωτικού/Κινητ/σεων:Τσιμπογιάννης Δημήτρης

Δικτύων: Ρεπούσης Νικηφόρος

Αυτοδιοίκησης: Καλιφατίδης Δανιήλ

Μαζικών Χώρων-Αγροτικού: Παφυλας Στυλιανός

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταναλωτών: Παπαγε-

ωργίου Ασπασία, Βατσικούρα Φωτεινή

Τ.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Συντονιστής: Παπαναστασίου Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Συντονιστής & Οικονομικού: Τσουδε-

ρός Ιωάννης

Οργανωτικού/Κινητ/σεων: Ουσταμπασίδης Σταύρος

Αυτοδιοίκησης: Ντούντα Σούλα

Δικτύων: Σοφούλη Ευαγγελία

Μαζικών Χώρων-Αγροτικού: Τσαλτούμη Κική

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Δικτύου Καταναλωτών:

Ουσταμπασίδης Σταύρος

Τ.Ο. ΩΡΩΠΟΥ

Συντονιστής: Κωστόπουλος Θεόδωρος

Αναπλ. Συντονιστής & Οικονομικού: Μπαλής Μάριος

Οργανωτικού/Κινητοποιήσεων: Μαζιώτη Ελευθερία

Αυτοδιοίκησης: Κωστόπουλος Θεόδωρος

Δικτύων: Παπαϊωάννου Μιλτιάδης 

Μαζικών Χώρων-Αγροτικού: Βασιλάκου Αναστασία

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Δικτύου Καταναλωτών:

Μπαλής Μάριος

14χρονος, βρέθηκε 

απαγχόνισμενος λόγω bullying

Ένα 14χρονο παιδί, οδηγήθηκε σε αυτοκτονία, στην

Αργυρούπολη, λόγω  bullying, όπως γράφει στο ση-

μείωμα που άφησε στους τραγικούς γονείς.

To 14χρονο αγόρι βρέθηκε απαγχονισμένο από τους

γονείς του στο σπίτι του.

Σε σημείωμα που άφησε αναφέρει ότι δεν άντεχε το

συμπεριφορές από συμμαθητές και γνωστούς του.

Γι’ αυτό γονείς προσοχή. Μην απομονώνεστε από τα

παιδιά σας. Αφήστε λίγο λάσκα από τη δουλειά και

την προσωπική σας ζωή και συζητήστε με τα παιδιά...

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 

Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

Ι.Χ. mersendes E 2000 compressor σε άριστη

κατάσταση μέσα κι έξω. Αδεια 31/5/1999 με

205.650χλμ. Τηλ. 210 8955.763, 697449500,

ώρες 6 - 8 μ.μ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Ο NANI ΡOΛANT (Γιουστίν) του ΝΑΝΙ ΠΡΟΚΟΠ και

της ΝΑΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, το γένος ΝΑΚΟ, που γεννήθηκε

στο Δυράχειο της Αλβανίας και κατοικεί στο Πανό-

ραμα Παλλήνης και η ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΕΤΑ (Μαρία),

του ΠΑΠΠΑ ΛΑΖΑΡ και της ΠΑΠΠΑ ΒΙΟΛΕΤΑΣ το

γένος ΡΟΥΤΣΗ, που γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλβα-

νίας και κατοικεί στο Πανόραμα Παλλήνης, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στην εκκλησία, Εισόδια

Θεοτόκου, στο κτήμα ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ Παιανίας.

ΓΑΜΟΙ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ  ΤΗΛ. 6977729300 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.

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ

“ΑΝΟΙΞΗ”

Συγκρότηση  του  νέου   Δ.Σ                     

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες και τις εκλογές, προ-

έκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

“Ανοιξη”,  δυνάμει  μυστικής  ψηφοφορίας  που  διεξήχθη

στις  18/6/2018, όπως παρακάτω;

Πρόεδρος: Φαρούπος  Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Παπαιωάννου  Ιωάννης

Γενικός  Γραμματέας: Δημόπουλος Γεώργιος

Ταμίας : Βανικιώτης  Δημήτριος

Έφορος  Δραστηριοτήτων: Ζουμπορλής  Αθανάσιος-Λι-

ουμπίνα  Τατιάνα - Μέλος: Χαντζής  Αντώνιος

Ευχαριστούμε  θερμά  όλα  τα  μέλη  της  Γενικής  Συνέλευ-

σης,  που  μας  τίμησαν  με  την  ψήφο  τους  και  την  εμπι-

στοσύνη  τους  και  βρεθήκαμε  στους  επτά  πρώτους.  Αυτό

δεν  σημαίνει  ότι  οι  υπόλοιποι  περισσεύουν,  ο  αγώνας

είναι  κοινός  και  η  ισχύς  βρίσκεται  εν  την  ενώσει.

Ευελπιστούμε  ότι  με  τη  συλλογική  μας  δουλειά  αλλά

και  με  την  ουσιαστική  συνδρομή   όλων  σας   θα  καταφέ-

ρουμε  να  ενδυναμωθούμε  και  να  αντιμετωπίσουμε  απο-

τελεσματικά  τα  προβλήματα   της  περιοχής  μας.

Είμαστε  ανοικτοί   σε  διάλογο,  νέες  ιδέες,  συλλογική

δράση. 

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
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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: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Η κινητή μονάδα, του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολο-

γίας, βρίσκεται  στο Αθλητικό Κέντρο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» του Δήμου Παλλήνης και οι δωρεάν

εξετάσεις απευθύνονται σε όλο τον γυναικείο πλη-

θυσμό, με κύριο στόχο την εύρεση της νόσου πριν

παρουσιαστεί το οποιοδήποτε σύμπτωμα.

Ο Δήμος Παλλήνης εξασφάλισε την παράταση της

διεξαγωγής των εξετάσεων  μέσα στον Ιούλιο, έτσι

ώστε να καλυφθεί το αυξημένο ενδιαφέρον των προ-

σερχομένων γυναικών, που μέχρι στιγμής ανέρχον-

ται σε 280 κλεισμένα ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν, τις ερ-

γάσιμες ώρες (για πληροφορίες και για να προγραμ-

ματίσουν το ραντεβού τους),  με το Τμήμα

Προστασίας Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του

Δήμου Παλλήνης, στα τηλέφωνα 213.2031627,

213.2031604, 213.2031610 και για περαιτέρω ενημέ-

ρωση με την αντιδήμαρχο Υγείας Πόπη Ζινέλη στο

6974020778 ή  στην ανάρτηση: Ο Δήμος Παλλήνης,

κατά του καρκίνου | Δήμος Παλλήνης

ΜΑΘΕ - ΠΡΟΛΑΒΕ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ
Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και τεστ Παπανικολάου, στο πλαίσιο του

προγράμματος «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

. . . γ ια την υγειά μας

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, τι είναι ο κοινός πονοκέφα-

λος; Αυτή η ανυπόφορη, ενοχλητική αίσθηση, η οποία

μας αποσπά την προσοχή και η οποία φαίνεται να

έχει  την ικανότητα να έρχεται στη χειρότερη και

πλέον ακατάλληλη στιγμή; 

Από τον πονοκέφαλο τάσης μέχρι την ημικρανία, το

κάθε είδος πονοκεφάλου είναι διαφορετικό.  Αποκα-

λύπτοντας λοιπόν,  τους παρακάτω 5 πολύ ευρέως

διαδεδομένους μύθους, θα μπορούσε να είναι η αρχή

για να τους ξεφορτωθούμε για πάντα.

Μύθος 1: Οι ημικρανίες είναι το πιο κοινό είδος του

πονοκεφάλου

Λάθος. Οι κεφαλαλγίες τάσεως, δηλαδή ο καθημερι-

νός απλός πονοκέφαλος, είναι ο πιο κοινός τύπος πο-

νοκεφάλου, αφού 8 στους 10 ανθρώπους τον έχουν

βιώσει στη ζωή τους. Οι παράγοντες που συμβάλλουν

στο να είναι η κεφαλαλγία τάσεως ο πλέον διαδεδο-

μένος τύπος πονοκεφάλου είναι ο  σύγχρονος τρό-

πος ζωής και το στρες.Το κύριο γνώρισμα αυτού του

πονοκεφάλου είναι ο αμβλύς πόνος, συνήθως και στις

δυο πλευρές του κεφαλιού.

Μύθος 2: Μόνο οι ενήλικες έχουν πονοκέφαλο

Λάθος. Οι πονοκέφαλοι δεν εμφανίζονται μόνο στους

ενήλικες. Πονοκέφαλο, συμπεριλαμβανομένης  της

κεφαλαλγίας τάσεως, έχουν και τα παιδιά,  με την

μόνη διαφορά ότι τα παιδιά,  και ειδικά τα πολύ μικρά

σε ηλικία, δεν μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό.  

Μύθος 3: Οι ημικρανίες είναι απλά ένας πιο έντονος

πονοκέφαλος

Αυτό δεν είναι 100% αλήθεια. Οι ημικρανίες διαφέ-

ρουν από τους υπόλοιπους πονοκέφαλους. Στην

πραγματικότητα, οι ημικρανίες  είναι μια νευρολογική

διαταραχή. Εάν υποφέρετε από ημικρανία πιθανό-

τατα βιώνετε επίσης και άλλα συμπτώματα όπως ναυ-

τία και φωτοευαισθησία (ευαισθησία στο φως) ακόμα

και προβλήματα όρασης  γνωστά ως «αύρα» (να βλέ-

πετε μαύρα στίγματα ή λάμψεις ή γραμμές με πορεία

ζιγκ-ζαγκ).

Μύθος 4: Μόνοι οι γυναίκες μπορεί να έχουν συ-

χνούς πονοκεφάλους

Λάθος. Όλοι μπορούμε να έχουμε πονοκεφάλους. Οι

άνδρες έχουν μικρότερες πιθανότητες  να νοσήσουν

από κεφαλαλγία τάσεως και ημικρανίες, ενώ αντίθετα

έχουν 4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσή-

σουν από  αθροιστική κεφαλαλγία, έναν εξαιρετικά

επώδυνο πονοκέφαλο που εμφανίζεται καθημερινά ή

σχεδόν καθημερινά για ένα διάστημα και μετά μπορεί

να εξαφανίζεται για μήνες ή χρόνια. 

Μύθος 5: Όλοι οι πονοκέφαλοι είναι ψυχολογικοί

Λάθος. Οι περισσότεροι πονοκέφαλοι συνήθως προ-

καλούνται από υποκείμενη φυσική αιτία. Στην κεφα-

λαλγία τύπου τάσης, η πιθανή αιτία είναι η επώδυνη

σύσπαση κάποιων εκ των  36 διαφορετικών μυών  στο

κεφάλι, τον αυχένα και τον ώμο. Με τη σειρά τους οι

μυς  στέλνουν σήματα  πόνου στον εγκέφαλο, τα

οποία μπορεί να είναι αισθητά και στις δυο πλευρές

του κεφαλιού. Γι αυτό, άνθρωποι που πάσχουν από

τέτοιους πονοκεφάλους τους περιγράφουν “σαν να
τους σφίγγει το κεφάλι μία πρέσα ή μία μέγγενη” ή

“σαν να υπάρχει ένα βάρος πάνω στο κεφάλι τους”.
Εάν αντιμετωπίζετε συχνά προβλημάτα πονοκεφά-

λου, η συμβολή του γιατρού σας είναι απαραίτητη

καθώς και η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς,  το κατάλληλο σκεύασμα

θα πρέπει να δρα τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά,

να έχει γρήγορη δράση και να προσφέρει αποτελε-

σματική αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας καθώς και να

είναι καλά ανεκτό. 

Στην κεφαλαλγία τάσεως, τα αναλγητικά-αντιφλεγμο-

νώδη φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη 400 mg, (Nurofen

400 mg)  βοηθούν σημαντικά στην αποτελεσματική αν-

τιμετώπιση επεισοδίων του απλού πονοκέφαλου. H

ιβουπροφαίνη των 400 mg, σε μαλακές κάψουλες, απορ-

ροφάται γρήγορα, δρα αποτελεσματικά και διαρκεί έως

και 8 ώρες.

Η λήψη οποιουδήποτε αναλγητικού ή σκευάσματος

δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστα. Ο ειδικός θα αξιολο-

γήσει το ιστορικό το;y κάθε ατόμου και θα δώσει τις

σωστές συμβουλές για τη θεραπεία και τη συχνότητα

λήψης.

Δρ. Μιχάλης Βικελής

Νευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD

www.headaches.gr

Πέντε μύθοι για τον πονοκέφαλο

Οι Σύλλογο Ασθενών διεκδικού

ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση

τεχνολογίας υγείας

Με επιστολή που απέστειλαν στον Υπουργό Υγείας Αν-

δρέα Ξανθό, 19 ομοσπονδίες και σύλλογοι ασθενών της

χώρας εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση

για τη μη εκπροσώπησή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης

και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (HTA).

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέ-

τηση της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας αποτελεί

σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ασθενών ένα σημαν-

τικό και αναγκαίο βήμα με στόχο την καθολική και εγγυη-

μένη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμα,  ασφαλή και

ποιοτικά φάρμακα. Σ’ αυτή τη διαδικασία, η συμμετοχή

τους θα συνέβαλε στα παρακάτω σημεία: 

- Πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολο-

γίας στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής (π.χ. εμπόδια συμ-

μόρφωσης με την τρέχουσα θεραπεία, παρενέργειες,

ικανότητα ασθενών να συμμετέχουν στο κόστος κ.λπ.)

- Υψηλότερη αξιοπιστία και συνάφεια των αποφάσεων (π.χ.

ποια θεραπεία και φροντίδα πρέπει να είναι διαθέσιμη)

- Μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των αναγκών και προ-

τιμήσεων των ασθενών 

- Αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη λήψη αποφάσεων

- Κόστος υγείας που βασίζεται στον ασθενή και στην εμ-

πειρία του

Στην επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, οι Σύλλο-

γοι υπενθυμίζουν τη δέσμευσή του ενώπιον του Πανελλή-

νιου Συνέδριου Ασθενών το Νοέμβριο του 2017, για τη

διασφάλιση του διακριτού ρόλου τους στην επιτροπή HTA. 

Επίσης, καλούν έστω και την ύστατη αυτή στιγμή τον

Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό να παρέμβει υπέρ της ουσιαστι-

κής συμμετοχής τους στην αξιολόγηση τεχνολογιών

υγείας, ως ένα μέτρο που υπηρετεί πρώτιστα το σύστημα

υγείας, το δημόσιο συμφέρον και τον ίδιο τον πολίτη. 

Την επιστολή συνυπογράφουν οι 22 ομοσπονδίες

και σύλλογοι
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3ος στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα RSX youth 

ο Καλπογιαννάκης του ΝΟΒ

3ος ο αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης στο παγκόσμιο πρωτά-

θλημα ιστιοσανίδας RSX U17 που πραγματοποιήθηκε

στη Γαλλία.

O Αλέξανδρος δείχνει πολύ φορμαρισμένος έχοντας

μπροστά του για το 2018 ακόμα τρεις διεθνείς αγώ-

νες και την Ολυμπιάδα νεότητας.

Οι προπονητές της αγωνιστικής ομάδας Αλέξανδρος

Γιάκας και Κώστας Μουτσάτσος είναι πολύ ικανοποι-

ημένοι με τη νίκη αυτή, που ήταν αποτέλεσμα της

Το Σάββατο 7 Ιουλίου έπεσε η αυλαία του Παγκόσμιου Πρωτα
θλήματος Νέων για σκάφη τύπου Lightning “2018 ILCA YOUTH
WORLD CHAMPIONSHIP” που οργανώθηκε από τον ΝΑΟΒ σε συ
νεργασία με τον ΝΟΕ και διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του NAOB,
στη Βούλα, από 37 Ιουλίου 2018.
Οι 7 συνολικά κούρσες του αγώνα έγιναν με διαφορετικές καιρι
κές συνθήκες τόσο σε διεύθυνση όσο και σε ένταση, κάνοντας
τους αγώνες ιδιαίτερα συναρπαστικούς και με συνεχείς εναλλαγές
στην Γενική Κατάταξη των 16 συνολικά πληρωμάτων από τις 8
συμμετέχουσες χώρες.
Νικήτρια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων 2018 αναδείχ
θηκε η αμερικανική ομάδα με κυβερνήτη τον J. Hayden και πλή
ρωμα τους M. Ryan και B. Hayes jr. με αριθμό ιστίων USA 14748.
Δεύτερo κατετάγη το ελληνικό πλήρωμα με κυβερνήτη τον B.
Γουργιώτη και πλήρωμα τους Γ. Τσουλφά και Μ. Κυπραίο με
αριθμό ιστίων GRE 15144.
Στην τρίτη θέση της Γενικής Κατάταξης ήρθε η ομάδα με κυβερ
νήτη τον J. Hackerott και πλήρωμα τους E. van Deursen και M.
Peek με αριθμό ιστίων BRA 15333.
Την τέταρτη θέση κατέκτησε ο T. Probst με το πλήρωμά του M.
Weber και J. Probst.
Και το έπαθλο της πέμπτης θέσης το πήρε ο Τ. Αθανασόπουλος –
Yogo με πλήρωμα τους Δ. Τάσσιο και Ν. Γιωτόπουλο.
Επίσης απονεμήθηκαν έπαθλα fair play και τακτικού πληρώματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στο αμερικανικό πλήρωμα όσο και
στο ελληνικό, συμμετείχαν αθλητές δεύτερης γενιάς διάσημων
γονιών ιστιοπλόων, οι Brian Hayes jr. και Γιώργος Τσουλφάς. Ο
γιός του Brian Hayse, αφενός, στελέχους της ILCA και της North
Sails και παλιού πρωταθλητή, ο οποίος παρευρέθη στο event ως
επίσημος καταμετρητής και tuner των σκαφών, απεσταλμένος της
ILCA και ο γόνος της οικογένειας Τσουλφά (γιός του Θοδωρή κι
ανιψιός της Αιμιλίας), αφετέρου. Τα δύο νεαρά παιδιά απέδειξαν,
για μια ακόμα φορά, πως με την ανάλογη προτροπή και τη σωστή
καθοδήγηση το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Επίσης ο νεα
ρός Τσουλφάς, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είχε λάβει
μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Lightning που διεξήχθη
στον Φαληρικό Όρμο, ως πλήρωμα με κυβερνήτη τον πατέρα του,
κι απέσπασε κι εκεί την αντίστοιχη διάκριση.

Στην επίσημη τελετή της απονομής των επάθλων, στις εγκαταστά
σεις του ΝΑΟΒ 7/7/18 παρευρέθηκαν οι δημοτικές αρχές, εκπρό
σωποι θεσμικών οργάνων και φορέων.
Στους λόγους που προηγήθηκαν διατυπώθηκαν τα καλύτερα
λόγια για το επίπεδο της διοργάνωσης, κατ’ αρχήν από τον Brian
Hayes, που αναγόρευσε τον ΝΑΟΒ ως μία από τις ωραιότερες και
καταλληλότερες τοποθεσίες για την διεξαγωγή τέτοιων μεγάλων
event κι ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλους όσοι μόχθησαν γι’ αυτή την
διοργάνωση  από τον πρόεδρο και τους επιτετραμμένους στο Δ.Σ.
του ΝΑΟΒ Ηλία Βασιλειάδη και Κώστα Καμαρωτό, τον προπο
νητή της Ακαδημίας Lightning του ΝΑΟΒ Νίκο Βαζάκα, μέχρι και
την γραμματεία και τους λοιπούς μικρότερους ή μεγαλύτερους
συντελεστές του πετυχημένου event. Σε ανάλογο ύφος μίλησε και

η κ. Probst, πρώην ανώτερο στέλεχος της ILCA, εκθειάζοντας την
όλη διοργάνωση. Η κ. Probst βρέθηκε στη χώρα μας για να παρα
κολουθήσει τις προσπάθειες των θυγατέρων της, που συμμετεί
χαν στους αγώνες ως μέλη του ενός από τα τέσσερα αμερικανικά
πληρώματα.

Με τη λήξη των αγώνων ο ΝΑΟΒ για μία ακόμα φορά απέδειξε
πως είναι σε θέση να αναλάβει προκλήσεις και να φέρει σε πέρας
με μεγάλη επιτυχία σπουδαίες διοργανώσεις, όπως ακριβώς είχε
συμβεί και το 2014 με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Lightning που
οργανώθηκαν και διεξήχθηκαν στον ΝΑΟΒ με την υποστήριξη και
την αμέριστη συνδρομή, τότε όπως και τώρα, του Ν.Ο.Ε.

Γ.Γ.Κ.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής

Laser U19 ο αθλητής του

ΝΟΒ, Παπαδημητρίου!

Μεγάλη Διάκριση για τον αθλητή Laser του ΝΟΒ Δημή-

τρη Παπαδημητρίου στην Πολωνία, όπου αναδείχθηκε

Παγκόσμιος Πρωταθλητής για 3η συνεχόμενη χρονιά!

Ο Δημήτρης φέτος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα U21 και U19 της Ολυμπιακής κατηγορίας Laser

Standard, που διεξήχθη στην Gdynia της Πολωνίας 1-8/7.

Μετά από 12 κούρσες μεταξύ 14ων σκαφών αναδείχθηκε

Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην κατηγορία U19 και τερμάτισε

Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σοκ από το θάνατο νεαρού αθλητή

Σοκ και ερωτήματα προκαλεί το νέο περιστατικό με το θά-

νατο νεαρού αθλητή στη Θεσσαλονίκη (10.7.18), κατά την

διάρκεια αγώνων κολύμβησης. Ο 18χρονος Δημήτρης Παυ-

λογιάννης του κολυμβητικού συλλόγου ΝΟ Αμφιθέας, που

βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για τους πανελλήνιους αγώ-

νες κατηγοριών, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκό-

ταν στην πισίνα του ξενοδοχείου, στο οποίο είχε

καταλύσει. Μεταφέρθηκε λιπόθυμος στο Νοσοκομείο

ΑΧΕΠΑ (γύρω στη 1.30 μ.μ.), όπου στις 4 μ.μ. περίπου κα-

τέληξε. Ο νεαρός αθλητής εθεωρείτο από τους πιο φερέλ-

πιδες αθλητές της τεχνικής κολύμβησης και μάλιστα είχε

κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 800 μέτρα επιφάνειας,

σημειώνοντας χρόνο 07:20.69. Για το συμβάν διενεργεί

προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Δ. Παυλο-

γιάννη εξέδωσε η Διεύθυνση Νεολαίας Αθλητικών και Πο-

λιτιστικών Υπηρεσιών του δήμου Χαϊδαρίου, όπου

γεννήθηκε ο εκλιπών, ο οποίος υπήρξε επίσης μέλος των

Δημοτικών Προγραμμάτων Κολύμβησης το 2006 και κατό-

πιν αθλητής της ΑΕ Χαϊδαρίου, στα τμήματα Κλασικής και

Τεχνικής Κολύμβησης, έως το 2017.  

BASKET LEAGUE
«Προβάρει» τα πράσινα ο Παπαπέτρου

Παίκτης του Παναθηναϊκού αναμένεται να γίνει ο Ιωάννης

Παπαπέτρου, έπειτα από το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις

με τον Ολυμπιακό για ανανέωση της συνεργασίας τους. Οι

διαφορές που υπήρξαν στο πρώτο «ραντεβού» του 24χρο-

νου φόργουορντ και εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν

γεφυρώθηκαν ούτε στη δεύτερη συνάντηση με τους ιδιο-

κτήτες της ΚΑΕ, αδερφούς Αγγελόπουλους. Εκει οριστικο-

ποιήθηκε η λύση της συνεργασίας μετά από 5 χρόνια, με

τον Παναθηναϊκό να προσεγγίζει άμεσα τον παίκτη. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες μάλιστα υπήρξε και τηλεφωνική επι-

κοινωνία με τον τεχνικό των «πρασίνων», Τσάβι Πασκουάλ.  

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Διαφορετική πρεμιέρα για τους «αιώνιους»

Διαφορετικές αποστολές περιμένουν Παναθηναϊκό και

Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, η οποία ανακοί-

νωσε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη διοργάνωση,

το διήμερο 11 και 12 Οκτώβρη. Από ελληνικής πλευράς

«ποδαρικό» θα κάνει ο Παναθηναϊκός, που θα υποδεχθεί

στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 11 Οκτώβρη, ενώ μια

ημέρα αργότερα ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Ρωσία,

όπου θα αντιμετωπίσει τη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει πρε-

μιέρα με αντίπαλο την κάτοχο του Εurocup,

Nταρουσάφακα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 1ης αγωνιστι-

κής: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου -

Εφές, Φενερμπαχτσέ - Γκραν Κανάρια, Ζαλγκίρις Κάουνας

- Μπασκόνια.

SUPER LEAGUE
Ανακοίνωσε Ποντένσε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου

Πορτογάλου εξτρέμ, Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος αγωνιζό-

ταν μέχρι πρότινος στh Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η ελληνική

ομάδα είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη, αλλά εκκρε-

μούσαν κάποιες συζητήσεις με τη Σπόρτινγκ, που προέβαλε

περισσότερες αξιώσεις, και προς στιγμήν φάνηκε το θέμα

να «κολλάει». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης θα υπο-

γράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

ΑΕΚ: Χαμηλό βαθμό πήρε η ΑΕΚ στο πρώτο τεστ ενόψει

της νέας χρονιάς, αφού σε φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία,

όπου προετοιμάζεται, ηττήθηκε με 1-0 από τη Μιέτζ Λεγ-

κνίκα, η οποία ήταν σαφώς πιο έτοιμη, καθώς ξεκινά σε δυο

βδομάδες τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Ο Μπάλαζ Μέγερι επέστρεψε στο ελληνικό

πρωτάθλημα για λογαριασμό του Ατρόμητου. Ο πρώην

γκολκίπερ του Ολυμπιακού υπέγραψε για δύο χρόνια στους

Περιστεριώτες.

ΑΓΓΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ 1-2 παρ. (κ.α. 1-1)

Βαλκανικό «εξπρές» για τελικό
Ολοκληρώνοντας στην παράταση μια σπουδαία ανατροπή,

αφού βρέθηκε να χάνει νωρίς νωρίς, η Κροατία επικράτησε

της Αγγλίας με 2-1 στον δεύτερο ημιτελικό και προκρίθηκε

στον τελικό του Μουντιάλ της Ρωσίας. Εκεί, την Κυριακή

15 Ιούνη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Αυτή θα είναι η πρώτη

φορά που οι Κροάτες θα δώσουν το «παρών» σε τελικό,

έχοντας μέχρι τώρα ως καλύτερη στιγμή την 3η θέση στη

διοργάνωση του 1998 στη Γαλλία. Για την Αγγλία, αντίθετα,

η ευκαιρία να φτάσει στον δεύτερο τελικό της - μετά το

1966 όταν και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια - χά-

θηκε, και πλέον θα διεκδικήσει την 3η θέση στον μικρό τε-

λικό του Σαββάτου κόντρα στο Βέλγιο.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Αγγλους. Μόλις στο 5' ο

Τρίπιερ με εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

και η ομάδα του είχε τον έλεγχο μέχρι το 30', όταν και

έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Κέιν. Στο υπόλοιπο ημι-

χρόνου η Κροατία ισορρόπησε, απειλώντας με τον Ρέμπιτς

(32'), ενώ μετά το 60' πήρε τα «ηνία», εκμεταλλευόμενη και

την υποχώρηση των Αγγλων. Ο Πέρισιτς έριξε «προειδο-

ποιητική βολή» χάνοντας ευκαιρία στο 65', και τρία λεπτά

αργότερα ισοφάρισε για τους Κροάτες. Με την ψυχολογία

υπέρ τους οι Βαλκάνιοι κυριάρχησαν πλήρως από κει και

πέρα, έχοντας σημαντικές ευκαιρίες, με πιο σημαντική το

δοκάρι του Ρέμπιτς (73'), και με τον Μάντζουκιτς (83').

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, με τις δύο ομάδες να

χάνουν από μία σημαντική ευκαιρία στο πρώτο μέρος (Στό-

ουνς - Μάντζουκιτς). Στο δεύτερο 15λεπτο, παρά την κού-

ραση, οι Κροάτες έδειχναν να πατάνε καλύτερα στο

γήπεδο και στο 109' ήταν εκείνοι που πέτυχαν το γκολ της

πρόκρισης στον τελικό, με τον Μάντζουκιτς.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Σούμπασιτς, Βρσάλικο, Λόβρεν, Βίντα, Στρίνιτς

(94' Πρίβαριτς), Ράκιτιτς, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Ρέμπιτς

Κάνοντας σπουδαία ανατροπή κόντρα στην Αγγλία, η Κρο-

ατία προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Ουόκερ (111' Βάρντι), Στόουνς, Μαγ-

κουάιρ, Χέντερσον (97' Ντάιερ), Τρίπιερ, Λίνγκαρντ, Αλι,

Γιανγκ (92' Ρόουζ), Στέρλινγκ (72' Ράσφορντ), Κέιν.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παραμένουν «στον αέρα»
Για μία ακόμη φορά ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βα-

σιλειάδης και οι ΠΑΕ της Super League ...συμφώνησαν ότι

διαφωνούν σχετικά με τα σχέδια του πρώτου, που αφορούν

την αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων

από τη σεζόν 2019-20. Οι αντιθέσεις αυτές απ' ό,τι φαίνεται

επηρεάζουν και το πρωτάθλημα της σεζόν 2018-19, η

έναρξη του οποίου είναι προγραμματισμένη για τις 25 Αυ-

γούστου, βρίσκεται όμως «στον αέρα».

Η νέα συνάντηση των δύο πλευρών ανέδειξε εκ νέου τη

διάσταση απόψεων στο καίριο ζήτημα του αριθμού των

ομάδων που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της πρώτης

κατηγορίας μετά την αναδιάρθρωση. Θυμίζουμε ότι τα σχέ-

δια του υφυπουργού προβλέπουν τρεις κατηγορίες (Super

League 1, Super League 2, Football League) με τη συμμε-

τοχή 12 ομάδων στην καθεμιά. Αυτό μάλιστα τίθεται από

την κυβέρνηση και ως προϋπόθεση προκειμένου να δοθεί

στους συλλόγους το ποσό που φέρεται να έχει εξασφαλι-

στεί από τη σύμπραξη ΕΡΤ - «Nova» για τα τηλεοπτικά δι-

καιώματα και το οποίο φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ περίπου

για την πενταετία. Από την πλευρά τους οι ΠΑΕ ζητούν

τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία να υπάρχουν 14 ομά-

δες, θέση στην οποία επέμειναν και στη χτεσινή συνάν-

τηση.

Το νεότερο στην υπόθεση είναι πως σύμφωνα με πληροφο-

ρίες κάποιες ΠΑΕ συμφωνούν με τα πλάνα του υφυπουρ-

γού, δημιουργώντας «τριγμούς» στο μέχρι τώρα ενιαίο

μέτωπο των ΠΑΕ. Από την πλευρά του ο υφυπουργός

έδειξε να υποχωρεί στο θέμα της συμμετοχής των 14 ομά-

δων για τη σεζόν 2019-20, με την προϋπόθεση ότι από την

επόμενη (2020-21) αυτές θα μειωθούν σε 12. Φέρεται μά-

λιστα να ζήτησε γραπτή δέσμευση πάνω σ' αυτό από τα

μέλη της Λίγκας, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.    

ΤΕΝΙΣ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ

Πρόωρο «αντίο» από τον Φέντερερ
Θύμα της μεγαλύτερης έκπληξης του φετινού διεθνούς

τουρνουά τένις Γουίμπλεντον έπεσε ο Ελβετός Ρότζερ

Φέντερερ, Nο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, οκτώ φορές

κάτοχος του εν λόγω τροπαίου και μεγάλο φαβορί και

φέτος, ο οποίος ηττήθηκε από τον Νοτιαφρικανό Κέβιν Αν-

τερσον με 3-2 σετ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φέντερερ ηττήθηκε παρόλο που

προηγήθηκε με 2-0, σε μία από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις

στην καριέρα του. Ο Αντερσον, Nο.8 της παγκόσμιας κατά-

ταξης, είχε σπουδαία απόδοση και πήρε τη νίκη μετά από

αγώνα που διήρκεσε περίπου 4 ώρες. Τα σετ: 2-6, 6-7, 7-5,

6-4, 13-11. Ο αντίπαλος του Αντερσον στα ημιτελικά θα

προκύψει από την αναμέτρηση του Αμερικανού Τζον Ισνερ

(Nο. 9 της παγκόσμιας κατάταξης) και του Καναδού Μίλος

Ράονιτς (Nο. 13).

Αντίθετα με τον Φέντερερ, το άλλο φαβορί για τον τίτλο

και τρεις φορές κάτοχος του τροπαίου, ο Σέρβος Νόβακ

Τζόκοβιτς, παρά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις

προηγούμενες ημέρες νίκησε με 3-1 σετ τον Ιάπωνα Κέι Νι-

σικόρι και προκρίθηκε στα ημιτελικά για 8η φορά στην κα-

ριέρα του. Τα σετ: 6-3, 3-6, 6-2, 6-2.

Ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του

αγώνα ανάμεσα στον Ισπανό Ράφα Ναδάλ και τον Αργεν-

τίνο Χουάν Μαρτίν ντελ Πότρο.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ17

Το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία σκαφών 420 του Πα-

νευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας νέων - νεανίδων

(Κ17) που έγινε στην Πορτογαλία κατέκτησε το ελληνικό

πλήρωμα των Μελίνας Παππά και Μαρίας Τσαμοπούλου,

προσφέροντας στην ελληνική ιστιοπλοΐα μία ακόμα σημαν-

τική επιτυχία στο αγώνισμα. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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H κυψέλη της γνώσης
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το βιβλίο αποτελεί μία πνευματική κυψέλη, από

την οποία ο αναγνώστης συλλέγει το “μέλι” δια-

βάζοντας τα αυτοτελή κείμενα τα οποία στο-

χεύουν στην ορθή γνώση, το ήθος και το

κάλλλος.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 224, τιμή 10 €

“Ο Ηγεμόνας” του Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από το Ναπολέ-

οντα Βοναπάρτη

Το κλασσικό βιβλίο του Μακιαβέλλι “Ο Ηγεμό-

νας” κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη,

σελίδα - σελίδα.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 383, τιμή 20 €

Kυκλοφορεί και σε συλλεκτική έκδοση, δερμα-

τόδετη, αριθμημένη σε τιμή 50 €

Βιβλία για χαλάρωση, Βιβλία για σκέψη...


