
21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Από τον ...Μακρόν και τη Μέρκελ, στον Τσίπρα

τον... Μεγάλο «στρατηγικό» σύμμαχο του Τραμπ

και στον Ζάεφ τον ...«μακεδόνα»!!!

Τελικά στην αντιπροσωπευτική «δημοκρατία» της

αδίστακτης απάτης, του περίτεχνου ή ξεδιάντροπου

ψεύδους, της δολοπλοκίας δεν μεταβάλλουν μόνο

τη σημασία των λέξεων («.... την ειωθυίαν αξίωσιν

των ονομάτων», που έλεγε ο Θουκυδίδης) αλλά

ερωτούν σε δημοψηφίσματα «δημο-

κρατικότατα» άλλα αντ’ άλλων, ώστε

δια της μεθόδου της ...καραμπόλας

να πετύχουν το επιδιωκόμενο.

Εξηγούμαι: Γνωρίζετε ποιό ήταν το

ερώτημα στο δημοψήφισμα της πε-

ρασμένης Κυριακής στο κράτος των

Σκοπίων; Διαβάστε:«Είστε υπέρ της
ένταξης της χώρας σε ΝΑΤΟ και
Ε.Ε. αποδεχόμενοι τη συμφωνία

ανάμεσα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και την
Ελληνική Δημοκρατία;»1

Η απάτη που διέπραξαν οι «δημοκράτες» των Σκο-

πίων, με την συμβολή των επικοινωνιολόγων τους –

τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι – πρόβαλαν το

απατηλά «ελκυστικό», την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ κυ-

ρίως, και την Ε.Ε., που προφανώς έχουν πείσει την

πλειψοηφία του λαού τους ότι θα τους εξασφαλίσει

ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία(!), και σε δευτε-

ρεύουσα πρόταση του λένε ότι πλαγίως («αποδεχό-

μενοι») θα εγκρίνουν τη συμφωνία των Πρεσπών

Ζάεφ – Τσίπρα, που την υπέγραψε, ερχόμενος σε

πλήρη αντίθεση με τη βούληση του ελληνικού λαού,

πλην των παραμυθιασμένων και μπολιασμένων με τα

ευρωπαϊκά ιδεώδη της παγκοσμιοποίησης και της

«διάλυσης των εθνών», ταυτιζόμενος ο «αριστερός»

Τσίπρας με τους πρώην «εθνικιστές» δεξιούς, που με-

ταλλάχθηκαν σε «ευρωπαϊστές»! Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

H AΠATH
της ΕΞΟΥΣΙΑΣ
των “δημοκρατικών” αρχών” 

& των Eυρωπαϊκών “αξιών”

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γεώργιος Σωφρόνης προσκαλεί

στον απολογισμό έργου της

Δημοτικής Αρχής την Κυριακή

7 Οκτωβρίου, ώρα 11:00 

στο Plaza Resort

“Mea culpa”

Αντίστροφες οι

μονοδρομήσεις στα 3Β
Σελίδα 12

Eπέτειος Ολοκαυτώματος

στο Κορωπί
Ο  Δήμαρχος Κρωπίας Δημ.  Κιούσης

& το   Δημοτικό Συμβούλιο,

προσκαλούν στην

Επέτειο του Ολοκαυτώματος της

Πόλης μας, 9 Οκτωβρίου 1944

9 Οκτωβρίου 2018

στον Ι. Ν. Αναλήψεως Κυρίου

Πέντε σημαντικά έργα σε

τρείς Δήμους από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο
Σελίδα 7

«Τό ἀνετυμολογήτως ζῆν 

οὐκ εὖ ζῆν»

Κοίτα σελ. 14

Ούτε  ΧΥΤΑ ούτε ΧΥΤΥ στο
Λατομείο Κυριακoύ στο Κορωπί!

Σελίδες 8, 16
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τέτοιες γελοιότητες, αποκυήματα καπηλείας!

Ξεκαθαρίζω: δεν αφορά όλους, ούτε ο χαρακτηρισμός,

ούτε ο εθνομηδενισμός ή η αρνησιπατρία και πατριδο-

καπηλία.

Η όλη «δημοκρατική» απάτη, μου θυμίζει παλιά συνοι-

κέσια, όπου προβάλλονταν τα ελκυστικά προσόντα

της νύφης (δηλαδή του ...πατέρα της) – κτήματα, σπί-

τια, χρυσές λίρες – στραβωνόταν απ’ αυτά ο γαμπρός

και δεν έβλεπε τα «κουσούρια» της νύφης. Και το αν-

τίθετο βεβαίως του ...«μεγαλούτσικου» γαμπρού...

«με την κοινωνική θέση, τις καταθέσεις και τη μεγάλη
σύνταξη».
Αλλά, ως φαίνεται, «δεν μασάει η κατσίκα ταραμά»

ούτε στο αβάφτιστο (επισήμως) κράτος των Σκοπίων:

Διχάστηκε η πολιτειακή ηγεσία της πΓΔΜ: Όχι» στη

σύμβαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «Ναι» ο Πρω-

θυπουργός. Το 64% των ψηφοφόρων «γύρισε την

πλάτη», απέχοντας από την ψηφοφορία και αποκαλύ-

πτοντας, εκτός επιδιώξεων, την ευρωατλαντική αντί-

ληψη περί δημοκρατίας: Όχι την πειθαρχία της

εκτελεστικής εξουσίας, στην εκφρασμένη παντοιοτρό-

πως, πραγματική βούληση του λαού, αλλά την εξα-

σφάλιση τυπικής κάλυψης δια της επικυρώσεως.

Τυπικής «νομιμοποίησης», δηλαδή νομιμοφάνειας.

Αυτή είναι η «δημοκρατία» δυτικού, Αγγλοσαξονικού,

αλλά και φραγγο-γαλατικού τύπου. Δημοκρατία της

απάτης! (όποτε μας βολεύει, μπορεί συμπτωματικά να

είναι και γνήσια).

Αν δεν τους βολεύει, με διάφορα τερτίπια, την παρα-

κάμπτουν. Αν χρειαστεί, στην ανάγκη την ξεπερνάνε

με τις ερπύστριες των τανκς! Αμφιβάλλετε;

Στην παρούσα περίπτωση, των Σκοπίων, της συμφω-

νίας των Πρεσπών Τσίπρα-Ζάεφ, τους «καλύπτει» το

«μαγειρευτό», με αλγεβρικούς υπολογισμούς, τυπικό

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της περασμένης

Κυριακής. (Σε ένα κράτος 25 ετών ο Κοτζιάς μας είπε

ότι το 20% έχει μεταναστεύσει - αν και μπορούσε να

ψηφίσει - και το 10% έχει ...πεθάνει· κανονικός απο-

δεκατισμός!).

Λάβετε τώρα  ένα «μπουκέτο» από τις πρόσφατες δη-

λώσεις υπεύθυνων παραγόντων, για να κρίνετε. Ως

βάση δεδομένων, παραθέτουμε πρωτίστως, τ’ αποτε-

λέσματα του δημοψηφίσματος:

― Πληθυσμός πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας

της Μακεδονίας, 2,081 εκατομ. (2016). Ανεξαρτητοποι-

ήθηυκε το 1991.

― Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 1,8

εκατομ. Ψήφισαν το 36,8%

― Υπέρ του ερωτήματος ψήφισε το 91% αυτών, δη-

λαδή το 24,7% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψη-

φοφόρων. Δηλαδή το 75% είναι κατά της συμφωνίας.

Ας δούμε τώρα το απάνθισμα των δηλώσεων για να

βγάλουμε τα συμπεράσματά μας!

Ο Πρόεδρος της εκλογικής Επιτροπής της πΓΔΜ,

Ντέρκοσκι δήλωσε ότι, «το δημοψήφισμα που διενερ-
γήθηκε την Κυριακή, δεν είναι έγκυρο, καθώς οι μισοί
(και πλέον) από τους εγγεγραμμένους δεν ψήφισαν».
Την άποψή του συμμερίζονται ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας Γκιόργκε Ιβάνοφ (που δεν ψήφισε), και τα

κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ αντιθέτως ο πρωθυ-

πουργός Ζόραν Ζάεφ έδειξε «ενθουσιασμένος» για το

αποτέλεσμα, που πάντως – για να υποβαθμιστεί – θε-

ωρήθηκε συμβουλευτικό. Ο Ζάεφ με απύθμενο θράσος

πέρασε στην αντεπίθεση καλώντας τους βουλευτές

της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις συνταγμα-

τικές αλλαγές που απαιτούνται από τη συμφωνία των

Πρεσπών «υπακούοντας στη λαϊκή ψήφο»! Στη λαϊκή

ψήφο του 26%!!! Ε!...

Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του

της 2 Οκτωβρίου τ.έ., μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το πο-
σοστό συμμετοχής του 36,8% σημαίνει ότι το δημο-
ψήφισμα δεν μπορεί ν’ αναγνωρισθεί ως έγκυρο(...).
»Δείχνει ξεκάθαρα ότι οι “Μακεδόνες” ψηφοφόροι
επέλεξαν να μποϊκοτάρουν τις λύσεις που επιβλήθη-
καν απ’ το εξωτερικό στα Σκόπια και την Αθήνα,
καθώς κορυφαίοι πολιτικοί χωρών μελών του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε. μετείχαν ανοιχτά σ’ αυτή τη μεγάλης
έκτασης καμπάνια προπαγάνδα, παρεμβαίνοντας ανοι-
χτά στις εσωτερικές υποθέσεις αυτής της βαλκανικής
χώρας»(...)

Οι δηλώσεις του ΝΑΤΟ

της Ε.Ε. και του Γ.Γ. του ΟΗΕ

Εκτός από το θρασύτατο «προσκλητήριο» και τις απει-

λές του Ζάεφ, πως αν δεν υπερψηφιστεί στη Βουλή η

συνταγματική αλλαγή, που μποϋκοτάρισε ο λαός, θα

προκηρύξει άμεσα εκλογές, σ’ ενίσχυσή του προσέτρε-

ξαν άμεσα οι «δημοκράτες» της Ευρωπαϊκής Ενωσης

και του ΝΑΤΟ.

Έτσι, ο αρμόδιος Eπίτροπος της Ε.Ε. «για τη διεύρυνση

της Ε.Ε., Γιοχάνες Χαν έσπευσε να υιοθετήσει ασμένως

την ερμηνεία που έδωσε ο Ζάεφ και «χαιρέτησε την ευ-
ρεία υποστήριξη που έδωσε ο λαός(!) στη συμφωνία και
κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να σε-
βαστούν τη λαϊκή ψήφο»!2 Είναι να τρελαίνεσαι με τη

«λογική» τους και το θράσος τους.

Εχουμε κι έναν εκβιασμό εναντίον κορυφαίων στελε-

χών της Αντιπολίτευσης (YMAO-DPMNE), μεταξύ των

οποίων και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Γκρουέβσκι,

για ποινικές διώξεις, που επιδιώκουν να συμψηφίσουν...

Καταλαβαίνετε πώς λύνονται σοβαρότατα διεθνή προ-

βλήματα γεωστρατηγικής; Και ημείς ...άδομεν!

Μ’ όλα ταύτα συνεχίζεται το εγκώμιον της θρασύτητας!

― Το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α.: Χαιρετίζει το

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Π.ΓΔΜ «στο
οποίο οι πολίτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για
την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.», και καλεί τους ηγέ-

τες της «να ξεπεράσουν τις μικροπολιτικές τους διαφο-
ρές(...) και να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία, για να
εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον», μέσα από τη

συμφωνία των Πρεσπών που «θα ανοίξει το δρόμο για
την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.»3!

― Στο ίδιο πνεύμα ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ κι άλλοι επιφανείς

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι.

― Στο ίδιο πνεύμα όπως προείπαμε και ο Επίτροπος της

Ε.Ε. Γιοχάνες Χαν.

― Βεβαίως ακολουθεί και ο Γενικός Γραμματέας του

Ο.Η.Ε.: «το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων
ψήφισαν υποστήριξαν την συμφωνία, είναι σημαντικό».
«Όσων ψήφισαν»! δηλαδή το 25% - η μειοψηφία· ένας

στους τέσσερις! Διπλωματικότατο. Αυτό ακριβώς κάνει

καταφανέστατο ότι τους ενδιαφέρει μόνον η νομιμοφά-

νεια, για να κάνουν τη δουλειά τους· όχι η δημοκρατική

νομιμότητα. Όχι η δημοκρατία! Το γνωρίζουμε καλώς

και από τα δικά μας.

Οι λαοί τους, που δεν έχω τίποτα μαζί τους, ιδιαίτερα

με τους ανθρώπους του πνεύματος, που «δεν έχουν

πουλήσει την ψυχή τους στο διάβολο», γιατί «μασάνε»;

- Γιατί τους ανέχονται; Έχουν ξεπεράσει και το Ναπο-

λέοντα και τον Ταλεϋράνδο... στα καθαγιασμένα μέσα

εξαπάτησης προς χάριν του... “ιερού σκοπού” του διε-

θνούς κεφαλαίου.

――――――

1. CNN.gr

2. Eliamep.gr (Ελλ. Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και εξωτερικής Πολιτικής),

(πηγή: Καθημερινή).

3. iefimerida.gr

Δικαιώθηκε από το ΣτΕ ο Δήμος Μαρ-
κοπούλου Σελ. 6

Διευθέτηση του Ερασίνου ποταμού
Ανατ. Αττικής Σελ. 6

Η “Ζαφειρόπετρα” που θάμπωσε
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ο βιολιστής του Μετρό με το πολύ
μεγάλο όνομα! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εγκώμιον Αληθείας
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Κρυμμένα” σήματα τροχαίας στη Βου-
λιαγμένη Σελ. 15

Ζήτημα προστασίας της ελευθερίας
του Τύπου Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Η απάτη της εξουσίας 
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"H μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκμετάλλευση, των υφιστάμενων γεωτρήσεων και βιολογι-

κών σταθμών, προς άρδευση για την ενδυνάμωση της αγροτικής δραστηριότητας στην Κερατέα”.

Πρόσκληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας

σας καλεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στη 

“Χρυσή Τομή” Κερατέας στην παρουσίαση της μελέτης 

που υλοποίησε το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών με θέμα: 

«Εκμετάλλευση γεωτρήσεων Κερατέας για Αγροτική χρήση». 

Την παρουσίαση θα κάνει ο Καθηγητής του Γεωπονικού

Παν/μιου Αθηνών Νικόλας Δέρκας.

Με έξι εκπαιδευτικούς και τριάντα περί-

που μαθητές από τρία Δημοτικά σχολεία

θα εκπροσωπηθεί ο Δήμος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στην Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα Κώδικα στο πλαίσιο εκδήλω-

σης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψη-

φιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. 

Συγκεκριμένα τέσσερις από το 1ο Δημο-

τικό Βάρης, ένας από το 4ο Δημοτικό

Βούλας και ένας από το Δημοτικό Βου-

λιαγμένης, οι οποίοι θα συντονίζουν έξι

ομάδες των 4 έως 5 μαθητών από τα

σχολεία της πόλης.  Οι συμμετέχοντες

μαθητές θα δημιουργήσουν μια ιστορία

με τη χρήση κώδικα, σύμφωνα με ειδικά

διαμορφωμένο λογισμικό το οποίο θα

δοθεί δωρεάν από την Oracle Academy,

μέλος της Εθνικής Συμμαχίας. 

Στην εκδήλωση, οι μαθητές θα γνωρί-

σουν τον κώδικα από εταιρείες λογισμι-

κού και θα δημιουργήσουν τη δική τους

ιστορία χρησιμοποιώντας τον προγραμ-

ματισμό. Επίσης, θα έρθουν σε επαφή με

τις δυνατότητες του προγραμματισμού σε

καθημερινές λειτουργίες και θα τους δοθεί

πιστοποίηση παρακολούθησης του σεμινα-

ρίου από την Oracle. Τα σχολεία που θα

συμμετέχουν, θα τους δοθεί η δυνατότητα

να συμμετάσχουν σε περαιτέρω εκδηλώ-

σεις που θα πραγματοποιηθούν έως το

τέλος του έτους, παρουσιάζοντας την

πρόοδο που θα πετύχουν ολοκληρώνον-

τας ένα έργο με εκκίνηση την εκδήλωση

του Οκτωβρίου. 

Τα σχολεία του Δήμου που θα συμμετέ-

χουν στην εκδήλωση, θα ενσωματωθούν

στο ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων που

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψη-

φιακών δεξιοτήτων, έχοντας τη δυνατό-

τητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και

καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και

συμβολής στην ευαισθητοποίηση των μι-

κρών ηλικιών στον προγραμματισμό. 

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν της Κυριακή 7

Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ. όπου

το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
διοργανώνει εκδήλωση «Προγραμματι-
σμού και Ρομποτικής» στην οποία οι μα-

θητές του σχολείου θα παρουσιάσουν

βραβευμένες εργασίες τους με θέμα τη

ρομποτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα, με σκοπό

την ενθάρρυνση των σχολείων να εισάγουν

το μάθημα του προγραμματισμού στη διδα-

σκαλία ως μέσο προώθησης της ψηφιακής

εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η Ελληνική

Εθνική Συμμαχία σε συνεργασία με την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Συμ-

μαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την

Απασχόληση, προγραμματίζει τη συμμε-

τοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εβδο-

μάδα Κώδικα, η οποία θα λάβει χώρα σε όλα

τα Κράτη-Μέλη από τις 6 έως τις 21 Οκτω-

βρίου. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποι-

ηθεί στην Αθήνα εκδήλωση στις 20 και 21

Οκτωβρίου, που στοχεύει στη συμμετοχή

μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλι-

κίας από 8 έως 11 ετών από διάφορες περι-

φέρειες της χώρας, οι οποίοι θα

συμμετάσχουν σε ομάδες των 4 έως 5 ατό-

μων ανά σχολείο. 

Τις ομάδες θα συντονίζουν οι καθηγητές

Πληροφορικής των σχολείων που έχουν εκ-

παιδευτεί σε ειδικό εργαστήρι από εκπαι-

δευτή της Oracle. Στόχος της εκδήλωσης

είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τις δυνα-

τότητές τους στον προγραμματισμό και να

τους δοθεί το έναυσμα να εμβαθύνουν σε

αυτόν. 

Τρία δημοτικά σχολεία του Δήμου 3Β  στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 
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«Εθνικός Ελληνορώσων»
στο Από Μηχανής Θέατρο

Μετά τη μεγάλη καλλιτεχνική κι εισπρακτική επιτυ-

χία της προηγούμενης σεζόν, το έργο «Εθνικός Ελ-
ληνορώσων» του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου σε

σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη επιστρέφει στο Από

Μηχανής Θέατρο από την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

και κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. 

Εδώ και τρία χρόνια, σε μια γειτονιά σε μια άκρη του
Δήμου της Αθήνας, στο Ελληνορώσων, έξι φίλοι
γύρω στα σαράντα, μαζεύονται, μια φορά τον μήνα,
για ένα “μπασκετάκι”. Το ραντεβού συνήθως πέφτει
Σάββατο - εκεί, κατά το απογευματάκι - στο ίδιο
πάντα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Το κάνουν όπως
λένε “για να ξεσκουριάζουν” …και να πίνουν μετά
καμιά μπύρα χωρίς ενοχές. Και σήμερα το ίδιο. Συ-
ναντήθηκαν, είπαν τα νέα τους, έκαναν το ζέσταμά
τους, πήραν την μπάλα στα χέρια και το παιχνίδι άρ-
χισε.
Ο Εθνικός Ελληνορώσων είναι μία κωμωδία, για τα

παιδιά μιας γειτονιάς που λένε ότι μεγάλωσαν, για

πρησμένους αστραγάλους, για πληγές που έκλεισαν

και για άλλες που μείναν ανοιχτές. Ένα έργο για ξε-

χειλωμένες φανέλες, ξεφούσκωτες μπάλες και εγ-

κλήματα. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εξ’ αμελείας

και μη.

“Όταν ο άντρας φτάνει στα σαράντα, πρέπει να αρ-
χίσει να προσέχει” Michael Jordan

Από Μηχανής Θέατρο: Ακάδημου 13, Αθήνα

Τηλ.: 21 0523 2097

«Μη Σκοτώνεις τη Μαμά»
της Σαρλότ Κήτλυ

Η καλλιτεχνική εταιρία Μυθωδία (Γεράσιμος Σκαφί-

δας) παρουσιάζει την παράσταση «Μη Σκοτώνεις τη
Μαμά» της Σαρλότ Κήτλυ στο θέατρο OLVIO, από

την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. Η μετάφραση είναι του

Αλέξανδρου Κοέν, η σκηνοθεσία της Ρέινας Σ. Εσκε-

νάζυ και πρωταγωνιστούν η Αντιγόνη Γλυκοφρύδη,

η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η Ισιδώρα Δωροπούλου, η

Ελίνα Γιαννάκη.

Το έργο διατρέχει τα εξήντα τελευταία χρόνια του

20ου αιώνα μέσα από τις ιστορίες τεσσάρων γυναικών

(γιαγιά, μητέρα, κόρη, εγγονή). Πρόκειται για ένα σύγ-

χρονο ψυχογράφημα των σχέσεων μητέρας – κόρης.

Η μετ’ εμποδίων σχέση τους βεβαιώνει ότι δεν υπάρ-

χει πιο επικίνδυνη και μοιραία για την εξέλιξη του αν-

θρώπου σχέση, όσο αυτή της μητέρας με το παιδί της.

OLVIO: Φαλαισίας 7, Αθήνα,  Τηλ.: 21 0341 4118

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση θα

παρουσιαστούν πάνω από 50 πρω-

τότυπες ανακοινώσεις που αφο-

ρούν πρόσφατες αρχαιολογικές και

ιστορικές έρευνες και μελέτες της

ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Αττι-

κής, με έμφαση στην πολιτιστική

ανάδειξη και ανάπτυξή της. Οι ανα-

κοινώσεις αυτές αποτελούν προϊόν

των εργασιών των Εφορειών Αρ-

χαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτι-

σμού.  Επιπλέον, στην ενότητα

αυτή θα παρουσιαστούν εισηγήσεις

στους τομείς της Κοινωνιολογίας 

Λαογραφίας, Ιστορίας των Θρη-

σκειών και της Εκπαίδευσης, Νεό-

τερης Ιστορίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εν-

τοπιότητα και Μεταναστεύσεις

στην Ανατολική Αττική από τον 18ο

αιώνα έως σήμερα-Συλλογικοί

προσδιορισμοί και ταυτότητες».
Από το 2017 η Ε.ΜΕ.Ν.Α. επιχειρεί

για πρώτη φορά διεπιστημονικό διι-

δρυματικό ερευνητικό πρόγραμμα σε

συνεργασία με το Πάντειο Πανεπι-

στήμιο, τομέας Κοινωνικής Ανθρωπο-

λογίας και Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο

Κρήτης, τομέας Οθωμανικής Ιστο-

ρίας, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), τομέας

Γεωχωρικής έρευνας και Τεχνολο-

γίας. 

Μέρος αυτού του προγράμματος έχει

πραγματοποιηθεί με χορηγία της ΑΙ-

ΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Tο ενδιαφέρον εστιάζεται σε περι-

βαλλοντικά θέματα που αφορούν

την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη δια-

χείριση αστικών και αγροτικών στε-

ρεών αποβλήτων, καθώς και την

αγροτική ανάπτυξη παραδοσιακών

καλλιεργειών που αναδεικνύονται

ως ένα δυναμικό μέρος των επιχει-

ρηματικών δραστηριοτήτων της πε-

ριοχής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Κυρίαρχος στόχος του ερευνητικού

προγράμματος ήταν η οικιστική συγ-

κρότηση της ΝΑ. Αττικής από τον 18ο

αιώνα μέχρι σήμερα. Τα αποτελέ-

σματα της έρευνας ανέδειξαν τη

σχέση μεταξύ της πληθυσμιακής σύν-

θεσης των οικισμών και της ανάπτυ-

ξης. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα

αναφέρονται στις μετακινήσεις των

πληθυσμών σε δύο επιλεγμένους αν-

τιπροσωπευτικούς οικιστικούς

ιστούς: το Μαρκόπουλο και τη Ρα-

φήνα, δηλαδή έναν παλαιότερο και

έναν νεότερο παράκτιο οικισμό. 

Στη συνέχεια, θα διερευνηθούν οι

υπάρχουσες δομές και σχέσεις (γεω-

χωρικά, χωροταξικά και ιστορικά δε-

δομένα) της περιφέρειας του δήμου

Μαρκοπούλου και θα διατυπωθούν

προτάσεις για αειφόρο και βιώσιμη

ανάπτυξη με πιλοτική εφαρμογή στην

περιοχή του Μαρκοπούλου. 

Για την προβλεπόμενη έρευνα, πρό-

θεση της Ε.ΜΕ.ΝΑ. αποτελεί η προ-

σέλκυση νέων εξειδικευμένων

επιστημόνων και η ένταξή τους σε

ομάδες που θα καταγράψουν, θα

αναλύσουν και θα επεξεργασθούν

τα δεδομένα, με στόχο την ευαισθη-

τοποίηση του νέου αυτού δυναμικού

που θα έχει ως αποτέλεσμα την

ανάσχεση του ρεύματος  φυγής των

νέων, κυρίως, επιστημόνων, φαινό-

μενο που κυριάρχησε τα τελευταία

χρόνια στη χώρα μας. 

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου

και η υλοποίηση των προτάσεων

προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων

των φορέων που εμπλέκονται

άμεσα στην ανάπτυξη της περιοχής:

Περιφέρεια, δήμοι, συλλογικοί φο-

ρείς, επιχειρηματικές και παραγωγι-

κές μονάδες, κάτοικοι κλπ. 

ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

3 έως 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δημοτικός Κιν/φος Μαρκοπούλου – Αίθουσα «Άρτεμις»

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε.ΜΕ.ΝΑ.) έχει ως αν-

τικείμενο την καταγραφή, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και

φυσικού περιβάλλοντος  της ΝΑ. Αττικής, αλλά και τη διατύπωση προ-

τάσεων για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. 

Οι θεματικές ενότητες θα παρουσιαστούν στη ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάν-

τηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκόπουλο από 3-7/10/2018,

και αναφέρονται:

― στο πολιτιστικό περιβάλλον

― στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.ΜΕ.ΝΑ. με τίτλο: «Εντοπιότητα και
Μεταναστεύσεις στην Ανατολική Αττική από τον 18ο αιώνα έως σήμερα-
Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες»
― στο φυσικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη

― σε προτάσεις για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη που εστιάζονται πι-

λοτικά στην περιοχή του Μαρκοπούλου.

Παραδοσιακοί

χοροί

με την “Ευρυάλη”

Βούλας

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός

Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας, συ-

νεχίζει και φέτος τα μαθήματα

παραδοσιακών χορών, με δα-

σκάλα την Ελλη Καζάκου, στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Βούλας.

Πληροφορίες 6951850552,

6937730962
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«Αλέξανδρος και Αϊσέ»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προ-

σκαλεί τα μέλη και τους φίλους του, την Παρασκευή

12 Οκτωβρίου 2018, Ωρα 7 μ.μ., (Μικράς Ασίας 3,

Βούλα) στην  Προβολή Ελληνικής ταινίας  του σκη-

νοθέτη Δ. ΚΟΛΛΑΤΟΥ: «Αλέξανδρος και Αϊσέ»
1995. Τραγουδά η Λίτσα Σακελλαρίου. 

Η είσοδος είναι Ελεύθερη.
Την εκδήλωση παρουσιάζει η Γραμματέας Μαρία Ματάλα.

Στο τέλος της προβολής θα ανταλλάξει απόψεις με το

κοινό ο Δημήτρης Κολλάτος. Σκηνοθέτης, Συγγραφέας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασ. Ράπτη, Αλ. Κολλάτος, Αγγ. Αν-

τωνοπούλου, Λυκ. Καλλέργης, Κ. Χατζηχρήστος, Ανδρ.

Μπάρκουλης, Σπ. Φωκάς, Δημ. Κολλάτος, Δ. Τομαζάνη,

Γ. Μούτσιος, Κ. Τσάκωνας, Τασ. Καββαδία, Παυλ. Κοντο-

γιαννίδης, Μιχ. Γιαννάτος.

«Μεγάλες τομές της Ιστορίας

της ανθρωπότητας»

Διάλεξη της ιστορικού, συγγραφέως και κα-

θηγήτριας του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, Μαρίας Ευθυμίου με

θέμα «Μεγάλες τομές της Ιστορίας της αν-

θρωπότητας» διοργανώνει ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης και ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Γυναικών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ», στην

αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα), την Κυριακή 14 Οκτωβρίου, 19.00. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Το σπήλαιο
Έλλη Παπακωνσταντίνου 

9 & 10  Οκτωβρίου 2018/21:00

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μια καταιγιστική εικαστική-μουσική παράσταση, που εμ-

πνέεται από το αλληγορικό σπήλαιο του Πλάτωνα και

φέρνει στο σήμερα την αιώνια σύγκρουση Γνώσης και

Αλήθειας με την παραμόρφωσή τους στον χαοτικό

κόσμο των fake news και της fake life του διαδικτύου. 

Η καινοτόμος και ανατρεπτική ομάδα ODC (α΄ βραβείο

στο BE Festival 2017 της Μεγάλης Βρετανίας) που ιδρύ-

θηκε και διευθύνεται από την Έλλη Παπακωνσταντίνου

(Fulbright Artist’s Award 2018-2019) μετά από μια θριαμ-

βευτική ευρωπαϊκή περιοδεία φέρνει στο σήμερα το

κλασικό κείμενο της πλατωνικής αλληγορίας. 

Τραγουδιστές, εικαστικοί, περφόρμερ, ανάμεσά τους και

ο Blaine L. Reininger, το ιστορικό στέλεχος των Tuxedo-

moon, συμπράττουν σε μια σύγχρονη όπερα-περφόρ-

μανς με cyber punk αισθητική.

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Μέγαρο Μουσικής, Tηλ. 2107282.2333

Εκδρομή στην Αιτωλοακαρνανία

Οι «Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα»

οργανώνουν μια εκδρομή σε τέσσερις αρχαιολογικούς

χώρους της Αιτωλοακαρνανίας, για τρεις μέρες, ξεκι-

νώντας από Μαραθώνα & Νέα Μάκρη, Παρασκευή 12.

– Κυριακή 14. 10. 2018, και προσκαλούν τα μέλη, αλλά

και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο να συμμετέχει.

· Εκκίνηση από Μαραθώνα, ώρα 8:30.

Δηλώστε συμμετοχή. Εάν είστε περισσότεροι από 50,

ισχύει σειρά προτεραιότητας δηλώσεων.

Δηλώσεις στην κ. Σοφία Σιδερή, κιν. 6977212808,

ώρες 10-12 και 18-20.

Εκδηλώσεις με τη “Γαλιλαία”

«Το Αϊβαλί η πατρίδα μου»

Η Όλια Λαζαρίδου και η Αμαλία Μουτούση παρουσιά-

ζουν σε θεατρική μορφή, το μοναδικό αυτό βιβλίο.

Με ζωγραφιές, τραγούδια, ιστορίες και με την σκηνο-

γραφική επιμέλεια της Δάφνης Ρόκου, θα προσπαθή-

σουν να μεταδώσουν το βαθύ αναστεναγμό που

βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις σελίδες του.

Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, ώρα  21:00

στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, Πλατεία Αγίου

Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 10561

Η εκδήλωση αυτή, γίνεται για την οικονομική ενί-

σχυση της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ», στην οποία η Αμαλία Μουτούση κι η

Όλια Λαζαρίδου είναι εθελόντριες.

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» εδώ και οχτώ χρόνια παρέχει, δωρεάν,

υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ογκολογι-

κούς ασθενείς κι ασθενείς με ALS εντός των γεωγρα-

φικών ορίων της Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής. 

“Η αργυρίτις γη

της Λαυρεωτικής

και η ηγεμονία

της πόλεως - 

κράτους των

Αθηνών»

Η Εφορεία Αρχαιοτή-

των Ανατ. Αττικής, στο

πλαίσιο της Ευρωπαϊ-

κές Ημέρες Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς 2018,

οργανώνει ξενάγηση

στο Αρχαιολογικό Μου-

σείο Λαυρίου το Σάβ-

βατο 6 Οκτωβρίου, ώρα

7μ.μ. και στις 8μ.μ. ακο-

λουθεί η εκδήλωση

«Τραγούδια του μόχλου

και της χαράς», με τη

Δημοτική Φιλαρμονική

και τη Χορωδία Λαυρίου

υπό τη διεύθυνση του

Θ. Λεμπέση.

Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη

«Όμηρος στα χέρια των φασιστών...»

Το «Αρχείο Πολέμου», το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και

ώρα 19:30 καλεί  στην ομιλία της Αννίτας Παναρέτου με

θέμαQ «Όμηρος στα χέρια των φασιστών...», Έλληνες

εκτοπισμένοι στην Ιταλία 1941-1945

Το 1941 μετήχθησαν στην Ιταλία οι πρώτοι Έλληνες, ως
αιχμάλωτοι του ελληνοϊταλικού πολέμου. Το 1942 ένα
κύμα συλλήψεων στην ιταλική ζώνη της κατεχόμενης Ελ-
λάδας κατέληξε στον εκτοπισμό πολλών πολιτών (ανά-
μεσά τους ο Ευάγγελος Αβέρωφ), καθώς και μόνιμων και
έφεδρων αξιωματικών (ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι επι-
τελικοί με καθοριστικό ρόλο στο αλβανικό μέτωπο), που

διεσπάρησαν κυρίως σε περιοχές βόρεια του Μπάρι.
Μια σειρά εκτενών μαρτυριών προσφέρει με πληρότητα τη

σύνθετη εικόνα της περιπετειώδους διαβίωσής τους, αρχικά

σε μεγάλα στρατόπεδα, σε μικρότερους χώρους κράτησης

στη συνέχεια, και με δραματικές ανατροπές, όταν η ιταλική

συνθηκολόγηση στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 άλλαξε άρδην τις

ισορροπίες και μαζί τη ζωή και την τύχη τους... 

«Αρχείο Πολέμου», Μηθύμνης 36, Πλ. Αμερικής

Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας επικοινωνώντας τη-

λεφωνικά με την Μάκα Ντοκνάτζε στα τηλέφωνα:  210-

8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email

afreris@wararchivegr.org το μέχρι την18-10-2018 καθώς

ο χωρος είναι περιορισμένος.
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Δήμος Σαρωνικού

Κάλεσμα Δημάρχου

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Πριν από 4 χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες μου,

ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για την υλοποίηση

του προγράμματός μας. Με καθημερινή δουλειά,

με αφοσίωση και επιμονή, προσπαθήσαμε να αν-

ταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και να τηρή-

σουμε τις δεσμεύσεις μας. 

Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναν-

τήσαμε, πετύχαμε πολλά. Με τη δική σας εμπι-

στοσύνη και υποστήριξη, καταφέραμε να

κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά. Για τον

τόπο μας, για την καθημερινότητά μας.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, ώρα 11.00, στο Plasa

Resort, παρουσιάζουμε όλα όσα έγιναν, αλλά και

όσα σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα.

Σας καλώ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Γιώργος Σωφρόνης

Δήμαρχος Σαρωνικού 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού

48.694.800 ευρώ για τη δημοπράτηση

του έργου: «Διευθέτηση του ρέματος

Ερασίνου Ανατολικής Αττικής». 

Έτσι θέτει  σε τροχιά υλοποίησης τη

διαδικασία δημοπράτησης ενός εκ των

σημαντικότερων έργων αντιπλημμυρι-

κής προστασίας για την Ανατολική Ατ-

τική. Το ρέμα του Ερασίνου ποταμού,

παραμένει χρόνια βαλτωμένο και αν

προχωρήσει, θα θωρακίσει πολλούς

Δήμους από τον κίνδυνο πλημμυρικών

φαινομένων.

Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του

έργου, αποτελεί αναγκαία προϋπό-

θεση για τη δημοπράτησή του, η οποία

αναμένεται να τελεστεί από την αρμό-

δια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών, το προσεχές

διάστημα, όπως ενημερωθήκαμε αρ-

μοδίως από το Υπουργείο.

Το έργο  θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά

την περιοχή των Κεντρικών και Νότιων

Μεσογείων,  η οποία περιλαμβάνει

πολλούς δήμους και συγκεκριμένα τα

Σπάτα, Παιανία, Υμηττό,-Κορωπί,

Μαρκόπουλο, Μεσογαία -Καλύβια και

Κουβαρά. Επιπλέον, θα δημιουργήσει

συνθήκες αντιπλημμυρικής προστα-

σίας στον αρχαιολογικό χώρο του

Ναού Βραυρωνίας Αρτέμιδος.

Ο Ερασίνος ποταμός αποτελεί το ση-

μαντικότερο ποτάμι της περιοχής των

Μεσογείων. Η λεκάνη απορροής του

έχει έκταση περί τα 205 km . Οριοθε-

τείται βόρεια από τους λόφους της

Παιανίας και των Σπάτων που αποτε-

λούν τον υδροκρίτη μεταξύ των ρεμά-

των του Ερασίνου και της Ραφήνας,

δυτικά από την οροσειρά του Υμηττού

και νότια από τους αυχένες μεταξύ

των υψωμάτων Ψηλόβραχος, Κορυφή,

Μερέντα, Κερατοβούνι, Πάνειο όρος,

Στρογγυλοπούλα, Ζυγός και Κόντρα

(Εικ. Χάρτης). Συγκεντρώνει την απορ-

ροή τριών βασικών ρεμάτων:

― Του υδρορέματος Αγίου Γεωργίου

― Του υδρορέματος Λαμπρικά – Πόκα

– Μαρκοπούλου και

Του ίδιου του Ερασίνου, που είναι ο

ίδιος ο τελικός αποδέκτης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μετά από δικαστικό αγώνα

τριών ετών, δικαιώθηκε, με την υπ’ αριθμ. 1337/2018

απόφαση της Μείζονος Ολομελείας, του Συμβουλίου

της Επικρατείας! 

Η δικαστική Απόφαση ορίζει, ότι εφεξής ο Δήμος

Μαρκοπούλου δύναται να εκδώσει Απόφαση επιβο-

λής ειδικών τελών σε βάρος του Διεθνούς Αερολι-

μένα Αθηνών, καθώς και κάθε ανταποδοτικού τέλους

ή λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που προβλέ-

πονται στον Νόμο.

Μετά ταύτα όπως δηλώνει ο Δήμ αρχος Μαρκοπού-

λου Σωτήρης Μεθενίτης, «είναι άμεσα δυνατή, μετά
από σχετική απόφαση στο επόμενο Δημοτικό μας
Συμβούλιο, η επιβολή Ειδικών Τελών, που θα αφο-
ρούν στην λειτουργία του Αεροδρομίου, όπως είναι
τα Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, διελεύσεως
και οχλήσεως!
Η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, που αποτελεί και μια σημαντική οικονομική
παρακαταθήκη για τα μελλοντικά οικονομικά έσοδα
του Δήμου Μαρκοπούλου, θα έλθει προς συζήτηση
και όπως προαναφέρθηκε, για λήψη σχετικής απόφα-
σης, στο επόμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο!»

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΤΜ  

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Ο Δήμος Κρωπίας, μετά από αιτήματα πολιτών και κα-

τοίκων της περιοχής Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, κιν-

τοποιήθηκε και με επίμονη αλληλογραφία και

ενέργειές του, τοποθετήθηκαν μηχανήματα ΑΤΜ της

Εθνικής  Τράπεζας στον  προαύλιο χώρο κεντρικού

πολυκαταστήματος τροφίμων στην Λεωφόρο Αγίας

Μαρίνας (απέναντι από τη διασταύρωση οδού Λουμ-

πάρδας και Λεωφ. Αγίας Μαρίνας).  Είναι με ενισχυ-

μένη προστασία από ρολά που κατεβαίνουν και

κλείνουν.

Είναι ένα μέτρο που θα ανακουφίσει τους κατοίκους

της περιοχής που διένυαν μεγάλες αποστάσεις για

να βρουν ATM.

Δικαιώθηκε από το ΣτΕ ο Δήμος Μαρκοπούλου
Επιβολή ειδικών τελών στον Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Νέος κύκλος Αξιολογήσεων

για Μαθησιακές Δυσκολίες

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Δωρεάν για παιδιά ηλικίας 4 - 12 ετών

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε συνεργασία και με

το Πρότυπο Κέντρο Αναπτυξιακής Παρέμβασης για παιδιά

και εφήβους «Ο Ταξιάρχης», διοργανώνουν νέο κύκλο

δωρεάν αξιολογήσεων σε μαθητές ηλικίας 4 – 12 ετών

για μαθησιακές δυσκολίες, που θα πραγματοποιηθούν το

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, από 09.00  – 13.00  και

από τις 14.00 – 18.00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Νι-

κόλαος και Κωνσταντίνος Μεθενίτης» του Δημοτικού Κι-

νηματοθεάτρου Μαρκοπούλου «Άρτεμις» (Γιαννάκη 5,

Μαρκόπουλο).

Η δωρεάν εξέταση κάθε μαθητή, θα διαρκέσει 20 - 25

λεπτά και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας

των ενδιαφερομένων, από την Παρασκευή, 5 Οκτω-

βρίου, μέχρι και την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, με

την Διευθύντρια του Κέντρου Αναπτυξιακής Παρέμβα-

σης, κα Αντωνία Παπαμιχαήλ, στα τηλέφωνα: 2130

376545 και 6944 235153, για κλείσιμο των Ραντεβού!

«Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής»
Eνα σημαντικό έργο για τα Μεσόγεια μπαίνει σε πορεία υλοποίησης
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Έφυγε από τη ζωή ο

Νίκος Μικρόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ένας συμπολίτης μας και ενεργό

μέλος της κοινωνίας, σε πολλά επίπεδα· ο Νίκος Μικρό-

πουλος, Βουλιώτης από το 1984.

Ο Νίκος Μικρόπουλος γεννήθηκε στην Καλλιθέα. Τελεί-

ωσε Αριστούχος την Ευαγγελική Σχολή και στην συνέ-

χεια εισήλθε στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Αθηνών από όπου και αποφοίτησε με διάκριση. Κατά την

στρατιωτική του θητεία επέβλεψε την

κατασκευή υπέργειων δεξαμενών σε

Στρατόπεδα. Παράλληλα με την

επαγγελματική του δραστηριότητα,

ασχολήθηκε με τα τοπικά προβλή-

ματα της Καλλιθέας, και εκλέχθηκε

Δημοτικός Σύμβουλος – ο νεώτερος

σύμβουλος του ΔΣ Καλλιθέας - μέχρι

το 1967. Το 1977 ασχολήθηκε με την

πολιτική, κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Αθηνών

με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το 1981 νυμφεύτηκε

την Αικατερίνη Βούλγαρη. Υπήρξε πάντα σωστός επαγ-

γελματίας, το 1984 εγκαταστάθηκε στη Βούλα όπου και

κατασκεύασε πολυκατοικίες, με σεβασμό στο Νόμο.  

Υπήρξε αδιάλειπτα προβληματισμένος για την πολιτική

ζωή του τόπου και το περιβάλλον. Από τη θέση του πρό-

εδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Πολιτεία Βούλας»

αγωνίστηκε για την παραλία, τις χρήσεις γης και την ποι-

ότητα ζωής στο Δήμο Βούλας. Για τα ποιήματά του, βρα-

βεύτηκε από την Ποιητική Λέσχη Παλ. Φαλήρου και τον

πολιτιστικό Σύλλογο «Παρνασσός».  

Νίκο αγαπημένε, θα σε θυμόμαστε πάντα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτεία

Ξεκίνησε από την οδό Αγίου Ιωάν-

νου Θεολόγου και την οδό Δά-

μωνα, άλλο ένα έργο που αφορά

την συντήρηση του οδικού δικτύου

της Δ.Ε Γέρακα. Το έργο είναι

προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ,

χρηματοδοτείται από την Περιφέ-

ρεια Αττικής και περιλαμβάνει την

συντήρηση επιλεγμένων οδών του

οδικού δικτύου της Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλ-

λήνης.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Δήμο Παλ-

λήνης βρίσκονται σε εξέλιξη εκτε-

ταμένα έργα οδοποιίας όπως:

Στην Δ.Ε Παλλήνης προϋπολογι-

σμού 4.000.000 ευρώ (Από πόρους

του Δήμου Παλλήνης)

Διάνοιξη νέων οδών (στις περιο-

χές Βακαλόπουλο και Άνω Μπα-

λάνα) προϋπολογισμού 1.500.000

ευρώ (Με χρηματοδότηση της Πε-

ριφερειας Αττικής)

Υπεγράφη η σύμβαση και θα ξεκι-

νήσει την μεθεπόμενη εβδομάδα

αντίστοιχο έργο συντήρησης

οδών στην Δ.Ε Ανθούσας, προ-

ϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, το

οποίο επίσης χρηματοδοτείται από

την Περιφέρεια Αττικής.

Τέλος, στις 23 Οκτωβρίου 2018

δημοπρατείται συμπληρωματική

μελέτη προϋπολογισμού 850.000

ευρώ για την Δ.Ε Παλλήνης η

οποία χρηματοδοτείται  από πό-

ρους του Δήμου Παλλήνης.

Ξεκίνησαν τα έργα συντήρησης

του οδικού δικτύου στο Γέρακα

Στην 31η συνεδρίαση (4.10.18)  το Πε-

ριφερειακό Συμβουλίο Αττικής ενέκρινε

μεταξύ των άλλων, τρία έργα για τον

Δήμο Σαρωνικού (ένα νέο και δύο τρο-

ποποιήσεις - παρατάσεις), ένα για τον

Δήμο Λαυρεωτικής και ένα για τον

Δήμο Κορωπίου, τα οποία εισηγήθηκε

ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου.

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα

Συγκεκριμένα για το Δήμο Σαρωνικού εγκρί-

θηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με-

ταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου για την

κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντικατά-

σταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα

και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ΄

φάση)» προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (συμ-

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Το έργο αφορά αντικατάσταση παλαιών

αγωγών αμιάντου της Δ.Ε. Σαρωνίδας και

το συνολικό μήκος  του δικτύου ανέρχεται

σε 18.889μ.

Αντικατάσταση συνθετικού

χλοοτάπητα γηπέδου Κουβαρά

Έγκρίθηκε τροποποίηση – παράτασης προ-

γραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας

και Δήμου για: «Αντικατάσταση συνθετικού

χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά

του Δήμου Σαρωνικού». 

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Σα-

ρωνικού την 12.09.2017, ζητήθηκε παρά-

ταση η οποία δόθηκε και στην παρούσα

φάση η δημοπράτηση του έργου είναι στο

στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσματος

του διαγωνισμού, από την Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου.

«Αντικατάσταση συνθετικού

χλοοτάπητα του γηπέδου

ΠΑΟ Καλυβίων 

Άλλη μία έγκριση τροποποίησης παράτασης

της προγραμματικής σύμβασης του έργου με-

ταξύ Περιφέρειας και Δήμου για την: «Αντικα-

τάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του

γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων», παίρνει πάλι εμ-

πρός και με την απόφαση του Π.Σ. βρίσκεται

στο στάδιο έγκρισης η δημοπράτησή του, από

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

«Ανέγερση πολιτιστικού 

κέντρου Ποντίων»

Έγκριθηκε η προγραμματική σύμβαση με-

ταξύ Περιφέρειας και Δήμου Λαυρεωτικής

για την ολοκλήρωση του έργου: «Ανέγερση

πολιτιστικού κέντρου Ποντίων» του Δήμου,

προϋπολογισμού 799.800,00 € (συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο θα δημο-

πρατηθεί από το Δήμο και θα εκτελεστεί

από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύμ-

φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.  

Το έργο θα εκτελεστεί σε κτίριο που βρίσκε-

ται επί της οδού Ιατρού Διαμαντόπουλου

στο Ο.Τ. 198, στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής

και έχει παραχωρηθεί στον σύλλογο Πον-

τίων Λαυρεωτικής για την δημιουργία Πολι-

τιστικού Κέντρου Ποντίων. 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κατασκευή αντιπλημμυρικής 

προστασίας τμήματος ρέματος Ξερέα 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για

την κατασκευή του δημοσίου έργου: «Κατα-

σκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

τμήματος του ρέματος Ξερέα Δήμου Κρω-

πίας Αττικής. 

Τo αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην

κατασκευή των απαραίτητων έργων διευθέ-

τησης του ρέματος «Ξερέας» και των συμ-

βαλλομένων ρεμάτων σε μήκος 1.557 μ.

συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου

έργου εκβολής. Από τα 1.557 μ. των έργων

διευθέτησης έχουν κατασκευαστεί έως σή-

μερα περίπου 600μ.

Προκειμένου να κατασκευαστούν τα υπολει-

πόμενα έργα διευθέτησης θα πρέπει να διε-

νεργηθούν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις.

Η κατασκευή των περιγραφομένων έργων

έχει κριθεί άμεσης προτεραιότητας εξαιτίας

της ανάπτυξης του οικισμού της Αγ. Μαρί-

νας και δεδομένου ότι αποτελούν τον τε-

λικό αποδέκτη της πλημμυρικής απορροής

του συνόλου της υδρολογικής λεκάνης.

Η αναγκαιότητα κατασκευής των προτεινό-

μενων έργων διευθέτησης έχει κριθεί με-

γάλη.

Το σύνολο της έκτασης που απαλλοτριώνε-

ται ανέρχεται σύμφωνα με τους κτηματολο-

γικούς πίνακες σε 13.022,15 τ.μ.

Η συνολική προεκτιμούμενη δαπάνη απαλ-

λοτρίωσης ανέρχεται σε 375.000€

Εγκρίθηκαν σημαντικά έργα από Περιφέρεια Αττικής στους Δήμους Σαρωνικού, Λαυρεωτικής και Κορωπίου
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Δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο για δημιουργία

ΧΥΤΥ στα Λατομεία (Κυριακού) στο Κορωπί και στα

Μέγαρα, ξεσήκωσαν άμεσες αντιδράσεις από τους

Δήμους, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και προκάλεσαν

έκτακτα δημοτικά συμβούλια με μοναδικό θέμα τη δη-

μιουργία ΧΥΤΥ (Xώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-

μάτων) στον τόπο τους.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης στις 25 Σε-

πτεμβρίου 2018, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή

στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη

Φάμελλο με όλα τα τεκμήρια ακαταλληλότητας της

περιοχής Κορωπίου (Λατομεία Κυριακού) και για την

αποφυγή σκέψης για νομοθετική παράκαμψη της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης. 

Στη συνέχεια στις 2/10/18, με επικεφαλής το Δή-

μαρχο και αντιπροσωπεία του Δήμου (πρόεδρος Δ.Σ,
Νικ. Γιαννάκος, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης, Αθηνά Κιούση, οι αντιδήμαρχοι, Ανδρέας
Ντούνης, Θοδωρής Γρίβας, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Αντώνης Κορωνιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σταμά-
της Ντούνης, Διονύσης Κερασιώτης) μετέβησαν στο

γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος

Σωκράτη Φάμελλου με τον οποίον είχαν ολιγόλεπτη

συνομιλία στην είσοδο του Υπουργείου!

Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης του έθεσε το θέμα,

θυμίζοντάς του την επιστολή και το αίτημα του

Δήμου για άμεση συνάντηση, στην οποία ο υπουρ-

γός δεν απάντησε. Ο Αν. Υπουργός τους υποσχέθηκε

επίσημη συνάντηση, και τους είπε μην «πιστεύετε τα
δημοσιεύματα».

Εν συνεχεία ο Δήμος κάλεσε έκτακτη δημοτική συ-

νεδρίαση η οποια πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη

3/10/18 με την πρόθεση να ενημερώσει όλους τους

αιρετούς για το θέμα, καλώντας βουλευτές και περι-

φερειακούς συμβούλους, εκ των οποίων παρευρέθη-

καν οι: Κ. Κατσίκης, Γ. Βλάχος, Γ. Μαρτίνου, Γ.

Μαυρωτάς, Γκιόκας, ο αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττι-

κής, Π. Φιλίππου, ο περιφερειακός σύμβουλος Ι. Σμέ-

ρος, ο τ. βουλευτής Ν. Καντερές, ο πρόεδρος του

Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου Χρήστος Δρίτσας. 

Ετοιμάζουν υπερφαραωνικό σχέδιο

Ο δήμαρχος Δ. Κιούσης, έκανε μία εκτενή ενημέρωση

για το θέμα, δήλωσε ότι έχει και στο παρελθόν δηλώ-

σει ρητά: η Δημοτική Αρχή αλλά και οι τοπικοί και
επιστημονικοί φορείς, οι δημότες και κάτοικοι ότι
οποιαδήποτε σχεδιασμός εθνικός ή περιφερειακός

περιλαμβάνει τα λατομεία Κυριακού – Τριάς για χω-
ροθέτηση ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
Η προειδοποιήσει έχει απευθυνθεί τόσο στην Πολι-
τεία όσο και στον ΕΔΣΝΑ και στην Περιφέρεια Αττι-
κής. Οι λόγοι είναι γνωστοί και τεκμηριωμένοι από
το 2003 και επικαιροποιημένοι από το 2017.

Ετοιμάζουν υπερφαραωνικό σχεδιασμό για σκουπί-

δια και όχι για υπόλειμμα (ΧΥΤΥ). Γιατί για να έρθει

υπόλειμμα κάποιο άλλο εργοστάσιο θα έπρεπε να

έχει κατασκευαστεί για να διαχωρίζει!

Κατέληξε δε λέγοντας «δεν είμαστε αντίθετοι με την
ορθολογική διαχείριση. Εχουμε τοπικό σχέδιο με συ-
νεργασίες 3 και 4 Δήμων». 

Όλοι οι ομιλητές, βουλευτές, περιφερειακοί, σύμβου-

λοι κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δεν πρέπει

να γίνει ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στο Λατομείο Κορωπίου.

Η Αθηνά Κιούση σημείωσε ότι το Κορωπί φέρει τε-
ράστια επιβάρυνση. Τα απορρίμματα θα είναι η ταφό-
πλακα.

Είναι αρκετά επικίνδυνο να γίνει ΧΥΤΥ μέσα στην

καρδιά της βιομηχανικής ζώνης. Εμείς λέμε εθνικό

σχεδιασμό τώρα, σημείωσε ο Ευάγγ. Ρεμπάπης.

O βουλευτής Γ. Βλάχος, επεσήμανε ότι υπάρχουν

στην Αττική 154 Λατομεία. Εξ’ αυτών κρίθηκαν τα 101

αποκλείστηκαν ως ενεργά, ως διεκδικούμενες ιδιο-

κτησίες και άλλα ως αποκατεστημένα, τα 33 αποκλεί-

στηκαν για άλλους λόγους και γιατί βρίσκονται σε Α’

ζώνη προστασίας, Γιατί δεν απέκλεισαν το Κορωπί,

που είναι σε Α’ Ζώνη προστασίας Υμηττού;   

Όσοι μίλησαν εξέφρασαν την απορία ότι αφού δεν

υπάρχει εργοστάσιο διαλογής, πώς θα πάει υπό-

λειμμα στο Λατομείο.

Ολοι οι βουλευτές τόνισαν ότι αν πάει στη Βουλή δεν

θα το ψηφίσουν.

Την ίδια στάση κράτησε και ο Π. Φιλίππου, μιλώντας

ως αυτοδιοικητικός: «Αν πάει να το κάνει είναι προ-
διαγεγραμμένο ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί δεν το
θέλουν οι τοπικές κοινωνίες». «...Η πολιτική ήταν
μέχρι το τελευταίο κιλό να πάει στα Λιόσια». Οσο

δεν ξεκινάει η ανακύκλωση από την κεντρική διοί-

κηση δεν γίνεται τίποτα.

Ναι μεν αλλά... από τον ΕΔΣΝΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, διαβάστηκε ανα-

κοίνωση του ΕΔΣΝΑ, στην οποία ενώ σημειώνει να

μη δίνουν βάση σε δημοσιεύματα, 

Συνέχεια στη σελ. 16

Ούτε  ΧΥΤΑ ούτε ΧΥΤΥ στο Λατομείο Κυριακoύ στο Κορωπί!

Η πτέρυγα της αντιπολίτευσης. Μιλάει η επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση.

Oι βουλευτές Γεωργία Μαρτίνου και Γιώργος Βλάχος. Δίπλα ο δή-
μαρχος Δ. Κιούσης.

της Αννας Μπουζιάνη
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Ένας μεγάλος  Έλληνας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς,

είχε γράψει για την Αθήνα τα εξής όμορφα λόγια:

«Αθήνα ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι»!!!
Η Αθήνα δεν είναι μόνο ζαφειρόπετρα, αλλά είναι και η

αρχαιότερη πόλη του κόσμου, η κοιτίδα του παγκόσμιου

πολιτισμoύ και η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους!!

Οι κάτοικοί της ήταν αυτόχθονες, γεννημένοι  από τη

γη της Αττικής ,που λεγόταν Κραναά,  όνομα που προ-

έρχεται από το επίθετο «κραναός» που σημαίνει τρα-

χύς,  πετρώδης και βραχώδης, όπως ακριβώς ήταν όλη

η χερσόνησος της Αττικής, της οποίας το όνομα προ-

έρχεται από την λέξη άττα,  που σημαίνει πατέρας, γιατί

η Κραναά  παρείχε  την πατρική προστασία στους κα-

τοίκους της, που λέγονταν Πελασγοί και είναι οι πρό-

γονοι των σημερινών Ελλήνων!!

Οι Πελασγοί που αργότερα ονομάστηκαν και Μινύες από

το όνομα του Πελασγού βασιλιά  Μινύα, ανέπτυξαν αξιο-

ζήλευτο πολιτισμό, που τον διέδωσαν σε όλο τον κόσμο,

ταξιδεύοντας με τα πλοία τους, όπως ήταν η Αργώ!

Ο πρώτος βασιλιάς των Πελασγών-Ελλήνων λεγόταν

Ακταίος και η πόλη πήρε το όνομά του και ονομάστηκε

«Ακτή» ή «Ακτική»!!

Διάδοχος του Ακταίου έγινε ο γαμπρός του ο Κέκροπας

και η πόλη ονομάστηκε από το όνομά του Κεκροπία!!

Ο Κέκροπας είχε πάρα πολλά προσόντα και γι’ αυτό τον

παρομοίωσαν με Θεό. Είχε το μισό σώμα ανθρώπου και

το άλλο Δράκου, κάτι που συμβόλιζε την καταγωγή του

από τον Σείριο, τον τριπλό ήλιο που βρίσκεται στον

αστερισμό του Κυνός, στο Γαλαξία της Ανδρομέδας,

από τον οποίο κατάγονταν και οι Ολύμπιοι Θεοί!!!

Αυτός ο ισχυρισμός του μύθου δεν έχει ακόμα αποκω-

δικοποιηθεί και δεν γνωρίζουμε ποιο πραγματικό νόημα

κρύβει, πάντως τον παραδέχονται και οι Κινέζοι, οι

οποίοι πιστεύουν ότι ο δράκος τους φέρνει καλοτυχία

και τον έχουν ενσωματωμένο στις παραδόσεις τους και

ισχυρίζονται ότι ένας σιδερένιος δράκος,  που έβγαζε

φωτιές από το στόμα του, μετέφερε στη κοιλιά του τα

παιδιά των Ολυμπίων θεών, δηλαδή τους  Έλληνες πού

τους λένε  στα κινέζικα Σιλλά, ή Σελλά ή Γιουνάν δη-

λαδή Ίωνες  οι οποίοι είχαν έρθει στη Κίνα και τους με-

τέφεραν τον πολιτισμό!!!

Μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, του προπάτορα

των Ελλήνων,  βασίλεψε στην Αθήνα ο Ίωνας, που έγινε

γενάρχης των Ιώνων και ήταν  εγγονός του Δευκα-

λίωνα,  αλλά αναφέρεται σαν γιος του Απόλλωνα και

όχι του Αίολου του γιου του Δευκαλίωνα!!   

Την  πανέμορφη πόλη, που την διέσχιζαν και την δρό-

σιζαν με άφθονο νερό,  δυο μεγάλα ποτάμια, ο Κηφισός

και ο Ιλισός, θέλησαν να την πάρουν υπό την προστασία

τους δυο Ολύμπιοι Θεοί και να της δώσουν το όνομά

τους! 

Οι Θεοί ήταν ο αδελφός του Δία ο Ποσειδώνας  και η

κόρη του Δία η Αθηνά, οι οποίοι προσέφεραν από ένα

δώρο στους κατοίκους της πόλης. Και ο μεν Ποσειδώ-

νας κτύπησε με την τρίαινά του τον βράχο της Ακρόπο-

λης και ανέβλυσε μια πηγή με αλμυρό νερό· με το

δεύτερο κτύπημα ξεπήδησε ένα άσπρο άλογο που προ-

οριζόταν για τις υπηρεσίες των  ανθρώπων, ενώ η

Αθηνά πρόσφερε το δένδρο της ελιάς!!

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, κέρδισε η Αθηνά,

οπότε έγινε η προστάτιδα της πόλης και  της έδωσε το

όνομά της· έτσι η πόλη ονομάστηκε  Αθήνα!!!

Όταν ο Σόλωνας  επισκέφθηκε την Αίγυπτο, ο αρχιε-

ρέας της Μέμφιδας  του είπε ότι η πόλης της Αθήνας

είχε κτιστεί τουλάχιστον 10.000 χρόνια πριν κατοικηθεί

η Αίγυπτος από τους πρώτους  Αιγύπτιους, ενώ προ-

ηγουμένως ήταν αποικία των Πελασγών!

Αυτό μας πάει χιλιετίες πίσω, από την χρονολογία του

3200 π.Χ. που κάποιοι ισχυρίζονται  και ίσως μας πηγαί-

νει στην εποχή του Φορωνέα του ιδρυτή του Άργους!!!

Η Αθήνα ήταν μια πανίσχυρη περιτοιχισμένη πόλη-κρά-

τος, με επίνειο  στην αρχή το Φάληρο και αργότερα τον

Πειραιά,  με τον οποίο  την ένωναν τα μακρά τείχη!

Έγινε κέντρο γνώσης, γραμμάτων, επιστημών τεχνών,

φιλοσοφιών με πολλές σχολές,  όπως την Ακαδημία

του Πλάτωνα, το Λύκειο του Αριστοτέλη, που το ανα-

κάλυψαν πριν 18 χρόνια  κ.α.!!

Διετέλεσε  λίκνο της δημοκρατίας  και γνώρισε μεγάλη

αίγλη, δόξες και τιμές κατά την εποχή του Περικλή, τον

λεγόμενο χρυσό αιώνα του Περικλή, τότε που  χτίστηκε

ο μοναδικός σ’ όλο τον κόσμο  ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ,  σύμβολο

σοφίας, πολιτισμού, ειρήνης και ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειας, που ζηλεύτηκε, κατακτήθηκε, λεηλατήθηκε, κατα-

στράφηκε, βομβαρδίστηκε, ατιμάστηκε, αλλά ποτέ δεν

πέθανε γιατί συμβολίζει το αθάνατο ελληνικό μεγαλείο!!

Την εποχή της Οθωμανικής κατοχής η Αθήνα ήταν ένα

τουρκοχώρι με ελάχιστους κατοίκους, που έβοσκαν τα

ζώα τους γύρω από την Ακρόπολη!!

Η ξενόφερτη βασιλεία  η δοσμένη στον Βαυαρό  Όττο

(Όθωνα) θέλησε να την κάνει πρωτεύουσα του νεοσύ-

στατου ελληνικού κράτους το 1833 και από τότε άρχισε

να χτίζεται με σχέδια και επιθυμίες των Βαυαρών  εξου-

σιαστών της!!

Η Αθήνα έζησε πολλούς  ένδοξους αγώνες με  επανα-

στάσεις και νίκες, όπως εκείνη του Καλλέργη,  που

αναγκάστηκε να παραχωρήσει Σύνταγμα, ο βασιλιάς το

στους Έλληνες, άλλο αν δεν εφαρμόστηκε!!!

Η προσχεδιασμένη  από μεγάλες δυνάμεις, ήττα του

ελληνικού στρατού στην Ιωνική Μικρά Ασία, που επέ-

φερε την ολέθρια καταστροφή του ελληνικού Ιωνικού

πολιτισμού δημιουργώντας  το εξαθλιωμένο  προσφυ-

γικό κύμα των Ελλήνων της Μ. Ασίας στη μητέρα πα-

τρίδα,  είχε σαν αποτέλεσμα την αρχιτεκτονική

κακοποίηση των γύρω περιοχών της Αθήνας από τα

τρωγλόσπιτα, που παραχώρησε με το αζημίωτο, στους

Έλληνες πρόσφυγες το ελληνικό δημόσιο, ιδρύοντας

τους προσφυγικούς συνοικισμούς,  θαμπώνοντας την

λάμψη  της ομορφιάς των νεοκλασικών δημιουργημά-

των του Ερνέστο Τσίλερ, τα περισσότερα από τα οποία

ήταν προσφορές μεγάλων εθνικών ευεργετών!

Βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η Αθήνα στη Γερμανική

κατοχή και στη συνέχεια σε ένα αιματηρό αδελφοκτόνο

πόλεμο, που άφησε βαθιές πληγές στην πόλη, μέχρι την

ανοικοδόμησή της, κατά την οποία αντιμετώπισε ένα

μεγάλο κύμα αστυφιλίας με αποτέλεσμα να γεμίσει με

ογκώδεις και ακαλαίσθητες πολυκατοικίες, γεμάτες αρ-

χιτεκτονικές παρανομίες!!

Με όλες αυτές τις δυσκολίες που βίωσε η Αθήνα κλη-

ρονόμησε ένα απαίσιο πρόσωπο, το οποίο σήμερα ολο-

κληρώνεται με μια γενική ανεπάρκεια σε όλους τους

τομείς της ζωής της, που τη συμπληρώνει η βάναυση

και απάνθρωπη εικόνα των δύστυχων αλλοδαπών, είτε

προσφύγων είτε μεταναστών!!! 

Πολλά ιστορικά κέντρα της Αθήνας έχουν γίνει στέκια

τοξικομανών και όχι μόνο, ενώ όταν πέφτει το σκοτάδι,

οι άλλοτε φιλήσυχες  συνοικίες της, που οι κάτοικοι

ζούσαν με ξεκλείδωτες πόρτες και ανοιχτά παράθυρα,

τώρα φοβούνται και να περπατήσουν!!

Η ιστορική και πανέμορφη πρωτεύουσα της Ελλάδας, η

πόλη της Παλλάδας Αθηνάς δεν λάμπει σήμερα σαν πο-

λύτιμο πετράδι, είναι μια ζαφειρόπετρα που θάμπωσε,

και με όση αισιοδοξία μας έμεινε, ελπίζουμε ότι από

κάπου θα φανεί «ο από μηχανής Θεός» και ίσως ξανα-

βρεί την λάμψη που έχασε!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η ζαφειρόπετρα που θάμπωσε!!!

Βόρεια Ήπειρος
“Βόρεια Μακεδονία”

Η Αλβανία ανακηρύχθηκε σε κράτος κυρίαρχο και

ανεξάρτητο στις 29 Ιουλίου 1913 από τις μεγάλες δυ-

νάμεις και ορίστηκαν τα σύνορά της. Μέσα σ’ αυτό το

έδαφος έκλεισαν και τη βόρεια Ήπειρο!

Από τότε τους άνοιξε η όρεξη για επεκτάσεις των συ-

νόρων και δημιουργία της “Μεγάλης Αλβανίας” και

του “Αλβανισμού”΄ γι’ αυτό και προσπάθησαν και προ-

σπαθούν να εξαλβανίσουν τις ελληνικές μειονότητες

που βρίσκονται στη Βόρεια Ήπειρο.

Ούτε υπογραφές λαμβάνουν υπόψιν τους ούτε συμφω-

νίες, όπως η συμφωνία για την αφαίρεση από τα σχο-

λικά τους βιβλία τέτοιων στοιχείων. Αυτοί συνεχίζουν

να μιλούν στους μαθητές για αλύτρωτα εδάφη που τους

τα άρπαξαν! και η πρoπαγάνδα καλά κρατεί.

Η εκπόνηση, έκδοση και δημοσίευση γεωγραφικών

χαρτών, στους οποίους η “Ήπειρος” εμφανίζεται μέσα

στα όρια μιας υποτιθέμενης μεγάλης αλβανικής επι-

κράτειας, αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο

παρατηρείται από τα τελευταία χρόνια του 19ου

αιώνα, διαιωνίζεται μέχρι σήμερα και θα έλεγα ότι εν-

τείνεται σταδιακά...

Σας θυμίζει κάτι; Συμφωνιες, υπογραφές, υποσχέσεις

και στην πορεία αλυτρωτικές υλακές και επιδιώξεις.

Γιατί εγώ, ως πολίτης, να μη σκεφθώ ότι θα γίνουν τα

ίδια με τη Μακεδονία μας;

Γιατί “δεν μπορούν” να το καταλάβουν, οι καρεκλάτοι,

ότι είναι σαν να παραδίνεις τη γη σου, όταν έχουμε

σωρεία τέτοιων παραδειγμάτων;

Κ
ύριε Δήμαρχε των 3Β, το προσωπικό των κήπων

έχει ενημερωθεί για την συλλογή κλαδιών που

το μετατρέπετε σε λίπασμα; Γιατί εμείς βλέ-

πουμε να τα κόβουν και να τα μαζεύουν με ό,τι άλλο

βρουν μέσα. Σε ερώτησή μας μάλιστα, μας απάντη-

σαν ότι δεν γνωρίζουν κάτι.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Διάκριση Eλληνικού Λυκείου 

Aσφάλεια στο διαδίκτυο 

"Stay Safe Online"

Οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού προκρίθηκαν στους

εννέα φιναλίστ του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού της Κο-

μισιόν, #SaferInternet4EU, με την εφαρμογή που δημιούρ-

γησαν "Stay Safe Online". 

Πρόκειται για μια εφαρμογή-κουΐζ 20 ερωτήσεων που πε-

ριστρέφονται γύρω από την καθημερινή δραστηριότητα

ενός νέου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέπει να

απαντήσει σύμφωνα με τη δική του συνήθη ηλεκτρονική

συμπεριφορά. Η εφαρμογή πραγματεύεται τα ψεύτικα

νέα, τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, την ιδιωτική ζωή στο

διαδίκτυο, το online gaming κ.λπ.

Ο  διαγωνισμός   #SaferInternet4EU έχει στόχο να προ-

ωθήσει την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα

μέσα, ενημερώνοντας παιδιά, γο-

νείς και εκπαιδευτικούς για τις ευ-

καιρίες και προκλήσεις του

ψηφιακού κόσμου.  

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν σχο-

λεία από όλη την Ευρώπη,  και οι

δημιουργίες των οποίων αξιολο-

γήθηκαν από κριτική επιτροπή. Το

βίντεο της εφαρμογής είναι:

https://youtu.be/-I4nh9S9nUA

Η πρόκριση ενός Ελληνικού σχο-

λείου συνιστά μεγάλη επιτυχία

καθώς Ο ανταγωνισμός ήταν τερά-

στιος και ανάμεσα σε σχολεία που είχαν στη διάθεση τους

πολύ προηγμένα μέσα. Παρ’ όλα αυτά τα παιδιά του Λυκείου

Τυχερού προκρίθηκαν. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη

εφαρμογή είχε λάβει το δεύτερο βραβείο στους πανελλήνι-

ους μαθητικούς διαγωνισμούς για το θετικό περιεχόμενο στο

διαδίκτυο που είχε διοργανώσει την προηγούμενη χρονιά το

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με αφορμή

την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018.  

Την τελική επιλογή των τριών νικητών θα κάνει το κοινό

μέσα από ψηφοφορία που έχει ξεκινήσει στον ιστότοπο: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinter-

net4eu/awards

Οι νικητές θα βραβευθούν σε ειδική τελετή στο Safer In-

ternet Forum στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2018.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line

(διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του

ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι

παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχε-

τίζονται με την υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο,

τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο

περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη

χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των

διαδικτυακών παιχνιδιών.

Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο

του διαδικτύου SafeLine (http://www.safeline.gr).

Ουάσιγκτον. Σταθμός του μετρό. 

Ένα κρύο πρωϊνό του Γενάρη.

Επαιξε έξι κομμάτια του Μπαχ για περίπου 45

λεπτά. Στο διάστημα αυτό, περίπου 2 χιλιάδες

άτομα πέρασαν από το σταθμό, οι περισσότεροι

καθ’οδόν για τη δουλειά τους. Μετά από 3 λεπτά

ένας μεσήλικας πρόσεξε οτι κάποιος έπαιζε μου-

σική. Βράδυνε το βήμα του, σταμάτησε για λίγα δευ-

τερόλεπτα και μετά προχώρησε βιαστικός για τον

προορισμό του. 4 λεπτά αργότερα ο βιολιστής εισέ-

πραξε το πρώτο του δολλάριο: μια γυναίκα έριξε τα

χρήματα στο κουτί του και χωρίς να σταματήσει συ-

νέχισε το δρόμο της. 6 λεπτά, ένας νεαρός έγειρε

στον τοίχο για να τον ακούσει, μετά κοίταξε το

ρολόι του και συνέχισε να περπατά. 10 λεπτά, ένα

αγοράκι 3 ετών σταμάτησε, αλλά η μητέρα του το

έσυρε βιαστικά να συνεχίσει, καθώς το παιδί σταμά-

τησε για να δει τον βιολιστή. Τελικά η μητέρα

έσπρωξε δυνατά το παιδί και το παιδί ξανάρχισε να

περπατά γυρνώντας ολοένα το κεφάλι προς τα

πίσω. Την ίδια αντίδραση είχαν και πολλά άλλα παι-

διά. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, οι γονείς τα πίεζαν να

προχωρήσουν.

45 λεπτά: ο μουσικός συνέχισε να παίζει. Μόνον 6

άνθρωποι είχαν για λίγο σταματήσει. Περίπου 20

άτομα του άφησαν χρήματα χωρίς να διακόψουν το

ρυθμό τους. Συγκέντρωσε συνολικά 32 δολλάρια. 1

ώρα: τελείωσε το παίξιμο και μια σιγή απλώθηκε

παντού. Κανείς δεν το πρόσεξε. Κανείς δε χειρο-

κρότησε ούτε υπήρξε έστω κάποιο ίχνος αναγνώρι-

σης.

Κανείς δεν το ‘ξερε, αλλά ο βιολιστής ήταν ο Τζό-

σουα Μπελλ, ένας από τους καλύτερους μουσικούς

του κόσμου. Επαιξε ένα από τα πιο δύσκολα κομμά-

τια που έχουν ποτέ γραφτεί, με ένα βιολί αξίας 3.5

εκατομμυρίων δολλαρίων. Δύο μερες νωρίτερα, ο

Τζόσουα Μπελλ γέμισε ασφυκτικά ένα θέατρο στη

Βοστώνη, σε συναυλία που η μέση τιμή του εισιτη-

ρίου άγγιξε τα 100 δολλάρια.

Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όσους κοιτάζουν, αλλά

δε βλέπουν, σε όσους ακούν, αλλά δεν αφουγκρά-

ζονται σε όσους καταλαβαίνουν, αλλά δεν εννοούν.

Σε όλους τους βιαστικούς της εποχής μας, σε όλους

τους εργασιακά πολυάσχολους, σε όλους τους κου-

ρασμένους, σε όλους τους αδιάφορους.

Σε όλους εμάς που οι αισθήσεις μας δεν “πιάνουν”

την ομορφιά γύρω μας, που δε βλέπουμε το πρό-

σωπο του άλλου, που γίναμε χλιαροί στην αγάπη!

Πρόκειται για πραγματικό γεγονός. Ο Τζόσουα

Μπελλ έπαιξε ινκόγκνιτο στο σταθμό του μετρό στα

πλαίσια ενός κοινωνιολογικού πειράματος που ορ-

γάνωσε η Ουάσιγκτον Ποστ για την αντίληψη, το

γούστο και τις προτεραιότητες των ανθρώπων. Το

ερώτημα που προέκυψε: σε ένα ουδέτερο περιβάλ-
λον και σε ακατάλληλη ώρα, μπορούμε να αντιλη-
φθούμε την ομορφιά; Σταματούμε για να την

απολαύσουμε; Αναγνωρίζουμε το ταλέντο όταν εκ-

δηλώνεται σε ασυνήθιστα χωροχρονικά πλαίσια;

Ενα συμπέρασμα που πιθανώς μπορεί να εξαχθεί

από το συγκεκριμένο πείραμα είναι:

Αν δεν έχουμε ένα λεπτό για να σταματήσουμε και

ν’ ακούσουμε έναν από τους καλύτερους μουσικούς

του κόσμου να παίζει ένα από τα ωραιότερα κομμά-

τια που γράφτηκαν ποτέ, με ένα από τα ομορφότερα

μουσικά όργανα …. πόσα άλλα πράγματα χάνουμε

άραγε;

Ακούστε: www.youtube.com/watch?v=LZeSZFYCNRw

Ο βιολιστής του Μετρό με το πολύ μεγάλο όνομα

Το πέρασμα του κυκλώνα από

την παραλία της Βάρκιζας!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Στο τέλος Μαΐου ο γιατρός του ΕΣΥ που στελέχωνε το

περιφερειακό ιατρείο του Μαραθώνα (υπάγεται στην 5η

ΥΠΕ), παραιτήθηκε και μετακόμισε στην Κύπρο.

Η λειτουργία του ιατρείου ήταν για χρόνια στήριγμα και

σημαντική σιγουριά για όλους μας και ιδιαίτερα για τους

ηλικιωμένους.

22-5-2018 θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο  την ανάγκη

άμεσης αναπλήρωσή του.

21-06-2018 Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο σας (αρ.

πρωτοκ. 2588),  ζητώντας την ταχύτερη επαναλειτουρ-

γία του ιατρείου στο Μαραθώνα.

28-6-2018 Η 1η ΥΠΕ με το 30789 κάλεσε αν υπάρχει εν-

διαφέρων γενικών ιατρών της περιφέρειάς της, για τρί-

μηνη στελέχωση του ιατρείου χωρίς αποτέλεσμα.

12-7-2018 Με νέο έγγραφό μας ζητήσαμε από το

Υπουργείο σας να  μεταφερθεί το Περιφερειακό Ιατρείο

Μαραθώνα στην 1η ΥΠΕ από την 5η ΥΠΕ όπου υπάγεται

και πιο συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

(η Ν. Μάκρη αποτελεί Δημοτική Κοινότητα του Δήμου

Μαραθώνα).

Αυτό θα εξασφαλίσει σωστότερη υγειονομική κάλυψη

του πληθυσμού καθώς στο ΚΥ Ν. Μάκρης υπάρχουν και

άλλες ιατρικές ειδικότητες .

Έχουν περάσει τέσσερεις μήνες χωρίς να λειτουργήσει

το ιατρείο του Μαραθώνα με σοβαρές συνέπειες ιδιαί-

τερα στους ηλικιωμένους που εκφράζουν την δυσαρέ-

σκειά τους καθώς είναι υποχρεωμένοι να καταφεύγουν

στο ΚΥ Ν. Μάκρης.

Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο

γραφείο σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ΑΜΕΣΑ

για τη λύση του προβλήματος.

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”
Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης

του Φυσικού Περιβάλλοντος και του 

Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

Διαλογή στην Πηγή των απορριμμάτων

Πληροφορηθήκαμε από τον Τοπικό Τύπο  ότι στις 21-09-

2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

και  ότι αυτή η μικτή Επιτροπή θα καταλήξει σε πόρισμα ως

προς την παραχώρηση εκτάσεων της Σχολής Ευελπίδων

στον Δήμο για την διαχείριση των απορριμμάτων. 

Περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να ανακοινώσει επί-

σημα  τη συγκεκριμένη  συνάντηση και το περιεχόμενο της

συζήτησης.

Ο Σύλλογος είναι κάθετα αντίθετος με όλα  αυτά και πα-

λεύει ώστε να μη μετατραπεί ο Υμηττός και γενικότερα η

περιοχή μας σε χωματερή. Επιπροσθέτως, είναι προφανές

ότι δεν συνάδουν οι εξαγγελίες στο Δημοτικό Συμβούλιο

στις 17-09-2018 περί εφαρμογής της Διαλογής στην Πηγή

με την εμμονή για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ διαχειρίσεως απορριμ-

μάτων στον ΥΜΗΤΤΟ.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η ίδρυση  Ομάδας από Πανεπιστη-

μιακό Φορέα, όπου θα αναλάβει να κάνει πρόταση για  την

ανάδειξη του  Σπηλαίου Αρχεδήμου και των παρακείμενων

σπηλαίων, του αρχαίου μονοπατιού καθώς και της αρχαίας

οικίας Βάρης.

Άλλωστε και το Πρωτόκολλο  Συναντίληψης και Συνεργα-

σίας  που υπεγράφη μεταξύ Δημάρχου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης και του Υπουργού ΥΠΕΘΑ κ. Πάνου Καμμένου,

μεταξύ άλλων αναφέρει: «…και ειδικότερα την ανάγκη πε-
ριβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης του Δήμου, ο
οποίος λόγω της γεωγραφικής θέσεώς του αποτελεί πόλο
υπερτοπικής σημασίας για το λεκανοπέδιο Αττικής και
άξονα τουριστικής προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό
…»

Κατ΄  αρχάς  θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι σε

καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιασδή-

ποτε μορφής διαχείριση απορριμμάτων μέσα σε στρατιω-

τικό χώρο. Είναι παντελώς ανεξέλεγκτο! Το τι θα

πραγματοποιηθεί και πώς θα λειτουργεί δεν μπορεί να το

ελέγξει ΚΑΝΕΙΣ!

Τώρα όμως, όσο είναι νωρίς ακόμα, δε θα μας αφαιρέσει

κανείς το δικαίωμα να παλέψουμε ώστε να αποτρέψουμε

αυτά τα καταστροφικά σχέδια για το περιβάλλον και την

ποιότητα ζωής των κατοίκων των 3Β.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΝ 3Β ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Προς: κ.κ. Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και

Δημοτικούς Συμβούλους. Παρακαλούμε να ενεργήσετε για

την άμεση συγκατάθεσή σας για την υλοποίηση του προ-

γράμματος  που λάβαμε από τον ΕΔΣΝΑ.

Όπως δηλώνει ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει αυτός όλες τις ενέρ-

γειες.  Γράφει συγκεκριμένα: «Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Ν.Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.),  ο αρμόδιος φορέας για
την διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπέδιου Αττι-
κής,  δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης χαρ-
τιού με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ),
εφαρμόζοντας πρόγραμμα συλλογής του έντυπου χαρτιού
σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 
Σήμερα, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και την
ενεργό συμμετοχή των παιδιών, προχωρούμε σε δράσεις
σε σχολεία και δημοτικά κτίρια που περιλαμβάνουν ενημέ-
ρωση για την ανακύκλωση καθώς και την τοποθέτηση ειδι-
κών κάδων από χαρτόνι:
• μέσα στις  αίθουσες και τους διαδρόμους των σχολικών
κτιρίων • μέσα στα γραφεία και τους διαδρόμους των δη-
μαρχείων-δημοτικών κτιρίων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com

Να επαναλειτουργήσει άμεσα το ιατρείο του Μαραθώνα

Zητά η “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”

Η ενοχή να είναι 

κάποιος κανονικός

Ελληνας
Ναπολέων Λιναρδάτος 

Aν έχεις γεννηθεί από Ελληνες γονείς, αν είσαι ετερο-

φυλόφιλος, χριστιανός ορθόδοξος και εργάζεσαι για να

ζήσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, τότε όλα

τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιότητες συνιστούν

το κατηγορητήριο που ανά πάσα στιγμή η πολιτική τάξη,

τα ΜΜΕ και το κράτος τους είναι έτοιμοι να ενεργοποι-

ήσουν. «Αυτός που λιντσάρισε τον Ζακ στο κοσμημα-
τοπωλείο λέγεται Γιώργος κι είναι ωραίος τύπος, έτσι
καλαμπουρτζής, όξω καρδιά» έγραψε η Ελενα Ακρίτα.

Μετά έγραψε για όλους τους κανονικούς Ελληνες

όπως ο «Νίκος που χαρίζει καραμέλες στα παιδάκια»,
η «Μαρία που πάει εκκλησία», ο κυρ Στέφανος, το Αλι-

κάκι. Αυτόν τον καθημερινό κανονικό Ελληνα «τον βλέ-

πεις κάθε μέρα, τον χαιρετάς κάθε μέρα, τον συμπαθείς
κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτός που λιντσάρισε τον Ζακ
είναι ο διπλανός σου». 
Για την κυρία Ακρίτα και τους ομοϊδεάτες της, αν είσαι

Ελληνας νοικοκυραίος, είσαι ένοχος μέχρις αποδείξεως

του εναντίου. Ειδικά αν το υποτιθέμενο θύμα δεν είναι

ένα μέσος πολίτης, αλλά κάποιος από τις προνομιούχες

ομάδες, τότε η ενοχή σου είναι τελεσίδικη. Βέβαια αν

ο Ζακ Κωστόπουλος είχε έρθει σε συμπλοκή με έναν

Πακιστανό και είχε πεθάνει λίγο αργότερα, κανείς από

αυτούς που φωνάζουν σήμερα δεν θα είχε βγάλει άχνα.

Θα είχαν μάλιστα κατακεραυνώσει όσους θα τολμού-

σαν να αναφερθούν στο γεγονός ως ρατσιστές και ξε-

νοφοβικούς. Υπάρχει αυστηρή ιεραρχία στη

θυματοποίηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κω-

στόπουλος δεν θα είχε καμία ελπίδα αγιοποίησης.

Τουλάχιστον κάποτε η Αριστερά κατηύθυνε το μίσος και

τον φθόνο προς την άρχουσα τάξη, τους καπιταλιστές

και γενικώς τους κρατούντες. Αλλά στην Ελλάδα, μιας

και έχουμε μια κρατικοδίαιτη ολιγαρχία, δηλαδή κάτι

σαν τα μούτρα τους, η μόνη διέξοδος για το μίσος που

καλλιεργούν είναι η μεσαία τάξη. Ο καταστηματάρχης,

ο γιατρός, ο υδραυλικός, ο δικηγόρος, ο περιπτεράς, ο

υπάλληλος είναι τα νέα μαύρα πρόβατα. 

«Ητανε Ζακ, ήτανε και Zackie, στους νοικοκυραίους θα

βάλουμε γκαζάκι» το πλακάτ στη διαδήλωση για τον

Ζακ Κωστόπουλο. Ακολούθησαν επιθέσεις σε μαγαζιά.

Κανένας φυσικά στα ΜΜΕ δεν αναρωτιέται πώς είναι

δυνατόν ανθρωπιστές εναντίον της βίας να είναι τόσο

επιρρεπείς στην άσκησή της. 

Την επόμενη μέρα οι νοικοκυραίοι θα πρέπει να βγουν

και να μαζέψουν τα σπασμένα. Θα πρέπει να δουλέ-

ψουν για να ζήσουν και να πληρώσουν φόρους σε ένα

κράτος που τους εχθρεύεται και το οποίο με τη σειρά

του συντηρεί με τον ιδρώτα τους τούς επαναστάτες

των βορείων προαστίων. Αυτοί που ανέφερε η κυρία

Ακρίτα, ο Γιώργος, ο Νίκος, το Αλικάκι, ο κυρ Στέφανος,

θα πρέπει καθημερινά να σηκώνουν τον δικό τους

σταυρό, για να πληρώνουν γενικώς, όπως πλήρωναν

επί χρόνια τη σύνταξη άγαμης θυγατέρας στην ευκατά-

στατη αριστερή κυρία Ακρίτα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, συνεδρίασε

την 1η Οκτωβρίου. Προ ημερησίας ο δήμαρχός προ-

χώρησε σε ενημέρωση, για πως αντιμετωπίστηκαν τα

προβλήματα που μας έφερε ο κυκλώνας και ευχαρί-

στησε τις υπηρεσίες, που όλο το τριήμερο βρίσκον-

ταν επί ποδός.

Επεσαν δέντρα σε διάφορα σημεία του Δήμου και

χρειάστηκε να καθαρίσουν φρεάτια σε πολλά σημεία. 

“Λάθος οι μονοδρομήσεις”

Στη συνεδρίαση, είχαμε την τιμή, να δεχθούμε κριτική από

το δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο, κρατώντας το φύλλο της

ΕΒΔΟΜΗΣ στον αέρα, γιατί παρουσιάσαμε την Κυκλοφο-

ριακή μελέτη στα Δικηγορικά και Πανόραμα, σε πρωτοσέ-

λιδο, ενώ δεν το κάναμε όταν συζητιόταν η Κυκλοφοριακή

μελέτη.

mea culpa
Αρχικά ο δήμαρχος, δήλωσε ότι έδωσε λάθος πληροφορία

όσον αφορά τις μονοδρομήσεις στη συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου (17.9.18). Έτσι κι εμείς καταγράψαμε

λάθος τις κατευθύνσεις. Δηλαδή η Πειραιώς είναι κά-

θοδος και η Προόδου άνοδος. 
Είπε συγκεκριμένα: «Η πρόσκαιρη αντιδρόμηση εν τη ρίμη
του λόγου, όπως ανέλυσα το θέμα αυτό ανέφερα ότι η Πει-
ραιώς θα κινείται προς τα πάνω και η Προόδου προς τα
κάτω, ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντί-
θετο. Κι αυτό το λάθος το οποίο έγινε, αποτέλεσε πρωτο-
σέλιδο και πιο είναι το οξύμωρο, έδωσε τον χώρο, που
έπρεπε να δοθεί σε ένα τόσο μεγάλο θέμα.
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο δεν έγινε τότε, καθ’ ότι το
θέμα πέρασε στα ψιλά, γιατί πραγματικά η μονοδρόμηση
της Πειραιώς και της Προόδου αλλάζει τα κυκλοφοριακά
δεδομένα στο υψηλό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας της
Βούλας. 
«Η πρόσκαιρη αντιδρόμηση εν τη ρίμη του λόγου μου, κα-
τάφερε να δημιουργήσει πρωτοσέλιδο και σαλόνι, όπου
επιτέλους παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των μελετητών
και οι διαδικασίες, οι οποίες τελικά θα ισχύουν το επόμενο
διάστημα».

και δεύτερο λάθος...

Κύριε δήμαρχε το να κάνετε ένα λάθος είναι ανθρώπινο,

αλλά να μας ψέγετε γιατί γράψαμε εκτενώς, κάνετε και

δεύτερο λάθος. Γιατί η ΕΒΔΟΜΗ έχει ασχοληθεί πολλάκις

με την κυκλοφοριακή μελέτη. Για του λόγου το αληθές σας

παραπέμπουμε σε άλλο ένα πρωτοσέλιδό μας, που αφορά

την Κυκλοφοριακή μελέτη στα 3Β, με τίτλο: «Mελέτη κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων στα 3Β»

Και συνεχίζει ο δήμαρχος: «Θεωρώντας ότι ο τοπικός
Τύπος έχει ρόλο και αποστολή, ζητώ τα μεγάλα θέματα
αυτού του τύπου, να αναδεικνύονται σε πρώτο χρόνο,
ούτως ώστε να ενημερώνεται καλύτερα η τοπική κοινωνία». 

«Η μετά Χριστόν προφητεία»

Όσο για την “μετά Χριστόν προφητεία” που είπατε κύριε

Δήμαρχε, φαίνεται ότι πέσατε και σε τρίτο λάθος, γιατί για

άλλη μια φορά δεν μας διαβά-

ζετε. Αν μας είχατε διαβάσει

στο ακριβώς προηγούμενο

φύλλο (αρ. 1051/22/9/18) στη

σελ. 6 γράφαμε με μία πολύ

μικρή παράγραφο, ό,τι είπατε

στο συμβούλιο της 17ης Σε-

πτεμβρίου για τις μονοδρο-

μήσεις. Αν το είχατε διαβάσει

θα το είχαμε ...προλάβει.

Αυτό ξεσήκωσε μεγάλες αν-

τιδράσεις από κατοίκους που

μας τηλεφωνούσαν και ρω-

τούσαν αν όντως γίνονται οι μονοδρομήσεις, κάτι που μας

υποχρέωσε να γράψουμε εκτενώς για την κυκλοφοριακή

ρύθμιση. 

Δεν θα συνεχιστούν οι συναντήσεις
για τη διαχείριση απορριμμάτων

Σε ερώτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΡΙ.Κ.Π. Θ. Ματόπουλου αν θα συνεχιστούν οι συναντήσεις

κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, με θέμα τη διαχείριση των

απορριμμάτων, ο δήμαρχος απάντησε: 

«Η ενημέρωση αυτή δυστυχώς, έδειξε ότι δεν έχει ούτε
ουσία ούτε έδειξε ενδιαφέρον, με τέσσερις ανθρώπους που
έρχονταν και όλο αυτό ευτέλιζε την όλη προσπάθεια. Γι’
αυτό το λόγο και αφού δεν είχαμε καμιά εξέλιξη για τη δια-
δικασία, θεωρήσαμε σωστό να τη σταματήσουμε. 
Η ενημέρωση αυτή θα επανέλθει από τη στιγμή που πλέον
θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στη διαδικασία για το θέμα
αυτό. Παρασταθήκατε την προηγουμενη Παρασκευή στην
πρώτη συνάντηση της επιτροπής με το Υπ. Εθν. Αμύνης,
όπου συζητήθηκαν θέματα τεχνικού χαρακτήρα και εστά-
λησαν μια σειρά ερωτημάτων στους επτά αρμόδιους εμπλε-
κόμενους φορείς. Η επόμενη συζήτηση θα γίνει στις 20
Οκτωβρίου», ολοκλήρωσε την απάντησή του ο δήμαρχος.

Διαξιφισμοί για το εργοστάσιο
διαλογής απορριμμάτων

Σε ερώτηση του δημ. συμβούλου Διον. Κοντονή, για τη δια-

χείριση των απορριμμάτων, αν αποκλείει πλέον τη δημιουρ-

γία εγκατάστασης στο χώρο της Σχολής Ευελπίδων, αφού

εφαρμόζει διαλογή στην πηγή, ξεκινώντας από τα Πηγαδά-

κια, ο δήμαρχος απάντησε: 

Δεν αποκλείουμε τίποτα

...«Ξεκινήσαμε τη διαδικασία με τη Σχολή Ευελπίδων. Βε-
βαίως και την ξεκινήσαμε γιατί δεν μας κοστίζει και κάτι.
Σήμερα που διερευνούμε τις πιθανές λύσεις, που διερευ-
νούμε τις τεχνολογίες, διερευνούμε την αναγκαιότητα,
ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ή να μην κάνουμε μία τοπική
μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτή η τοπική μονάδα
διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι το Α και το Ω. Διότι σή-
μερα ξεχνάμε ότι έχουμε το Αμαξοστάσιο, τα Συνεργεία,
τα Λιπαντήρια,  το σταθμό ανεφοδιασμού,  οριακής νομιμό-
τητας, οριακής παρανομίας εντός του αστικού ιστού. Και
αυτά πρέπει να φύγουν. Και δεν ξέρω κε Κοντονή αν θα
φτιάξουμε μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στη Σχολή
Ευελπίδων, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έχουμε μία
απόλυτη προτεραιότητα, τις “βρώμικες” υπηρεσίες του
Δήμου να τις πάρουμε έξω από τα σπίτια, που βρίσκονται
σήμερα.
Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Γι’ αυτό κάνουμε και τη με-
λέτη του Πολυτεχνείου για μονάδα περαιτέρω αξιοποί-
ησης, να μην πηγαίνουμε να θάβουμε το υπόλοιμα, αλλά
κάποιο επεξεργασμένο υπόλοιμα, που θα έχουμε βγάλει
οποιοδήποτε χρήσιμο».

Έκλεισε δε σημειώνοντας ότι: «Ναι τρέχουμε σήμερα τρία
πολύ μεγάλα πρότζεκτ διαχείρισης απορριμμάτων στο
Δήμο, και  πρέπει αυτά τα τρία πρότζεκτ όλοι να τα αντι-
λαμβάνονται ως δικά τους έργα πρωτοποριακά».

Το παράπονο του Λευτέρη Αργυρουδάκη

Σαν παράπονο το θέτω. Φτάνω να έρθω να διαμαρτυ-
ρηθώ, γιατί παίρνω πολλές φορές στο εργοτάξιο τηλέ-
φωνο για να βοηθήσω και δεν βρίσκω ανταπόκριση.
Εγώ πάντα παίρνω για να βοηθήσω, είπε ο Λ. Αργυρου-

δάκης και συνέχισε: Οι φοίνικες στην παραλία της Βάρ-
κιζας έχουν καταστραφεί στο 90%. Εγκατάλειψη.
Πιστεύω ότι είναι από αδιαφορία... Καθημερινά βλέπω
τους φοίνικες να κρεμάνε....

Ξεκίνησε η διευθέτηση του

ρέματος στο Κόρμπι

Το ρέμα του Κόρμπι ξεκίνησε μέσα στο Σεπτέμβρη,

όπου μπήκε η τεχνική εταιρεία, παρά τις απαισιόδο-

ξες προβλέψεις του δημοτικού συμβούλου Δημ.

Κιούκη, ότι θα πάει για άλλη μια φορά, μακριά, δή-

λωσε ο δήμαρχος.

Στην επίσπευση, πιστεύουμε, ότι βοήθησε και η τρα-

γική φωτιά στο Μάτι, που συντόμευσε γραφειοκρατι-

κές διαδικασίες...
Αννα Μπουζιάνη

Αντίστροφες οι μονοδρομήσεις στα Δικηγορικά - Πανόραμα!
Eπανήλθε διορθωτικά ο δήμαρχος των 3Β
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Tο Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε ο νέος

Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουβαρά «Παντελής Πέ-

τρου», που βρίσκεται στην οδό Ομήρου, στον οικισμό

Πέτας Κουβαρά. 

Το έργο της ανέγερσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού

Κουβαρά, αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτή-

θηκε με πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ιδίους πό-

ρους του Δήμου. Το κτίριο θεμελιώθηκε στις 13

Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο

του 2018. Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός βρίσκεται

σε πλήρη λειτουργία από τις 20 Σεπτεμβρίου. 

Ο  Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, απέ-

νειμε τιμητικές πλακέτες στις Αιμιλία και Αγγελική –

Λουκία Πέτρου, δωρήτριες του οικοπέδου, στο οποίο

κατασκευάστηκε ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, στη

μνήμη του Παντελή Πέτρου, Υποδιοικητή των ΜΑΤ,

που δολοφονήθηκε από την «17 Νοέμβρη» στις 16 Ια-

νουαρίου 1980. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Σαρωνικού,

Γιώργος Σωφρόνης, ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Η  λει-
τουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι ένα
ξεχωριστό ορόσημο, στην προσπάθειά μας να δημι-
ουργήσουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό δίκτυο
κοινωνικών υπηρεσιών για τους δημότες μας. Να
προσφέρουμε, ειδικότερα, προσιτές και ποιοτικές επι-
λογές στους εργαζόμενους γονείς, που προσπαθούν

να τα βγάλουν πέρα. Με αυτό το στόχο και με υψηλό
αίσθημα ευθύνης, λειτουργούν πλέον 7, συνολικά,
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Δήμο μας,
αλλά και δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, με
εξαιρετικά στελέχη και πολύπλευρη δραστηριότητα».

Ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σ. Κίντζιος, που παρευρέθη στην εκδήλωση, μιλών-

τας αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα

σχολεία που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο με στόχο,

«τα παιδιά να αγαπήσουν τη γη και τους καρπούς

της», όπως τόνισε. 

Ο Δήμαρχος πρότεινε την ένταξη όλων των σχολείων

του Δήμου Σαρωνικού στο εν λόγω πρόγραμμα, σε

συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε πέρυσι σε

όλους του παιδικούς σταθμούς με τίτλο «Τρέφομαι
σωστά, ζω υγιεινά».    
Παρευρέθησαν ο βουλευτής Β. Οικονόμου, ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Π. Φιλίππου, θεσμικοί εκπρόσωποι και

φορείς της περιοχής.

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός 

Σταθμός Κουβαρά «Παντελής Πέτρου»

Την κορδέλα έκοψαν ο Δήμαρχος μαζί με την σύζυγο και
την θυγατέρα του Παντελή Πέτρου.
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ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η ζωή μας αποκτά νόημα και ουσία όταν αναζητούμε την

αυθεντική, γνήσια, αληθινή αιτία / ρίζα / καταγωγή όλων

των πραγμάτων. Και γι’ αυτήν πρέπει να αγωνιζόμαστε

μέχρι τη δύση μας.

«Ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός»
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Κ, στ. 534).

Ο Νέστορας απευθυνόμενος στους ηγήτορες και μέδον-

τες των Αργείων (αρχηγούς και κυβερνήτες) εκφράζει

την έντονη ανησυχία του για τον Οδυσσέα και τον Διο-

μήδη, οι οποίοι σκότωσαν τον κατάσκοπο του Έκτορα,

Δόλωνα και του άρπαξαν τα γρήγορα άλογά του, με ένα

δίλημμα: «Να πω ψέματα ή την αλήθεια; η ψυχή μου όμως
με παρακινεί να μιλήσω».
«Ψεύδεα μή βάζειν,  τά δ᾽ἐτήτυμα πάντ᾽ἀγορεύειν».

(Φωκυλίδης, τέλος 6ου αρχή 5ου αι. “ΓΝΩΜΑΙ”, 7, 

Μιλήσιος ποιητής - γνωμικολόγος).

(= Να μη λέτε ψέματα, αλλά να δημοσιεύετε/ανακοινώ-

νετε επίσημα την πάσα αλήθεια).

Η αλήθεια είναι ανάγκη να λέγεται σε κάθε στιγμή και σε

κάθε περίσταση. Ο Πλάτωνας στο έργο του “Θεαίτητος”

151d, 3, υποστήριζε χωρίς κανέναν ενδοιασμό πως σε

καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το ψεύδος: «ἀλλά μοι
ψεῦδός τε συγχωρῆσαι καί ἀληθές ἀφανίσαι οὐδαµῶς
θέµις» (= αλλά να αφήσω να περάσει/ανεχθώ το ψεύδος

και να εξαφανίσω την αλήθεια, αυτό με κανένα τρόπο δεν

είναι θεμιτό και δίκαιο).

Η αλήθεια είναι κρηπίδωμα της ατομικής και κοινωνικής

ζωής. Άτομα και λαοί που ερείδονται στην αλήθεια προ-

οδεύουν, γιατί αυτή τους προφυλάσσει από σφαλερές

γνώμες και πλάνες. Προσιδιάζει σε ανθρώπους με ελεύ-

θερο και γενναίο φρόνημα. Το ψέμα αντίθετα χαρακτηρί-

ζει ανθρώπους δειλούς και δουλόφρονες. 

“ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ ή ΑΠΙΣΤΩΝ” (167/168 μ.Χ.)

Σ’ αυτό το διαλογικό του έργο ο Λουκιανός σατιρίζει την ει-

σβολή του Μυστικισμού και της Λαϊκής Δεισιδαιμονίας στην

τάξη των μορφωμένων της εποχής του και διακωμωδεί την

Ευπιστία που επικρατούσε τότε. Ο συγγραφέας χρησιμο-

ποιεί ως δραματικό πλαίσιο την ασθένεια του Ευκράτη, για

να συγκεντρώσει τους φιλοσόφους. 

Ο διάλογος εκτυλίσσεται μεταξύ επτά ανδρών, του Τυ-

χιάδη (Λουκιανού), του Φιλοκλή, του Δεινόμαχου, του

Κλεόδημου, του Ίωνα, του Αριγνώτου και του Αντιγόνου

(γιατρού) και πέρα από τα ευτράπελά του στοιχεία αποτε-

λεί αντιπαράθεση δύο διαφορετικών αντιλήψεων του κό-

σμου. Απ᾽τη μια η Δεισιδαιμονία, η εικόνα ενός σκοτεινού

κόσμου, όπου υπεράνθρωπες δυνάμεις καταδυναστεύουν,

τρομοκρατούν αλλά και βοηθούν τον άνθρωπο που γνωρί-

ζει να τις δεσμεύει με μαγικά τεχνάσματα, με φυλακτά και

ξόρκια. Απ᾽την άλλη η Ορθολογιστική και Επιστημονική

θεώρηση του κόσμου, η οποία εμπιστεύεται τις ανθρώπι-

νες αισθήσεις και τη λογική και αρνείται να δεχτεί την

ύπαρξη τέτοιων φαινομένων.

Οι φίλοι που τον επισκέφθηκαν ανάμεσά τους και φιλό-

σοφοι μιλούσαν για παράδοξες θεραπείες με ξόρκια και

μάγια. Η σατιρική εντύπωση προκύπτει από τις ιστορίες

που οι φιλόσοφοι αυτοί αράδιαζαν και τη σοβαρότητα με

την οποία τις έλεγαν, για να πείσουν τον μόνο “απι-

στούντα”, Σκεπτικιστή - Δυσπιστούντα, τον Τυχιάδη,

δηλ. τον Λουκιανό (άλλο ένα προσφιλές  και ευφυές

όνομα/persona, που διαλέγει για τον εαυτό του). Μέσα

σε μια ατμόσφαιρα όπου οι φιλόσοφοι αφηγούνται παρά-

δοξα “συμβάντα” με λεπτομέρειες και περίεργους συν-

δυασμούς και που παρουσιάζονται να πιστεύουν στη

δύναμη όλων των υπερφυσικών στοιχείων, υπάρχει ο Πε-

ριπατητικός, ο Στωικός, ο Πλατωνικός και ο Πυθαγό-

ρειος, απουσιάζει όμως ο Επικούρειος. Έτσι, παρουσιάζει

μια όψη των φιλοσόφων που μπορούν να πιστεύουν σε

μαγικές θεραπείες από ξόρκια ως θαύματα. Η φιλοσοφική

διδασκαλία δε στάθηκε ικανή να τους απαλλάξει από τέ-

τοιου είδους συγχύσεις και φόβους, που γεννιούνται

όταν απουσιάζει ο ορθός λόγος. Αυτό που λέει στον επί-

λογό του, ότι ο ορθός λόγος βοηθάει και σώζει, είναι και

η αφετηρία του έργου.

Το επιμύθιο (κεφ. 40) του σατιρικού διαλόγου είναι δια-

χρονικό και επίκαιρο  και αποτελεί το ηθικό δίδαγμα όλου

του έργου. Το απευθύνει ο Τυχιάδης (Λουκιανός) στο

φίλο του Φιλοκλή· αυτό πρέπει να ‘ναι και το αξίωμα κάθε

σύγχρονου εχέφρονος ανθρώπου.

«Ἀλλά θαρρῶμεν, ὦ φιλότης, μέγα τῶν τοιούτων ἀλε-
ξιφάρμακον ἔχοντες τήν ἀλήθειαν καί τόν ἐπί πᾶσι
λόγον ὀρθόν, ιὧ χρωµένους ἡµᾶς οὐδέν µή ταράξῃ
τῶν κενῶν καί µαταίων τούτων ψευσµάτων».
(= Ας μην ανησυχούμε, φίλε μου, γιατί έχουμε κατά των

τοιούτων περιπτώσεων αλεξιφάρμακο την αλήθεια και

τον περί πάντων ορθό λόγο, και χάριν αυτών καθόλου δεν

θα μας ταράξουν τα ανόητα και μάταια αυτά ψεύδη).

Οι φιλοσοφικοί του διάλογοι, χωρίς ο ίδιος να είναι πλατωνι-

στής, έχουν επηρεαστεί από τους πλατωνικούς διαλόγους.

Είναι θαυμαστής των επικουρείων, γιατί αυτοί πολέμη-

σαν τις δεισιδαιμονίες υπό οιανδήποτε μορφή. Ένα από

τα θέματα των κειμένων του είναι ο παραλογισμός των

ανθρώπων εκ της Δεισιδαιμονίας. Η μόνη κραυγή διαμαρ-

τυρίας μέσα στο σκοτάδι του Μυστικισμού και των Προ-

λήψεων είναι αυτή των επικουρείων. 

Ο Λουκιανός δημιούργησε μια σατιρική πραγματικότητα, που

αντανακλά την πραγματικότητα του 2ου μ.Χ. αιώνα. Η φιλο-

σοφία στάθηκε από τους παράγοντες της ηθικής και θρησκευ-

τικής επιδίωξης του ανθρώπου, σε μια εποχή διαποτισμένη

από έντονη θρησκευτικότητα και μυστικισμό, την οποία ο Λου-

κιανός από ιδιοσυγκρασία έκρινε και περιγέλασε.

Με το Λουκιανό ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός βρήκε

προτού σβήσει την κριτική ματιά που όφειλε να ρίξει

στον εαυτό του.

Η Ύστερη Αρχαιότητα (2ος - 3ος μ.Χ. αιών) ήταν μια

εποχή μεγάλων αλλαγών. Ένας χώρος σύγκρουσης αλλά

και σύγκρασης νοοτροπιών και τρόπων ζωής. Άνθρωποι με

πολύτροπες καταβολές και οράματα βρέθηκαν στοιβαγμέ-

νοι πάνω σε έναν επίπεδο κόσμο, που με το πολιτικό σχήμα

της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη σημασία της οικουμε-

νικότητας, κατέλυε ή “ερμήνευε” τη διαφορετικότητά τους,

σύμφωνα με ρευστούς κανόνες και περιστασιακά κριτήρια.

Εκτεθειμένος στα αντιφατικά πνεύματα και ρεύματα που

τώρα σάρωναν το κατάλυμά του, ο καθένας πρόβαλε τη

δική του αντίσταση, όπως και όσο μπορούσε, ώσπου από

την πολυφωνία της διαμαρτυρίας γεννήθηκε η συμφωνία

για τη Νέα Τάξη Πραγμάτων της γης και του ουρανού.

«Τό ἀνετυμολογήτως ζῆν οὐκ εὖ ζῆν»
Μια αναφορά της λέξης “ἐτητυμίη”, από το έργο “Αἴτια”
Fragment 75, line 76, «πρέσβης ἐτητυμίῃ μεμελημένος»,
που σημαίνει (γέρων που ενδιαφέρεται/επεμελείται την

αλήθεια), μου πρόσφερε το εμπύρευμα (προσάναμμα) για

τον τίτλο του σημερινού άρθρου. Ανήκει στον Καλλίμαχο

του Βάττου (Βαττιάδη), (310-240), Κυρηναίο ποιητή και επι-

γραμματοποιό, εκπρόσωπο της Αλεξανδρινής ποίησης, ο

οποίος άκμασε την εποχή των Πτολεμαίων, Φιλαδέλφου Β’

και Ευεργέτου Γ’. Η Κυρήνη ήταν αποικία της Θήρας και

αποικίστηκε από τον Βάττο. Τα “Αἴτια” είναι αυτοτελείς αι-

τιολογικές διηγήσεις σε ελεγειακό μέτρο, που αναπτύσ-

σονται σε (4) βιβλία έκτασης 4000 στίχων. Το έργο του

Καλλιμάχου περιλαμβάνει 800 τόμους (κύλινδροι παπύρου).

Είναι ο πολυγραφέστερος συγγραφέας όλης της Αρχαίας

Ελληνικής Γραμματείας και ο πρώτος Εγκυκλοπαιδιστής

του κόσμου. Η βασική αρχή της συγγραφής του που ήταν:

“ἀμάρτυρον οὐδέν ἀείδω” (= δεν θα απαγγείλω / γνωστο-

ποιήσω τίποτε το αναπόδεικτο/ ατεκμηρίωτο / αστοιχειοθέ-

τητο), αποτελεί και δική μας αρχή και στόχο.

Η “Ἐτητυµίη” είναι καθ’ ημάς η πιο σπουδαία και γλυκειά

λέξη, δυστυχώς, σπάνια και άγνωστη στην εποχή μας. Είναι

η διαδικασία και το αποτέλεσμα της επιστημονικής αναζή-

τησης της προέλευσης των λέξεων, ήτοι της αρχικής ρίζας

και της πρώτης σημασίας τους, με απώτερο στόχο την ανα-

γωγή τους στον αρχικό - πρωτογενή τύπο (ρίζα, θέμα).

Έπρεπε να αποτελεί για εμάς άμεση (εσφαλμένως πρώτη)

προτεραιότητα, γιατί είναι προτέρημα / αρετή να έχουμε

έτυμες κοινωνίες (πραγματικές και όχι φανταστικές, εικο-

νικές virtual reality) και έτυμους ανθρώπους (ειλικρινείς,

αληθινούς, αυθεντικούς, αψευδείς) και όχι έτοιμους, που

τα θέλουν όλα έτοιμα ή να τα βρίσκουν χωρίς κόπο, λόγω

οκνηρίας/ραθυμίας, τυποποιημένα/παρασκευασμένα για μα-

ζική κατανάλωση, κατ’ αντιδιαστολή με ό,τι εμείς οι ίδιοι

ανακαλύπτουμε και δημιουργούμε.

Ἐτητυµίη: ποιητικός τύπος αντί ἐτητυμία = αλήθεια, γνη-

σιότητα, αυθεντικότητα, πραγματικότητα, ειλικρίνεια, αψεύ-

δεια. Παράγεται από το επίθετο ἐτήτυμος, ον, εκτεταμένο

ποιητικό τύπο του ἔτυμος, ον = αληθής, βέβαιος, ακριβής,

αψευδής. Υπάρχει και επίρρημα ἐτητύμως, ιδίως στους τρα-

γικούς ποιητές, με τη σημασία: αληθώς, αληθινά, πραγματι-

κώς, πράγματι, όντως, τω όντι. Όλα τα προηγούμενα

παράγονται από το επίθετο ἐτός -ή -όν ή  ἐτεός -ά -όν =
αληθής, πραγματικός, γνήσιος· τό  ἔτυµον = ετυμολογία

(ως ουσιαστικό η πρώτη ρίζα και η αρχική σημασία των λέ-

ξεων ως εξάγεται από την προέλευσή τους)·  ἐτυµηγορία
= το να λέει κάποιος την αλήθεια, αληθινολογία, φιλαλήθεια,

κρίση, απόφαση δικαστική· ἐτυµότης = η προκύπτουσα αλη-

θινή σημασία λέξης από την ετυμολογία της· ἐτυµολόγος
= ο μελετών την ετυμολογίαν. Ο ετυμολόγος είναι και ετοι-

μολόγος ή ευρε(η)σίλογος. Ο Εὑρέσιος Ζεύς είναι προσω-

νυμία του Δία ως προστάτη και παρόχου των επινοήσεων,

εφευρέσεων, ευρεσιτεχνιών.

Όλοι οι ανωτέρω τύποι ανάγονται στη ρίζα ἐσ- (πρβλ. λατι-

νικά es -se|, από την οποία ἐσ-μί > ἐμ-μί > εἰμί = είμαι,

υπάρχω. Ἐσ-σί > ἐ-σί  > εἶ. Ἐτυμώνιον = ἀληθές (Ησύ-

χιος, Λεξικό). Ἐτύμως = αληθώς, ετυμολογικώς.

Το ἐτήτυμος σχηματίζεται με αναδιπλασιασμό από το ἔτυ-

μος - ἐτεήτυμος. Άλλες λέξεις που σχηματίζονται κατά τον

ίδιο τρόπο Ἀλκομένη και Ἀλαλκομένη (η Αθηνά, από το

ἀλαλκεῖν = η αποκρούουσα, η προστατεύουσα, η έχουσα

αμυντική δύναμη αόρ. β΄του ρήμ. ἀλέξω), Ἑκαβελέτης και

Ἑκατηβελέτης (ο Απόλλων, ὁ ἑκάς βάλλων), ἀτάλλω και

ἀτιτάλλω (= ανατρέφω, περιποιούμαι, αυξάνομαι), ἀτίω και

ἀτιτέω και ἀτίζω (= δεν τιμώ, αψηφώ, περιφρονώ), εδή και

εδωδή (= τροφή, φαγητό), ἀτηρός και ἀταρτηρός (= φθο-

νερός, ολέθριος, καταστρεπτικός).

Γι’ αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει ως προμετωπίδα

του άρθρου μας το: “ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ”.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐτητυµίης

ἄρχεσθαι&Ψευδηγορίας
παύεσθαι
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Η εκδρομή στην Ν. Ευβοια το Σαββατοκύριακο 22-23 Σεπτ,

ήταν η αφορμή που μας έδωσε ο Δ.Ζησιμόπουλος για να

ξαναβρεθούμε οι φίλοι του συλλόγου μετά τις καλοκαιρι-

νές διακοπές μας. Από Αγ. Μαρίνα περάσαμε στα Στύρα,

διανυκτερεύσαμε στο Μαρμάρι και την Κυριακή πρωί επι-

σκεφθήκαμε την Κάρυστο και επιστρέψαμε μέσω Ραφή-

νας.

Η Αγγελική Μιχαηλίδη έκανε μία ενδιαφέρουσα ιστορική

αναδρομή και αναφέρθηκε σε όλα τα αξιοθέατα της περιο-

χής.

Τα δρακόσπιτα των Στύρων και της Όχης, που είναι μεγα-

λιθικά λατρευτικά κτίσματα, του 5ουαι. π.Χ μεχρι και των

πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, ναοί όπου λατρεύονταν

αρχαίες ελληνικές θεότητες.  

Τους Πεταλιούς, το νησιωτικό σύμπλεγμα από 10 νησιά

συνολικής έκτασης 22,5 τετραγ.χλμ., που είναι όλα ακα-

τοίκητα, εκτός από τα δύο μεγαλύτερα, την Μεγαλόνησο

και το Χερσονήσι που στο κοντινό παρελθόν, έχουν αλλά-

ξει πολλούς ιδιοκτήτες.

Το Κοκκινόκαστρο που χτίστηκε το 1205 από τους Λομ-

βαρδούς πάνω από την πόλη της Καρύστου από κόκκινες

πέτρες. Εδώ δοκιμάστηκε η αντοχή μας γιατί η πεζοπορία

ήταν περίπου 1,5 χλμ σε ανηφορικό χωματόδρομο!

Το Μπούρτζι, 13ος αι, ενετικό φρούριο δίπλα στο λιμάνι,

που επισκευάστηκε, αναστηλώθηκε και εξωραΐστηκε το

1960 από την Αρχαιολογική Εταιρεία.

Η Κάρυστος έχει πολλή καλή ρυμοτομία με ευρείς δρόμους

και πλατείες που έγιναν βάσει σχεδίου και κατόπιν παραγγε-

λίας του βασιλιά Οθωνα. Εχει αρχαιολογικό και λαογραφικό

μουσείο. Μετά από την περιήγηση στις ομορφιές του τόπου

δεν έλειψε, το κολύμπι και το βραδινό γλέντι.
Εφη Τριανταφύλλου

Από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα

αναμένω να δω την διόρθωση που μπορεί να κάνει ο

δήμος μας (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης) για να

αποφευχθεί ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Τους έχω

ενημερώσει και περίμενα. Επειδή όμως δεν βλέπω τί-

ποτα να διορθώνουν, έτσι και εγώ φωτογράφισα τα

δύο αυτά σημεία που έχω εντοπίσει στον Δήμο Βου-

λιαγμένης και το πρώτο είναι η οδός Φλέμινγκ που

συνεχίζει στην οδό Παναγούλη και το δεύτερο είναι

η διασταύρωση Ηρακλέους με Αντιγόνης

Οπως θα δείτε στις φωτογραφίες σε αυτά τα δύο ση-

μεία τα δέντρα και τα κλαδιά  καλύπτουν τοις πινακί-

δες σήμανσης οι οποίες εφόσον δεν γίνονται

αντιληπτές από τους διερχόμενους οδηγούς  σίγουρα

θα υπάρξει σοβαρό τροχαίο ατύχημα. 

Και όπως βλέπουμε πάντα όταν υπάρξει σοβαρό τρο-

χαίο ατύχημα τότε αναζητάμε ευθύνες και έπειτα

στην κάθε περίπτωση διορθώνεται το πρόβλημα και η

αιτία που δημιούργησε το ατύχημα που ίσως μπορεί

να ήταν και θανατηφόρο.

Σαλλιαρελης Θεοδωρος

“Κρυμμένα” σήματα της τροχαίας οδηγούν σε ατυχήματα στη Βουλιαγμένη Με την “Ευρυάλη” Βούλας

στη Νότια Εύβοια

Ηρακλέους και Αντιγόνης στη Βουλιαγμένη. Το σήμα για να το δεις πρέπει να φτάσεις ακριβώς μπροστά του! Λίγο πιο
πίσω δεν φαίνεται τίποτα... όπως βλέπετε στη δεύτερη φωτογραφία.

Βγαίνοντας από την οδό Φλέμιγκ στην οδό Παναγούλη προς Βουλιαγμένη. Η σήμανση λίγα μόλις μέτρα πιο πίσω είναι ...ανύπαρκτη.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΔΣΝΑ)

Σχετικά με εικαζόμενες χωροθετή-
σεις ΧΥΤΥ σε Μέγαρα και Κορωπί
Αναφορικά με τις αντιδράσεις που

έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την χωροθέτηση ΧΥΤΥ στην
Αττική, ύστερα από σχετικό δημοσίευμα καθημερινής εφη-
μερίδας, πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής:
• Η πηγή της ενημέρωσης των πολιτών για τέτοιου είδους
θέματα οφείλει να είναι πάντα οι αρμόδιοι φορείς και όχι δη-
μοσιεύματα του Τύπου.
• Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εικαζόμενη χωροθέτηση
ΧΥΤΥ στο δήμο Κρωπίας, πρέπει να σημειωθεί ότι προξενεί
εντύπωση το γεγονός ότι για δεύτερη φορά προκαλείται έν-
ταση αν και είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη θέση έχει επι-
λεγεί από το 2003, με το νόμο 3164, άρθρο 33, από την τότε
υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Β. Παπανδρέου, της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Παράλ-
ληλα το 2013, όταν έγινε τροποποίηση του νόμου με το νόμο
4122/2013, άρθρο 28, ΦΕΚ 42Α 2013 , ειδικά για την Ανατο-
λική Αττική, με προτείνοντα τον τότε Περιφερειάρχη κ.
Σγουρό και με δήμαρχο Κρωπίας τον σημερινό, κ. Κιούση, η
ίδια θέση επιβεβαιώθηκε. Έκτοτε προκαλεί εντύπωση το γε-
γονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση, ειδικά μάλιστα από
τους γνωρίζοντες το θέμα…
• Σε ό,τι αφορά την εικαζόμενη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στο δήμο
Μεγαρέων, όταν δημοσιοποιήθηκε από τον ΕΔΣΝΑ (από-
φασή 343/2017), στη βάση του ΠΕΣΔΑ Αττικής στο ΠΕΔΣΑ
Αττικής (ΦΕΚ  4175  Β/23 – 12 - 2016 – Απόφαση  414/2016
του  Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής), το σχέδιο «αποκα-
τάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λα-
τομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις
προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του
ΠΕΣΔΑ Αττικής», και ενημερώθηκαν σχετικά οι Δήμοι, ουδε-
μία παρατήρηση ή πρόταση κατατέθηκε εκ μέρους του δήμου
Μεγαρέων.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. 
Ο ΕΔΣΝΑ συνεχίζει να εργάζεται για τη νέα πολιτική διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων της Αττικής, στη βάση της αποκέν-
τρωσης, της μείωσης του όγκου, της πρόληψης, της
ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, όπως ορίζει η εθνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,

εξέδωσε Ψήφισμα – καταδίκη 

των κλήσεων σε απολογία αγωνιστών

ενάντια στους πλειστηριασμούς

• «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στη συνε-

δρίασή του (27/09/18) -σε συνέχεια και των προηγού-

μενων σχετικών ψηφισμάτων- καταδικάζει με τον πιο

απερίφραστο τρόπο τις κλήσεις σε απολογία και τις

σχεδιαζόμενες δίκες σε πρόσωπα του κινήματος που

αγωνίζονται με συλλογικό τρόπο, υπερασπιζόμενοι το

δικαίωμα των πολιτών στην κατοικία ενάντια στους

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς με πιο πρόσφατη και

χαρακτηριστική περίπτωση την κλήση σε απολογία του

Γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας κ. Παναγιώτη Λαφα-

ζάνη.

• Επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο αίτημα προστα-

σίας από κάθε διαδικασία πλειστηριασμού αποκλει-

στικά και μόνο σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία

μικρομεσαίων νοικοκυριών και ζητά την άμεση θεσμική

κατοχύρωσή του, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

συνέχεια από τη σελ. 8

αμέσως παρακάτω ψέγει το δή-

μαρχο “που δεν αντέδρασε” γιατί

η απόφαση έχει παρθεί από το

2003 και επικαιροποιήθηκε το

έτος 2013! (βλέπε παραπλεύρως).

Eπίσης διαβάστηκε ανακοίνωση

του πρώην περιφερειάρχη Γιάννη

Σγουρού, στην οποία σημειώνεται

ότι «Η Αττική δεν πρέπει να ζήσει
νέες Κερατέες».

Ο δήμαρχος καταλήγοντας τόνισε,

ότι ο Δήμος μας μαζί με τους κατοί-

κους του  θα χρησιμοποιήσει κάθε

νομικό και πολιτικό μέσο υπερά-

σπισης του δημοτικού και δημο-

σίου συμφέροντος για κάθε

ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο αυτό

και καλεί τους κατοίκους να ανα-

μένουν τις αποφάσεις της Δημοτι-

κής Επιτροπής Αγώνα και του

Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και

τις ανοιχτές συνελεύσεις συντονι-

σμού με φορείς όλης της Αττικής.

Το αγωνιστικό και πολιτικό πλαίσιο

των αποφάσεών μας και  των μεγά-

λων κινητοποιήσεων που θα ξεκι-

νήσουν -για να μην περάσουν

αυτές οι μεθοδεύσεις ερήμην των

τοπικών κοινωνιών -υπερασπίζεται

όχι μόνο το στενό δημοτικό συμφέ-

ρον αλλά και το συμφέρον όλης

της Αττικής και την ίδια την  Ελλη-

νική Δημοκρατία, το περιεχόμενο

των αποφάσεών της για την ποι-

ότητα ζωής των πολιτών της. 

Τέλος το σώμα του Δημοτικού

Συμβουλίου κατέληξε σε ομόφωνο

ψήφισμα, το οποίο δημοσιεύουμε

παρακάτω.

Ούτε  ΧΥΤΑ ούτε ΧΥΤΥ στο Λατομείο Κυριακoύ στο Κορωπί!

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ.  του Δήμου Κρωπίας κατά

την 26η έκτακτη συνεδρίασή του

(3.10.2018) εξέδωσε  με αρ. απόφ.

264/2018 ομόφωνο ψήφισμα:

«Ο Δήμος Κρωπίας, οι τοπικοί και

επιστημονικοί φορείς, οι δημότες

και κάτοικοι έχουν προειδοποιήσει

τόσο την Πολιτεία όσο και τον

ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττι-

κής ότι οποιαδήποτε σχεδιασμός

εθνικός ή περιφερειακός περιλαμ-

βάνει τα λατομεία Κυριακού –

Τριάς για χωροθέτηση ΧΥΤΑ-

ΧΥΤΥ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Οι λόγοι είναι γνωστοί και τεκμη-

ριωμένοι από το 2003 και επικαι-

ροποιημένοι από το 2017. 

Τα λατομεία του Κορωπίου είναι

μεν ανενεργά πλέον, υπό αποκατά-

σταση δε με δραστηριότητες διά-

θεσης ΑΕΕΚ (ανακυκλώσιμα

προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφί-

σεων-στείρα δηλ. υλικά) που είναι

και η μόνη αποδεκτή δραστηριό-

τητα μέχρι να αποκατασταθεί πλή-

ρως και να αποδοθεί στο Δήμο

Κρωπίας

Βρίσκονται σε ακατάλληλη θέση: 

3 Πλησίον του Κορωπίου (1.250μ

από το Σχέδιο Πόλης)

3 Πλησίον του Διεθνούς Αερο-

δρομίου Αθηνών (5.900 μ) και ιδι-

αίτερα στην πορεία  αξόνων

προσγείωσης- απογείωσης αερο-

πλάνων, 

3 Εντός του σημαντικού Αρχαι-
ολογικού χώρου των Λαμπτρών

3 Εντός της Α΄ ζώνης Προστα-
σίας του Υμηττού (βάσει όλων

των Π.Δ Προστασίας Υμηττού

1978 και 2011)

3 Σε επαφή με την βιομηχανική
ζώνη χαμηλής όχλησης με επιχει-

ρήσεις υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος

3 Σε οδικό δίκτυο ήδη επιβαρυ-
μένο, 

3 Σε επαφή με μονάδα της Πολε-

μικής Αεροπορίας

Παρουσιάζουν ιδιαίτερα υδρογε-

ωλογικά χαρακτηριστικά επικιν-

δυνότητας, σε τοποθεσία δηλαδή

ακατάλληλη σύμφωνα με τις επι-

στημονικές και άλλες τεκμηριώ-

σεις που έχουν κατατεθεί από το

2003 και συνεχίζουν να ισχύουν.

Ο Δήμος Κρωπίας υπερασπίζεται

τις βασικές πάγιες και διαχρονι-

κές θέσεις του Κινήματος της Αυ-

τοδιοίκησης (από το 1977 και

μετά) για την πλήρη περιβαλλον-

τική αποκατάσταση των Λατο-

μείων και την απόδοσή τους στους

πολίτες, ως χώροι πράσινου, ανα-

ψυχής, πολιτισμού και αθλητι-

σμού. Ήδη έχει αποκατασταθεί

το 60% των Λατομείων Κυρια-

κού- Τριάς, στο οποίο προτίθεται η

κυβέρνηση να χωροθετήσει

ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ.

Υπερασπίζεται επίσης την  αυτο-

νόητη πολιτικά αποδεκτή θέση της

Αυτοδιοίκησης των Μεσογείων και

της Νοτιοανατολικής Αττικής για

διαχείριση και επεξεργασία των

απορριμμάτων της σε άλλες κατάλ-

ληλες και αποδεκτές, από τις τοπι-

κές κοινωνίες και τις

αυτοδιοικήσεις Α΄Βαθμού, θέσεις.

Όχι όμως μονάδες υπερτοπικές, του

Κεντρικού Τομέα Αθηνών και

τόσων άλλων δήμων της Νότιας

Αθήνας και της Ανατολικής Αττι-

κής. 

Ο Δήμος μας, ως δήμος που έχει

υποστεί επί  δεκαετίες τις συνέ-

πειες των χωματερών (το 1967-

1978 όλης της Αθήνας!)είναι

αλληλέγγυος  στους αγώνες των

κατοίκων της Δυτικής Αττικής

για την μη αποδοχή όλων των

απορριμμάτων όλης της Αττικής,

στην Φυλή.

Ο Δήμος μας μαζί με τους κατοί-

κους του  θα χρησιμοποιήσει κάθε

νομικό και πολιτικό μέσο υπερά-

σπισης του δημοτικού και δημο-

σίου συμφέροντος για κάθε

ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο αυτό. 

Καλεί τους κατοίκους να αναμέ-

νουν τις αποφάσεις της Δημοτι-

κής Επιτροπής Αγώνα και του

Δημοτικού Συμβουλίου καθώς

και τις ανοιχτές συνελεύσεις συν-

τονισμού με φορείς όλης της Ατ-

τικής. Το αγωνιστικό και

πολιτικό πλαίσιο των αποφάσεών

μας και  των μεγάλων κινητοποι-

ήσεων που θα ξεκινήσουν -για να

μην περάσουν αυτές οι μεθοδεύσεις

ερήμην των τοπικών κοινωνιών -

υπερασπίζεται όχι μόνο το στενό

δημοτικό συμφέρον αλλά και το

συμφέρον όλης της Αττικής. Υπε-

ρασπίζεται και την ίδια την  Ελ-

ληνική Δημοκρατία για το

περιεχόμενο των αποφάσεών της

για την ποιότητα ζωής των πολι-

τών της». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Κρωπίας

O Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου
μίλησε ως αυτοδιοικητικός.
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Μονεμβασιά και Λακωνία 

με ηλεκτρική διασύνδεση γίνεται

ένα τεράστιο αιολικό πάρκο!

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

Καταγγέλλοντας την κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ και τη

στρατηγική της ΕΕ για τον σχεδιασμό ηλεκτρικής δια-

σύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης που θα μετατρέψει

το δήμο Μονεμβασιάς και το νομό Λακωνίας σε ένα τε-

ράστιο αιολικό πάρκο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα

του ΚΚΕ με ερώτηση των ευρωβουλευτών της Κώστα

Παπαδάκη και Σωτήρη Ζαριανόπουλου προς την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή τόνισε τα εξής:  

«Η άναρχη διασπορά ανεμογεννητριών, που προωθείται
και από την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη με κατα-
σκευή εναέριου δικτύου πυλώνων υψηλής τάσης  μετα-
τρέπει με ταχείς ρυθμούς το Δήμο Μονεμβάσιας,
συνολικά το νομό Λακωνίας σε απέραντο αιολικό πάρκο,
ως αποτέλεσμα της πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των προκατόχων της και της στρατηγικής
της ΕΕ για την απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση και εμπο-
ρευματοποίηση της Ενέργειας, την προώθηση των λεγό-
μενων ΑΠΕ, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των
μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου. Τα παραπάνω έργα
που εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερου
φυσικού κάλους και ιστορικής αξίας έχουν καταστροφικές
συνέπειες για το περιβάλλον, την υγεία και τις ζωές των
κατοίκων της περιοχής.

Για το νομό έχουν αδειοδοτηθεί 1052 MW ΑΠΕ, από τα
οποία 680 MW αφορούν αιολικά πάρκα και 349 MW, φω-
τοβολταϊκά. Μόνο για τα 9 από τα 35 αιολικά πάρκα, οι
μονοπωλιακοί όμιλοι πήραν επιδοτήσεις που φτάνουν τα
69.686.078 €, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά αδυνατούν να αν-
ταποκριθούν στις υπέρογκες χρεώσεις». 

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στα αιτήματα για άμεση

αναστολή εργασιών των πάρκων αυτών, επανεξέταση

του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εκπόνηση συνολι-

κής περιβαλλοντικής μελέτης επιπτώσεων;

Γραπτή ερώτηση κατέθεσε ο ευρωβου-

λευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή για την προστασία της

ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα σε

σχέση με την υπόθεση της δημοσίευσης

επιστολής αναγνώστη στο περιοδικό

«The Athens Review of Books», η οποία

ασκούσε κριτική στον Υπ. Εξωτερικών.

 Το κείμενο της ερώτησης:

Το περιοδικό «The Athens Review of
Books» δημοσίευσε επιστολή αναγνώ-
στη, που αναφερόταν στο πολιτικό πα-
ρελθόν του Έλληνα Υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Κο-
τζιά ως στελέχους του
ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντάς
τον «πραγματικό γκαου-
λάιτερ του σταλινι-
σμού». Η επιστολή
ανέφερε ότι «δεν
υπήρξε απλός θιασώτης
και θαυμαστής αλλά και
διαπρύσιος διαφημιστής» του καθεστώ-
τος Χόνεκερ. 
Ο Ν. Κοτζιάς άσκησε αγωγή κατά του
περιοδικού ζητώντας αποζημίωση
250.000 €. Δικαστικές αποφάσεις θεώ-
ρησαν ως συκοφαντικό τον χαρακτηρι-
σμό «γκαουλάιτερ του σταλινισμού»,
παραβλέποντας ότι είναι αξιολογική πο-
λιτική κρίση για ένα δημόσιο πρόσωπο. 
Χαρακτηριστικά, η αρεοπαγίτης Π. Ζων-
τανού εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η αναί-
ρεση της Athens Review of Books, αλλά
η ίδια καταψήφισε αργότερα την εισή-
γησή της και εν συνεχεία επελέγη από
την κυβέρνηση Αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου. Έκτοτε, ο κ. Κοτζιάς έχει
δεσμεύσει και κατασχέσει τους λογαρια-
σμούς της εκδότριας και του διευθυντή
και τα έσοδα του περιοδικού από το
Πρακτορείο Διανομής Τύπου, με προ-
φανή στόχο το κλείσιμό του.
Και ερωτά: Θεωρεί η Επιτροπή ότι
προκύπτει ζήτημα ελλιπούς προστα-
σίας της ελευθερίας του Τύπου, σε
σχέση με την ανωτέρω υπόθεση;

Με ευθύνη του Υπουργείου

Υγείας έχουν μπλοκάρει οι

μεταμοσχεύσεις νεφρού!

Ερώτηση των βουλευτών 

Βασίλη Οικονόμου, Ιάσονα Φωτήλα

Σχετικά με την διαδικασία δωρεάς οργάνων από πρόσωπα

τα οποία έχουν «προσωπική σχέση ή συνδέονται συναισθη-

ματικά με τον υποψήφιο λήπτη», η πρόσφατη αλλαγή της

σχετικής νομοθεσίας (Νόμος 4512/2018 Άρθρο 260) ανα-

θέτει σε επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύ-

σεων την έγκριση της δωρεάς και καταργεί το προηγού-

μενο πλαίσιο που ίσχυε από το 2011 και προέβλεπε άδεια

με δικαστική απόφαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με από-

φαση του Υπουργού Υγείας.

Ωστόσο, 8 μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης,

η επιτροπή δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί ούτε έχει υπάρξει

κάποια μεταβατική διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί καμία νεφρική μεταμόσχευση από συναισθηματικό

δότη και ως εκ τούτου ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

τελικού σταδίου εισάγονται ή/και παραμένουν στην εξωνε-

φρική κάθαρση γεγονός που οδηγεί, σύμφωνα με την διε-

θνή βιβλιογραφία, σε μειωμένη επιβίωση τόσο των ασθενών

όσο και των μοσχευμάτων που, ενδεχομένως θα λάβουν

στο μέλλον. 

Επιπλέον, η καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου εκ-

πέμπει αρνητικό μήνυμα για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού

συνολικά, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν έχουν καθόλου

καλή πορεία στην χώρα μας.

Σημειώνουμε ότι κατά το τρέχον έτος έχουν πραγματοποι-

ηθεί μέχρι σήμερα μόνο 55 μεταμοσχεύσεις νεφρού συνο-

λικά, εκ των οποίων 24 από αποβιώσαντα και 31 από ζώντα

δότη.

Είναι πραγματικά ανήκουστο και αγγίζει την σφαίρα του πα-

ραλόγου στην πραγματική ένδεια προσφοράς νεφρικών μο-

σχευμάτων που υπάρχει στην χώρα μας να αγνοείται από

το Υπουργείο ένας σεβαστός αριθμός συναισθηματικών

δοτών και υποψηφίων ληπτών που περιμένουν πότε η Πο-

λιτεία θα δεήσει να προχωρήσει την διαδικασία δωρεάς νε-

φρού!

Το Υπουργείο Υγείας για μια ακόμη φορά δείχνει να μην

αντιλαμβάνεται το έντονο πρόβλημα που έχει δημιουργη-

θεί.

Πάνω στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προ-
στασία της ελευθερίας του Τύπου, σημειώνω ότι ορθώς κατετέθη η ερώτηση, γιατί
όπως εξιστορούνται τα πράγματα, ο Υπουργός Ν. Κοτζιάς το τράβηξε στα άκρα, εκ-
δικούμενος κατά το βαναυσότερο τρόπο το περιοδικό. Όπως δείχνουν τα πράγματα,
το έθεσε υπό ανεπίτρεπτο διωγμό πράγμα απαράδεκτο για έναν πολιτικό και διανο-
ούμενο «προοδευτικό».  Με τον τρόπο αυτό ο Ν. Κοτζιάς και με το βάρος μάλιστα
του αξιώματός του, απώλεσε το όποιο δίκαιο είχε για τους βάναυσους και υβριστικούς
χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο άγνωστος σε μας αναγνώστης του “Athens Re-
view of books” και αναπαρήγαγε αβασάνιστα το εν λόγω περιοδικό.
Ο χαρακτηρισμός «πραγματικός γκαουλάιτερ του Σταλινισμού», δεν είναι «αξιολογική
πολιτική κρίση», όπως ισχυρίζεται ο Κώστας Χρυσόγονος. Είναι εμπαθής αντιπολι-
τευτική και αντι-ιδεολογική ύβρις!
Ο χαρακτηρισμός, εκτός από υβριστικός είναι παραπλανητικός και όλως άστοχος.
Εξηγούμαι: Ο χαρακτηρισμός ή το αξίωμα του Γκαουλάιτερ δεν υπήρχε στην ιστορία
της ΕΣΣΔ (Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών) ούτε επί Στάλιν. Ήταν
αξίωμα της χιτλερικής Γερμανίας και σηματοδοτούσε τον Διοικητή Περιφέρειας. Να
σταματήσει λοιπόν, αυτή η σκόπιμη ταυτοποίηση του Ναζισμού με τον Κομμουνισμό,
που δείχνει ιδεολογική εμπάθεια και τίποτα παραπάνω.
Ο εμπαθής αναγνώστης χαρακτηρίζει ακόμη το Ν. Κοτζιά ως θιασώτη, θαυμαστή και
μάλιστα «διαπρύσιο διαφημιστή» του καθεστώτος Χόνεκερ (της Ανατ. Γερμανίας) Δι-
καίωμά του. Μήπως έπρεπε να είναι του Πινοσέτ;
Όσον αφορά τις καταγγελίες κατά ανωτάτων δικαστικών, επιφυλάσσομαι να διερευ-
νήσω περαιτέρω το θέμα, γιατί η ελληνική Δικαιοσύνη έχει να επιδείξει λαμπρές σε-
λίδες, αλλά, δυστυχώς, όχι πάντα, αφού παρεμβάλλονται σελίδες ντροπής. Κι όπως
έχω ξαναγράψει, αν δεν λειτουργεί Δίκαια η Δικαιοσύνη, κάποια στιγμή αφεύκτως
επέρχεται η Νέμεσις που είναι σκληρή, εκδικητική και άμετρος.
Τέλος η νομοθεσία και η δικονομία επί του συγκεκριμένου πρέπει να τροποποιηθεί:
Να προηγείται η μήνυση και σε περίπτωση καταδίκης να δίνεται η δυνατότητα αγωγής
για διεκδίκηση δίκαιης και αναλογικής ηθικής αποζημίωσης.

Θέση του Συμβούλου Έκδοσης
ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Ζήτημα προστασίας ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα
Eρώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

Έλλειψη μέτρου, ακρότητες και εμπάθειες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613
Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 01/10/2018
Αριθ. Πρωτ: 31235

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2018-2019
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ-
ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 671.845,64 €,
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α  24% με δι-
καίωμα προαίρεσης 335.896,16
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ, διακη-
ρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτή-
ριο αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά  βάσει τιμής για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών έτους 2018-2019», συ-
νολικής προσυπολογιζόμενης
αξίας 671.845,64 € συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24% με δικαίωμα προαίρε-
σης 335.896,16€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
24% - (CPV) : . 09100000-0,

09211000-1 - ΑΔΑΜ:
18PROC003761499 ,όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από
32/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 28/09/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών : 13/11/2018 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για δέκα (10) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ.2132030613) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ.        :   190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες  :   Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο       :   22943 20 585
FAX                 :   22943 20555
email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 01/10/2018
Αριθ. Πρωτ. 24982
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr, για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών (με συστημικό αριθμό 64518).
O προϋπολογισμός του Διαγωνι-
σμού είναι 418.733,19 ευρώ με το
Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένης
της Ομάδας Α (τμήμα 1) - Πετρέ-
λαιο θέρμανσης για το Δήμο και τα
Νομικά Πρόσωπα, η οποία αφαιρεί-
ται από τον παρόντα διαγωνισμό
προκειμένου να διενεργηθεί κατά
παρέκκλιση με ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την
παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
4412/2016 (Α΄147). Η ημερομηνία
λήξης υποβολής των προσφορών
είναι 29.10.2018 και ώρα 23:59, η
ημερομηνία διεξαγωγής του δια-

γωνισμού είναι 02.11.2018 και ώρα
11:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμ-
μετοχής δεν υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής, μόνο για
τα τμήματα 2, 3 και 4 του διαγωνι-
σμού, είναι 3.376,00 Ευρώ. Για τα
ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα
(τμήμα) γίνεται αναφορά στη δια-
κήρυξη. Οι προδιαγραφές των
ειδών αναφέρονται στην σχετική
μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακή-
ρυξης). Δεν γίνονται δεκτές εναλ-
λακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης για τα είδη της Ε΄ Κατασκή-
νωσης καθώς και από ίδιους
πόρους για τα είδη του Δήμου Μα-
ραθώνος και των λοιπών Νομικών
Προσώπων του. Η πληρωμή θα
γίνει στο 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών (ειδών). Η διακήρυξη
εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την
27.09.2018.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρμόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμη-
θειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαρα-
θώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα
Μάκρη.
Μαραθώνας  01.10.2018
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής
Διαχείρισης & Διαφάνειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

6. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν.
Άττικής (κωδικός NUTS: EL..),
Δήμος Κρωπίας (κωδικός NUTS:
EL…).
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι στην Ελλάδα προσκομί-
ζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων
Μελετών για τις αντίστοιχες κατη-
γορίες μελετών, ως εξής:

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομί-
ζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, ή
γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην προηγούμενη  περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελ-
ματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποι-
ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστη-
ριότητα αντίστοιχη αυτής που απορ-
ρέει από την εγγραφή στο Μητρώο
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυνα-
μικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατη-
γορίες μελετών, ως εξής: 
• Για κατηγορία μελέτης 09 (Η/Μ),
απαιτείται τουλάχιστον ένας μελε-
τητής 8ετούς και άνω εμπειρίας
• Για κατηγορία μελέτης 06
(ΑΡΧ/ΚΑ), απαιτείται τουλάχιστον
ένας μελετητής 4ετούς και άνω εμ-
πειρίας
• Για κατηγορία μελέτης 08 (ΣΤΑ-
ΤΙΚΑ), απαιτείται τουλάχιστον ένας
μελετητής 4ετούς και άνω εμπειρίας
• Για κατηγορία μελέτης 10 (ΣΥΓ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ), απαιτείται τουλάχι-
στον ένας μελετητής 4ετούς και
άνω εμπειρίας
• Για κατηγορία μελέτης 13 (ΥΔΡΑΥ-

ΛΙΚΑ), απαιτείται τουλάχιστον ένας
μελετητής 4ετούς και άνω εμπειρίας
• Για κατηγορία μελέτης 16(ΤΟΠΟ-
ΓΡΑΦΙΚΑ), απαιτείται τουλάχιστον
ένας μελετητής 4ετούς και άνω εμ-
πειρίας
8. Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται σε ΈΞΙ (6) μήνες
από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του μελετητικού αν-
τικειμένου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ
(4) μήνες. Στους δύο (2) υπολειπό-
μενους μήνες ο ανάδοχος θα πρέ-
πει να προβεί  σε  όλες  τις
απαραίτητες  και   απαιτούμενες
ενέργειες   προκειμένου  να  εκδο-
θούν στο  όνομα  του  Δήμου  όλες
οι άδειες και οι εγκρίσεις (πχ οικο-
δομική άδεια κλπ) 
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής. 
10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμε-
τοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση, περί μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού και πλήρωσης των κρι-
τηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4
άρθρο 79 Ν. 4412/2016).
11.  Χρόνος ισχύος προσφορών: 10
μήνες.
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβα-
σης είναι εκείνο της «πλέον συμφέ-
ρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 86 του Ν.
4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
θα προκύψει μετά από αξιολόγηση
των Τεχνικών και Οικονομικών προ-
σφορών των Διαγωνιζομένων.
13.  Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομέ-
νων (Φάκελος του Έργου) και τα
Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ- και εγκρίθηκαν
από την Προϊσταμένη Αρχή με τις υπ.
αρ 105/2018 και 199/2018 Αποφάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής του
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. 
14. Η σύμβαση χρηματοδοτείται
από Ίδιους Πόρους 
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊστα-
μένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική
Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (€)

―――――――――――――――――――――――――――――――――
71322300-7 9 Η/Μ 24.145,86
71322300-7 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 4.444,09
71322300-7 8 ΣΤΑΤΙΚΑ 3.518,78
71322300-7 10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 11.425,20
71322300-7 13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 5.975,70
71322300-7 16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 1.937,60
―――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.717,08
―――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 59.164,31

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

9 Η/Μ Β & ΑΝΩ
6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α & ΑΝΩ
8 ΣΤΑΤΙΚΑ Α & ΑΝΩ
10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Α & ΑΝΩ
13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α & ΑΝΩ
16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Α & ΑΝΩ

AΔΑ: 99Γ7ΩΛ6-55Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο: «Μελέτες για την κατα-
σκευή κεντρικού Πράσινου Σημείου -
Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
Δήμου Κρωπίας».
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Εκτιμώμενη αμοιβή: KAE: 207413.002
73.363,75 € με ΦΠΑ 24% (με
απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)
Κορωπί 03/10/2018
Αρ. Πρωτ. 14518

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης με-
λέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό,
κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ. 
Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική
Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.
(που έχει έδρα: Δημαρχείο Κρωπίας,
Βασ.Κων/νου 47, 19400, Κορωπί). 
Διευθ/σα Υπηρεσία:  Δι/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. 
2. Παραλαβή τευχών του διαγωνι-
σμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων,
Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε
πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα του Δήμου Κρωπίας:

www.koropi.gov.gr και την ιστοσελίδα
του ΚΗΜΔΗΣ:
www.eprocurement.gov.gr. Το έντυπο

οικονομικής προσφοράς θα παραλαμ-
βάνεται δωρεάν από τη Γραμματεία
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ: Βασ. Κων-
σταντίνου 47, ΤΚ 19400, Κορωπί –
Τηλ. 210-6026274 μέχρι και την 15-
10-2018. 
3.  Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού:
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών / 1ος όροφος,  Βασ.
Κωνσταντίνου 47, Κορωπί.
Προθεσμία υποβολής προσφορών
είναι η 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα
ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνι-
σμού. 
Τα έντυπα των προσφορών θα είναι
στην ελληνική γλώσσα. 
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2106622379 φαξ επικοινωνίας
2106624963, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Γεωργούλια Αναστασία
5. Αντικείμενο της Σύμβασης: 
Τίτλος μελέτης: «Μελέτες για την κα-
τασκευή κεντρικού Πράσινου Ση-
μείου - Σταθμού Μεταφόρτωσης
Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας». 
Προεκτιμώμενη αμοιβή: 59.164,31 €
χωρίς ΦΠΑ
Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες μελετών:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

δωρεάν συμμετοχή τοπικών παραγωγών

στο περίπτερο του Δήμου Σαρωνικού

με σκοπό να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οι-

κονομίας και στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων,

στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD-

EXPO, που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως 18

Μαρτίου 2019, με υποβολή ́ σχετικής αίτησης στο

Πρωτόκολλο, του Δήμου Σαρωνικού, Αθηνών και

Ρήγα Φεραίου, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan

Expo στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Για  πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

στον κ. Μιχάλη Λύτρα, ειδικό συνεργάτη του Δημάρ-

χου, στο τηλέφωνο 22993 20356.

O Δήμος Σαρωνικού  συμμετέχει  στην FOODEXPO 2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:648ΟΩΛ6-9Θ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 03-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 14460
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ.: Κ. Μωραΐτη
Τηλ.  : 210 6625682
Φαξ   : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλι-
κών, έτοιμου σκυροδέματος και σι-
δηροπλισμού» προϋπολογισμού
59.970,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής. 

Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στα τμήματα 1, 2 και 3,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγ-
γραφα της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/59/2018 καθώς και στα παραρτή-
ματά της I έως VII τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των όρων διακή-
ρυξης. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα τρία (3) τμήματα. Εναλλα-
κτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτη-
θεί από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.ko-
ropi.gov.gr. Πλήρης διακήρυξη θα
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
17η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τε-
τάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών 10:00 και ώρα λήξης
10:30, ενώπιον της Επιτροπής δια-
γωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 13961 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια ενός μηχανήματος

έργου φορτωτή εκσκαφέα»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
119.999,76 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονι-
κός ανοικτός διαγωνισμός για την
προμήθεια ενός μηχανήματος έργου
φορτωτή εκσκαφέα με παρελκόμενα
βάση της υπ αριθμ 9/2018 μελέτης
προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού 119999,76 € (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%).
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 30η ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00πμ Ο δια-
γωνισμός θα διενεργηθεί
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.eprocure-
ment.gov.gr  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2%
του συνολικού προϋπολογισμού
της υπ αριθμ 9/2018 μελέτης προ-
μήθειας του Δήμου χωρίς ΦΠΑ. Τε-
χνικές προδιαγραφές υπάρχουν
στην  υπ αριθμ 9/2018 μελέτη προ-
μήθειας του Δήμου και κριτήριο κα-
τακύρωσης είναι η συμφερότερη
οικονομική προσφορά. Το χρονικό
διάστημα δέσμευσης από την προ-
σφορά είναι για σαράντα (40) ημέ-
ρες. Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές. Η χρη-
ματοδότηση είναι από ίδιους πό-
ρους. Η πληρωμή θα γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αναλυτική διακήρυξη έπειτα από
την οριστική παραλαβή των ειδών
από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονι-
κός διαγωνισμός με α/α 65139.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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στα πεταχτά

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη

απασχόληση 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 χρειάζε-

ται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 

Τηλ. 2169001034.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

τα 35 είναι ισόγειο και τα άλλα 35 πατάρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα βοηθός

στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέρευση. Πρωινό

ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

Ζητάω εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές αγια μαρινα Κορωπίου,

Βάρκιζα,βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας :

6983143256 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

ZHTANE

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδή-

γησης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχον-

ται συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk
Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε

εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20 έως 35 ετών.

Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας

- Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifoni-

tonamea@gmail.com  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ.        :   190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες  :   Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο       :   22943 20 585
FAX                 :   22943 20555

email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 02/10/2018
Αριθ. Πρωτ. 25080
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr, για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
(συστημικός αριθμός 64535) για το
Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, προ-
ϋπολογισμού 92.008,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α.. Ο εν λόγω διαγωνισμός
αφορά την προμήθεια της Ομάδας
Α (τμήμα 1) - Πετρέλαιο θέρμαν-
σης, η οποία είναι μέρος του διε-
θνούς ανοικτού διαγωνισμού (σχετ.
συστ. αριθ. 64518) και διενεργείται
κατά παρέκκλιση σύμφωνα με την
παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/

2016 (Α΄147). Η ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών είναι
24.10.2018 και ώρα 23:59, η ημερο-
μηνία διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού είναι 30.10.2018 και ώρα
11:00 π.μ.. Ειδικοί περιορισμοί συμ-
μετοχής δεν υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής (τμήμα 1)
του διαγωνισμού, είναι 742,00
Ευρώ. Οι προδιαγραφές των ειδών
αναφέρονται στην σχετική μελέτη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης).
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους
πόρους του Δήμου Μαραθώνος και
των λοιπών Νομικών Προσώπων
του. Η πληρωμή θα γίνει στο 100%
της συμβατικής αξίας μετά την ορι-
στική παραλαβή των υλικών
(ειδών).
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρμόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμη-
θειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαρα-
θώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα
Μάκρη.

Μαραθώνας  02.10.2018
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής

Διαχείρισης & Διαφάνειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Προγράμματα κολύμβησης

στο Δήμο Γλυφάδας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα προγράμματα κολύμβη-

σης παιδιών και ενηλίκων του Δήμου Γλυφάδας, που

πραγματοποιούνται στο ανακαινισμένο κλειστό δη-

μοτικό κολυμβητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτή-

σεις τους καθημερινά από τις 8 π.μ. ως τις 2 μ.μ. και

από τις 4 μ.μ. ως τις 8 μ.μ. (Σάββατο & Κυριακή από

τις 9 π.μ. ως 2 μ.μ.) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

«Μάκης Λιούγκας» (Φοίβης 14, πλατεία Νυμφών). 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο

2108943807.

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει νέο
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι-
σμό, για την μίσθωση κτιρίου
στο Κορωπί, για τη στέγαση
των Υπηρεσιών της Δ’ Τοπι-
κής Διεύθυνσης Ανατ. Αττι-
κής του ΕΦΚΑ, συνολικής
επιφάνειας χώρων 1.330
τ.μ.πλέον ή έλαττον (±10%),
εκ των οποίων: τα 980 τ.μ.
πλέον ή έλαττον (±10%)
προορίζονται για χώρους κύ-
ριας χρήσης ενώ τα 350 τ.μ.
πλέον ή έλαττον (±10%) για
χρήση αρχείων (μπορούν να
βρίσκονται και σε
υπόγειο).Ανώτατο όριο αι-
τούμενου μηνιαίου μισθώμα-
τος για τους χώρους κυρίας
χρήσης ορίζεται το ποσό των
4,50 €/τ.μ. και για τους χώ-
ρους του αρχείου το ποσό
των 2,00 €/τ.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 16-10-2018, ημέρα Τρίτη

και ώρα 11:00 πμ, στα γρα-
φεία, του Γ’ Τοπικού Υποκα-
ταστήματος μισθωτών Ανατ.
Αττικής του ΕΦΚΑ, Κύπρου
62, Κορωπί.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να απευθύνε-
στε στα γραφεία του Γ’
Τοπικού Υποκαταστήματος
μισθωτών Ανατ. Αττικής του
ΕΦΚΑ, Κύπρου 62, Κορωπί,
και στο τηλέφωνο 210-
6626454 από 08:00 μέχρι
14:00. Επίσης στο link:
http://www.efka.gov.gr/ ban-
ner διαγωνισμοί / Δ/νση Στέ-
γασης και Τεχνικών
Υπηρεσιών / Μισθώσεις,
όπου υπάρχει η πλήρης προ-
κήρυξη μαζί με τα τεύχη τε-
χνικών προδιαγραφών των
κτιρίων του ΕΦΚΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

ZHTEITAI ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤO ΚΟΡΩΠΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΘΖΧ6-ΝΛΠ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Γ4)
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΡ.ΠΡΩΤ.  1527

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ-
ΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει
ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση
του έργου «Αναβάθμιση Πτέρυγας
Κτιρίου Διαμονής Προσωπικού στη
ΝΒΝΕ» προϋπολογισμού δαπάνης
πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων
ευρώ και δέκα έξι λεπτών
(588.145,16 €) περιλαμβανομένων
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και απροβλέπτων
15%, πλέον Φ.Π.Α. 24% (ποσού
141.154,84 €), για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (CPV 45216200-6) και
Η/Μ (CPV 45216200-6), με επί μέ-
ρους ποσοστά εκπτώσεων (άρθρο 95
του ν.4412/2016). 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (www.hel-
lenicnavy.gr). Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με
το πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β".
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως
μέσω της λειτουργικότητας «Επι-
κοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως
την 26/10/2018 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη δια-
δικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογη-

τικά, το αργότερο στις 26/10/2018.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 31/10/2018, ημέρα
Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφο-
ρών ορίζεται η 31/10/2018 και ώρα
12:02 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί
από την Δ/νση Δημοσίων Ναυτικών
Έργων (Γ4) του ΓΕΝ.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχον-
τες οικονομικοί φορείς για την υπο-
βολή των δικαιολογητικών τους
σύμφωνα με τους όρους της διακή-
ρυξης στο πρωτόκολλο της Γραμ-
ματείας της Αναθέτουσας Αρχής
ΓΕΝ/Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτι-
κών Έργων (Γ4) θα πρέπει από την
προηγούμενη ημέρα και από ώρα
08.00 έως 12.00 να μεριμνήσουν
για την έκδοση αδείας εισόδου στο
ΓΕΝ, τηλ. 210 6551486.
4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή-
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ και
στους Ειδικούς Πίνακες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 του
Π.Δ.378/87.    
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 11.763,00
ευρώ και ισχύος εννέα (9) μηνών
και τριάντα (30) ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών θα είναι εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται 100%
από το κεφάλαιο της Διαχείρισης Αυ-
τοχρηματοδότησης της Υ.Υ(ΔΑΥ).
Προκαταβολή και πληρωμή πριμ δε
θα χορηγηθούν. 
7. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν
εντός της Ναυτικής Βάσης Νοτίου
Ευβοϊκού-ΝΒΝΕ (NUTS EL 30).
8. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο του έργου. 
Αθήνα, 03 - 10 - 2018

Η Διευθύντρια Γ4
ΜΠΥ A΄ ΠΕ/Μηχ. Ολυμπία Δημητρίου



20 ΣΕΛΙΔΑ - 6  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.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  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

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

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

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 - 14970

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 Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευ-

στικής Αναζωογόνησης» (ΕΕΚΑΑ)

ιδρύθηκε το 1993 ως Επιστημονική Ια-

τρική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με

πρωταρχικό στόχο την πιστοποιημένη

εκπαίδευση των Επαγγελματιών

Υγείας, Πολιτών και Σωμάτων Ασφα-

λείας στην άμεση πρόληψη και αντιμε-

τώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής

σε εξωνοσοκομειακό και ενδονοσοκο-

μειακό περιβάλλον, καθώς και στην

αντιμετώπιση του τραύματος και των

επειγουσών παθολογικών καταστά-

σεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστα-

τικών. 

Η ΕΕΚΑΑ συνεχίζει το έργο της, το

οποίο είναι πλέον όχι μόνο εκπαιδευ-

τικό, αλλά και ερευνητικό, πρωτοπο-

ρώντας και πρωτοστατώντας διεθνώς,

παράγοντας >8% της παγκόσμιας

έρευνας και πραγματοποιεί κλινικές

και πειραματικές μελέτες που αποτε-

λούν αρωγό στην τροποποίηση των

κατευθυντηρίων οδηγιών Αναζωογό-

νησης κάθε 5 χρόνια από τους Διε-

θνείς φορείς. 

Για τα 25 χρόνια της καταλυτικής πα-

ρουσίας στον ερευνητικό και εκπαι-

δευτικό χώρο η ΕΕΚΑΑ θα πραγματο-

ποιήσει το Επετειακό 4ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμε-

τώπισης Επείγοντος Περιστατικού, το

οποίο θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο

ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα, στις 5 – 6 Οκτω-

βρίου 2018. 

Το εν λόγω Συνέδριο θα επαναφέρει

στην επιφάνεια, όχι μόνο τις επιστη-

μονικά τεκμηριωμένες τεχνικές σε ζη-

τήματα Αναζωογόνησης και

Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατι-

κού, αλλά θα προσπαθήσει να γεφυ-

ρώσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που

φαίνεται ότι αγνοείται και σε αυτό που

πραγματικά γίνεται, με αφορμή τις φε-

τινές δραματικές καταστάσεις που

βίωσε η χώρα μας και τις οποίες κλή-

θηκε να αντιμετωπίσει ως γεγονότα

μαζικής καταστροφής με πολλά θύ-

ματα. 

Σηματοδοτώντας την ανάγκη τόσο της

τεκμηρίωσης, με την υποστήριξη των

βασικών ιατρικών επιστημών, των

κενών γνώσης όσο και του προβλημα-

τισμού για το εάν οι καθημερινές κλι-

νικές πρακτικές είναι πάντα οι περισ-

σότερο αποτελεσματικές, με βάση  τη

διεπιστημονικότητα που πάντοτε πρε-

σβεύει η ΕΕΚΑΑ, έχει προσκεκλημέ-

νους καταξιωμένους ερευνητές,

καθηγητές, κλινικούς γιατρούς και νο-

σηλευτές, οι οποίοι έχοντας ως σύμ-

μαχο την τεχνολογία, θα παραθέσουν

τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές

απόψεις. Παράλληλα τα κλινικά φρον-

τιστήρια που θα πραγματοποιηθούν

κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δι-

δάξουν δεξιότητες μέσω της προσο-

μοίωσης, απαραίτητες στην

καθημερινή κλινική πρακτική, ώστε να

γεφυρωθούν οι βασικές επιστήμες με

την κλινική εφαρμογή και να εξαχθούν

πολύτιμα και εποικοδομητικά επιστη-

μονικά συμπεράσματα που θα αποτε-

λέσουν αρωγό για την άμεση

αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος

εκτός και εντός νοσοκομείου.

Θεόδωρος Ξάνθος 

Καθηγητής Φυσιολογίας 

& Παθολογικής Φυσιολογία

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επετειακό 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                6  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Η καλέντουλα (κοινώς κατιφές ή νεκρολούλουδο)

είναι ένα από τα ποιο γνωστά και πολλαπλώς χρησι-

μοποιημένα βότανα στη δυτική βοτανοθεραπεία. 

Λόγω της μεγάλης περιόδου ανθοφορίας της, από τις

αρχές του καλοκαιριού μέχρι το τέλος φθινοπώρου,

το βότανο έχει πάρει το όνομά του από το λατινικό

calendulae που σημαίνει «όλους τους μήνες». Η λα-

τινική ονομασία της είναι Calendula officinalis και προ-

έρχεται από τη λατινική λέξη «calens», η οποία

σημαίνει «η πρώτη μέρα κάθε μήνα», καθώς οι Ρω-

μαίοι ισχυρίζονταν ότι τότε ανθίζει. Είναι φυτό μονο-

ετές ή διετές, ύψους 20-60 εκ. με άνθη κίτρινα ή

πορτοκαλί. Δεν αυτοφύεται αλλά καλλιεργείται ως

καλλωπιστικό στους κήπους σε όλη την Ελλάδα.

Ευδοκιμεί σε περιοχές με ήπιο κλίμα και σε χωράφια

φτωχά-μέτριας γονιμότητας, ξηρικά ή ποτιστικά. Πολ-

λαπλασιάζεται με σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο. 

Το συναντάμε σε πολλά μέρη της πατρίδας μας, συ-

νήθως με το όνομα κατιφές. 

Η καλέντουλα έχει καλλιεργηθεί σαν φυτό κήπου για

πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Τα λουλούδια της καλέντουλας έχουν χρησιμοποιηθεί

σαν φάρμακο για αιώνες, και βοτανικά ιάματα που βασί-

ζονται στην καλέντουλα ήταν γνωστά επί γενεές. 

Τα άνθη της καλέντουλας έχουν θεωρηθεί ευεργε-

τικά για τη μείωση των φλεγμονών, τη γρήγορη απο-

θεραπεία πληγών και τις αντισηπτικές τους

δυνατότητες. Έχουν χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύ-

σουν ποικίλες δερματικές ασθένειες και είναι αποτε-

λεσματικά ενάντια στα δερματικά έλκη. Όταν

λαμβάνονται εσωτερικά ως τσάι, μπορούν να αντιμε-

τωπίσουν έλκη του στομάχου φλογώσεις - φλεγμο-

νές. Η καλέντουλα ερευνάται σήμερα για τις

αντικαρκινικές της ιδιότητες.

H καλέντουλα είναι γνωστή από  αρχαίο ελληνικό,

ρωμαϊκό και ινδικό πολιτισμό ως θεραπευτικό βότανο,

αλλά και ως συστατικό σε καλλυντικά και φαγητά·

υπάρχουν αναφορές οι οποίες υποστηρίζουν πως

κατά την αρχαιότητα οι Έλληνες και οι Πέρσες χρη-

σιμοποιούσαν τα πέταλα του άνθους της σε κάποια

από τα εδέσματά τους. Επιπλέον, οι λαοί της Κεντρι-

κής Ευρώπης συνήθιζαν να προσθέτουν άνθη καλέν-

τουλας στις σούπες για να τις «αρωματίσουν». 

Αργότερα, την εποχή του Μεσαίωνα η χρήση του

φυτού ήταν διαδεδομένη όχι μόνο στους κήπους των

μοναστηριών άλλα και στον λαό. Με αυτό αντιμετώ-

πιζαν πονόδοντους, παθήσεις του στομάχου, της

χολής και του συκωτιού, ενοχλήσεις της εμμηνόρ-

ροιας καθώς και ευλογιά. Επίσης, οι γυναίκες της

εποχής χρησιμοποιούσαν τα άνθη της καλέντουλας

για να βάφουν τα μαλλιά τους. 

Η καλέντουλα χρησιμοποιήθηκε στην παραδοσιακή

ιατρική, από τον 12ο κιόλας αιώνα, σαν αντισπασμω-

δικό, ιδιαιτέρως για το στομάχι, την δυσμηνόρροια,

σαν τονωτικό του ήπατος, αλλά και ως εφιδρωτικό,

αντιεμετικό, αντισκορβουτικό κ.α.

Ευεργετικά συστατικά 

Η καλέντουλα περιέχει ένα σύνολο ευεργετικών συ-

στατικών, στα οποία οφείλονται οι πολλές της θερα-

πευτικές δράσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι

σαπωνίνες, τα καροτενοειδή, οι στερόλες, τα φλαβο-

νοειδή, τα αιθέρια έλαια. Περιέχει ρητίνες, στερόλες,

φλαβονοειδή, καροτένια, τριτερπένια, πτητικό έλαιο

και γλίσχραμα.

Χρήση:

Η καλέντουλα είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ενυδα-

τική, καθαριστική, αντιφλεγμονώδη, αντισηπτική, στυ-

πτική, καταπραϋντική και

επουλωτική της δράση, ενώ

δευτερευόντως μπορεί να

ληφθεί ως τονωτικό ή ήπιο

αντισπασμωδικό. Για το λόγο

αυτό, θεωρείται ένα από τα

καλύτερα βότανα για τη θε-

ραπεία τοπικών δερματικών

προβλημάτων, ερεθισμούς,

φλεγμονές, μολύνσεις, δερματικά έλκη, εξωτερικές

αιμορραγίες, αλλά και για μώλωπες και διαστρέμ-

ματα. 

Συνίσταται για την ακμή και τα σπυράκια, την τριχο-

φυτία του πέλματος, τους δοθιήνες και τα έλκη, τους

μώλωπες, τα εγκαύματα, την επιπεφυκίτιδα, τα κοψί-

ματα και τα τραύματα, το έκζεμα, τις αιμορροΐδες,

τον έρπη, την ψωρίαση, τον πονόλαιμο, την μονι-

λίαση, την αμυγδαλίτιδα, τον πονόδοντο και τους κιρ-

σούς.

Τις εξαιρετικές της ικανότητες δείχνει η καλέντουλα

στους τραυματισμούς του δέρματος και των βλεννο-

γόνων. Κομπρέσες με τσάι ή αραιωμένο βάμμα μπο-

ρούν να θεραπεύσουν πληγές που επουλώνονται

δύσκολα, μολύνσεις των νυχιών, εγκαύματα, απο-

στήματα, ουλές και έλκη των κνημών. Οι γαργάρες

με τσάι βοηθούν σε περίπτωση στοματίτιδας και φα-

ρυγγίτιδας.

Τα αιθέρια έλαια αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό

των βακτηριδίων και μυκήτων, οι δε σαπονίνες ενερ-

γούν αντιφλεγμονικά. Ενισχύει επιπλέον το ανοσο-

ποιητικό σύστημα, ενεργεί αντισπασμωδικά και

ευνοεί την έκκριση χολής.

Στην σύγχρονη βοτανοθεραπεία, από τα άνθη ή τα

πέταλα του φυτού, παρασκευάζονται: αλοιφή, έλαιο,

βάμμα καθώς και αφέψημα. Εξαιρετικά χρήσιμο απο-

τελεί το έλαιο της καλέντουλας το οποίο είναι πλού-

σιο σε φλαβονοειδή και καροτενοειδή, ουσίες με

ευεργετικές για το δέρμα ιδιότητες. Aποτελεί εξαι-

ρετική βάση για κρέμες, φυτικές λοσιόν και άλλα καλ-

λυντικά προϊόντα. Mπορεί να εφαρμοστεί απευθείας

στο δέρμα και θεωρείται ιδανικό λάδι για μασάζ αρω-

ματοθεραπείας, καθώς αποτελεί άριστο φορέα που

επιδέχεται την προσθήκη επιπλέον αιθέριων ελαίων.

Βοηθά στην θεραπεία ήπιων δερματικών ερεθισμών

που οφείλονται στον κρύο αέρα και στις απότομες

εναλλαγές της θερμοκρασίας. Επίσης, συνιστάται

στην περιποίηση της ακμής, της φλεβίτιδας, των εκ-

ζεμάτων και των κρεατοελιών. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ

Για την παρασκευή αφεψήματος αρκεί να βράσουμε

το βότανο σε νερό για 10-15 λεπτά (υπολογίζουμε

πως θα χρειαστεί 5γρ. καλέντουλας ανά κούπα ροφή-

ματος). 

Για την προετοιμασία της κομπρέσας, τοποθετούμε

μία ποσότητα του βοτάνου μέσα σε μία κατσαρόλα,

καλύπτουμε με νερό και σιγοβράζουμε για 10-15

λεπτά. Στραγγίζουμε το βότανο και βουτάμε ένα κα-

θαρό πανί (πετσέτα, γάζα κτλ.) μέσα στο αφέψημα.

Τοποθετούμε το πανί πάνω στην επιδερμίδα (όσο

είναι ζεστό). 

Εναλλακτικά, μπορούμε να φτιάξουμε ένα κατάπλα-

σμα τυλίγοντας το ίδιο το βότανο που έχουμε βράσει

σε μία γάζα και στερεώνοντας την επάνω στο σώμα.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αξιοποιήσετε και τα

άνθη του φυτού. Επίσης, μπορείτε να την πίνετε 3

φορές την ημέρα και σε μορφή βάμματος, διαλύοντας

30 σταγόνες σε ένα ποτηράκι νερό. 

Μέτρα προφύλαξης 

Όσοι παίρνετε ηρεμιστικά, καλό είναι να γνωρίζετε

ότι η λήψη της καλέντουλας σε συνδυασμό με αυτά

μπορεί να επιδεινώσει την υπνηλία. Επίσης, αν είστε

έγκυος, αποφύγετε τη λήψη από το στόμα, αλλά και

την τοπική εφαρμογή, ενώ συνιστάται η αποφυγή της

και στη διάρκεια του θηλασμού, καθώς δεν υπάρχουν

επαρκή στοιχεία για την ασφάλειά της. Τέλος, μπορεί

να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε όσους έχουν

ευαισθησία σε φυτά της οικογένειας Asteraceae/

Compositae, όπως είναι τα χρυσάνθεμα, ο κατιφές, οι

μαργαρίτες. 

Αγγελική Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr

Καλέντουλα η φαρμακευτική (κατιφές)
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Χρυσό μετάλλιο ο Νίκος Τσικούρας στον 

Ημιμαραθώνιο Αγώνα δρόμου Θυσίας Γιαννιτσών
«PELLA HALF MARATHON»  

Ο Δήμος Πέλλας, τι-

μώντας την μνήμη των

120 εκτελεσθέντων

Γιαννιτσωτών, την 14η

Σεπτεμβρίου 1944,

κατά τη Γερμανική κα-

τοχή, διοργάνωσε το

ΔΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝ-

ΝΙΤΣΩΝ, την Κυριακή

23 Σεπτεμβρίου 2018.

Η εκδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε υπό την αι-

γίδα του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας, με τη

συνδιοργάνωση του

Ανωτάτου Συμβουλίου

Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) και σε συνεργασία με την Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών-

Ο.Μ.Γ. καθώς και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Ο ΓΣ Γλυφάδας συμμετείχε στον αγώνα των 21.097μ., τιμώντας την μνήμη των εκτελεσθέντων, με τον

αθλητή του Νίκο Τσικούρα, που  κατέλαβε την πρώτη θέση διανύοντας την απόσταση σε  1h 13' 10''.

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΑΦΑΙΡΙΣΗ

Η Γυναικεία ομάδα του Α.Ο ΑΡΗΣ 2006 και αθλήτριες τις Κορδούτη Θ., Καλογιάννη Μ., Ισαμπάλογλου

Ι. και Χατζηλυγερούδη Γ., κατέκτησε το περασμένο Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στο Σ.Ε.Φ.,  το Κύπελλο

Αττικής αθλητικής πε-

ριόδου 2018 – 2019.

Η ομάδα του με προπο-

νητή τον Γιώργο Λιλή,

κέρδισε στον ημιτελικό

τον Α.Ο ΝΕΟΥ ΦΑΛΗ-

ΡΟΥ με 4 – 0 και στον

τελικό τον  Α.Σ. ΑΛΦΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ επίσης με

4 – 0.

Από τα 25 σετ παι παί-

χτηκαν, η ομάδα του

Α.Ο ΑΡΗΣ 2006 έχασε

μόνο ένα.

Πρωτότυπος αγώνας χάντμπολ

με επίλεκτους διεθνείς αθλητές

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ), ο Σύλλο-

γος Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ), ο Α.Σ. Άνοιξης Διονύ-

σου (ΑΣΑΔ) Χάντμπολ  και ο Δήμος Διονύσου, με την

αρωγή του Υπ Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ),  συνδιοργανώ-

νουν την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10 πμ στο

κλειστό Γυμναστήριο Άνοιξης (Κανάρη 3 – Άνοιξη),  έναν

ξεχωριστό και πρωτότυπο αγώνα χάντμπολ, με συναθλη-

τές σ’ αυτή την πρωτοβουλία επίλεκτους διεθνείς αθλη-

τές χάντμπολ, ολυμπιονίκες κ.ά.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συλλογή τροφίμων και

αγαθών για το σπίτι φιλοξενίας παιδιών «Κιβωτός του Κό-

σμου» που φιλοξενεί σήμερα 17 παιδιά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

μέσω email ή τηλ. στο 6944866067.

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ιστιοσανίδας

“Dole - Techno 293”

Συνέντευξη Τύπου για το “Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ιστιοσανίδας “Dole –Techno 293 European Championship”

που θα λάβει χώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ναυ-

τικού Αθλητικού Όμιλου Βάρης-Βάρκιζας (Ν.Α.Ο.Β.Β) από

20-27 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτω-

βρίου.

Παρόντες ο Πρόεδρος του διοργανωτή ομίλου (Ν.Α.Ο.Β.Β)

Ι. Μαρκουλάκος, ο Δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος,

ο Αντιπρόεδρος του

Ν.Α.Ο.Β.Β Κων/νος Πρί-

φτης και ο Τεχνικός Έφο-

ρος, Άκης Πατενιώτης.

To πρωτάθλημα είναι επί-

σημα αναγνωρισμένο από

την Παγκόσμια Ομοσπονδία

Ιστιοπλοΐας (World Sailing),

συνδιοργανώνεται από τον

Ν.Α.Ο.Β.Β και τελεί υπό την

αιγίδα της Ελληνικής Ιστιο-

πλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι αφίξεις των αθλητών, των προπονητών και των συνοδών

τους αναμένονται  δύο ημέρες πριν από την Τελετή Έναρ-

ξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββά-

του 20 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσει με μία μεγάλη παρέλαση,

και θα τελειώσει με μια γιορτή,  φέρνοντας πιο κοντά τις

συμμετέχουσες χώρες, προσελκύοντας οπαδούς του αθλή-

ματος, κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Η Τελετή Λήξης με τις απονομές των μεταλλίων του πρω-

ταθλήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27.10.18.

Η αγωνιστική κατηγορία Techno 293 είναι μέρος του προ-

γράμματος ιστιοσανίδας της Ολυμπιάδας Νεότητας (Youth

Olympic Games – YOG), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον προ-

θάλαμο της αγωνιστικής κατηγορίας ιστιοσανίδας RS:X των

Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι αγωνιστικές κατηγορίες είναι:

Κορίτσια κάτω των 15 ετών Αγόρια κάτω των 15 ετών

Κορίτσια κάτω 17 ετών        Αγόρια κάτω των 17 ετών
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του 

Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε του Ολυμπιακού στο ντέρμπι του

Φαλήρου, και ο Ατρόμητος, που πήρε σπουδαίο «διπλό» στη

Λιβαδειά, μοιράζονται πλέον την κορυφή της Super League

μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. 

Στα αξιοσημείωτα επίσης η σημαντική νίκη της ΑΕΚ στην

Κρήτη επί του ΟΦΗ και η συνέχιση της ξέφρενης πορείας

του Παναθηναϊκού, που μετράει 5/5 και μόνο λόγω της αρ-

χική του τιμωρίας (-6 βαθμών) δεν βρίσκεται στην κορυφή.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο ΠΑΟΚ, χωρίς να είναι καλύτερος

των «ερυθρολεύκων», πήρε τη νίκη με σκορ 1-0, χάρη σε

αυτογκόλ του Βούκοβιτς στο 49'. Ο «Δικέφαλος του

Βορρά» ευτύχησε να έχει σε μεγάλη βραδιά τον τερματο-

φύλακά του, Πασχαλάκη, που με καθοριστικές επεμβάσεις

κράτησε την εστία του ανέπαφη. Ο δε Ολυμπιακός, αν και

ανώτερος, κυκλοφορώντας καλύτερα την μπάλα, πιέζοντας

και δημιουργώντα σημαντικές ευκαιρίες (με κορυφαία το

δοκάρι του Χασάν στο 83'), δεν κατάφερε να αξιοποιήσει

καμία απ' αυτές.

Για τα καλά δείχνει να έχει βρει τα «πατήματά» του ο Ατρό-

μητος, που μετά το πέρασμά του από το Αγρίνιο πέτυχε

άλλη μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη, αυτήν τη φορά επί

του Λεβαδειακού με 2-0, σε ένα ματς που έγινε κάτω από

δύσκολες συνθήκες. Ετσι οι Περιστεριώτες, που διατήρη-

σαν ανέπαφη την εστία τους για 4ο συνεχόμενο αγώνα,

εδραιώθηκαν στο «ρετιρέ». Τα γκολ των νικητών πέτυχαν

οι Βασιλακάκης (47') και Ουγκράι (64').

Ενα βαθμό κάτω από τους πρωτοπόρους βρίσκεται η ΑΕΚ,

η οποία μετά από δύο συνεχόμενες ήττες - με αντιπάλους

Αγιαξ και ΠΑΟΚ - επέστρεψε στις νίκες, κάμπτοντας την

αντίσταση του ΟΦΗ στο Ηράκλειο. 3-0 το τελικό σκορ υπέρ

της «Ενωσης» (Μπακασέτας 20', Γκάλο 30' πέν., Πόνσε 64')

και ιδανική τόνωση ηθικού μπροστά στον αυριανό αγώνα

απέναντι στην Μπενφίκα για το Champions League. Η ΑΕΚ

κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο «καθαρίζοντας» τον

αγώνα, ενώ στην επανάληψη ήταν ανώτεροι οι γηπεδούχοι,

παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κο-

μεσίδη στο 30', χωρίς όμως να απειλήσουν ιδιαίτερα. Τη

χαρά της νίκης στην «Ενωση» μετρίασε ο σοβαρός τραυ-

ματισμός του Λόπεζ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού.

Ισόβαθμος με την ΑΕΚ (και τον Ολυμπιακό) είναι ο Αρης, ο

οποίος νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βι-

κελίδης». Οι γηπεδούχοι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στους

Αρκάδες και κινδύνευσαν με απώλεια, αλλά στα τελευταία

λεπτά έκαμψαν την αντίσταση του Αστέρα με γκολ των Γι-

ουνές (87' πέν.) και Ματέο Γκαρσία (92').

Ακάθεκτος συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο «θύμα»

των νεαρών παικτών του Γ. Δώνη ήταν ο ΠΑΣ Γιάννινα στο

ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με σκορ 2-1, και πάλι

με ανατροπή. Το σκορ άνοιξε για τον «Αγιαξ της Ηπείρου»

ο Κρίζμαν στο 27', στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός ανέ-

βασε ρυθμούς, κυριάρχησε και έφτασε στην επικράτηση

χάρη στα γκολ των Χατζηγιοβάννη (43') και Μακέντα (59').

Αλλα αποτελέσματα: Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος 0-2,

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-0, Λαμία - Ξάνθη 0-0.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 13, Ατρόμητος 13, ΑΕΚ 12, Αρης 12,

Ολυμπιακός 12, Παναθηναϊκός 9, ΑΕΛ 6, ΠΑΣ Γιάννινα 6,

Ξάνθη 6, Παναιτωλικός 5, Πανιώνιος 4, Αστέρας Τρίπολης 3,

Λεβαδειακός 3, Λαμία 2, ΟΦΗ 1, Απόλλων Σμύρνης 0.

Σημείωση: Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με -2 και ο Παναθηναϊκός με -6.

ΠΟΛΟ

Στα δύσκολα η Βουλιαγμένη

Ενα δύσκολο εμπόδιο καλείται να ξεπεράσει η Βουλιαγ-

μένη στην πορεία της για παρουσία στους ομίλους του

Champions League πόλο, αφού στο πλαίσιο του 3ου προ-

κριματικού γύρου της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την

ισχυρή Φερεντσβάρος. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη

Βουδαπέστη στις 6 Οκτώβρη και η ρεβάνς τέσσερις μέρες

μετά (10/10) στην Αθήνα.

Η ουγγρική ομάδα, κάτοχος του Euro Cup, δείχνει φέτος

να έχει ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες στην κορυφαία δια-

συλλογική διοργάνωση. Από το ρόστερ της έχουν αποσυρ-

θεί σπουδαία ονόματα, όπως οι Ντάνιελ Βάργκα και

Νόρμπερτ Μάνταρας, εντούτοις διαθέτει και φέτος εξαιρε-

τικό σύνολο. Θυμίζουμε ότι η Βουλιαγμένη προκρίθηκε ως

2η του ομίλου της στον 2ο προκριματικό γύρο που διεξήχθη

στο Μαυροβούνιο, πίσω από την Γιαντράν.

Τα άλλα ζευγάρια του 3ου προκριματικού: Γιαντράν Σπλιτ -

Γιαντράν Χερτζεκνόβι, Στρασμπούρ - Βερόνα, Μπρέσια - Τε-

ράσα.

Πρόωρο «αντίο» για τον Υδραϊκό

Πρόωρο τέλος είχε το πρώτο ευρωπαϊκό «ταξίδι» στην

ιστορία του Υδραϊκού. Αν και φιλοξένησε στον Αλιμο τον

όμιλό της στο Euro Cup, η ελληνική ομάδα έμεινε στην 3η

θέση, πίσω από τις Πρίμορατς και Ορίτζια, και αποκλείστηκε

από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Με αλλαγές στους κανονισμούς

Περίπου μια βδομάδα πριν από την έναρξη της Ευρωλίγκας

στις 11 Οκτώβρη, η διοργανώτρια αρχή του θεσμού έδωσε

στη δημοσιότητα σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς

διεξαγωγής των αγώνων, οι οποίες θα ισχύσουν από τη φε-

τινή σεζόν. Ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν την τεχνική

ποινή, την πίεση στην επαναφορά της μπάλας και το χρόνο

επίθεσης μετά από κερδισμένο φάουλ.

Αναλυτικότερα:

Σε περίπτωση επιβολής τεχνικής ποινής, μετά τη μία βολή η κατοχή

θα παραμένει στην ομάδα που την είχε πριν την παράβαση. Καταρ-

γείται δηλαδή η αλλαγή κατοχής υπέρ της ομάδας που κέρδισε την

ποινή.

Στο τελευταίο δίλεπτο, ο παίκτης που πιέζει στην επαναφορά θα

τιμωρείται με τεχνική ποινή αν περάσει την τελική γραμμή.

Σε περίπτωση φάουλ ή άλλης παράβασης, ο χρόνος επίθεσης για

την ομάδα που έχει την μπάλα θα είναι τα 24 δευτερόλεπτα αν και

εφόσον την επαναφέρει από τη δική της τελική γραμμή ή 14 δευ-

τερόλεπτα αν κάνει την επαναφορά από το μισό γήπεδο.

Οι παίκτες θα μπορούν να πετούν την μπάλα στο ταμπλό και στη

συνέχεια να την πιάνουν ξανά οι ίδιοι, με προϋπόθεση ότι θα ολο-

κληρώνουν το σουτ πριν τα πόδια τους αγγίξουν το παρκέ.

Ο προπονητής που θα καλεί τάιμ άουτ στο τελευταίο δίλεπτο του

αγώνα ή της παράτασης θα μπορεί, εφόσον η ομάδα του έχει την

κατοχή της μπάλας, να επιλέξει από πού θα ξεκινήσει η επίθεση -

είτε κάτω από το δικό της καλάθι, είτε στο μισό γήπεδο.

Αν η μπάλα κολλήσει μεταξύ στεφάνης και ταμπλό, θα γίνεται jump

ball για την κατοχή και ο χρόνος επίθεσης της ομάδας που θα το

κερδίζει θα είναι τα 14 δευτερόλεπτα.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Με άγχος η ΑΕΚ

Αν και τα βρήκε σκούρα με αντίπαλο την ΑΕΣΧ Πυλαίας στο

ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ επικράτησε τελικά με 29-26, στο πλαίσιο της

2ης αγωνιστικής της Handball Premier ανδρών, έκανε το 2/2

και παρέμεινε στην κορυφή. «Συγκάτοικοί» της στο «ρε-

τιρέ» οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, που χωρίς ιδιαίτερες δυσκο-

λίες πήραν τις νίκες επί των Δούκα με 30-23 και Φιλίππου

Βέροιας με 33-25 αντίστοιχα, κάνοντας επίσης το 2/2.

Αλλα αποτελέσματα: ΧΑΝΘ - Αρης Νίκαιας 19-20, Δράμα

1986 - Αερωπός Εδεσσας 23-22. Αναβλήθηκε ο αγώνας

Διομήδης - Φοίβος, αφού οι δύσκολες καιρικές συνθήκες

στο Αργος προκάλεσαν αρκετά προβλήματα και στο κλει-

στό γυμναστήριο της πόλης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

Με φιλοδοξίες η αποστολή του στίβου

Με αρκετή αισιοδοξία για καλές εμφανίσεις που μπορούν

να φέρουν κάποια διάκριση, η ομάδα του στίβου της ελλη-

νικής αποστολής που θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς

Αγώνες Νέων του Μπουένος Αϊρες αναχώρησε χτες για

την Αργεντινή. Η Ολυμπιακή ομάδα του στίβου, που κατέχει

τη μερίδα του λέοντος στις συμμετοχές της ελληνικής απο-

στολής, αποτελείται από αθλητές/τριες της κατηγορίας Κ18

και θεωρείται μια πολύ δυνατή ομάδα, ικανή για διακρίσεις

σε μια διοργάνωση όπου το «παρών» θα δώσει το μέλλον

του παγκόσμιου αθλητισμού.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Εφυγε» ο Τάσος Βασιλείου

Ενας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ των

δεκαετιών '60 και '70, ο Τάσος Βασιλείου, «έφυγε» από

τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Αγωνιζόμενος στη θέση του

κεντρικού αμυντικού, κατέκτησε με την «Ενωση» ένα Κύ-

πελλο (1966) και ένα πρωτάθλημα (1968) και έμεινε στην

Ιστορία ως ένας από τους καλύτερους και σημαντικότε-

ρους αμυντικούς που φόρεσαν την κιτρινόμαυρη φανέλα

με τον Δικέφαλο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Αρη

Πειραιώς και αγωνίστηκε επίσης σε Απόλλωνα Αθηνών

και Ιωνικό, όπου και έκλεισε την καριέρα του.

Τη διετία 1968 - 1970 έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής ομά-

δας, παρότι ήταν από τους καλύτερους στη θέση του, ως

ένδειξη διαμαρτυρίας για την εξορία του πατέρα του στη

Γυάρο, με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνέπειες και στην

καριέρα του στην ΑΕΚ. Για το περιστατικό ο ίδιος είχε

αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξή του στην εφημερίδα

«Κοινωνική» του Πειραιά: «Μια μέρα λοιπόν παίρνω τηλέ-
φωνο τον κ. Πετρόπουλο, τον τότε προπονητή της Εθνι-
κής μας, μιας και ήμουν μέλος της από το 1960, και του
δηλώνω ότι σταματάω από την Εθνική ομάδα σαν ένδειξη
διαμαρτυρίας για τον πατέρα μου. Από εκεί και πέρα η
χούντα άσκησε πιέσεις ώστε να μην παίζω με την ΑΕΚ.
Ημουν, για να καταλάβετε, στο ρόστερ της ΑΕΚ για δύο
χρόνια χωρίς να παίζω».




