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«... σε 6 μήνες αυτή η Ευρώπη θα έχει τελειώσει»
Di Maio (επικεφαλής του 

κινήματος των 5 αστέρων και Υπουργός της Ιταλικής Κυβέρνησης)

«Το ευρωπαϊκό σύστημα και εκείνο των Μέσων
Ενημέρωσης, αποφάσισαν ότι αυτή η κυβέρνηση
πρέπει να πέσει το γρηγορότερο»! Di Maio

«Μιλώ μόνο με άτομα που δεν πίνουν»
(Για τον Γιούνγκερ) Matteo Salvini [Ιταλός Υπουργός

Εσωτερικών και Γ. Γραμματέας της («ακροδεξιάς») Lega]

«Φωτιά στα μπατζάκια τους»! Τα

έβαλαν με την Ιταλία, που «... η αρ-
χαία αρετή/ στων Ιταλών τα στήθη,
δεν έχει ακόμη σβήσει» όπως λέει σ’

ένα εμπνευσμένο ποίημά του1 ο με-

γάλος Ιταλός ποιητής Φρ. Πετράρ-

χης (1304-1374), για να

συμπληρώσει ο Μέγας Ναπολέων

μισή χιλιετία σχεδόν, μετά, από τον

γαλλικό αυτοκρατορικό του θρόνο: «Η ανδρεία ανα-
βιώνει [...] αλλά ας προσέξουμε καλά, να μην τους
αφήσουμε να ενωθούν [...] εκτός κι αν θελήσω να
συντρίψω τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ευρώπη ολό-
κληρη»2 (σ.σ. Ο Πετράρχης ήταν εθνικός ή εθνικι-

στής, κατά την κοινή ορολογία, ενώ ο Ναπολέων

ήταν μεγαλομανής εγωιστής, ούτε καν σωβινιστής.

Διέθετε όμως σοφία και οξυδέρκεια).

Η αναφορά μου γίνεται για την ένταση που έχει δη-

μιουργηθεί στις σχέσεις της Ιταλικής κυβέρνησης

και των γραφειοκρατών της Κομισιόν της Ε.Ε. Να το

πούμε «έξω από τα δόντια»: Ποιας Ευρωπαϊκής

Ενωσης; Της Ε.Ε. των λαών; Έχουμε τη γνώση των

αποδείξεων πλέον, ώστε να μπορούμε να πούμε

απερίφραστα: της «Ευρωπαϊκής Ενωσης» των

«αγορών», των τραπεζών, των μεγάλων ομίλων

εταιριών!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η ΙΤΑΛΙΑ
παίρνει τη σκυτάλη

Pericolosamente*

Θα συνετιστεί η Ε.Ε.;

Η τύχη της Βουλιαγμένης στα

χέρια της εκκλησίας! Σελίδα 7

Eπίδειξη Ιαπωνικών

Πολεμικών Τεχνών

στα 3Β
Σελίδα 22

Ρυθμίσεις για οχλούσες

δραστηριότητες 

ζητάει ο Περιφέρεια

Σελίδα 16

Πρώτη η Ελλάδα 

στο Ζιου Ζίτσου

«Ψεύδεσθαι ἀνελεύθερον ἡ
ἀλήθεια γενναῖον».

κοίτα σελ. 14

Σελίδα 22

“Yλοποιήσαμε σχεδόν στο σύνολo

τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας”

Απολογισμός του

Δημάρχου 

Σαρωνικού 

Γιώργου Σωφρόνη
Σελίδες 12, 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτή η Ε.Ε. εργάζεται συστηματικά και μεθοδευμένα

για την εγκαθίδρυση της «αγορακρατίας», της «τρα-

πεζοκρατίας», της «εταιριοκρατίας», στη θέση των

εθνών που διαστρεβλώνονται ως έννοιες και κατασυ-

κοφαντούνται με σκοπό τη διάλυσή τους όπως απε-

ρίφραστα λέει ο μέχρι πρότινος γενικός Δ/ντής της

εξωτερικής Πολιτικής και πολιτικό-στρατιωτικών Υπο-

θέσεων της Κομισιόν της Ε.Ε. από τις αρχές της χι-

λιετίας3: Τη «διάλυση δηλαδή των εθνών», ως πλέον

ισχυρού συνδετικού κρίκου των λαών.

Των λαών, όπου μέσω της στοχευμένης βιαίως μετα-

νάστευσης4, αλλά και της «κινητικότητας» των εργα-

ζομένων, την οποία σφόδρα υποστηρίζει ο έταιρος

Ευρωπαίος, «βαμμένος» αντεθνιστής, πρόεδρος των

φιλελευθέρων Δημοκρατών, τρίτης δύναμης του Ευ-

ρωκοινοβουλίου Guy Verchofstadt5 ο οποίος οδύρεται

για την «εξαιρετικά χαμηλή κινητικότητα του εργατι-
κού δυναμικού», όταν «υπάρχουν 1,3 εκατομμύρια
κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη» που δεν καλύ-

πτονται γιατί περιμένουν τους... αμετακίνητους εν-

διαφερόμενους, αφού «η ευρωπαϊκή κινητικότητα
είναι δέκα φορές μικρότερη, απ’ ότι της Αμερικανι-
κής»!

Το Μεταναστευτικό θα σώσει 

το ...δημογραφικό!

Οι Ευρωπαίοι δηλαδή πρέπει να ξαναγίνουν νομάδες

που θα περιφέρονται από χώρα σε χώρα, ανάλογα με

το που έχει δουλειά...

Ο ίδιος έχει μια γνώριμη άποψη για το μεταναστευ-

τικό πρόβλημα: «Η Ευρώπη κάθεται πάνω σε μια δη-
μογραφική ωρολογιακή βόμβα» και τ’ αποδεικνύει

“γιατί”. Mας τα χαλάει όμως στο συμπέρασμα: «Συνε-
πώς, χωρίς μετανάστευση η Ευρώπη δεν μπορεί να
επιβιώσει»6!!!

Δεν νομίζω όμως να συμφωνεί μαζί τους η Ιταλική

Κυβέρνηση, όταν ο Υπουργός Εσωτερικών Salvini δη-

λώνει πως «Η Γερμανία ετοιμάζεται να στείλει πίσω
στην Ιταλία μετανάστες οι οποίοι είχαν εισέλθει στην
Ε.Ε. περνώντας από το Ιταλικό έδαφος [...] αν χρει-
αστεί θα κλείσουμε και τ’ αεροδρόμια, όπως κάναμε
ήδη και με τα λιμάνια». Όχι, μπάτε σκύλοι αλέστε...

Το μεταναστευτικό, όπως δημιουργήθηκε από τους

Αμερικανο-Ευρωπαίους, με χώρες προέλευσης συνή-

θως την Αφρική, το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία...

Δεν είναι παράπλευρη αναπόφευκτη συνέπεια εξαιρε-

τικών γεγονότων, αλλά στοχευμένη επιδίωξη, με

σκοπό ακριβώς την πρόσμιξη ανομοιογενών πληθυ-

σμών και πολιτισμών με διάφορες και ποικίλες επιδιώ-

ξεις, από την πλέον «αθώα», την κάλυψη εργασιακών

αναγκών, μέχρι τη νόθευση των εθνικών πληθυσμών

και ομογενοποίησης των λαών προς επίτευξη των σκο-

πών της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή τη διάσπαση της

συνοχής όποιων ομάδων που αντλούν, την ισχύ τους

από τη συνοχή τους (εθνών, φυλών, κοινωνικών τά-

ξεων)7.

Αλλά ακόμη και των πιο καταχθόνιων βλέψεων, όπως

τη δημιουργία μειονοτήτων διαφορετικών θρησκευ-

μάτων και όλως συμπτωματικώς ομοθρήσκων με γει-

τονικές εχθρικές ή δήθεν φιλικές χώρες. Μην

εκπλήσσονται λοιπόν αν ξεφυτρώνουν και γρήγορα

φουντώνουν διάφορα «εθνικιστικά μορφώματα».

Είναι φυσική συνέπεια· νόμος. Η δράση δημιουργεί

ανάλογη αντίδραση.

Αυτή η αντίδραση θα φανεί σε 8 μήνες, στις ευρωε-

κλογές. Και δε θα ‘ναι από... μορφώματα ή από «γρα-

φικούς»· θα είναι από τους λαούς.

Αυτή η Ευρώπη θα πρέπει ή να διορθωθεί (που δεν

το βλέπω) ή να διαλυθεί!

Για να ξαναγυρίσουμε στην Ιταλία, με το εύρος της οι-

κονομίας της, με το τεράστιο δημόσιο χρέος, με το

αγωνιστικό δυναμικό παρελθόν της με την ηγεσία που

δείχνει να έχει, ΔΕΝ μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί όπως αν-

τιμετωπίστηκε η Ελλάς, με την έλλειψη ικανής ή επαρ-

κούς έστω ηγεσίας. Μεμονωμένες φωτεινές

εξαιρέσεις, δεν μπορούν να βελτιώσουν τον κανόνα.

Μη ξεχνάμε επιπλέον ότι η Ιταλία είναι ιδρυτικό

μέλος της Ε.Ε. (ΕΟΚ, τότε ή Κ.Α.) των έξι.

Μη ξεχνάμε ακόμη ότι η Ε.Ο,Κ. τότε, ήταν δημιούρ-

γημα των Η.Π.Α. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν
την πολιτική τους – έναντι της σοβιετικής Ενωσης –
μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ (το οποίο επέβαλε την
αφαίρεση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών χωρών), με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης [...] και κυρίως μέσω του ΔΝΤ και της παγκό-
σμιας Τράπεζας»8

Γιατί λοιπόν αντέδρασε η Καμισιόν, όπως αντέδρασε

(|Γιούνγκερ, Μοσχοβισί, Ντομπρόβσκι) απορρίπτον-

τας το ιταλικό προσχέδιο προϋπολογισμού, επειδή

«αποτελεί σημαντική απόκλιση από την δημοσιονο-
μική πορεία που υπέδειξε το Συμβούλιο της Ε.Ε.»,
όπως ανέφερε στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή. Ποια ήταν η απόκλιση; Ότι προβλέπει έλ-

λειμμα, για το 2019, της τάξης του 2,4%!

Αυτό λέγεται «στενός κορσές» και μοναδικός του σκο-

πός δεν είναι η δημοσιονομική πολιτική, αλλά η πολιτική

υποταγής και πειθαρχίας στις αποφάσεις της Κομισιόν,

ώστε βαθμηδόν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να χάσουν πλή-

ρως την εθνική τους ανεξαρτησία, να γίνουν περιφέ-

ρειες της Ε.Ε. με σχέση ομοσπονδίας, όπου το

ευρωπαϊκό FBI, τα ευρωπαϊκά Υπουργεία, Οικονομικών,

Άμυνας και Εξωτερικών θα κάνουν κουμάντο. Πρέπει να

συνηθίσουμε να πειθαρχούμε! Μια άσκηση γερμανικής

πειθαρχίας είναι και η αλλαγή της ώρας!

Το Μάη του ’19, στις Ευρωεκλογές για μια στιγμή, οι

κυρίαρχοι θα είμαστε εμείς. Ας μη φερθούμε επιπό-

λαια. Ας πούμε ΟΧΙ! Δεν θέλουμε αυτήν την Ευρώπη

της λιτότητας, της ανισότητας, της αυστηρής επιτή-

ρησης, της ύπουλης υποδούλωσης στο γερμανικό

κυρίως κεφάλαιο της τραπεζοκρατίας.

―――――――
* Pericolosamente = επικινδύνως

1. Φραγκίσκος Πετράρχης (1304-1374): Λόγιος, ποιητής (εστεμμέ-

νος) και ανθρωπιστής της πρώιμης Αναγέννησης. Ποίημα «Στους

άρχοντες της Ιταλίας»

2. Ναπολέων Βοναπάρτης: Σχόλιά του, για προσωπική χρήση,

πάνω στον “ΗΓΕΜΟΝΑ” του Μακιαβέλλι, εκδ. Σκαραβαίος, 2018,

κεφ. 26, σελ. 370, σχολ. 6.

3. Ser Robert Cooper: «Η Διάσπαση των Εθνών», εκδ. Κέδρος,

2005.

4. Ως άνω, «Θεώρημα 2», σελ. 153 κ.ε.

5. Guy Verhofstadt: «Η ασθένεια της Ευρώπης», εκδ. Παπαδόπου-

λος, κεφ. 11, σελ. 217.

6. Ο ίδιος ως άνω, κεφ. 6, σελ. 141 κ.ε.

7. Μπαλιμπάρ – Βαλλερστάιν: ΦΥΛΗ, ΕΘΝΟΣ, ΤΑΞΗ, εκδ. «Ο πολί-

της», 1991.

8. Ser Robert Cooper, ως άνω, θεώρημα 4, σελ. 196-197.

Πολιτιστικά Προγράμματα στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 4

Εργαστήριο ρομποτικής στην Κερα-
τέα (Χρυσή Τομή) Σελ. 7

Ο Ευγένιος Ο’ Νηλ στο δύσκολο τα-
ξίδι της ζωής γιάννης κορναράκης  Σελ. 8

Αντίθετεςε φιλοσοφικές απόψεις!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το διαστημόπλοι Cassini ανακαλύ-
πτει... Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

«Ὀρθόν ἁλήθει᾽ἀεί»
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Επανασυνδέσεις ρεύματος σε νοικοκυ-
ριά στο Δήμο 3Β Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη

Η Ιταλία παίρνει τη σκυτάλη
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Κυριακή 8 Οκτωβρίου 1944: Παρέλαση εφε-

δρικού τμήματος Ελληνικού Λαϊκού Απε-

λευθερωτικού Στρατού, Κορωπίου και

Γλυφάδας-Βούλας (σ.σ πραγματοποιήθη-

καν την ίδια μέρα και τις επόμενες ημέρες

τέτοιες πρώιμες αντιστασιακές απελευθε-

ρωτικού χαρακτήρα παρελάσεις του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ στην Αθήνα ύστερα και από μάχες

–επεισόδια με ναζιστικές δυνάμεις κατο-

χής, γερμανικές και δοσιλογικές) στην πόλη

του Κορωπίου και κάλεσμα για συγκέν-

τρωση στην βόρεια είσοδο της πόλης. 

Στο σημείο συγκέντρωσης έγινε επεισόδιο

μαχητών του εφεδρικού ΕΛΑΣ, με επιβαί-

νοντες στα οχήματα γερμανικής δύναμης

που βρέθηκαν να διασχίζουν την κεντρική

λεωφόρο και ματαίωση της παρέλασης.

Η πορεία του γερμανικού οχήματος-ων

(Opel Blitz) δεν προξένησε εντύπωση - σύμ-

φωνα με μαρτυρίες από  πολίτες που

όδευαν στο σημείο της συγκέντρωσης. 

Ακολούθησαν ανταλλαγές πυρών οι οποίες

συνεχίστηκαν τις πρώτες βραδινές ώρες.

Αυτό οδήγησε σε μαζική έξοδο κατοίκων

από την πόλη. Την επόμενη ημέρα, ξημερώ-

ματα, Δευτέρας 9 Οκτωβρίου 1944, τρεις

ημέρες πριν την απελευθέρωση της Αθή-

νας, περίπου στις 05:00, ισχυρή γερμανική

ναζιστική δύναμη πυρός σπέρνει τον όλε-

θρο στο διάβα της: Οι Ναζιστικές δυνάμεις

της Γερμανικής Κατοχής σκοτώνουν 47

αμάχους, ηλικίας από 2 έως 80 ετών που

είχαν παραμείνει στην πόλη (πολλοί οι

τραυματίες ενώ στους νεκρούς συμπερι-

λαμβάνονται και δύο κάτοικοι της Παιανίας

που εκτελέστηκαν στην λεωφ. Αθηνών –

Λαυρίου στην πορεία της γερμανικής ναζι-

στικής δύναμης). Πυρπολήθηκαν, 401

οικίες, 60 ιδιωτικές επιχειρήσεις / καταστή-

ματα το Κοινοτικό κατάστημα, το Υποθηκο-

φυλακείο, το Τηλεγραφείο - Ταχυδρομείο. 

Ο Δήμος Κρωπίας ανακήρυξε το Κορωπί

Μαρτυρική Πόλη, με την υπ’ αριθμόν

275/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου.

Kάθε χρόνο το Κορωπί τιμά τους νεκρούς

του με επιμνημόσυνη δέηση.  

“9 Οκτωβρίου 1944. Κορωπί, Μαρτυρική Πόλη”
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«To Kιβώτιο»
του Άρη Αλεξάνδρου

«Το Κιβώτιο», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη

Αλεξάνδρου, παρουσιάζεται σε μορφή θεατρικού μο-

νολόγου, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Studio

Μαυρομιχάλη, από 19 Οκτωβρίου έως 25 Ιανουα-

ρίου, κάθε Παρασκευή στις 21:00, σε σκηνοθεσία

Φώτη Μακρή και Κλεοπάτρας Τολόγκου.

Στα τέλη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου, μια ομάδα
ανταρτών αναλαμβάνει μετά από σχετική εντολή του Γε-
νικού Αρχηγείου να μεταφέρει, περνώντας μέσα από εχ-
θρικό έδαφος, ένα κιβώτιο αγνώστου περιεχομένου, με
παραλήπτες τη διοίκηση μιας ανταρτοκρατούμενης
πόλης. Στη διάρκεια της αποστολής η ομάδα αρχίζει να
χάνει τα μέλη της σταδιακά μέχρι που τελικά σώζεται
ένας μόνο αντάρτης, ο οποίος τελικά κατορθώνει να πα-
ραδώσει το κιβώτιο. Όταν όμως φτάνει στον προορισμό
του, διαπιστώνεται πως είναι άδειο και ο αντάρτης φυλα-
κίζεται από τους άλλους συντρόφους του ως δολιοφθο-
ρέας... 
Ο Φώτης Μακρής ερμηνεύει, σε έναν συγκλονιστικό μο-

νόλογο, τον ταραγμένο αυτόν ήρωα που σταδιακά αμφι-

σβητεί κάθε είδους πεποίθηση. 

Το έργο ερμηνεύθηκε από αλληγορία για τον εμφύλιο και

ως καταγγελία ενάντια σε κάθε είδους εξουσία, αλλά και

ως ένα σχόλιο στον δυτικό πολιτισμό.

«Nordost»
του Τόρστεν Μπουχστάινερ 

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» γιορτάζοντας τα 10

χρόνια λειτουργίας του studio Μαυρομιχάλη, παρουσιάζει

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, το έργο  «Nordost»
του Τόρστεν Μπουχστάινερ, σε σκηνοθεσία Στέλλα Κρού-

σκα. Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Στις 23 Οκτωβρίου 2002, 42 Τσετσένοι εισέβαλαν στο θέατρο

Ντουμπρόβκα στη Μόσχα. Διέκοψαν την παράσταση του μι-

ούζικαλ «Νορντόστ» και κράτησαν ως ομήρους 850 άτομα.

Το αίτημα τους ήταν να  αποχωρήσουν τα ρώσικα στρατεύ-

ματα από την Τσετσενία. 

Χωρίς να καταβάλει καμία σοβαρή προσπάθεια να δώσει

αναίμακτο τέλος στο δράμα των ομήρων, η ειδική αντιτρο-

μοκρατική ομάδα εισέβαλε στο θέατρο. Η επιχείρηση ήταν

επιτυχής, λένε οι μυστικές υπηρεσίες. Ήταν μια αιματοχυσία,

λένε οι σχολιαστές.  Η ομηρία κράτησε 57 ώρες και στοίχισε

τη ζωή σε 170 ανθρώπους.

Σε μια επίσημη ομιλία στη τηλεόραση ο πρόεδρος Πούτιν

είπε: «Αποδείξαμε πως κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τη

Ρωσία να γονατίσει». Ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες

των θυμάτων με τα λόγια: «Δεν μπορέσαμε να τους σώσουμε

όλους – παρακαλώ συγχωρήστε μας.» Την επόμενη Δευτέρα

την ανακήρυξε ως Ημέρα Εθνικού Πένθους. 

Στη παράσταση στο studio Μαυρομιχάλη, 9 γυναίκες με

όχημα το έργο του Μπουχστάινερ και αληθινές μαρτυρίες

από ανθρώπους που έζησαν από μέσα τα γεγονότα, μας δί-

νουν το ιστορικό της τραγωδίας που συγκλόνισε ολόκληρο

το κόσμο και που σήμερα, οι κάθε είδους παραλλαγές της,

αποτελούν καθημερινό εφιάλτη της «πολιτισμένης Δύσης».

Τζωρτζίνα Καλέργη

Πολιτιστικά Προγράμματα στο Δήμο 3Β
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοί-

νωσε πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστι-

κών προγραμμάτων για την περίοδο

2018 -2019. Η έναρξη των τμημάτων

είναι στις 15 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

Πολιτιστικό Πρόγραμμα 2018 -2019

Θεατρική Αγωγή: τμήμα για παιδιά (5-

12 ετών)

Θέατρο: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και

άνω) 

Ζωγραφική: παιδικό τμήμα (5-12 ετών)

& ενηλίκων (18 ετών και άνω), Αγιο-

γραφία: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και

άνω), Λάτιν – Ευρωπαϊκοί Χοροί:

τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

Πιάνο: παιδικό τμήμα (7-17 ετών) &

ενηλίκων (18 ετών και άνω) 

Κιθάρα: παιδικό τμήμα (8-17 ετών) &

ενηλίκων (18 ετών και άνω) 

Μουσική Προπαίδεια: το τμήμα απευ-

θύνεται σε παιδιά και γονείς

Για υποβολή  αιτήσεων:

1. με φυσική παρουσία στον Οργανι-

σμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδι-

κής Αγωγής (Αφροδίτης 2

Βουλιαγμένη), από Δευτέρα έως και

Παρασκευή 09:00-14:00.

2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

oappa11@gmail.com

3. μέσω fax: 2132020779

-Τα πολιτιστικά προγράμματα του

Ο.Α.Π.Π.Α. υλοποιούνται στις εγκατα-

στάσεις των δημοτικών ενοτήτων

Βάρης, Βούλας & Βουλιαγμένης.

-Το πρόγραμμα των προγραμμάτων

είναι αναρτημένο  στην ιστοσελίδα

του Δήμου : www.vvv.gov.gr  στις ανα-

κοινώσεις του ΟΑΠΠΑ

-Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποι-

ήσεις στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες, στα τηλέφωνα:

2132020737, 775 & 777 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΕΙΣΤΡΟ

Μια φορά και ένα καιρό σε ένα δάσος φοβερό ζούσε η Κοκ-
κινοσκουφίτσα με τη κόκκινη σκουφίτσα. Τον Πινόκιο είχε
φίλο με μυτούλα από ξύλο. Αποφασίζουν να βρουν το μα-
γικό σείστρο για να το πάνε δώρο στο βασιλιά για τα γενέ-
θλια του. Με τη βοήθεια της μαγικής σκούπας θα
ταξιδέψουν σε χώρες και χωριά θα συναντήσουν διαφό-
ρους ανθρώπους και θα ζήσουν πολλές περιπέτειες. Τι λέτε
θα τα καταφέρουν να φτάσουν στο χωριό της μουσικής;
Ένα παραμύθι που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τους

ήχους το ρυθμό τα μουσικά όργανα με διασκεδαστικό

τρόπο γεμίζοντάς τα χαρούμενα συναισθήματα και στο

τέλος τους μαθαίνει ότι τα σπουδαία πράγματα στη ζωή

είναι η φιλία και η αγάπη και όχι να αποκτήσεις όσα περισ-

σότερα πράγματα μπορείς.

Η παράσταση συνδυάζει τη σκηνική δράση κούκλας και

ηθοποιοϋ. Η διάρκεια είναι 60 λεπτά. Απευθύνεται σε παι-

διά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Εισιτήριο: 7 ευρώ

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 12:30 (από 13/10)

Ομαδικές κρατήσεις: 6986700020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη ιδέας: Κατασκευή κούκλας: Μαρία Μπατζανοπούλου

Σκηνοθεσία : Μαίρη Γαλάνη

Κείμενο: Μαρία Κίτρα

Μετά το τέλος της παράστασης παίζουν μουσικοκινητικά παιχνίδια

δείχνοντας τα μουσικά όργανα στα παιδιά.

Τεχνοχώρος ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ

Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος (δίπλα στο μετρό Δάφνης.

Έξοδος Στριγγάρη/Αγίου Δημητρίου)
Διατίθεται χώρος στάθμευσης για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Τηλ. 6983930220 | ergotaxion@gmail.com

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 19 Οκτω-

βρίου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί σε ένα

συμμετοχικό εργαστήρι ζωγραφικής στις αίθουσες των γε-

ωμετρικών Αγγείων και στις αίθουσες των Γλυπτών. Στο

πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης «Κούρος …εκ του φυσι-
κού» που φιλοξενείται στο Καφέ του Μουσείου έως τις

4/11/2018, η ζωγράφος Αλεξάνδρα Μιχάλη θα μοιραστεί με

όσους αγαπούν τη ζωγραφική και το σχέδιο, τα μυστικά της

σχεδίασης στο χαρτί και της ζωγραφικής «εκ του φυσικού»

μέσα στο Μουσείο.  

Η δράση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με κοινό στοι-

χείο την αγάπη για τη ζωγραφική. Μετά από μια σύντομη

περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους και στην εικαστική

έκθεση στο Καφέ του Μουσείου, όπου η ζωγράφος θα μι-

λήσει για τους τρόπους που οι εμβληματικές συλλογές του

Μουσείου μπορούν να εμπνεύσουν έναν καλλιτέχνη, η

ομάδα θα σχεδιάσει με την καθοδήγησή της μπροστά στα

αρχαία. Συγκεκριμένα:

1) Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 11.30-13.30: Ζωγραφίζουμε

γεωμετρικά μοτίβα στην Αίθουσα 50 της Συλλογής Αγ-

γείων.

2) Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, ώρα 16.30-18.30: Ζωγραφί-

ζουμε αρχαϊκούς κούρους στην Αίθουσα 13 της Συλλογής

Γλυπτών. 

Τα υλικά σχεδίασης θα υπάρχουν διαθέσιμα στο μουσείο,

αλλά μπορείτε να φέρετε μαζί σας 

Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητη η δήλωση

στα τηλέφωνα 213214 4800/ -4866/ -4893.
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 

Ώρες λειτουργίας (έως 31/10): Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-

Κυριακή 08:00-20:00

Email: eam@culture.gr

Ζωγραφική… εκ του φυσικού
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«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.

Εκδηλώσεις με τη “Γαλιλαία”

«Το Αϊβαλί η πατρίδα μου»
Η Όλια Λαζαρίδου και η Αμαλία Μουτούση παρου-

σιάζουν σε θεατρική μορφή, το μοναδικό αυτό βιβλίο.

Με ζωγραφιές, τραγούδια, ιστορίες και με την σκη-

νογραφική επιμέλεια της Δάφνης Ρόκου, θα προσπα-

θήσουν 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, υπη-

ρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ογκολογικούς ασθε-

νείς κι ασθενείς με ALS εντός των γεωγραφικών ορίων της

Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

Το «Αρχείο Πολέμου», το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και

ώρα 19:30 καλεί  στην ομιλία της Αννίτας Παναρέτου με

θέμα: «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.

Για τέταρτη χρονιά φέτος οι εκδηλώσεις «12 Οκτωβρίου
1944. Η Αθήνα ελεύθερη» γεμίζουν την πόλη. Πέντε φο-

ρείς, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβου-

λευτισμό και τη Δημοκρατία, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος

Αθηναίων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ, αναλαμ-

βάνουν τη διοργάνωση και υποστηρίζουν ένα σύνολο

δράσεων για την ανάδειξη της επετείου της απελευθέ-

ρωσης της πρωτεύουσας από τις ναζιστικές δυνάμεις

κατοχής τον Οκτώβριο του 1944. 

Όλο το μήνα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, πολλές εκδηλώ-

σεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 

Το Ντοκιμαντέρ ως εργαλείο στην Εκπαίδευση – Προσωπική

μαρτυρία και Ιστορία. Διήμερο κινηματογραφικό εργαστήριο

με τον σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας

και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Κτίριο Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντι-

στασιακών 1967-1974, Πάρκο Ελευθερίας

Ώρα έναρξης: 10:00-17:30

Κυριακή 14 Οκτωβρίου

Έκθεση με θέμα: Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική… Μια μάχη

στην καρδιά της Απελευθέρωσης
Διοργάνωση: Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ

Επιμέλεια: Μαρία Μαυροειδή, Γεωργία Μ. Πανσεληνά

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Κερατσίνι

Διάρκεια: 14 Οκτωβρίου 2018-28 Φεβρουαρίου 2019

Επισκέψεις (κατόπιν συνεννόησης): τηλ. 210 5293468 &

210 5144073

Έναρξη-ξενάγηση: 14 Οκτωβρίου, ώρα: 17:00-19:00

Συναυλία: Per la Liberta
Συνδιοργάνωση: ΔΕΗ και Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Οι encΑrdia μαζί με τον Κώστα Θωμαΐδη και τον Ηλία Λο-

γοθέτη σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους προσωπι-

κούς και τους κοινωνικούς αγώνες για την ελευθερία.

Μνημείο Πεσόντων στη Μάχη της Ηλεκτρικής, ΑΗΣ Αγ. Γε-

ωργίου, Κερατσίνι, Ώρα έναρξης: 19:30

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου: Εκδήλωση Λόγου - Αναγνώσεις:

Λογοτεχνία και Ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα

MC 3, Ώρα έναρξης: 19:00

Συζητούν ο συγγραφέας Νίκος Δαββέτας και ο ιστορικός

Βαγγέλης Καραμανωλάκης.

Τρίτη 16 Οκτωβρίου: Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία

στο Μέγαρο Μουσικής. Συζητούν η συγγραφέας Ελισάβετ

Χρονοπούλου και ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης.

Συντονίζει η κριτικός λογοτεχνίας Ελισάβετ Κοτζιά.

Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα MC 3, Ώρα: 19:00

Κυριακή 21 Οκτωβρίου - Αγώνας Δρόμου

Δρόμος μνήμης και τιμής: Μπλοκ 15 – Σκοπευτήριο Καισαριανής

Εκκίνηση: ώρα 09:00, Στρατόπεδο Χαϊδαρίου Καραϊσκάκης

Α’ – Μπλοκ 15 Τερματισμός: Σκοπευτήριο Καισαριανής

Δήλωση συμμετοχής έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018. 
Όλο το πρόγραμμα στο:

www.opanda.gr/index.php/politismos-dimos-athinaion/1769-12-ok-

tovriou-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei

Mεγάλη γιορτή Παράδοσης

στο Συνεταιρισμό «ΜΑΡΚΟ»

Tην Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6 μ.μ. θα

αναβιώσουν πλευρές του ιστορικού πολιτιστικού πα-

ρελθόντος, μέσα από Παραδοσιακούς Χορούς και Πα-

ραδοσιακό Τραγούδι, στο πλαίσιο της Έκθεσης

Αρχειακού Υλικού, στον Συνεταιρισμό «ΜΑΡΚΟ»!

Λεπτομέρειες σελ. 15.

Συν/σμός Μαρκο: Πρίφτη Ιωάννη 2, Μαρκόπουλο Ατ-

τικής, Τηλέφωνο 2299022261
Πεζοπορία στο δάσος της

Καισαριανής

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει πεζοπορία στον Υμηττό

και το δάσος της Καισαριανής την Κυριακή 14 Οκτωβρίου.

Η περιοχή λόγω της ιδιαίτερης χλωρίδας έχει ανακηρυχθεί

σε αισθητικό δάσος (έχουν καταγραφεί περισσότερα από

40 είδη ορχιδέας, από τις υψηλότερες σε πυκνότητα ορχε-

οειδών της Ευρώπης αναλογικά με την έκταση.  

Συνάντηση ώρα 10.00 στο τέρμα λεωφορείων της  Καισα-

ριανής, που έχει στάση στην οδό Ακαδημίας, ακριβώς πίσω

από το Πανεπιστήμιο και έχει αριθμό 224

Στο τέρμα των λεωφορείων θα είναι η συνάντηση και με

όσους έλθουν με ΙΧ

Δηλώσεις συμμετοχής Χρυσούλα Λεύκου 6976562793

Για την πεζοπορία είναι απαραίτητα παπούτσια πεζοπορικά ή αθλη-

τικά, σακίδιο με νερό και καπελάκι, αν έχει ήλιο.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία

Κερκύρας στο ΚΠΙΣΝ
26 Οκτωβρίου 2018, 20.30

1) Ταυτότητα της εκδήλωσης

Η μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, το μα-

κροβιότερο και χαρακτηριστικότερο μουσικό σύνολο του

είδους του στην Ελλάδα, πρόκειται να εμφανιστεί για μια

και μόνη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος (Κτήριο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αίθουσα Σταύ-

ρος Νιάρχος) στις 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.30. 

Μουσική διεύθυνση: Σπύρος Προσωπάρης, 

Σολίστ: Μάριος Μουζακίτης (μέλος της Φιλαρμονικής Ορ-

χήστρας της Μάλτας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βε-

ρολίνο) και Νίκος Μεταλληνός (καθηγητής κρουστών και

μέλος σημαντικών ελληνικών μουσικών συνόλων), αμφό-

τεροι πολυβραβευμένοι και με συνεχή συναυλιακή παρου-

σία εντός και εκτός Ελλάδος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

έργα κορυφαίων μουσουργών της Επτανήσου που συνδέ-

θηκαν με τη Φιλαρμονική, καθώς και έργα του σύγχρονου

μπαντιστικού ρεπερτορίου. Η πλειονότητα των έργων θα

παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Πληροφορίες: http://athens261018.fek.gr 

Εισιτήρια για τη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ διατίθενται από:

• το εκδοτήριο Ticket Services, Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πε-

σμαζόγλου), Αθήνα 

• τα καταστήματα PUBLIC σε όλη την Ελλάδα 

• τον διαδικτυακό τόπο ticketservices.gr 

• τον διαδικτυακό τόπο tickets.public.gr 

• τηλεφωνικό κέντρο της Ticket Services (210 7234567) 

"Τα θεμέλια της ευτυχίας, 
διαδρομή προς την αυτογνωσία"

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" προσκαλεί, στην

παρουσίαση του βιβλίου, "Τα θεμέλια της ευτυχίας, δια-
δρομή προς την αυτογνωσία", του Παντελή Σπαρτινού.

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018,

ώρα 19.00  στο χώρο του (Μικράς Ασίας 3, Βούλα). 

«Όμηρος στα χέρια των φασιστών...»

«12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη» 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

του Δήμου Μαρκοπούλου προς

πρωτοετείς φοιτητές

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μετά την πρόσφατη εφαρ-

μογή του Νόμου περί Προστασίας των Προσωπικών

Δεδομένων (GDPR), παρακαλεί, όσους νυν πρωτο-

ετείς φοιτητές και φοιτήτριες ΔΕΝ έχουν δηλώσει

την συγκατάθεσή τους, στα Λύκεια του Δήμου

Μαρκοπούλου, και επιθυμούν να συμμετάσχουν

στην Τελετή Βράβευσης της 28ης Οκτωβρίου, να

επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ, μέχρι και την Τετάρτη, 17

Οκτωβρίου 2018, στο τηλέφωνο 22990-20184 (υπό-

ψιν κας Ηρούς Παπαδοπούλου) ή ηλεκτρονικά στο

iropapadopoulou72@gmail.com, για να δηλώσουν τα

πλήρη στοιχεία τους:

Η Τελετή Βράβευσης πραγματοποιείται, κάθε

χρόνο, μετά το πέρας της Παρέλασης της 28ης

Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτε-

μις», στο Μαρκόπουλο.

Συνταγογράφηση αντιγριπικών

εμβολίων από το Δήμο Παλλήνης

Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημό-

σιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης αναλαμβάνει τη

συνταγογράφηση αντιγριπικών εμβολίων σε ανα-

σφάλιστους πολίτες που ανήκουν σε ομάδες αυξη-

μένου κινδύνου.

Η συνταγογράφηση θα γίνει από εθελοντή ιατρό

των Δημοτικών Ιατρείων και ο εμβολιασμός από την

επισκέπτρια Υγείας του τμήματος, κατόπιν ραντε-

βού στο τηλ.: 210 6668888 & 2132031627

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι: (Σύμφωνα με

το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας)

1. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών

υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί ερ-

γαζόμενοι)

2. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή πε-

ρισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς

παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
― Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

― Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διατα-

ραχές

― Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας

νοσήματος ή θεραπείας).

― Μεταμόσχευση οργάνων

― Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινο-

πάθειες)

―Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφροπάθεια

Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ.

νόσος Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα)

για τον πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου

Reye μετά από γρίπη

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μι-

κρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υπο-

κείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο

κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Ξεκινά  ο 3ος Σχολικός Μαραθώνιος

Ανακύκλωσης σε όλα τα δημόσια Δη-

μοτικά Σχολεία του Δήμου Παλλήνης

και αντίστοιχα ο 2ος Σχολικός Μαρα-

θώνιος Ανακύκλωσης Junior, στα δημό-

σια Νηπιαγωγεία, με στόχο την

ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των

μαθητών σε ζητήματα σχετικά με την

ανακύκλωση και την πράσινη ενέργεια.

Πώς συμμετέχω στο 

Σχολικό Μαραθώνιο 

Ανακύκλωσης;

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανακυκλώ-

νουν στους ειδικούς κάδους που

έχουν τοποθετηθεί εντός του σχο-

λείου. Τον πρώτο λόγο στην ανακύ-

κλωση έχουν τα παιδιά, όπου μαζί με

τους  γονείς τους διαχωρίζουν από το

σπίτι τα υλικά και  τα εναποθέτουν

στους κάδους των σχολείων για ανα-

κύκλωση. Το κάθε κιλό που προσφέρει

το σχολείο μετατρέπεται σε πόντους.

Για τις μικρές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονι-

κές συσκευές, το πρόγραμμα συλλο-

γής αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις

15 Οκτωβρίου.

Επιπλέον οι γονείς μπορούν να στηρί-

ζουν το σχολείο τους δωρίζοντας μη-

νιαίως έως και 100 από τους πόντους

που έχουν λάβει ως μέλη στο follow-

green.gr/pallini.

Πώς παρακολουθούμε την

επίδοση του σχολείου μας;

Πώς επιβραβεύεται;

Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν

τις επιδόσεις του σχολείου τους, αλλά

και των άλλων σχολείων στον Δήμο

Παλλήνης, στη ειδική σελίδα www.fol-

lowgreen.gr/pallini/school. Στην ίδια σε-

λίδα μπορούν να κάνουν και τη δωρεά

πόντων στο σχολείο της αρεσκείας

τους. Ο Δήμος επιβραβευει όλα τα

σχολεία που συμμετέχουν στην πρω-

τοβουλία αυτή σε ειδική εκδήλωση

που πραγματοποιείται στο τέλος του

Μαραθωνίου.

Ο Σχολικός Μαραθώνιος υλοποιείται

από τον Δήμο Παλλήνης, σε συνεργα-

σία με τη Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαί-

δευσης Ανατ. Αττικής, την Ελληνική

Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποί-

ησης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., την ΑΦΗΣ Α.Ε., την

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., τη FREE

RECYCLE, τη MARIRECYCLINGA.E.

και την Oil4Life στο πλαίσιο της πρω-

τοβουλίας followgreen.
Περισσότερα www.followgreen.gr/pallini ή

Followgreen Παλλήνης, 213 0436298,

schools@followgreen.gr.

Με απόφαση του Περιφερειακού συμ-

βουλίου εγκρίθηκε η ολοκλήρωση των

εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης για

την περιοχή του Κουβαρά και των Κα-

λυβίων του Δήμου Σαρωνικού.

Την εισήγηση έκανε ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φι-

λίππου. Έτσι εγκρίθηκε η σύναψη και

οι όροι σχεδίου προγραμματικής σύμ-

βασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-

κής και του Δήμου Σαρωνικού για την

κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολο-

κλήρωση κατασκευής έργων αποχέ-

τευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού

Καλυβίων και Κουβαρά».

Στην εισήγησή του ο Π. Φιλίππου επε-

σήμανε ότι το έργο είναι ενταγμένο

στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων

της Περιφέρειας Αττικής καθώς και

στον Προϋπολογισμό οικονομικού

έτους 2018 και έχει συνολικό προϋπο-

λογισμό μελέτης 5.500.000,00 €.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

είναι η συνεργασία των συμβαλλομέ-

νων μερών για την υλοποίηση του ως

άνω έργου για λογαριασμό του Δήμου

Σαρωνικού με χρηματοδότηση και

υλοποίηση  από την Περιφέρεια Αττι-

κής. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Δήμος Σαρω-

νικού ήταν απών από τη συνεδρίαση!

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλή-

ρωση των τελευταίων μη κατασκευα-

σμένων τμημάτων των εσωτερικών

δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του

κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κου-

βαρά. Συγκεκριμένα πρόκειται για κατα-

σκευή αγωγών αποχέτευσης μήκους

περίπου 9 χλμ, κατασκευή φρεατίων,

σύνδεση με το υφιστάμενο λειτουργικό

δίκτυο ακαθάρτων και αποκατάσταση

οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στο

εύρος διέλευσης των αγωγών.

Σκοπός του έργου είναι, μετά την ολο-

κλήρωση των εργασιών, να προκύψει

ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο ακα-

θάρτων με τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Λ.

Μαρκόπουλου, δεδομένου ότι από τον

πρώην Δήμο Καλυβίων και την Κοινό-

τητα Κουβαρά είχε κατασκευαστεί

πλέον του 70% του δικτύου και υπο-

λείπονται σήμερα ορισμένα μόνο τμή-

ματα της αποχέτευσης ακαθάρτων.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτε-

λεσθεί από την Περιφέρεια Αττικής –

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής σύμφωνα

με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δη-

μόσια έργα και σύμφωνα με την τεχνική

μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε

τον Ιούνιο του 2017 από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού και εγ-

κρίθηκε με την με αρ. 144/2017 Από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατασκευές εσωτερικών συνδέσεων 

αποχέτευσης Κουβαρά και Καλυβίων
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για 
δωρεάν συμμετοχή 

παραγωγών στο 
περίπτερο του Δήμου

Ο Δήμος Σαρωνικού, θα
συμμετάσχει για δεύ-
τερη χρονιά στην Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών FOODEXPO, που
θα πραγματοποιηθεί από
τις 16 έως 18 Μαρτίου
2019 στο εκθεσιακό κέν-
τρο Metropolitan Expo
στο Αεροδρόμιο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος».
Η έκθεση FOODEXPO,

εκτιμάται ότι θα συγκεν-
τρώσειπερισσότερους
από 1.300 εκθέτες. 
Ο Δήμος Σαρωνικού θα
συμμετέχει στη διοργά-
νωση με περίπτερο εμ-
βαδού 66 τ.μ., στο οποίο
μπορούν να συμμετέ-
χουν ΔΩΡΕΑΝ έως 10
διαφορετικοί τοπικοί
παραγωγοί, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των τροφί-
μων και ποτών και διαθέ-
τουν τις απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις και πιστο-
ποιήσεις. Κάθε παραγω-
γός θα έχει ξεχωριστό

σταντ περιμετρικά του
περιπτέρου, ενώ στο
κέντρο θα βρίσκεται το
σταντ τουριστικής προ-
βολής του Δήμου Σαρω-
νικού. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέ-
πει να το δηλώσουν
μέχρι και την Παρα-
σκευή 19 Οκτωβρίου
2018 με υποβολή́ αίτη-
σης στο Πρωτόκολλο,
του Δήμου, (Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια).
Πληροφορίες, στον ει-
δικό συνεργάτη του Δη-
μάρχου, Μιχάλη Λύτρα,
τηλέφωνο 22993 20356.

O Δήμος Σαρωνικού  στην FOODEXPO 2019

3ος Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης σε όλα τα 
δημόσια Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Παλλήνης 
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βούλα, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμος θα διαφυλάξει 

τον μοναδικό χαρακτήρα 

της Βουλιαγμένης 

και την Φασκομηλιά

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά

με τα “οικόπεδα” της εκκλησίας, προέβη στις ακό-

λουθες δηλώσεις:

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης χαρακτη-

ρίζεται από φυσικό τοπίο το οποίο αποτελείται από

παραλιακό μέτωπο περίπου 50 χιλιομέτρων, περια-

στικό δάσος και ελεύθερους, πράσινους χώρους

εντός του οικιστικού ιστού. Το γεγονός αυτό προσ-

δίδει στην πόλη μας μοναδικό χαρακτήρα και παρέ-

χει στους κατοίκους μας υψηλού επιπέδου

ποιότητα ζωής. 

Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι πως οποι-

αδήποτε μορφή αξιοποίησης της εκκλησιαστικής

περιουσίας εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης θα έχει ως αποτέλεσμα να μει-

ωθούν οι ελεύθεροι χώροι και ο συντελεστής

πρασίνου της πόλης με αρνητικές συνέπειες στην

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. 

Συνεπώς όπως ήδη έχουμε ενημερώσει την Εκκλη-

σία της Ελλάδος σε ανώτατο επίπεδο, δεν είναι

στις προθέσεις μας να συναινέσουμε σε οποιοδή-

ποτε αίτημα ή προσπάθεια αξιοποίησης που θα αλ-

λοιώσει τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Για το λόγο

αυτό, το νομικό επιτελείο του Δήμου είναι σε δια-

δικασία προετοιμασίας να αντιμετωπίσει την προ-

σφυγή της Εκκλησίας στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια

με σειρά ισχυρών νομικών επιχειρημάτων. Μοναδι-

κός στόχος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης είναι η διαφύλαξη του περι-

βάλλοντος και της φυσιογνωμίας της πόλης μας».

Το Γραφείο Τύπου
Eργαστήρια εκπαιδευτικής

ρομποτικής για παιδιά 

Γυμνασίου στη ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ  

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ σε συνεργασία με τον Οργανισμό εκπαι-

δευτικής ρομποτικής, επιστήμης, τεχνολογίας και μαθημα-

τικών «STEM Education» πραγματοποιεί φέτος, για πρώτη

χρονιά, στο χώρο της μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής

με LEGO Mindstorms για παιδιά και εφήβους από 12 ετών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η γνωριμία των παιδιών με

τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία του STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics), μέσω του οποίου

μαθαίνουν να επιλύουν αυθεντικά προβλήματα, να συνερ-

γάζονται και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου και θα

πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 18:00-19:30 στο χώρο της

«ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 55).

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

6984912459 και 6984614675. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια του

ΚΤΕΛ, για όλους τους μαθητές

του Δήμου Σαρωνικού

Συνεχίζεται για την περίοδο 2018 – 2019 η παροχή έκ-

πτωσης 50% στην τιμή του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για

όλους τους μαθητές του Δήμου Σαρωνικού. 

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρό-

νης, ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε., Γιώργος Παπα-

δομιχελάκης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων

Γονέων Μαθητών Δήμου Σαρωνικού Χάρης Κυνηγαλάκης,

υπέγραψαν νέα σύμβαση για την παροχή της μαθητικής

εκπτωτικής κάρτας κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ

παρών ήταν και ο Αντιπρόεδρος της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε.

Μελέτης Κοντός. Η μειωμένη τιμή εισιτηρίου θα ισχύει σε

όλα τα ενδοπεριφερειακά δρομολόγια των ΚΤΕΛ εντός

Αττικής για όλες τις ημέρες της εβδομάδος και όλες τις

ώρες, μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2019.

Πριν λίγες εβδομάδες κυκλοφό-

ρησε ένα νέο έντυπο στην περιοχή

του Δήμου 3Β, που στο πρώτο του

φύλλο, φιλοξένησε συνέντευξη

του Γενικού Διευθυντή της Εκκλη-

σιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οι-

κονομικών, Επισκόπου Σαλώνων

Αντωνίου, ο οποίος με λίγα λόγια

μας λέει ότι πρέπει να δοθεί μεγα-

λύτερος συντελεστής δόμησης

στα “εκκλησιαστικά” οικόπεδα

της Βουλιαγμένης και ιδιαίτερα

στη Φασκομηλιά για να «...γίνει
ένα κόσμημα για την περιοχή, κάτι
όμορφο που θα την αναβαθμίσει».
Έχουν - λέει ο Γραμματέας Επίσκο-

πος Σαλώνων - προτάσεις «από
Ρώσους και Άραβες επενδυτές».
Να θυμίσουμε εδώ ότι τα οικόπεδα

που σήμερα είναι πράσινα στη

Βουλιαγμένη έχουν σωθεί γιατί ο

επί σειρά τετραετιών δήμαρχος

Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδό-

κωστας τα είχε χαρακτηρίσει

“πράσινο” και είχε βάλει το χαμη-

λότερο συντελεστή, ώστε να μη

μπορεί να χτίσει κανείς. Η εκκλη-

σία προσέφυγε στη δικαιοσύνη και

μετά από σειρά ετών δικαστική

διένεξη κέρδισε στα δικαστήρια.

Έτσι τα ακίνητα της Βουλιαγμέ-

νης που αριθμούν πάνω από 200

βρίσκονται ευάλωτα στις ορέξεις

των ...επενδυτών. Γι’ αυτό λίγο

μας παραξένεψε η πρωτοσέλιδη

συνέντευξη του εντύπου. Κάτι μας

...τσίμπησε.  

Όσο για την “εκκλησιαστική” περι-

ουσία που μας λέει ο Γραμματέας

πώς την απέκτησε είναι αίωλο,

αξιοθαύμαστο... και θα έπρεπε να

έχει επέμβει - από συστάσεως του

ελληνικού κράτους - έστω και

τώρα, η κεντρική διοίκηση.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Επί-

σκοπος Γραμματέας, λέει: «Από
το 1713, πολύ πριν τη σύσταση
του ελληνικού κράτους. Το κτήμα
της Βάρης το δώρισε η μητέρα του
Σουλτάνου στον ηγούμενο της
μονής Πετράκη, Παρθένιο Πε-
τράκη. Εχουμε ασφαλώς τα χειρό-
γραφα του Σουλτάνου, επίσημα
αναγνωρισμένα και μεταφρα-
σμένα»!
Δηλαδή ο κατακτητής έκανε κου-

μάντο στα ελληνικά εδάφη, αρπά-

ζοντας τα από όποιον ήθελε και

δίνοντάς όπου ήθελε. Και αυτό η

εκκλησία το λέει απόκτημα!!!

Είναι απορίας άξιο πως το ελλη-

νικό κράτος δέχτηκε αυτή τη διοι-

κητική διαδοχή, τη στιγμή που η

απελευθέρωση του έθνους έγινε

επαναστατικά και όχι με σύμβαση.

Κι ακόμα πώς υπάρχουν Έλληνες

λειτουργοί ή παντιοτρόπως ενδια-

φερόμενοι να αποδέχονται κάτι

τέτοιο. 

Το ελληνικό κράτος και η ελληνική

δικαιοσύνη αναγνώρισε το «χειρό-

γραφο του Σουλτάνου» ως επί-

σημο κρατικό έγγραφο!

Τα φιρμάνια του Σουλτάνου! άκου-

σον - άκουσον! Θα γελάει και ο

Ερντογάν!

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου

«αν αρθούν οι απαλοτριώσεις θα
γίνουν οικοδομές», ο Επίσκοπος

Γραμματέας απαντάει: «...Είναι

ένα ιδιωτικό οικόπεδο που κά-
ποιος ξένος πήγε και το φύτεψε!!!
Προφανώς δεν θέλουμε να κά-
νουμε τη Βουλιαγμένη σαν την
Αθήνα. Θέλουμε να κρατήσει το
χαρακτήρα της αλλα να δοθεί και
η δυνατότητα στην Εκκλησία να
αξιοποιήσει την περιουσία της».
Αυτό μας φοβίζει περισσότερο· η

“αξιοποίηση”,  γιατί αν κρίνουμε

από την «αξιοποίηση» της Λίμνης

Βουλιαγμένης που εκμεταλλεύε-

ται η εκκλησία με μισθωτή, που

την έχει εμπορευματοποιήσει

απολύτως, αποκλείοντας τους

λουόμενους από τα ιαματικά της

νερά με 12 και 15 ευρώ εισιτηρίο

για να κολυμπήσεις, πολλά μπο-

ρούμε να καταλάβουμε.

Αναφερθήκαμε στο παραπάνω δη-

μοσίευμα, το οποίο είναι ένα τερά-

στιο θέμα για το Δήμο 3Β, διότι αν

δοθεί αύξηση συντελεστή και

προχωρήσουν σε πωλήσεις θα

πρέπει να ξεχάσουμε τη Βουλιαγ-

μένη και την περιοχή γενικότερα.

Και το χειρότερο είναι ότι οι κάτοι-

κοι δεν έχουν αφυπνιστεί...

Παραπλεύρως δημοσιεύουμε δελ-

τίο Τύπου του Δήμου 3Β  από το

γραφείο Δημάρχου. Θα προτιμού-

σαμε μία προσωπική δέσμευση

του δημάρχου, γιατί το θέμα είναι

ιδιαιτέρως σοβαρό.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε τις

“Σειρήνες”  ότι το καινούργιο φύλλο

είναι επιρροής δημάρχου. 

Αννα Μπουζιάνη

Η τύχη της Βουλιαγμένης στα χέρια της εκκλησίας!

Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων “Ο Ρόβας”

Παραδοσιακά μαθήματα χορού
ΔΩΡΕΑΝ

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων

“Ο Ρόβας” δημιουργεί τμήμα παραδοσιακών

χορών για παιδιά από 6 έως 12 ετών. 

Τα μαθήματα θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα γίνονται

στο χώρο του Συνδέσμου (Μικράς Ασίας 3

Βούλα, κάτω από την κεντρική πλατεία). 

Πληροφορίες στο 6942449544.



8 ΣΕΛΙΔΑ - 13  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

Σε εισαγωγικό πρόλογο,  με λίγα λόγια προετοιμάζω

τον αναγνώστη επάνω στο οικογενειακό δράμα της

ζωής  του  Ευγένιου Ο΄Νηλ.

Αυτού του όντος σε παγκόσμια εμβέλεια μεγάλου  θε-

ατρικού συγγραφέα  με Νόμπελ και τρία βραβεία Πού-

λιτζερ στο ενεργητικό του. 

Από κάπου λοιπόν αντιγράφω και διαβάζω:

«Ο Ευγένιος Ο΄Νηλ γεννήθηκε σε δωμάτιο ξενοδο-
χείου και πέθανε σε δωμάτιο ξενοδοχείου.
»Στην κηδεία του παρευρέθηκαν μοναχά η γυναίκα του
Καρλότα,
ο γιατρός  του και η νοσοκόμα του.  Ο γιος του ο Ευγέ-
νιος, είχε αυτοκτονήσει τρία χρόνια ενωρίτερα. 
»Τα άλλα του τα παιδιά πληροφορήθηκαν το θάνατό
του από τις εφημερίδες. Άλλωστε δεν είχε καμιά επαφή
με αυτά  αφού τα  είχε από πολλού  αποκληρώσει».

Η παιδική  ζωή του Ευγένιου Ο΄Νηλ κυλάει μέσα  σε οι-

κογένεια με πατέρα  μέθυσο, μητέρα εθισμένη στα ναρ-

κωτικά και αδελφό στο αλκοόλ.

Ο πατέρας του κατά το επάγγελμα ηθοποιός λείπει συ-

νήθως  σε περιοδείες. Η μητέρα του παλεύει μέσα στον

δικό της  ψεύτικο κόσμο. Ο μικρός μαθητής  Ο Νηλ μο-

ναχός του μεγαλώνει και χωρίς έλεγχο  ξημεροβραδιά-

ζεται  ανάμεσα στον υπόκοσμο της γειτονιάς του. 

Παρ όλα ταύτα καταφέρνει ώστε και να μπορέσει να εγ-

γραφεί  στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον, αλλά διακόπτει

γρήγορα  όταν  λόγω  της ανάρμοστης  συμπεριφοράς

του αποβάλλεται.

Η ζωή του σ’ αυτό το μοτίβο  να  μοιράζεται ανάμεσα

σε πόρνες και στο σχετικό περιθώριο, πάντως χωρίς

ποτέ να έχει αποβάλλει  και την μελέτη  λογοτεχνικών

κειμένων.

Σε λίγο τον  συναντάμε  να εργάζεται σαν γραμματέας

σε μια ταχυδρομική εταιρία, αργότερα πάλι  να την εγ-

καταλείπει και να τρέχει για χρυσάφι στις Ονδούρες.

Κάποτε επιστρέφει, συναντά  τον πατέρα του που όπως

ειπώθηκε ήταν ηθοποιός και  τον  ακολουθεί  στον θίασο

περιοδεύοντας  μαζί του.   Μα όχι για πολύ. Φεύγει από

κοντά του, στρέφεται προς τη θάλασσα και για λίγο γί-

νεται  ναυτικός. 

Κατά την περίοδο αυτή γνωρίζει την Κάθλιν Τζόουνς,

την οποία μάλιστα   παντρεύεται.  Αποκτά μαζί της τον

πρώτο του γιό. Του δίνει για όνομα το ‘’Ευγένιος ο νε-

ότερος’’( Junior).  

Και όπως ήδη  ειπώθηκε, πάντοτε σκύβει  και μελετά  βι-

βλία λογοτεχνικά, φιλοσοφικά  και ιστορικά  που τον

φέρνουν κοντά στο πνεύμα του διαφωτισμού, της ιδέας

του σοσιαλισμού και γενικότερα   της διανόησης της

Ευρώπης. 

Αρχίζει τώρα και ο ίδιος να γράφει θεατρικά έργα.  

Την ίδια εποχή  βρίσκει δουλειά  σαν δημοσιογράφος

στην  εφημερίδα New London  αλλά σταματά, όταν προ-

σβάλλεται από φυματίωση και για να θεραπευτεί  κλεί-

νεται σε σανατόριο.  

Βγαίνει από το σανατόριο, εγκαθίσταται στο Γκρίνουιτς

Βίλλατζ, συνεργάζεται με τον θίασο  Provincetown

Players και  ανεβάζει στο θέατρό τους τα έργα  του

«Ταξιδεύοντας στο Κάρντιφ», «Η δίψα» και το  «Πριν
από το πρόγευμα».
Το 1918  παντρεύεται για δεύτερη φορά. Τώρα γυναίκα

του γίνεται η Άγκνες Μπούλτον. Ένα χρόνο μετά γεν-

νιέται και ο δεύτερος γιός του, ο Σέϊν.

Το 1920  με το έργο του «Πέρα από τον ορίζοντα» βρα-

βεύεται με το Πούλιτζερ. Εν τω μεταξύ πεθαίνει ο πα-

τέρας του. Τον ίδιο χρόνο  ανεβάζει στη Νέα Υόρκη το

θεατρικό του  «Αυτοκράτωρ Τζόουνς».  
Το  1921 με το «Άννα Κρίστι» αποσπά και το δεύτερο

βραβείο  του Πούλιτζερ. Την ίδια χρονιά γράφει  τα

έργα «Χρυσάφι» , «Άχυρο», 
και «Πρώτος άνθρωπος». 

Περπατάμε στο 1922. Ο Ο΄Νηλ γνωρίζεται με την ανερ-

χόμενη ηθοποιό Καρλότα  Μοντερέυ. 

Το 1924 γράφει τα θεατρικά έργα  «Ενωμένοι»,  «Ο  πα-
λιός ναυτικός»,
«Όλα τα παιδιά του Θεού έχουν φτερά»,  «Ατμόπλοιο
Γκλένκερν» και το «Πόθοι κάτω από τις λεύκες».
Το τελευταίο  αν θυμάμαι καλά, λόγω του αντιρατσιστι-

κού περιεχομένου του, είχε προκαλέσει και την παρέμ-

βαση της αμερικάνικης λογοκρισίας.

Το 1925 γεννιέται η κόρη  του Ούνα. 

Το 1927 γράφει: «Τα εκατομμύρια του Μάρκο  Πόλο»
και με το επίσης θεατρικό  «Παράξενο Ιντερμέτζο», κερ-

δίζει το τρίτο του κατά σειρά βραβείο Πούλιτζερ.    

Αποφασίζει να ταξιδέψει στην Άπω Ανατολή και στη

Γαλλία.

Στο Παρίσι  έρχεται  σε γάμο με  την Καρλότα Μοντε-

ρέυ. Επιστρέφει στη Νέα Υόρκη και ανεβάζει «Το πέν-
θος ταιριάζει στην Ηλέκτρα». 
Το  1935 τού απονέμεται το βραβείο Νόμπελ.  Αλλά δεν

μπορεί για λόγους υγείας  να παρευρεθεί στην τελετή

και να το παραλάβει ο ίδιος.         

Το 1939 αποφασίζει να πραγματοποιήσει το μεγάλο

συγγραφικό του όνειρο. Θέλει να περιγράψει σε 11

έργα θεατρικά, την ιστορία της Αμερικής, παρμένη μέσα

από τις πολλές γενιές μιας οικογένειας.  Δεν το τελει-

ώνει και από το όνειρο του μένουν μοναχά  τα έργα  «Η
στόφα του ποιητή» και «Τα επιβλητικά μέγαρα».
Ο θίασος Provincetown Players  γιορτάζει τα 25 του

χρόνια από την ίδρυσή του, και στο θέατρό του  ο

Ό΄Νήλ συμμετέχει  με το έργο του  «‘Ερημιά». Γράφει

επίσης έργο του «Ο παγοπώλης έρχεται» έργο, το

οποίο   θα παιχτεί αργότερα   και μόλις  μετά τον 2ο

Παγκόσμιο  πόλεμο. 

Το 1941  τελειώνει και αφιερώνει στην Καρλότα το έργο

του  «Ταξίδι μεγάλης ημέρας μέσα στη   νύχτα». Ακο-

λουθεί το  «Φεγγάρι για τους κατατρεγμένους». 
Τώρα η κόρη του η Ούνα  θέλει να γίνει ηθοποιός. Ο.

Ο΄Νήλ έχει αντιρρήσεις. Η Ούνα αντιδρά και σε αντί-

δραση,  το 1943 μόλις  ενηλικιώνεται, παντρεύεται τον

42 χρονο  τότε Τσάρλι Τσάπλιν με τον οποίο ήδη από

ανήλικη διατηρεί ερωτικό δεσμό και με τον οποίο προ-

φανώς συζεί. 

Ο πατέρας της εξαγριώνεται και την αποκληρώνει. 

Ο Ευγένιος Ο΄Νηλ  από εδώ και πέρα με αιτία  τα όσα

στην οικογένειά αρχίζουν  να  συμβαίνουν,  απογοητευ-

μένος βιώνει την προσωπική του  φθορά και οδεύει

προς την κατιούσα.  Και πιο συγκεκριμένα καταρρακώ-

νεται όταν  ο γιος του Σέιν συλλαμβάνεται για κατά-

χρηση αλκοόλ και κατοχή ναρκωτικών, και όταν ο

πρώτος του γιός  και αυτός στο όνομα  Ευγένιος,  που

καθηγητής διδάσκει  Όμηρο  και λοιπή αρχαία ελληνική

λογοτεχνία  στο πανεπιστήμιο τού Πρίνστον, απολύεται

λόγω αλκοολισμού, Και επάνω σε όλα αυτά  η κόρη του,

βαθαίνει όλο και περισσότερο τη ρήξη με τον πατέρα

της. 

Αλλά και η σχέση του με την Καρλότα καταντά  καθη-

μερινά να γίνεται  όλο  κα πιο οδυνηρή, με διαπληκτι-

σμούς  και  υστερικές εξάρσεις δικές της τέτοιες, που

τον αναγκάζουν σαν πλέον επικίνδυνη, να την κλείσει

για θεραπεία σε ψυχιατρική κλινική.

Τα  γεγονότα σε εξέλιξη δεν σταματούν και συνεχί-

ζουν να πέφτουν σαν τραγική καταιγίδα. Το 1950 ο γιος

του, ο Ευγένιος ο καθηγητής, αυτοκτονεί.  Το 1953 ο

άλλος του γιός, ο  Σέιν και πάλι συλλαμβάνεται, αλλά

τώρα για αλητεία. 

Τον ίδιο χρόνο στις 27 Νοεμβρίου ο Ο’Νήλ  πεθαίνει στο

ξενοδοχείο Σέρατον όπου διαμένει.  

Στη διάγνωση του θανάτου  του, ως αιτία  γράφεται  η

βρογχοπνευμονία Ο γιατρός όμως που  τον παρακολου-

θούσε  αποφάνθηκε πως «Πέθανε γιατί δεν ήθελε να
ζήσει  άλλο». 
Τον θάνατό του τα παιδιά του  τον πληροφορήθηκαν αρ-

γότερα από τον ημερήσιο τύπο. 

Στην κηδεία του  παραβρέθηκαν μοναχά η  γυναίκα του

Καρλότα, ο γιατρός  του  και η νοσοκόμα του.

Στην διαθήκη  του που ανοίχτηκε, αποκλήρωνε τα παι-

διά του. 

Για το έργο του το πνευματικό, το δεμένο με το θέατρο,

που είναι  όντως μεγάλο  σε παγκόσμια προσφορά ,

έχουν μιλήσει τα τρία Πούλιτζερ και το Νόμπελ  και οι

πάμπολλες κριτικές που του έγιναν. 

Ο σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι η προβολή της

θεατρικής συγγραφής του από ένα άλλωστε μη ειδικό

αλλά  το ότι ο μεγάλος αυτός πνευματικός άνδρας που

έδωσε τόσα στους άλλους, για τον εαυτό του δεν κα-

τάφερε να κρατήσει το απλό πλην δύσκολο που ακούει

στο  οικογενειακή ζεστασιά  και υπερηφάνεια. Να νοι-

ώσει την ευτυχία του φτωχού Ινδού που πεθαίνει στην

αγκαλιά των δικών του  κρατώντας σφιχτά στο χέρι  την

ουρά της δικής του  αγελάδας.

Και να ήταν μοναχά αυτός; 

Aλλά επ᾽αυτού εν καιρώ θα επανέλθωμε.

―――――――
Βοηθήματα 

1) Κατερίνα Σχιν: ‘’Το μακρύ ταξίδι του Ευγενίου Ο. Νιλ’’

2) Bryan Thiessen Alone in the Dark. Isolation  in O’ Niell’ s

Long Days Journey into the Night’’ 

3)  Εγκυκλ.  Πάπυρος Λαρους Μπριτάνικα  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο Ευγένιος Ο’ Νηλ (1888-1953)

στο δύσκολο και 

“μακρύ ταξίδι” 

της ζωής του
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Φιλοσοφία λέγεται η νοητική αναζήτηση των πρώτων

αρχών και αιτιών,  που συνιστούν τη δημιουργία του κό-

σμου, την οποία κάποιοι μορφωμένοι και εγγράμματοι

άνθρωποι κάτω από το πρίσμα των γνώσεων, των παρα-

τηρήσεων, των αναλύσεων και των μελετών τους, κατέ-

ληξαν σε κάποια συμπεράσματα, που τους οδήγησαν

στην γέννηση της φιλοσοφίας!!   

Οι ασχολούμενοι με τη  φιλοσοφία  ονομάστηκαν φιλό-

σοφοι και οι πρώτοι φιλόσοφοι ήταν Έλληνες,  οι οποίοι

εδραίωσαν και ανάπτυξαν την φιλοσοφία, συμπληρώνον-

τας το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού!!!

Κάθε φιλόσοφος είχε τις δικές του ιδέες και πολλές

φορές οι απόψεις τους ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες,

όπως δύο κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων του Αριστο-

τέλη και του Επίκουρου!!!

Ο Αριστοτέλης (384-322π.Χ.), ήταν δάσκαλος του Μ.

Αλεξάνδρου, είχε ιδρύσει τη σχολή του κοντά στην ση-

μερινή πλατεία Ρηγίλλης στην Αθήνα, που την ονόμασε

Λύκειο και το  έκλεισε ο αυτοκράτορας  του Βυζαντίου

Θεοδόσιος, όταν κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον

των μη Χριστιανών Ελλήνων και όλων των  ελληνικών

πολιτιστικών στοιχείων!!!

Η διαμόρφωση του ορθολογικού Δυτικού τρόπου σκέψης

οφείλεται  στον  Αριστοτέλη, ενώ οι απόψεις του  Επί-

κουρου παραμένουν επίκαιρες!!

Οι  δύο φιλόσοφοι σε ελάχιστα συμφωνούν, όπως για

τον  σκοπό της ανθρώπινης ζωής, ο οποίος είναι  και για

τους δύο, η ευδαιμονία, δηλαδή η ευτυχία, αλλά ο μεν

Αριστοτέλης  θεωρεί ότι η ευδαιμονία  αποκτάται  από

τις ενάρετες πράξεις και από τα εξωτερικά αγαθά, όπως

είναι ο πλούτος, η ευγενική καταγωγή, η ομορφιά κ.α.,

ενώ ο Επίκουρος θεωρεί ότι η ευδαιμονία είναι  η αταρα-

ξία, που την ονομάζει ηδονή και είναι η απαλλαγή  των

ανθρώπινων σωματικών και ψυχικών πόνων!!!

Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της λογικής  δέχεται,  ότι

με την επιστημονική γνώση, η οποία αποκτάται από συλ-

λογισμούς, αποδεικνύεται η αλήθεια των αιτίων των

πραγμάτων και  όχι με τις αισθήσεις, ενώ ο Επίκουρος

παραδέχεται ότι οι αισθήσεις πρέπει να επιβεβαιώνουν

κάθε λογικό συμπέρασμα!!

Σε άλλο σημείο που συμφωνούν “εν μέρει”, είναι η κοινή

άποψή τους για την ύπαρξη του Θεού και ο μεν Αριστο-

τέλης πίστευε ότι ο δημιουργός του Σύμπαντος Κόσμου

είναι ο Θεός και μεριμνά για το δημιούργημά του, δηλαδή

υπάρχει Θεία Πρόνοια, ενώ ο Επίκουρος ισχυρίζεται  ότι

ο Θεός δεν ασχολείται με τα ανθρώπινα προβλήματα,

άρα δεν υπάρχει Θεία Πρόνοια (στην αποκωδικοποίηση

της Μυθολογίας,  σαν Θεία Πρόνοια χαρακτηρίζεται  ο

Προμηθέας)!!

Κατά τον Αριστοτέλη η αιτία της γένεσης είναι ο Θεός,

όπου όλα τα αισθητά πράγματα είναι φθαρτά  και όλα τα

γεννητά είναι θνητά!!!

Κατά τον Επίκουρο ή γένεση και η φθορά είναι σύνθεση

και διάλυση αντιστοίχων συνθέτων σωμάτων και ότι η Γη

γέννησε τον άνθρωπο και όλους του ζωντανούς οργανι-

σμούς,  οι οποίοι δέχθηκαν σταδιακή εξέλιξη!!

Για την ψυχή ο Αριστοτέλης παραδέχεται ότι είναι άυλη

και αποτελείται από το λογικό και το άλογο μέρος, ενώ

ο νους είναι το διακριτό μέρος της ψυχής  και χωρίζεται

στον θνητό παθητικό νου και στο αθάνατο ενεργητικό!!!

Αντίθετα ο Επίκουρος διδάσκει ότι η ψυχή και το σώμα

είναι αλληλένδετα και δεν μπορεί να υπάρξει το ένα

χωρίς το άλλο, ενώ και τα δύο είναι υλικά και επομένως

θνητά και οι πνευματικές λειτουργίες είναι όπως ακριβώς

και οι υπόλοιπες  λειτουργίες του σώματος!!!

Ο θάνατος κατά τον Αριστοτέλη αποτελεί το μεγαλύτερο

κακό για τον άνθρωπο, γιατί του αφαιρεί τα αγαθά της

ζωής, ενώ αντίθετα κατά τον Επίκουρο ο θάνατος δεν

έχει καμιά σημασία,  γιατί είναι απλώς μια απώλεια των

αισθήσεων και δεν τον προβληματίζει καθόλου γιατί δεν

παραδέχεται την μεταθανάτια ζωή!!!

Η μαντεία, δηλαδή η τέχνη της μαντικής με προστάτη

των Απόλλωνα, είναι σεβαστή και παραδεχτή για τον

Αριστοτέλη, ενώ ο Επίκουρος την αποκλείει κατηγορη-

ματικά!!

Η δικαιοσύνη για τον Αριστοτέλη, βρίσκεται ανάμεσα

στην υπερβολή και στην έλλειψη, γιατί διαμορφώνεται

από τα ανθρώπινα συμφέροντα και καλό θα είναι να ακο-

λουθούμε το δίκαιο που εφαρμόζονταν από παλιά, ενώ

ο Επίκουρος έχει τη γνώμη,  ότι το δίκαιο είναι απαραί-

τητο για την ανθρώπινή ευδαιμονία, γιατί βοηθάει να μη

βλάπτει ο ένας άνθρωπος τον άλλον!!

Ανάμεσα στα αγαθά της ευδαιμονίας για τον Αριστοτέλη

είναι και η τύχη, την οποία ο Επίκουρος, αν και παραδέ-

χεται, πιστεύει ότι η επίδρασή της στη ζωή  δεν είναι κα-

θοριστική, γιατί πάνω απ’ όλα πρέπει να στέκεται η

λογική!!

Ο Αριστοτέλης παραδέχεται,  ότι ο Ουρανός είναι Θεός,

είναι ένας, πεπερασμένος, άφθαρτος και αγέννητος,  κα-

τευθύνεται από μεγάλη δύναμη που του διατηρεί την συ-

νοχή του, δεν υπάρχει κενό, ούτε άπειρο, ούτε άτομα

ούτε  μελλοντική εξέλιξη!!

Η επικούρεια φιλοσοφία άκρως αντίθετη με την αριστο-

τέλεια, δεν μπλέκει τους φυσικούς νόμους με την θεία

πρόνοια και ισχυρίζεται,  ότι  στο σύμπαν συνυπάρχουν

η ύλη με το κενό,  μέσα στο οποίο κινούνται τα ουράνια

σώματα, τα οποία αποτελούνται από μικρά μέρη που δεν

τέμνονται και λέγονται άτομα και οι συνδυασμοί αυτών

των ατόμων δημιούργησαν όλα τα ορατά και αόρατα σώ-

ματα και οργανισμούς,  χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας

θεϊκής δύναμης και επειδή τα ουράνια σώματα κάποτε

δημιουργήθηκαν δηλαδή γεννήθηκαν άρα εξελίσσονται

και είναι θνητά!!!

Ο Επίκουρος είχε ιδρύσει σχολή στο σπίτι του στην

Αθήνα, που είχε μεγάλο κήπο, γι’ αυτό η σχολή ονομά-

στηκε ο Κήπος του Επίκουρου και δεχόταν γυναίκες

αλλά και δούλους,  ήταν νεότερος από τον Αριστοτέλη

περίπου 43 χρόνια!!

Από τα σωζόμενα έργα των δύο μεγίστων  Ελλήνων φι-

λοσόφων, όπως και όλων των άλλων, κάποιοι μη Έλλη-

νες, οι οποίοι προσπάθησαν να ασχοληθούν με τη

φιλοσοφία,  από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, αντέγρα-

ψαν απόψεις των Ελλήνων φιλοσόφων, και αφού  πρό-

σθεσαν ή αφαίρεσαν κάποια στοιχεία για να

δημιουργήσουν μεταλλάξεις,  τις πρόσφεραν σαν δικές

τους και αναγνωρίστηκαν σαν διεθνείς προσωπικότη-

τες!!!

Οι δύο φιλόσοφοι δέχθηκαν την επίδραση των μεγάλων

γεγονότων, που άλλαξαν τα ελληνικά δρώμενα από την

εποχή του Μ. Αλεξάνδρου,  γιατί  οι πόλεις-κράτη της

ελληνικής επικράτειας άρχισαν να αλλάζουν μορφή,

μετά τη δημιουργία ενιαίου ελληνικού κράτους  με  τε-

ράστιες αλλαγές στην πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική

και οικονομική  δομή τους!!

Ένας άλλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στις προσωπι-

κότητες και στις φιλοσοφικές  απόψεις  τους,  ήταν η αρι-

στοκρατική και πλούσια κοινωνική τάξη από την οποία

προερχόταν  ο Αριστοτέλης σε αντίθεση με την λαϊκή

και πτωχή του Επίκουρου!!

Οι προτιμήσεις για τις φιλοσοφικές αυτές αντιθέσεις,

κρίνονται από τον καθένα «κατά το δοκούν»,  εφόσον

υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία σκέψης και βούλη-

σης!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αντίθετες φιλοσοφικές απόψεις!!!

Λιβεριανά FUNντάσματα

FUNντασμα από τη Λιβερία έκανε μήνυση στον επι-

κεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Παν. Λαφαζάνη

για απώλεια κερδών από την παρεμπόδιση των πλει-

στηριασμών!!!
Για σκεφθείτε πού φτάσαμε! Από το “Κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη”, που φώναξε σε δρόμους και πλατείες

ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει, σε εν κρυπτώ, ηλεκτρονικούς

πλειστηριασμούς για να μη βρίσκει αντιστάσεις... Έτσι

δεν γνωρίζει κανείς πού γίνονται, αφού μπορεί ο Χ συμ-

βολαιογράφος, με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή να βγά-

ζει στο σφυρί το σπίτι μας από την ...κρεβατοκάμαρά του!

Ο Παν. Λαφαζάνης κατήγγειλε στο “Καλημέρα Ελλάδα”

του ΑΝΤ1 (9.10.18) ότι η μήνυση από τη Λιβερία έγινε

σε συμφωνία με κυβερνητικά στελέχη!

Καλά, δεν έχουν αντιληφθεί oi ΣΥΡΙΖΕΟΙ, το μίσος που

ποτίζουν την κοινωνία με τέτοιες ενέργειες;;;

Άοπλη εισβολή!
Σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε ως πολίτες της Ελλάδας

ότι βρισκόμαστε όμηροι μιας εισβολής. Μιας άοπλης ει-

σβολής ενορχηστρωμένης από διαπλεκόμενα κέντρα,

από άοπλους πολίτες διαφόρων χωρών, που ονομάζον-

ται πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόσφατα “κατέλαβαν”

τη Θεσσαλονίκη, μετά από τη Σάμο, τη Μυτιλήνη και...

Όταν στον τόπο σου κατοικούν 1500 ψυχές και εγκαθί-

σταται 9000 ψυχές, δεν είναι προσφυγιά είναι ει-

σβολή... Και πλέον καλούμαστε να τους φροντίζουμε,

με φαγητό, υγεία, κατοικίες, παιδεία...

«Πρώτα οι Ιταλοί-Ούτε βήμα πίσω»
Mεγάλες αναταράξεις στην ιταλική κοινωνία και κυ-

βέρνηση, ιδιαίτερα μετά την απόρριψη προσχεδίου

του προϋπολογισμού που κατέθεσε ο κυβερνητικός

συνασπισμός  Ντι Μάιο – Σαλβίνι, οι οποίοι σε όλους

τους τόνους επιμένουν:  «Πρώτα οι Ιταλοί-Ούτε βήμα
πίσω», παρά το ότι ο διοικητής της ΕΚΤ Ντράγκι τους

κουνάει το δάχτυλο απειλητικά, να μην υποτιμούν την

οργή των ...αγορών!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, το διαστημόπλοιο Cassini

ολοκλήρωσε με μια εντυπωσιακή “βουτιά” στην πυκνή

ατμόσφαιρα του Κρόνου την ερευνητική του απο-

στολή στο γίγαντα πλανήτη, που διήρκησε συνολικά

13 χρόνια. Πέντε μήνες πριν από αυτό το τέλος, η

τροχιά του διαστημοπλοίου άλλαξε ώστε το Cassini

να διέλθει 22 φορές ανάμεσα στους πυκνούς δακτυ-

λίους και την ορατή επιφάνεια του πλανήτη, μια πε-

ριοχή που ήταν μέχρι τότε ανεξερεύνητη. Η περιοχή

αυτή περιλαμβάνει και τον δακτύλιο D, τον εσώτερο

και πιο αμυδρό από τους δακτυλίους του Κρόνου. Τα

πρώτα αποτελέσματα από την τελική φάση της απο-

στολής του Cassini αποκαλύπτουν μία ζώνη ακτινο-

βολίας πρωτονίων πολύ υψηλής ενέργειας μεταξύ

του Κρόνου και των πυκνών δακτυλίων του, που σχη-

ματίζεται σε κοντινή απόσταση από τον πλανήτη, συ-

νυπάρχει με τον δακτύλιο D και βρίσκεται σε σχεδόν

πλήρη απομόνωση από την υπόλοιπη μαγνητόσφαιρα

του Κρόνου.

«Όταν το Cassini εισήλθε σε τροχιά γύρω από τον
Κρόνο την 1η Ιουλίου 2004, οι ανιχνευτές του επιστη-
μονικού πειράματος MIMI (Magnetospheric IΜaging In-
strument), το οποίο καταγράφει πολύ υψηλής
ενέργειας φορτισμένα και ουδέτερα σωμάτια,
εστίασε στην περιοχή μεταξύ του πλανήτη και του

δακτυλίου D. Οι μοναδικές αυτές μετρήσεις “φωτο-
γράφισαν” έναν πληθυσμό φορτισμένων σωματιδίων,
η ακριβής σύσταση και ιδιότητες του οποίου ωστόσο
ήταν ασαφείς. Η μοναδική ευκαιρία να επαναληφθούν
και να επεκταθούν οι πρώτες μετρήσεις του 2004, πα-
ρουσιάστηκε μετά τον Απρίλιο του 2017, αυτή τη
φορά υπό καλύτερη γεωμετρία παρατήρησης, καθώς
η κοντινή απόσταση του Cassini από τον Κρόνο μας
έδωσε αυτή τη δυνατότητα» εξηγεί ο Δρ.Ηλίας Ρούσ-

σος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck και επικε-

φαλής της μελέτης. 

Το μαγνητικό πεδίο του Κρόνου είναι περισσότερο

από δέκα φορές ισχυρότερο κοντά στον πλανήτη απ’

ότι εκτός των δακτυλίων. Αυτό καθιστά την παγί-

δευση των πρωτονίων εκεί τόσο αποτελεσματική,

ώστε αυτά να παραμένουν δεσμευμένα στην ίδια πε-

ριοχή για χρόνια, αλληλεπιδρώντας συνεχώς με το

δακτύλιο D και την ατμόσφαιρα του Κρόνου, έως

ότου χάσουν όλη τους την ενέργεια. Ωστόσο, ο ρυθ-

μός με τον οποίο τα πρωτόνια χάνουν ενέργειά ήταν

άγνωστος, κυρίως γιατί η ποσότητα του υλικού στον

αμυδρό δακτύλιο D ήταν επίσης άγνωστη. 

«Ένας σχετικά πυκνός δακτύλιος D θα απορροφούσε

γρήγορα τα πρωτόνια και θα είχε ως αποτέλεσμα να μην

δημιουργηθεί τέτοια ζώνη ακτινοβολίας. Οι μετρήσεις

του ΜΙΜΙ όμως αποκάλυψαν μια αξιοσημείωτη και στα-

θερή συσσώρευση ενεργειακών πρωτονίων σε μία ζώνη

ακτινοβολίας που εκτείνεται από τα ανώτερα στρώματα

της ατμόσφαιρας του Κρόνου και κατά μήκος όλου του

δακτυλίου D. Αν και αρκετά από τα πρωτόνια που τη

συγκροτούν είχαν εξαιρετικά υψηλές ενέργειες, ως και

10 φορές υψηλότερη από ό,τι το ΜΙΜΙ ανέμενε να με-

τρήσει, τα επίπεδα σωματιδιακής ακτινοβολίας δεν απο-

δείχτηκαν τελικά επικίνδυνα για το Cassini» εξηγεί ο Δρ.

Νίκος Σέργης, ερευνητής του Γραφείου Διαστημικής

έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και

συν-συγγραφέας του άρθρου.

Πέραν του δακτυλίου D, εκτείνονται οι τρεις δακτύ-

λιοι Α, Β  και C  που λόγω της μεγάλης πυκνότητάς

τους είναι ευδιάκριτοι στις φωτογραφίες του Κρόνου.

Οι δακτύλιοι αυτοί σχηματίζουν ένα αδιαπέραστο εμ-

πόδιο ακτίνας 62.000 χιλιομέτρων όπου η παγίδευση

φορτισμένων σωματιδίων είναι απαγορευτική. Η εξαι-

ρετικά αποτελεσματική απορρόφηση των φορτισμέ-

νων σωματιδίων στους δακτύλιους Α-C δημιουργεί

μια ζώνη ακτινοβολίας εντελώς απομονωμένη από

την υπόλοιπη, ευμετάβλητη μαγνητόσφαιρα του Κρό-

νου και δεν εκτείνεται πέραν του δακτυλίου D.

«Η απομόνωση αυτή της ζώνης ακτινοβολίας είναι
χαρακτηριστικό που δε συναντάμε πουθενά αλλού
στο ηλιακό μας σύστημα. Η σημασία του έγκειται στο
ότι προσφέρει τη δυνατότητα να εξεταστεί μια ζώνη
ακτινοβολίας υπό σχεδόν “εργαστηριακές συνθήκες”,
και αυτό γιατί ο μηχανισμός δημιουργίας της καθορί-
ζεται μόνο από την εισροή κοσμικής ακτινοβολίας
στο σύστημα του Κρόνου, μια φυσική διεργασία που
είναι αμετάβλητη στο χρόνο. Στη Γη για παράδειγμα,
οι συνθήκες είναι πολύ πιο περίπλοκες, καθώς δεν
υπάρχουν δακτύλιοι που θα μπορούσαν να σταματή-
σουν την απρόβλεπτα μεταβλητή εισροή σωματιδίων
υψηλής ενέργειας από τον Ήλιο προς τις ζώνες ακτι-
νοβολίας του πλανήτη μας» σημειώνει ο Δρ. Κων-

σταντίνος Διαλυνάς, επίσης ερευνητής του Γραφείου

Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας

Αθηνών και συν-συγγραφέας της εργασίας.

«Η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει ενεργά στη μελέτη
της μαγνητόσφαιρας του πλανήτη Κρόνου μέσω των
ερευνητών του Γραφείου Διαστημικής Έρευνας και
Τεχνολογίας, με περισσότερα από 200 άρθρα σε διε-
θνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία τα τελευταία
14 χρόνια, παρουσιάζοντας σημαντικές ανακαλύψεις
για την μαγνητόσφαιρα του Κρόνου, τα φεγγάρια
του, τους δακτυλίους του, αλλά και ως τα όρια της
Ηλιόσφαιρας» τονίζει ο Σταμάτιος Κριμιζής, Ακαδη-

μαϊκός-Επόπτης του Γραφείου και Επίτιμος Επικεφα-

λής του πειράματος Cassini/MIMI.

Ανακοίνωση της ανακάλυψης στο περιοδικό Science: 

Roussos Ε., Kollmann P., et al., A radiation belt of energetic protons

located between Saturn and its rings, Science, http://science.sci-

encemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aat1962

Max Planck Institute for Solar System Research (MPS): New radiation

belt discovered at Saturn 

www.mps.mpg.de/5623525/news_publication_12320268?c=2169

Το διαστημόπλοιο Cassini ανακαλύπτει μια

νέα ζώνη ακτινοβολίας στον Κρόνο

Καλλιτεχνική απεικόνιση των ζωνών ακτινοβολίας πρωτονίων
του Κρόνου. Η ζώνη ακτινοβολίας κοντά στον πλανήτη, που
παρουσιάζεται λεπτομερέστερα στο ένθετο διάγραμμα, πα-
ρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην τελευταία φάση της απο-
στολής Cassini. Δημιουργείται από την πρόσπτωση
γαλαξιακής κοσμικής ακτινοβολίας στους δακτυλίους. Τα
πρωτόνια που παράγονται με αυτόν τον τρόπο αλληλοεπι-
δρούν στη συνέχεια με την ατμόσφαιρα του Κρόνου, τον αμυ-
δρό δακτύλιο D και τους υποδακτυλίους D68 και D73 (Credit:
MPS and JHU/APL, Roussos, Kollmann et al. Science, 2018).

3 Όχι, δεν είναι στην Ινδία...  (Πειραιάς) τώρα!

Έβαλε τον καθρέφτη για το ξύρισμα... με χαρτο-
ταινία. Νταξ είμαστε! Νταξ είμαστε...

Αποστάγματα σοφίας...
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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 . . .

Αγαπητη Εβδομη

Ουτε Δικτατορια, ουτε αριστερα, ουτε ακροδεξια... ουτε τι-

ποτα δεν μας σωζει. Aπλα βαδιζουμε λογω κεκτημενης τα-

χυτητας, και ζουμε κατά τυχη. Η φωτογραφια που σας

στέλνω ειναι στην οδό Κατεχακη στο ρευμα προς Αθηνα,

λιγα μετρα μετα τα φαναρια που παμε αριστερα για Βυ-

ρωνα, Παγκρατι. Με λιγη καλή προσπαθεια και ματι αετισιο

βλέμμα, μπορεις να διακρινεις πίσω απο τον ευκαλυπτο μια

πινακιδα. Τι ειναι γραμμενο στην πινακιδα αυτο το αφηνω

σε σας τους δημοσιογραφους να το ανακαλυψετε...

Καλα, κανεις δεν την βλεπει???  Τοσοι περνανε από αυτό

το σημείο και κανείς ανευθυνοϋπεύθυνος μεγαλοσχήμων

κλειδοκράτορας δεν την εχει δει; Τοσες φορες εχουν κανει

αποψιλωση στην περιοχη, κανεις δεν την εχει προσέξει;

Η πινακίδα είναι τεράστια και δείχνει προς τα πού πρέπει

να πάει ο οδηγός που ψάχνει έναν προορισμό!

Τι κανουν γι’ αυτο; ΤΙΠΟΤΑ!!!, γι’ αυτο λεω δεν μας σωζει

τιποτα....

Τελειωνοντας θα ηθελα να ευχαριστησω το ατομο που σι-

γουρα εχει αυξημενο δεικτη νοημοσυνης  το οποιο τοπο-

θετησε την πινακιδα πισω απο τον ευκαλυπτο..., ή φυτεψε

τον ευκαλυπτο μπροστα απο την πινακιδα!

Κύριε Κωστα εχε τη βαρκα υπ’ ατμον ουτως ωστε να μπο-

ρεσουμε, εστω και την τελευταια στιγμη, να παμε στην

Υδρουσα να κανουμε παρεα στα κουνελια. Το παιχνιδι ειναι

απλα χαμενο...
Ιωαννης Τσοβολος

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Από τον πρόεδρο της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμέ-

νης, Χρήστο Διονυσόπουλο, ελάβαμε επιστολή που

έχει απευθύνει προς τον Υπουργό Πολιτισμού, το

Γραφείο Δημάρχου του Δήμου 3Β, το Γραφείο Δημάρ-

χου του Δήμου Κρωπίας και βγάζει κραυγή αγωνίας

για τις αρχαιότητες που βρίσκονται στο Δήμο 3Β και

στα όρια με το Δήμο Κρωπίας.

Γράφει σχετικά:

«Εν συνεχεία του παραπάνω αιτήματός μας για κή-

ρυξη των λόφων «Φασκομηλιά» και «Μπαράκο» ως

αρχαιολογικών χώρων απόλυτης προστασίας,, σας

υπενθυμίζουμε ότι στον λόφο «Μπαράκο», όπου

έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 2000 περίπου αρχαίες

επιγραφές χαραγμένες στους βράχους όπως έχουμε

επισημάνει στο από 5.9.18 έγγραφό μας, υφίσταται

ανενεργό λατομείο, στα όρια των δήμων Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης και Κρωπίας, στην περιοχή του

οποίου προβλέπεται χωροθέτηση για εγκατάσταση

ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για επίσπευση των ενερ-

γειών σας, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος όχι

μόνο της κακοποίησης αλλά και της βεβήλωσης των

αρχαιοτήτων στους παραπάνω δήμους».

Ο Πρόεδρος της ΚΙ.ΠΟ.Β.

Χ. Διονυσόπουλος
Φιλόλογος-Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Εμπειρογνώμων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλ/νης σε

θέματα αρχαιοτήτων & τοπικής ιστορίας.

cdionysopoulos@gmail.com

Από το Σύλλογο “Αρχέδημος”, που ασχολείται με το

περιβάλλον στην περιοχή του Δήμου 3Β ελάβαμε την

παρακάτω επιστολή, όπου επισημαίνει - με στοιχεία -

τις αντιρρήσεις του, σχετικά με την εγκατάσταση λει-

τουργιών του Δήμου στη Σχολή Ευελπίδων.

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού 

Περιβάλλοντος και του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτι-

κούς Συμβούλους, ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΥΠΕΚΑ, Εφορεία Πα-

λαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων

Πειραιώς & Νήσων, Δασαρχείο Πεντέλης. 

Η διάθεση του Δημάρχου, με την αντίστοιχη διαφήμιση, για

την μεταφορά των «βρόμικων» (όπως τις αποκαλεί ο Δή-

μαρχος) λειτουργιών του Δήμου 3Β από τη Βάρη σε άλλη

περιοχή θα μπορούσε να επικροτηθεί γιατί είναι ένα πάγιο

αίτημα των κατοίκων της περιοχής και όλου του Δήμου. 

Η εμμονή του όμως αυτές οι «βρόμικες» λειτουργίες να με-

ταφερθούν στη ζώνη Α΄ προστασίας του Υμηττού σε εκτά-

σεις της Σχολής Ευελπίδων μας προκαλούν πολλά ερωτη-

ματικά. 

Μαζί με τις «βρόμικες» αυτές λειτουργίες (πρατήρια καυ-

σίμων, πλυντήρια, συνεργεία, αμαξοστάσιο κλπ ) διαφημί-

ζεται επίσης και η τοποθέτηση στον ίδιο χώρο του

εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από τα σκουπίδια. 

Η τοποθέτηση ιδιαίτερα ρυπογόνων λειτουργιών σε ένα έν-

τονα διαπερατό περιβάλλον (καρστικοποιημένοι ασβεστό-

λιθοι) μόνο ανησυχίες μπορούν να προκαλέσουν σε όλους

τους πολίτες που προσπάθησαν και θα συνεχίσουν στο μέλ-

λον να διατηρήσουν τον Υμηττό προστατευόμενο.

Το ξέρετε ότι με μελέτες και έρευνες που έχουν πραγμα-

τοποιηθεί στην περιοχή του Υμηττού, προκύπτει ότι το Υπό-

γειο Καρστικό Σύστημα (Σύστημα Υμηττού) παρουσιάζει

υψηλή τρωτότητα όσον αφορά τη ρύπανσή του. Η εκφόρ-

τιση του συστήματος γίνεται προς το νότο τόσο μέσω υπο-

θαλάσσιων εκφορτίσεων όσο και μέσω διακριτών πηγών

(Βουλιαγμένης και Αγ. Μαρίνας). 

Είναι κανένας πολίτης που θέλει να δει ρυπασμένες αυτές

τις περιοχές; 

Είναι κανείς πολίτης που υιοθετεί τη μεταφορά των λει-

τουργιών αυτών σ' ένα περιβάλλον που προστατεύεται από

την κείμενη νομοθεσία; 

Είναι κανείς πολίτης που θέλει να εμπλακεί ο Δήμος σε μια

δικαστική διαμάχη με το ΣτΕ; Λιγότερο ρυπογόνες δραστη-

ριότητες έχουν στο παρελθόν καταπέσει στο ΣτΕ πόσο

μάλλον οι «βρόμικες» λειτουργίες του Δήμου.

Έχει εξασφαλίσει ο Δήμος την περιβαλλοντική αδειοδό-

τηση αυτών των εγκαταστάσεων; 

Έχει εξασφαλίσει την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περι-

βαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τις εγκαταστάσεις; 

Πιστεύει κανείς ότι επειδή έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ

του Δήμου και του ΥΠΕΘΑ δε θα ισχύσει η περιβαλλοντική

νομοθεσία; 

Θα πρέπει να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος για την χω-

ροθέτηση όλων αυτών των «βρόμικων» λειτουργιών της

πόλης. Ο χώρος όμως αυτός δε θα πρέπει να είναι ο πυρή-

νας προστασίας του Υμηττού τον οποίο θα πρέπει όλοι να

προστατεύσουμε. 

Μπορούν να βρεθούν περιοχές, κατάλληλες γεωλογικά και

περιβαλλοντικά για την χωροθέτηση των λειτουργιών της

πόλης. Στην κατεύθυνση αυτή θα δραστηριοποιηθούμε και

ΤΩΡΑ και στο ΜΕΛΛΟΝ.

Ο Υμηττός είναι δίπλα μας. Με τα σπήλαια του, με τα δάση

του, με τα μονοπάτια του, με τα φυτά του, με τις κορυφές

του και τόσα άλλα. Ας τον δούμε ως ένα χώρο προστασίας

για μας και τα παιδιά μας. Να μην τον κάνουμε «αποθετή-

ριο» των «βρόμικων» λειτουργιών μας. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com

Σύλλογος Γυναικών

«Ιωνίδες»

Ο Σύλλογος Γυναικών «ΙΩΝΙΔΕΣ», με

έδρα το Πικέρμι του Δήμου Ραφήνας-

Πικερμίου, ιδρύθηκε με σκοπό την αλληλεγγύη και την

προσφορά στις ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας

αφενός και αφετέρου την παροχή, μέσα από ένα ευρύ

πλαίσιο δράσεων, της ουσιαστικής στήριξης και ενημέρω-

σης της γυναίκας, σε σχέση με θέματα που αφορούν στην

καθημερινότητα και στην σημερινή πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, και με αφορμή

τον μήνα Οκτώβριο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην

πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, ο Σύλλογoς διορ-

γανώνει εκδήλωση με θέμα: «Καρκίνος Μαστο : Η γνώση

σώζει», την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, ώρα 7μ.μ.

στον πύργο Πετμεζά (3ο χλμ. Σπάτων - Πικερμίου, τηλ.

210 6039.396).

Την έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει η τ.

Υπουργός Υγείας, Μαριέττα Γιαννάκου.

Όχι “βρώμικες” εγκαταστάσεις στη Σχολή Ευελπίδων

«Δεν μας σώζει τίποτα...»
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Συλλογικό απολογισμό της δημοτικής του θητείας

(2015-2018), πραγματοποίησε ο δήμαρχος Σαρωνικού

Γιώργος Σωφρόνης και πρόεδρος της δημοτικής πα-

ράταξης “Σαρωνικός αύριο”, την Κυριακή 7 Οκτω-

βρίου, σε μια τεράστια, κατάμεστη αίθουσα στο Plaza

Resort.

Ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης ανέβηκε στο βήμα

με προσπάθεια, γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει

στο διάδρομο από τις αγκαλιές του κόσμου. Ο κόσμος

είχε κατακλύσει την αίθουσα και πάρα πολλοί έμειναν

απέξω.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρου-

σία του και ζήτησε συγνώμη γιατί δεν έφτασαν οι κα-

ρέκλες... δηλώνοντας: 

«Είμαι βαθιά συγκινημένος γιατί στη διαδρομή που
ερχόμουν από έξω συνειδητοποίησα πόσο μεγάλο
κέρδος έχω πάρει με την ενασχόλησή μου με τα
κοινά και από τη θέση που εσείς μου εμπιστευθήκατε
τη θέση του δημάρχου. Είδα πόσους παλιούς φίλους
έχω και πόσους νέους φίλους έχω κάνει μέσα απ’
αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρ-
διά μου». 
Καλωσόρισε τον “πρόεδρο των δημάρχων της χώρας”

τον Γιώργο Πατούλη (πρόεδρο της ΚΕΔΕ) ο οποίος

απηύθυνε χαιρετισμό σημειώνοντας ότι «ο Σαρωνικός
βρήκε το δήμαρχό του και αύριο θα είσαι πάλι δήμαρ-
χος για να συνεχίσεις το δικό σου έργο, που το ‘χει
ανάγκη η πόλη όσο τίποτε άλλο»

«Πετύχαμε πολλά, παρά τη δυσμενή 
οικονομική συγκυρία»

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού αναφέρθηκε στο έργο που

υλοποίησε η Δημοτική Αρχή την περίοδο 2015 –

2018, παρά την δραστική περικοπή των πόρων από

την Κεντρική Εξουσία, αλλά και τις πρόσθετες δυσκο-

λίες που δημιούργησε η κρίση. 

Όπως τόνισε ο Γ. Σωφρόνης, «αναμετρηθήκαμε πολ-
λές φορές με την κρατική γραφειοκρατία, αλλά και
με ένα Κεντρικό Κράτος που επιδιώκει με κάθε τρόπο
να υποβαθμίζει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, ψαλιδί-
ζοντας κατά 60% την κρατική επιχορήγηση προς τους

Δήμους τα τελευταία 7 χρόνια, μεταφέροντας δεκά-
δες νέες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πό-
ρους, αλλά και υπονομεύοντας τη λειτουργία
σημαντικών δομών και υπηρεσιών των Δήμων.  
Παρ’ όλα αυτά, δεν δεχθήκαμε να καταθέσουμε τα
όπλα. Συνεχίσαμε να μαχόμαστε καθημερινά. Χάρη
στη δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καταφέ-
ραμε να κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά. Να
υλοποιήσουμε το σύνολο σχεδόν των προεκλογικών
μας δεσμεύσεων, αλλά και να βάλουμε τις βάσεις για

ένα καλύτερο μέλλον.»
Ο Γ. Σωφρόνης στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά

τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, εστιάζοντας κατ’

αρχήν στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης. Όπως

ανέφερε, χάρη σε μια αποτελεσματική οικονομική πο-

λιτική, οι ανεξόφλητες οφειλές του Δήμου μειώθηκαν

από 2,3 εκατ. ευρώ το 2014 σε 1 εκατ. ευρώ το 2017,

ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν σημαντικά πλεονά-

σματα, τόσο το 2015, όσο και το 2016 και το 2017. 

Τόνισε ότι παρέλαβε τον Καλλικρατικό Δήμο Σαρωνι-

κού με 11.5 εκατομμύρια χρέος. 

Το 2017 τα ανεξόφλητα τιμολόγια έχουν μειωθεί στο

1 εκατομμύριο ευρώ. Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά

όπου έκλεισε ο Δήμος με πλεόνασμα 100.000 ευρώ.

Το 2017 είχαμε 780.000 ευρώ πλεόνασμα, δηλαδοί

πόροι που επιστρέφουν στους πολίτες με τη μορφή

κοινωνικών δομών.

«Το οικονομικό πλεόνασμα 
μετατρέπεται σε κοινωνικό μέρισμα»

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, «οι πόροι αυτοί επι-
στρέφουν στους πολίτες, με τη μορφή κοινωνικών
δομών και υπηρεσιών, αλλά και χρήσιμων έργων σε
κάθε γειτονιά. Την περίοδο 2015 – 2017 υλοποιήσαμε
έργα και μελέτες αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, από
ίδιους πόρους. Θεσπίσαμε κοινωνικό τιμολόγιο για τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μειώσαμε για το 2018
τα ανταποδοτικά τέλη για καθαριότητα και φωτισμό,
κατά 2%, τόσο για τα οικιακά, όσο και για τα επαγ-
γελματικά τιμολόγια. Μειώσαμε, για το 2018 τα τέλη
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων κατά 10%.»
Διαχειριστήκαμε με απόλυτη σύνεση και απόλυτη δια-

φάνεια τους λιγοστούς πόρους που έχει στη διάθεσή

της η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα του τύπου “Πρώτοι στη

διαφθορά οι Δήμοι” σημειώνοντας ότι «Οι Δήμοι δια-
χειρίζονται κάτω από το 2% του κρατικού προϋπολο-
γισμού, του ΑΕΠ της χώρας. Κι όλοι κλέφτες να ‘τανε
και να τα τρώγανε όλα, πρώτοι σε διαφθορά δεν θα
μπορούσαν να ήτανε. Να σταματήσει αυτή η σπέ-
κουλα που γίνεται μέσα από τα ΜΜΕ για να “πετάμε
τη μπάλα στην εξέδρα και να καλύπτουμε τις ΜΚΟ,

που τρώνε αυτή τη στιγμή
τα δισεκατομμύρια ευρώ
στην υποτιθέμενη διαχεί-
ριση του προσφυγικού». 

«Στηρίζουμε
στην πράξη,
όσους έχουν
πραγματική

ανάγκη»

Στη συνέχεια, αναφέρ-

θηκε στο έργο που έχει υλοποιηθεί ή εξελίσσεται

στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της στήρι-

ξης της οικογένειας, της εκπαίδευσης, του πολιτι-

σμού και του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, και των

υποδομών, ενώ παρουσίασε και τις δράσεις του

Δήμου με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυ-

ξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα έργων

συνολικού ύψους 44 εκατ. ευρώ, για τα οποία η Δη-

μοτική Αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση από κοινο-

τικούς και εθνικούς πόρους. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού αναφέρθηκε επίσης στο θέμα

της αποχέτευσης, τονίζοντας ότι με τη λύση στην

οποία κατέληξε η Δημοτική Αρχή, έπειτα από αλλε-

πάλληλες διαβουλεύσεις, «αντιμετωπίζουμε ορι-
στικά, στο διάστημα της πρώτης μας θητείας, ένα
πρόβλημα που μας ταλαιπωρούσε τα τελευταία 40
χρόνια.» 

«Διεκδικούμε αυτά 
που δικαιούται ο τόπος μας»

Επίσης, παρουσίασε συνοπτικά το σχεδιασμό της Δη-

μοτικής Αρχής για το επόμενο διάστημα, καθώς και το

πλαίσιο των διεκδικήσεων από την Πολιτεία, για έργα

και παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα

για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής.  

Ο Γ. Σωφρόνης τόνισε ότι το έργο που επιτελέστηκε

στη διάρκεια της περασμένης τετραετίας ήταν αποτέ-

λεσμα ομαδικής δουλειάς και ευχαρίστησε για τη συ-

νεργασία τους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς

Συμβούλους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

και τους Τοπικούς Συμβούλους, το προσωπικό του

“Yλοποιήσαμε σχεδόν στο σύνολo τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας”
Απολογισμός του Δημάρχου Σαρωνικού Γιώργου Σωφρόνη
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Ο Ναπολέων, οι «κληρονομικές»

Ηγεμονίες, η χειραγώγηση 

και το διάβασμα

Σχολιάζοντας ο Μέγας Ναπολέων το δεύτερο κεφάλαιο

του ΗΓΕΜΟΝΑ του Μακιαβέλλι, για τις «κληρονομικές μο-
ναρχίες», - διάβαζε «Νεποτισμός» - οικογενειοκρατία,

πυκνό και συχνότατο φαινόμενο της ελληνικής πολιτικής

πραγματικότητας, αλλά και επαγγελματικής – επιχειρημα-

τικής διαδοχής σημειώνει στις παρατηρήσεις του, τον καιρό

που ήταν ήδη αυτοκράτορας*:

«... Το απεχθές του σφετερισμού δεν με ακουμπά. Οι πλη-
ρωμένοι ρήτορές μου (και κονδυλοφόροι και τηλεοπτικοί

αστέρες, σήμερα) το κατέδειξαν ήδη: “την αναρχία μόνον
εκθρόνισε” (τονίζουν).

Τα δικαιώματά μου στο θρόνο της Γαλλίας αποδείχθηκαν
ωραία το μυθιστόρημα του Λεμόντ... Για το θρόνο της Ιτα-
λίας παραπέμπω σε μια πραγματεία  του Μοντγκά. Εκεί
πρέπει να ανατρέξουν οι Ιταλοί που παριστάνουν τους σκε-
πτικιστές... Ένα «ρομάντζο» θα ήταν αρκετό για τους Γάλ-
λους.
Ο απλός λαός που δεν διαβάζει, έχει τις ομιλίες των επι-
σκόπων και των ιερέων, που διόρισα» (δηλαδή πάλι πλη-

ρωμένους!).

«Την αναρχία μόνον εκθρόνισε». Αν ανατρέξουμε στις μνή-

μες μας θα βρούμε πολλά παρόμοια παραδείγματα προσχη-

ματισμού στην εποχή μας, γ’ αυτό και αντιπαρέρχομαι

οποιαδήποτε αναφορά «αποδιοπομπαίου τράγου», ψευδών

επιχειρημάτων και δικαιολογιών. Το ότι υπήρχε αναρχία

είναι αληθές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να καταργηθεί

η νεαρά και γι’ αυτό ανώριμη ακόμη δημοκρατία.

Ακολούθως κάνει χρήση ακόμη και της συναισθηματικής δι-

είσδυσης και επηρεασμού της κοινής γνώμης μέσω του μυ-

θιστορήματος (του σίριαλ, πιο πολύ στην εποχή μας), αλλά

και της λογικής ή της σοβαροφάνειας για τους πιο “απαιτη-

τικούς”, που επιθυμούν επιστημονική ανάλυση (πραγμα-

τεία). Για τους ρομαντικούς, τους ιδεολόγους, τους

αιθεροβάμονες, ένα “ρομάντζο” θα παίξει το ρόλο του.

Για τον “απλό λαό, που δεν διαβάζει”, υπάρχει ο άμβωνας

της εκκλησίας (του ναού), εξασθενημένου σχετικά σήμερα,

αλλά υποκαταστημένου από άλλους “θεσμούς” και “θεούς”:

ποδοσφαιρικές ομάδες και αθλητές, τραγουδιστές κ.λπ.

Διάφοροι τρόποι ποδηγέτησης και χειραγώγησης που υπο-

δεικνύει ο Βοναπάρτης, οι οποίοι και έχουν εξελιχθεί και

έχουν πολλαπλασιασθεί. Ο άνθρωπος βρίσκεται κυριολε-

κτικά μπλεγμένος στα αόρατα δίχτυα της manipulation4.

Ο Ναπολέων στις παρατηρήσεις του πάνω στον ΗΓΕΜΟΝΑ2

του Μακιαβέλλι, βάζει τα θεμέλια της σύγχρονης επικοινω-

νιακής πολιτικής και μεθοδολογίας για τη διαχείριση και

χειραγώγηση της κοινωνίας. Για την κατάκτηση και διατή-

ρηση της εξουσίας, της όποιας εξουσίας και ηγεμονίας, από

τη διοίκηση ενός κράτους μέχρι τη διοίκηση μιας επιχείρη-

σης.

Τουλάχιστον ο Ναπολέων διάβαζε και διάβαζε πολύ, όπως

φαίνεται και από την παραπάνω σημείωσή του, αλλά και

από τις εν γένει παρατηρήσεις του και από τη βιογραφία

του. Δεν ήταν «διορισμένος», ούτε γέννημα συγκυριών.

Δεν του ‘τυχε η εξουσία, ούτε την κληρονόμησε. Την κατά-

κτησε! Και μια ισχυρή συνισταμένη του ηγετικού χαρακτήρα

του ήταν η μελέτη, όπως ο ίδιος τονίζει και αναγνωρίζει

στους σχολιασμούς του και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 26 και

τελευταίο του «Ηγεμόνα»3. Κυρίως μελετούσε ιστορία και

μαθηματικά· δευτερευόντως λογοτεχνία. Οι σύγχρονοι πο-

λιτικοί δυστυχώς, «δεν έχουν καιρό» να διαβάσουν. Και κυ-

ρίως και εξ’ αυτού του λόγου έχουν έλλειψη στοιχείων και

ιδιαίτερα αδυναμία επεξεργασίας δεδομένων.

Γι’ αυτό και επιμένουμε να προβάλουμε τη συγκεκριμένη

έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ, σχολιασμένη από το Ναπολέοντα

Βοναπάρτη. 

Τη μοναδική, σημειώνουμε, έκδοση στην Ελλάδα.

――――――――
* Ο Ναπολέων σφετερίστηκε την εξουσία που του εμπιστεύθηκε η δεκά-

χρονη επαναστατική δημοκρατία της μεγάλης γαλλικής επανάστασης (1789)

ορίζοντάς τον, έναν εκ των τριών Υπάτων, πράγμα που σχεδίαζε από τον

καιρό της στρατηγίας του.

1. Δ. Τσαρδάκη: «Ο άνθρωπος στα δίχτυα της Manipulation», Εκδόσεις Σκα-

ραβαίος, 1983.

2. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας σχολιασμένος από το Ναπολέοντα», έκδοση

Σκαραβαίος, 2018, πρόλογοις Ναπ. Μαραβιέγια, Θ. Γεωργίου. Εισαγωγή Βύρ.

Πολύδωρα, σελ. 68, σχολ. 3

3. Ως άν, σελ. 364, σχολ. 4.

Για εκείνους που διαβάζουν

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιάζει σελίδα - σελίδα
ο Mέγας Ναπολέων

Ενα χρήσιμο βιβλίο και ένα 
χρήσιμο δώρο που μένει...!

Κυκλοφορεί σε μαλακό εξώφυλλο 

και σε δερματόδετο, αριθμημένο, συλλεκτικό.

Κυκλοφορεί στα Βιβλιοπωλεία

Κεντρική διάθεση Στρ. Παπάγου 6 Βούλα

Τηλ. 210 8959.004, 6937153052

press@ebdomi.com

Δήμου, αλλά και τους τοπικούς συλλόγους και φορείς,

εθελοντές και χορηγούς, οι οποίοι στηρίζουν τις δρά-

σεις του Δήμου. 

«Το 2019 θα διεκδικήσω
ξανά την ψήφο 

και την εμπιστοσύνη 
των Δημοτών»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος Σαρωνι-

κού ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και πάλι την

ψήφο των πολιτών το Μάιο του 2019, στις δημοτι-

κές εκλογές, αναφέροντας: «Όλα όσα έγιναν κι
όλα όσα σχεδιάζουμε θα είναι οι βάσεις της νέας

μας προγραμματικής συμφωνίας με τους πολίτες
του Δήμου Σαρωνικού. Σε λίγους μήνες, στο τέλος
αυτής της θητείας, θα βρίσκομαι ξανά μπροστά
σας, για να διεκδικήσω για μια ακόμη φορά την
ψήφο και την εμπιστοσύνη σας. Θα βρίσκομαι
μπροστά σας με συνείδηση καθαρή, γνωρίζοντας
ότι τίμησα τις υποσχέσεις που έδωσα.»

Παρόντες οι  Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής Γ. Βλά-

χος και Β. Οικονόμου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δή-

μαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, οι Δήμαρχοι

Αργυρούπολης- Ελληνικού Ι. Κωνσταντάτος και Λαυ-

ρεωτικής Δ. Λουκάς, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου Αττικής Ι. Σμέρος, πολλοί

εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, εκπρόσωποι της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων και των Φορέων

του Δήμου.   

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με το δήμαρχο
Γιώργο Σωφρόνη και η σύζυγός του. 
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«Ὀρθόν ἁλήθει᾽ἀεί»
(Σοφοκλής, 496-406, “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”, στίχ. 1195)

(= Η Αλήθεια είναι πάντοτε το ορθό πράγμα/ορθότητα).

ΣΧΟΛΙΟ: Η φράση ανήκει στον Άγγελο (αγγελιοφόρο) και

είναι από την Έξοδο (στ. 1155-1353) του δράματος της

“Αντιγόνης”, σκηνή Β’ (στ. 1183-1256), όπου συμμετέχουν

η Ευρυδίκη, ο Αγγελιοφόρος, και ο Χορός. Η “Αντιγόνη”

διδάσκεται εφέτος (2018-2019) στη Β’ τάξη Λυκείου από

τα μέσα Νοεμβρίου (15/11) μέχρι το τέλος του έτους επί

(2) ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές, σύμφωνα με τις οδη-

γίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και

Β΄ τάξεις Ημερησίου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019,

διδάσκονται την τραγωδία κατακερματισμένη κατά (3)

τρόπους με προεπιλεγμένους / προκαθορισμένους στί-

χους: 1) από το πρωτότυπο με παράλληλη χρήση μετάφρα-

σης 2) μόνο από μετάφραση και αναλυτικά και 3) μόνο από

μετάφραση αλλά συνοπτικά. Σημειωτέον ότι οι περισσό-

τεροι στίχοι ανήκουν στον 3ο τρόπο.

Τα παραπάνω σοφά, διδακτικά και επίκαιρα λόγια του Αγ-

γέλου θα διδαχτούν συνοπτικά, επειδή “ίσως” οι Άγγελοι

και οι Φύλακες στις τραγωδίες είναι γνήσιοι λαϊκοί τύποι,

φλύαροι και κουτοπόνηροι, δεν θεωρούνται αξιόπιστα

πρόσωπα και η μαρτυρία τους δε λαμβάνεται σοβαρά

υπόψιν. Μια τέτοια σπουδαία φράση θα περάσει απαρα-

τήρητη, γιατί λέει την αλήθεια και όπως όλοι γνωρίζετε

η αλήθεια είναι πικρή και οδυνηρή. Ζούμε στον πολιτι-

σμό του Πινόκιο και όχι του Σωκράτη.

Για τους Αρχαίους Προγόνους μας η Αλήθεια ήταν γνώ-

ρισμα ελεύθερων ανθρώπων, ενώ το Ψεύδος γνώρισμα

ανθρώπων με δουλικό φρόνημα, όπως αυτό διαφαίνεται

από τη βαρυσήμαντη φράση του Μεγάλου Νεοπυθαγό-

ρειου Φιλοσόφου από τα Τύανα της ρωμαϊκής επαρχίας

της Καππαδοκίας στην Ιωνία, του Απολλωνίου του Τυα-

νέως 15-100 μ.Χ. σε μια επιστολή του, 83, 1: 

«ψεύδεσθαι ἀνελεύθερον ἡ ἀλήθεια γενναῖον»

Η νεότερη ελληνική αντίληψη (16ος - 17ος αιών) θα συμφω-

νήσει με τον Απολλώνιο, όπως εκφράζεται σε μια παροιμιακή

φράση του «Ομήρου της λαϊκής φιλολογίας» κατά Κοραή, του

Βι(ν)τσέντζου Κορνάρου, Κρητικού ποιητή, (1553-1613) κορυ-

φαίου της  κρητικής λογοτεχνικής σχολής, την περίοδο της

Ενετοκρατίας ως την τουρκική άλωση το 1669.

«Όποιος τα ψέματα λαλεί, δίχως αντριά λογάται».
Στα ίδια βήματα βαδίζει και η ηθική διδασκαλία του Χρι-

στιανισμού. Όταν η αλήθεια βιώνεται και υπηρετείται

πιστά, θεωρείται η πιο μεγάλη λυτρωτική δύναμη: «Και
γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει
υμάς». (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, Η΄, 32).

Ο Αλμπέρ Καμύ είχε διαβάσει 

τους Αρχαίους Έλληνες Συγγραφείς!

Και ο Γαλλοαλγερινός Φιλόσοφος Λογοτέχνης και μάχι-

μος Δημοσιογράφος Αλμπέρ Καμύ, (1913-1960), ιδρυτής

του Theatre du Travail (1935), θεάτρου της εργασίας και

Νομπελίστας της Λογοτεχνίας (1957) θα διακηρύξει στο

έργο του η “Πτώση” (1956), εκδόσεις Ατραπός, 2014: 

«Η αγάπη για την αλήθεια με κάθε θυσία είναι ένα πάθος
που δεν αφήνει τίποτα απείραχτο και στο οποίο τίποτα
δεν αντιστέκεται».
«Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει χωρίς να
λέει ψέματα»
«Ο ρόλος του συγγραφέα είναι να αρνείται το ψεύδος
και να αντιστέκεται στην καταπίεση».
«Πολιτική και Δημοσιογραφία έχουν αξίες ασύμβατες
καθώς ο πολιτικός αποκρύπτει την αλήθεια, ενώ ο δη-
μοσιογράφος οφείλει να την ξεσκεπάσει, χαρακτηρίζον-
τας τον δημοσιογράφο “Ιστορικό του άμεσου”».

«ἄγροικός εἰμι τήν σκάφην σκάφην
λέγων»

(Λουκιανός, 120 - 180/192, «ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ» § 32)

(= είμαι άξεστος/ακαλλιέργητος/χοντροκομμένος και λέω

την σκάφη σκάφη).

ΣΧΟΛΙΟ: Στο διαλογικό του έργο «Ζευς τραγωδός», που

αποτελεί με τα άλλα δύο του έργα “Ζευς ελεγχόμενος”

και “Θεών εκκλησία” μια τριλογία, ο Λουκιανός ερευνά

κατά πόσον οι Μοίρες καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων,

εάν υπάρχουν ή όχι θεοί (θεία πρόνοια-σχέδιο του Θεού)

και εάν οι θεοί έχουν τη δύναμη που τους αποδίδουν οι

άνθρωποι. Η ανωτέρω φράση ανήκει στον Ηρακλή και την

απευθύνει στον πατέρα του Δία.

Σήμερα χρησιμοποιούμε τη φράση: «Λέω τα σύκα σύκα
και τη σκάφη σκάφη» υπονοώντας ότι ονομάζω τα πράγ-

ματα με το όνομά τους, με ειλικρινή και σαφή τρόπο,

χωρίς προσποιήσεις και υπεκφυγές, χωρίς να μασάω τα

λόγια μου.

Ο Δίας αποφάσισε να συγκαλέσει “Γενική Συνέλευση”

των θεών, όταν ο Ερμής τον πληροφόρησε πως την επό-

μενη ημέρα ο Επικούρειος Δάμις και ο Στωικός Τιμοκλής

θα συζητούσαν για το αν υπάρχουν ή όχι θεοί. Ο Δίας κα-

ταθορυβήθηκε, γιατί, αν επικρατούσε η δεύτερη άποψη,

υπήρχε κίνδυνος να σταματήσει η ανέγερση ναών και η

προσφορά θυσιών και αφιερωμάτων/ταμάτων.

Οι Επικούρειοι ταύτιζαν τους θεούς με τις φυσικές δυνά-

μεις και θεωρούσαν πως αποτελούνται και αυτοί από

“άτομα” ύλης, πως δεν επεμβαίνουν καθόλου στη ζωή των

ανθρώπων και επομένως οι άνθρωποι είναι περιττό να

προσεύχονται στους θεούς ή να ζητούν απ’ αυτούς να

τους εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους.

«ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ»

«ἀλλά τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἐστοχασμένος πρός τούς
ἔπειτα μᾶλλον σύγγραφε καί παρ᾽ἐκείνων ἀπαίτει τόν
μισθόν τῆς γραφῆς, ὡς λέγηται καί περί σοῦ· «ἐκείνος
μέντοι ἐλεύθερος ἀνήρ ἦν καί παρρησίας μεστός, οὐδέν
οὔτε κολακευτικόν οὔτε δουλοπρεπές, ἀλλ᾽ἀλήθεια ἐπί
πᾶσι.» τοῦτ᾽, εἰ σωφρονοίη της, ὑπέρ πάσας τάς νῦν
ἐλπίδας θεῖτο ἄν, οὕτως ὀλιγοχρονίους οὔσας». 

(Λουκιανός, 120-180/192, «ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ» § 61)

(= αλλά αποβλέποντας στην αιωνιότητα, γράφε περισσό-

τερο για τις επερχόμενες γενεές και από εκείνες να

προσδοκάς την αμοιβή του έργου σου, για να λένε και για

σένα· “εκείνος βέβαια ήταν ελεύθερος άνθρωπος και πλή-

ρης παρρησίας, και δεν έγραψε τίποτε το κολακευτικό

ούτε το δουλοπρεπές, αλλά σε όλα του διαλάμπει η αλή-

θεια.” Αυτό πρέπει κάθε σώφρων άνθρωπος να θεωρεί

προτιμότερο απ’ όλους τους επαίνους της εποχής του, οι

οποίοι διαρκούν τόσο λίγο»).

«χρή τοίνυν καί τήν ἱστορίαν οὕτω γράφεσθαι σύν τῷ
ἀληθεῖ μᾶλλον πρός τήν μέλλουσαν ἐλπίδα ἤπερ σύν
κολακείᾳ πρός τό ἡδύ τοῖς νῦν ἐπαινουμένοις».

(Λουκιανός, 120-180/192, «ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ» § 63)

(= και η Ιστορία λοιπόν έτσι πρέπει να γράφεται, μάλλον

με την αλήθεια, για να είναι αρεστή στους μεταγενέστε-

ρους, παρά με κολακεία, για να είναι ευχάριστη στους τω-

ρινούς / σύγχρονους επαινουμένους).

Η ΜΑΓΕΙΑ, Η ΤΕΡΨΗ ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ

ΤΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ἀτρέκεια, ἀτρεκηΐη, ἀτρεκίη ἤ ἀτρεκείη (ιωνικά) και

ἀτρεκότης -τος = πραγματικότητα, ακριβής/γυμνή αλή-

θεια, βεβαιότητα, ακρίβεια, δικαιοσύνη, ευθύτητα, εντιμό-

τητα, ειλικρίνεια· παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ ἀτρεκής,

ές = πραγματικός, αληθής, βέβαιος, ακριβής, ασφαλής,

ορθός, αυστηρός, δίκαιος, ευθύς. Υπάρχει και ρήμα ἀτρε-

κέω - ῶ = είμαι βέβαιος, βεβαιώνομαι, εξακριβώνω και

επίρρημα ἀτρεκέως = αληθώς, ακριβώς, πραγματικώς.

α) από το δέρκω = βλέπω, δερκής και με επίταση του α, ἀδερ-

κής = ο υπερβολικά βλεπόμενος και με μετάθεση του Ρ και

τροπή του Δ σε Τ, γίνεται ἀτρεκής, γιατί η αλήθεια/το αληθές

θηρεύεται με οξυδέρκεια και επισταμένη παρατήρηση.

β) από το τρέχω > τρεχής > ἀτρεχής > ἀτρεκής = αυτός

που δεν παραβλέπει/προσπερνά την αλήθεια ή αυτό που

κανείς συνετός/φρόνιμος δεν μπορεί να παραβλέψει, αψη-

φήσει, του διαφύγει.

γ) από το τρέω = δέδοικα / δέδια, τρέμω/φοβάμαι > τρεής

> ἀτρεής και με πλεονασμό του κ > ἀτρεκής, ο ευθαρσής

και εύτολμος γιατί λέει την αλήθεια και δεν τη φοβάται.

δ) από το τρέκω = τρέπω, ο μη μετατρεπόμενος, ο αμετά-

τρεπτος, αμετακίνητος, αμετάβλητος, σταθερός, επίμονος

και αναλλοίωτος.

«ἀλλ᾽ἄγε µοι τόδε εἰπέ καί ἀτρεκέως κατάλεξον»
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Κ,384-Κ, 405-Ω, 380 - Ω 656, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, α 169 -

α, 206 - α 224 - δ, 486 - θ, 572, λ, 140, 170, 370 457 - ο, 383 - π,

137 - ω, 256, 287)

(= έλα όμως μίλησέ μου και πες μου καθαρά ένα ένα) ή (= μόν’

έλα τώρα, δώσε απόκριση και πες μου την πάσα αλήθεια).

ΣΧΟΛΙΟ: Τυπική - Στερεότυπη φράση (φόρμουλα) επανα-

λαμβανόμενη πολλάκις στα έπη του Ομήρου για ενίσχυση

των λεγομένων από τα πρόσωπα, με πάσα ειλικρίνεια και

ακρίβεια, χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.

«ἀλλ᾽ἄρα καί τόν (Δία) Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύ-
νης ἀπάτησεν»                              (Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Τ, 96-97).

(= όμως και αυτόν (τον Δία) η Ήρα, παρ’ όλο που ήταν γυ-

ναίκα, τον ξεγέλασε με πονηριά).

«Ζεύς δ᾽οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν, ἀλλ᾽ὄμοσεν
μέγαν ὄρκον, ἔπειτα δέ πολλόν ἀάσθη»

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Τ, 112-113)

(= και ο Δίας δεν αντιλήφθηκε την πονηριά της Ήρας, μόνο

ορκίστηκε μεγάλο όρκο, όμως έπειτα πολύ την έπαθε).

Δολοφροσύνη: παράγεται από τη λέξη δόλος + φρονέω

-ῶ και σημαίνει η δολερή διάθεση ή γνώμη, δολιότητα,

απάτη, πανουργία, απατεωνιά, δολοπλοκία, ραδιουργία.

ΣΧΟΛΙΟ: Η ακαταμάχητη γοητεία και πονηρία της γυναι-

κός Ήρας κατάφερε να ξεγελάσει «τόν περ ἄριστον
ἀνδρῶν ἠδέ θεῶν φασ᾽ἔμμεναι» (= αυτόν που λένε πως

είναι ο πιο δυνατός και από τους ανθρώπους και από τους

θεούς), τον Δία. Μπροστά στα θέλγητρα της γυναίκας και

οι θεοί υποχωρούν. Παράδοση που ισχύει από καταβολής

κόσμου.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀτρεκείας

ἄρχεσθαι
&

Δολοφροσύνης
παύεσθαι
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Με μεγάλη επιτυχία παρά

τις δυσμενείς καιρικές συν-

θήκες, πραγματοποιήθηκαν

χθες Κυριακή, 30 Σεπτεμ-

βρίου 2018, στις 6:30 μ.μ., 

Την Κυριακή 30 Σεπτεμ-

βρίου πραγματοποιήθηκαν

τα Εγκαίνια της Έκθεσης

Αρχειακού Υλικού «Συλλο-

γικότητες» στο Συνεταιρι-

σμό Μαρκό.

Θέμα της Έκθεσης, είναι οι

Συλλογικές Ταυτότητες
στο Μαρκόπουλο και τη
Ραφήνα! Καθώς το εγγύ-

τερο και απώτατο ιστορικό

παρελθόν, είναι το πεδίο

μέσα από το οποίο αντλεί

στοιχεία ο προσδιορισμός

της ατομικής και της συλλο-

γικής οντότητας, το διακύ-

βευμα της Έκθεσης, αφορά

όλους μας.

Το παρελθόν ζωντανεύει

μέσα από τα Αρχεία και τα

αποτυπώματά του και κάθε

επισκέπτης, έχει μια μονα-

δική ευκαιρία για να ενδο-

σκοπήσει το παρόν, το

παρελθόν και το μέλλον

του!

Η θα διαρκέσει μέχρι και τις

14 Οκτωβρίου και αποτελεί

παράλληλη δράση της ΙΖ΄

Επιστημονικής Συνάντησης

Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στην τελετή λήξης, στις 14

Οκτωβρίου, οι Πολιτιστικοί

Σύλλογοι: Χορευτικός Λαο-

γραφικός Όμιλος Μαρκο-

πούλου Πόρτο Ράφτη

«ΜΥΡΡΙΝΟΥΣ», Λαογραφι-

κός Πολιτιστικός Όμιλος

Μαρκοπούλου Πόρτο

Ράφτη «ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛ-

ΛΩΝ»  και Λύκειο Ελληνί-

δων (παράρτημα Ραφήνας),

θα αναβιώσουν εκφάνσεις

του ιστορικού πολιτιστικού

παρελθόντος, μέσα από

τους Παραδοσιακούς Χο-

ρούς και το Παραδοσιακό

Τραγούδι!

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε

ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής, Πέτρος Φι-

λίππου, Στελέχη της

Δημοτικής Αρχής και εκ-

πρόσωποι φορέων.

Την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Υπατία πραγματοποίησε στην Πνευματική Εστία του

Δήμου 3Β,  ενδιαφέρουσα παρουσίαση του βιβλίου

"Ώρα Μηδέν", της Αιμιλίας Πλατή. 

Το βιβλίο αναφέρεται σε μια ιστορία για το δικαίωμα

των νέων ανθρώπων να ονειρεύονται χωρίς τα όρια

που βάζουν η οικογένεια, η τάξη στην οποία ανήκουν,

η κοινωνία και η πατρίδα. Μια ιστορία για την αληθινή

αγάπη, το έγκλημα, την τιμωρία και την κάθαρση που

τελικά έρχεται μόνο μέσα απο την προσφορά στον

συνάνθρωπο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συγ-

γραφέας στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.

Κυκλοφορεί απο τις Εκδόσεις Αύρα. 

Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν για το σχολείο

στις φυλακές Αυλώνα Αττικής.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

"Ώρα Μηδέν"

Οι «Συλλογικότητες» και το ιστορικό παρελθόν του Μαρκοπούλου 

ζωντανεύουν ξανά στον Συνεταιρισμό Μαρκό!
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   /   ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ημερομηνία :  12 -10  -2018       \     Αρ. Πρωτ. : 36674  
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ΒΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ    \ Κ.Α.:  30-7413.057
ΠΡΟΕΚ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :  58.909,10 € (χωρίς ΦΠΑ) 73.047,28 € (με ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

1.  Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16
(προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης.  /  Ιστοσελίδα : www.vvv.gov.gr 
Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
που έχει έδρα : Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα.
Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει
έδρα : Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη. 
Πληροφορίες Ανδρέας Δάγλας, τηλ.: 2132030420, e-mail : adaglas@vvv.gov.gr ,Fax: 2132030439.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΤΥΧΙΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 13 71322200-3 51.225,30 51.225,30 Β΄ και άνω
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 51.225,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.683,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 58.909,10
ΦΠΑ (24%) 14.138,18

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73.047,28

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS : GR3), Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών), στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ.
Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε
άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρ-
τάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε πε-
ρίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν
προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων
των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 13
(Υδραυλικές Μελέτες) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Β΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που

δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
β) οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
γ) οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ.
γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε δια-
φορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει εκτός του μελετητικού πτυχίου,  να διαθέτει εμπειρία  10ετή  από  την  κτήση  του  πτυχίου
και εν΄ ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008 και να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελμα-
τική ικανότητα.
Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται από την σύνταξη μίας (1) τουλάχιστον Οριστικής μελέτης
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων εντός αστικής περιοχής, η οποία εκτελέσθηκε με σύμβαση μελέτης του υποψήφιου  κατά
την τελευταία 2ετία προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και έχει εγκριθεί και παραληφθεί. Στη ανωτέρω
μελέτη πρέπει να περιλαμβάνεται μήκος αγωγών ομβρίων μεγαλύτερο του ενός (1,0) χιλιομέτρου, στα πλαίσια Σύμβασης
εκπόνησης μελέτης ή στα πλαίσια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ή Συμβούλου Διαχείρισης για
την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή κατασκευής.   Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει
να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη  της ένωσης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγ-
κατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μη-
τρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήμα-
τος Α ́ του ν. 4412/2016.
4. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικο-
νομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:
Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 40%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)
5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με ΚΑ 30-7413.057. 
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. Η συνολική προθεσμία
για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε εξι (6) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφω-
νητικού.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην
ιστοσελίδα http://www.vvv.gov.gr. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται από τις 16-10-2018 στα
γραφεία της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ.  166
72 Βάρη).
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα).
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προ-
σβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 406/11-10-2018 απόφαση  της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΙΟΡΩΨΖ-87Α)        

ΒΟΥΛΑ 12-10-18     \     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

«Πνοές Ανέμων»

Η πανελλαδική δράση «Περιβάλλον και Πολιτισμός», που

διοργανώνει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και

Επικοινωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

έχει στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού

πλούτου της χώρας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών

για την προστασία του. Κεντρικός άξονας είναι η προβολή

του δεσμού των τεσσάρων στοιχείων της φύσης με την αν-

θρώπινη σκέψη και δημιουργία διαχρονικά.

Με τη θεματική της φετινής εκστρατείας «Πνοές Ανέμων»
ολοκληρώνεται ο κύκλος της προβολής των τεσσάρων

στοιχείων της φύσης. από 18 έως 21 Οκτωβρίου 2018. 

Ο άνεμος, κοσμογονικό στοιχείο σύμφωνα με τους  αρχαί-

ους Έλληνες φιλοσόφους, έδωσε ώθηση στην εξέλιξη του

πολιτισμού, καθώς συνδέθηκε με την αρχιτεκτονική και την

πολεοδομία, το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, την καθημερινή

ζωή και τις τέχνες, τη λατρεία, τα ήθη, τα έθιμα και τις λαϊ-

κές παραδόσεις.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, συμμετέχον-

τας και εφέτος στον εορτασμό, διοργανώνει θεματικές ξε-

ναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στους

αρχαιολογικούς χώρους Σουνίου, Μερέντας, Ταυροπόλου

Αρτέμιδος, καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο και το μου-

σείο της Βραυρώνας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν

οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Βραυρώνας

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

09:30 – 11:00: Περιβαλλοντική Περιήγηση σε επιλεγμένες

διαδρομές στον Υγρότοπο Βραυρώνας από την Ελληνική Ορ-

νιθολογική Εταιρεία για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

11:00 – 12:00: «Το ταξίδι της Ιφιγένειας: νέα πνοή στην
ιστορία»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας από αρχαιολό-

γους της ΕΦΑ.Αν.Αττικής.

Θα παρουσιαστεί η σχέση του Ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμι-

δος με την Τρωική εκστρατεία, καθώς στον δήμο των Φιλαϊ-

δών, υπήρχε η παράδοση (σχολ. Αριστοφ., Λυσιστράτη 645)

πως ο Αγαμέμνονας με τους άλλους Έλληνες είχε αποπλεύ-

σει για την Τροία από τον όρμο της Βραυρώνας και όχι από

την Αυλίδα, ενώ για να σταματήσει η άπνοια και επιτέλους να

ξεκινήσει το ταξίδι των Αχαιών προς την Τροία έπρεπε να θυ-

σιαστεί η κόρη του Ιφιγένεια.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

10:00 – 11:30: Περιβαλλοντική Περιήγηση σε επιλεγμέ-

νες περιηγητικές διαδρομές στον Υγρότοπο Βραυρώ-

νας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για

οικογένειες.

11:30 – 13:00: Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και

το Μουσείο Βραυρώνας από αρχαιολόγους της

ΕΦΑ.Αν.Αττικής για οικογένειες. 
Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώ-

νας:  22990 27020, 22990 27340

ΕΦΑ Αν. Αττικής: τηλ. 210 3215515 (εσωτ.149, Κ. Πέτρου,),

efaanat@culture.gr

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ. 210 8227937, 210

8228704 (κ. Τρίγκου, εσωτ. 118), rtrigou@ornithologiki.gr

Αρχαιολογικός Χώρος της Ταυροπόλου Αρτέμιδος

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 

10:00-12:00: Αρθρωτή εκδήλωση που θα περιλαμβάνει:

1 . Ξενάγηση στο Ιερό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος με τίτλο: 

«ΑΥΛΙΔΑ – ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΩΡΑ – ΑΛΑΙ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ -

Ακολουθώντας την Ιφιγένεια»
Η άπνοια (α-πνέω) που προκάλεσε η οργή και ο θυμός της

θεάς ‘Άρτεμης για τον Αγαμέμνονα και κρατούσε τα πλοία

των Αχαιών δεμένα στο λιμάνι της Αυλίδας, έδεσε τη μοίρα

της Ιφιγένειας με τη θεά και σήμανε την αρχή του πολύπα-

θου ταξιδιού της κόρης.  

2. Επεξηγηματικός περίπατος στις αμμοθίνες

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

210 3213122 (εσωτ.149), 22990 27020 (εσωτ. 19)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής, esyrianou@culture.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Αρχαιολογικός Χώρος Μερέντας – Μνημεία αρχαίου

δήμου Μυρρινούντος.
(Εγκαταστάσεις του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών και του

Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στη Μερέντα Μαρκοπούλου

Μεσογαίας). 

11:00 – 13:00: Ξενάγηση με θέμα «Άνεμοι του βίου, από τη
γέννηση έως τον θάνατο – Πτυχές του δημόσιου και ιδιω-
τικού βίου στον αρχαίο δήμο Μυρρινούντος.  Μια διαδρομή
σε επιλεγμένα μνημεία ενός αρχαίου αγροτικού δήμου της
αττικής υπαίθρου».

Στόχος της ξενάγησης είναι να διερευνήσουμε τους “Ανέ-

μους του βίου” που πνέουν σε έναν αρχαίο αγροτικό δήμο

της αττικής υπαίθρου, τον δήμο του Μυρρινούντος. Μέσα

από μια ξενάγηση στα μνημεία του αρχαίου δήμου, στο

χώρο των εγκαταστάσεων του Νέου Ιππόδρομου Αθηνών

και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Με-

σογαίας, φωτίζονται πτυχές της καθημερινής ζωής των κα-

τοίκων του, από τη γέννηση έως τον θάνατο”.

Σημείο συνάντησης: Χώρος στάθμευσης μετά την πύλη του

Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών. Οι επισκέπτες θα πρέπει να φο-

ρούν καπέλα και να έχουν μαζί τους νερό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΕΦΑ Αν. Αττικής: 210 3213122 (εσωτ. 112, Χρ. Κατσαβού),

mkatsavou@culture.gr.

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας: 22990 27020, 22990,

27340 (Κ. Νικολάκη, εσωτ. 3).
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Γραπτή ερώτηση του  Κώστα Χρυ-

σόγονου για τις επιπτώσεις των

πολιτικών λιτότητας στην υγεία

και την ηλικιακή σύνθεση του πλη-

θυσμού 

Η οικονομική κρίση που πλήττει τα

τελευταία χρόνια την Ελλάδα,

έχει αλλάξει δραματικά τα δεδο-

μένα στη ζωή των κατοίκων της. Η

φτωχοποίηση μεγάλου μέρους

του πληθυσμού και η επιδείνωση

της κατάστασης των ευπαθών

ομάδων έχουν οδηγήσει στην εμ-

φάνιση σοβαρών προβλημάτων

στην υγεία των ανθρώπων, αλλά

και σε ανησυχητικές μεταβολές

της ηλικιακής σύνθεσης του πλη-

θυσμού, όπως αποδεικνύουν στοι-

χεία σύγχρονων επιστημονικών

ερευνών. Ο Έλληνας ευρωβουλευ-

τής σημείωσε στην ερώτηση του

ότι την περίοδο 2008-2014 οι συ-

νολικές δημόσιες δαπάνες για την

υγεία στην Ελλάδα μειώθηκαν πε-

ρίπου 30%. Υπολογίζεται μάλιστα

ότι το έτος 2015 η χρηματοδότηση

των νοσοκομείων ελαττώθηκε

κατά 50% σε σχέση με το 2009,

ενώ δεν ελήφθησαν τα απαραί-

τητα μέτρα για την προστασία του

Εθνικού Συστήματος Υγεία. 

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι από το

2010 ως το 2016 οι δείκτες θνησιμό-

τητας του γενικού πληθυσμού αυ-

ξήθηκαν ραγδαία κατά 17,8%, σε

μια χρονική πε-

ρίοδο που κατα-

γ ρ ά φ ε τ α ι

μείωση της θνη-

σιμότητας διε-

θνώς.

O Κ. Χρυσόγο-

νος ρωτά πως

αξιολογεί αυτά τα στοιχεία και

πώς σχεδιάζει να στηρίξει αποτε-

λεσματικά τον ευάλωτο, αλλά

τόσο κρίσιμο τομέα της υγείας

στην Ελλάδα.

Σοβαρές επιπτώσεις των πολιτών στην υγεία
Ερώτηση του  ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

«Σε τι κατάσταση βρίσκονται

τα σχολικά κτίρια;»
Ερώτηση του βουλευτή 

Γιώργου Μαυρωτά

Ο βουλευτής του “Ποταμιού” Γιώργος Μαυρωτάς

επανακατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγ-

γράφων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων δύο έτη μετά την αρχική κατάθεση

της ερώτησης (10/10/2016), καθώς ουδέποτε έλαβε

απάντηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου. Ο Γ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση για την κτιριο-

λογική κατάσταση των δημόσιων εκπαιδευτικών

δομών για τα σχολικά και ακαδημαϊκά έτη 2015-

2016, 2016-2017 και 2017-2018 σε συνέχεια της κα-

ταγραφής δεδομένων της κτιριακής υποδομής

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΥΠΠΕΘ

στις αρχές του 2016.

Αιτία για τη διαφορά μεταξύ δύο Δήμων της Λαυρεω-

τικής και της Ύδρας στάθηκε το αιολικό πάρκο που

έχει εγκατασταθεί στο νησί Αγ. Γεώργιος ή Σαν

Τζoρτζ.

Αφορμή και τις προσφυγές στα δικαστήρια στάθηκε η

απόδοση του ειδικού τέλους από τα αιολικό πάρκο, στο

Δήμο Λαυρεωτικής, ενώ το διεκδικεί ο Δήμος Ύδρας.

Συγκεκριμένα όπως μας ενημέρωσε αρμοδίως ο Δήμος

Λαυρεωτικής,  στις 20 Αυγούστου 2018 ο Δήμος Ύδρας

κατέθεσε αγωγή κατά  της Λειτουργού Αγοράς Ηλε-

κτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), επειδή απέδωσε

ήδη στον Δήμο Λαυρεωτικής το ειδικό τέλος από τη

λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη νησίδα «Άγ. Γεώρ-

γιος - Σαν Τζώρτζη ή Βέλβινα», που ανέρχεται στο

ποσόν των 393.954, 37 ευρώ για το χρονικό διάστημα

από 1/7/2016 έως 30/6/2017. 

Η απόδοση αυτή στον Δήμο Λαυρεωτικής, ως δι-
καιούχο, από τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη
νήσο «Άγ. Γεώργιος (Σαν Τζώρτζη) έγινε σύμφωνα με

την Κείμενη Νομοθεσία, ήτοι κατά την περ. iii της παρ.
Α.3 του άρθρ. 25 του ν. 3468/2006 κατ’ εξουσιοδότηση

της οποίας υπεγράφη η Κ.Υ.Α. των Υπουργών, Εσωτε-

ρικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής και του Υφυπουργού του ιδίου Υπουργείου

(Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23-12-2014, ΦΕΚ

3497/Β΄ 29-12-2014 και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου

3, που αναφέρει-και την οποία μνημονεύει το ΦΕΚ,

τεύχ. Δ΄, αρ. φύλλου 453/31-12-2015- ότι: 

«Η θέση των σταθμών Α.Π.Ε. [Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας] προσδιορίζεται από τα στοιχεία, που τηρεί η Ρυθμι-

στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως διοικητικά όρια των

Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια

που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδο-

μής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

www.inspire.okxe.gr. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων

χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Το-

πικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.». 

Επομένως με βάση:

α) τα χαρτογραφικά δεδομένα του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,

Ε.Υ.ΓΕ.Π – INSPIRE, στην Εθνική Πύλη Γεωχωρικών

Πληροφοριών, www.geodata.gov.gr, όπου η νήσος “Άγ.
Γεώργιος” εμφαίνεται εντός των διοικητικών ορίων του

Δήμου Λαυρεωτικής, 

β)τα απογραφικά όρια της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία απο-

γραφή του έτους 2011, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ αρ.

φύλλου  3465/28-12-2012 «Αποτελέσματα της Απογρα-
φής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μό-
νιμο Πληθυσμό της Χώρας» η “Η νήσος Άγ. Γεώργιος
(Σαν-Τζώρτζη) ή Βέλβινα” υπάγεται στα διοικητικά όρια

του Δήμου Λαυρεωτικής. ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ,

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚH ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΥ. 

Nα σημειωθεί ότι εκκρεμεί, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ, επί πλέον

η απόδοση στον Δήμο Λαυρεωτικής από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

του ποσού των 426.930, 85 ευρώ για το χρονικό διά-

στημα από 1/7/2017 έως 30/4/2018. Για τα παραπάνω η

αγωγή κατετέθη εκ μέρους του Δήμου Ύδρας, εκτός

της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., και κατά του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η νομιμότητα και το δίκαιο είναι υπέρ του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής

«Να προσέξει, όμως, καλά ο κ. Δήμαρχος της Ύδρας,
οι νομικοί του σύμβουλοι, όπως και οι λίγοι υποστηρι-
κτές τους από την από εδώ πλευρά -δυστυχώς υπάρ-
χουν πάντα και αυτοί- να μην προβαίνουν στο δημόσιο
λόγο τους σε χαρακτηρισμούς, που προσβάλουν τον
Δήμο Λαυρεωτικής και τους πολίτες του, που τον απαρ-
τίζουν.
Ο μέχρι τώρα αγώνας του Δήμου Λαυρεωτικής έχει
φέρει αποτελέσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται», τονίζει

ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

ADA: Ω8ΔΓΩΛΝ-1ΧΧ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  10-10-2018
Αρ. Πρωτ. :      14263

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙ-
ΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινή-
του στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 ,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 1η Νοεμβρίου
2018, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που

διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
για τη στέγαση του κτηρίου πολιτι-
στικών εκδηλώσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου.
(αναλυτική περιγραφή και λοιπά στοι-
χεία βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ πρωτ
14262/10-10-2018)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλών-
τας με απόδειξη αυτούς, των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πλη-
ροφορίες για τη δημοπρασία καθώς
και η αναλυτική διακήρυξη παρέχον-
ται από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Ο Δήμος Ύδρας διεκδικεί, τη νήσο Σαν Τζορτζ από το Δήμο Λαυρεωτικής 
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ΑΔΑ: 6ΟΑΨΩΛ6-ΗΩΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ. / Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ. Κ. Μωραΐτη
Τηλ. :  210 6625682 
Φαξ  : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί: 10-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 14852

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με
τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότη-
τας, υγιεινής, σάκων απορριμμάτων
2018» προϋπολογισμού 52.683,75€
χωρίς ΦΠΑ, του Δήμου Κρωπίας, του
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, των ΝΠΔΔ Α' Βάθ-

μια και Β' Βάθμια Σχολική Επιτροπή
και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ με κριτήριο ανά-
θεσης της σύμβασης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με τις
απαιτήσεις όπως αναλυτικά περιγρά-
φονται στα έγγραφα της σύμβασης,
με αρ. μελέτης ΟΥ/1/2018 καθώς και
στα παραρτήματά της I έως VI τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των όρων διακήρυξης.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στα τμήματα 1 έως 10
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
ΟΥ/1/2018 μελέτης. Οι ενδιαφερόμε-
νοι θα πρέπει να καταθέσουν προ-
σφορά είτε για το σύνολο των ειδών,
είτε για κάθε ένα από τα δέκα (10)
τμήματα αυτής, είτε για οποιοδή-
ποτε μεταξύ τους συνδυασμό. Εναλ-
λακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές. Η εν λόγω προμήθεια θα

χρηματοδοτηθεί 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.gr. Πλήρης διακήρυξη θα αναρ-
τηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
24η 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.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί στις 24/10/2018 λόγω
απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διε-
νεργηθεί στις 26/10/2018 ημέρα
Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση ή ειδο-
ποίηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 05/10/ 2018
Αρ. Πρωτ.  30467
A.M.: 08/2017
ΚΑ  :  15.7326.0010
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕ-
ΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπ : 1.670.000,00  € (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χρήση : ΚΑΕ : 9777.05.020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Παλλήνης,  διακηρύττει
την με ανοικτή ηλεκτρονική διαδι-
κασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» εκτιμώμενης
αξίας 1.346.774,20 €  πλέον
323.228,80 € ΦΠΑ 24% 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 
2. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα;
Υποβολής προσφορών 05/11/2018

ημέρα πέμπτη, ώρα 13,30 π.μ.  
3. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
, με προσφερόμενα επιμέρους πο-
σοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμο-
λογίου και του προϋπολογισμού ,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες
επί  τοις εκατό (%), σύμφωνα με το
άρθρο 95 & 2Α  του Ν.4412/2016 .  
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών , που πλη-
ρούν τα κριτήρια των άρθρων 21 και
22 της διακήρυξης και  δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας 2η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ και 1η ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου
76 του Ν.4412/2016. 
6. Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διά-
στημα 12 μηνών. 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της  Περιφέρεια Αττικής
(ΚΑΕ : 9777.05.020)  προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί. 
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό ορίζεται σε
26.940,00 € (2%  επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού), πρέπει να απευθύ-
νεται προς το Δήμο Παλλήνης, να
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-

ποσου γραμματίου του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι-
κής επιστολής αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, να είναι
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο και το
Ν.4412/2016, και να έχει ισχύ τουλά-
χιστον  δέκα (10) μηνών και τριάντα
α(30) ημερών από τη ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.  Στην περίπτωση ένω-
σης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών φο-
ρέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
9.  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα   στον
διαγωνισμό κατά την διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016 , για
διάστημα δέκα (10) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών . 
10. Το σώμα της διακήρυξης, τα
τεύχη και τα σχέδια της μελέτης
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr), στο ΚΗΜΗΔΗΣ και
στο ΕΣΗΔΗΣ , πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 210 66 04 723  Καλδής Πα-
ναγιώτης και ΦΑΞ  επικοινωνίας
210 66 12 965 .  
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ

Ελλείψει των ανωτέρω ειδικοτή-
των δύναται να προσληφθούν ΚΦΑ
άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε όλα τα ανωτέρω
προγράμματα.
Χρονική διάρκεια απασχόλησης:
οκτώ μήνες ( 8) από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης  με
ωριαία αποζημίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απο-
δεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι

άνεργοι και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων «Άθλησης
για Όλους» «Υπουργική απόφαση
ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/  ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/ 13385/1259/891
(ΦΕΚ 1774/ΤΒ/17-6-2016)». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της ανακοίνωσης και να
υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες 9.30-13.30 στη

Γραμματεία του Αθλητικού Οργανι-
σμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Βασ
Παύλου 108 & Φλέμινγκ Σπάτα και
Ανθέων 21 στην Αρτέμιδα, αρμόδιες
κα Λαβδού Κων.να και κα Παππά Πα-
ρασκευή, εντός δέκα ( 10 ) ημερών
από την  δημοσίευση της παρούσας
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   

ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΕ
Φαρμακοποιός: α) Πτυχίο ή δίπλωμα
Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότι-
μος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
& β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση εκδιδό-
μενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος του Φαρμακοποιού.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψή-
φιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδι-
κασία επιλογής, θα πρέπει να: i)
έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii)
έχουν την υγεία και τη φυσική καταλ-
ληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικό-
τητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλ-
ληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υπό τους περιορισμούς του άρ-
θρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρ-

χονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο,
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελ-
ληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπό-
θεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων,
κατά το γένος και τη συνείδηση, απο-
δεικνύεται με άλλους τρόπους
(ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους
χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται
η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την 14/10/2018 έως και την
24/10/2018.
(Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη
του δεκαημέρου συμπίπτει με ημέρα
αργίας, ήτοι 14/10/2018, η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται για την
24/10/2018) 
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοί-
νωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγ-
χρηματοδοτούμενη δράση “Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών”»]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα

(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης
(διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ.
19009 Ραφήνα) και γ) στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. 
4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α)
στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 19009
Ραφήνα) και γ) στο δημοτικό κατά-
στημα του Δήμου Παρέμβασης. Κα-
λούνται να την συμπληρώσουν και να
την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα
στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20,
Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300
(ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00), απευ-
θύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ.
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύθυνσης Οικο-
νομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμή-
ματος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός
Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 16/2018). Το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 16/2018 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

Δήμος Παρέμβασης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Ειδικότητες ΠΕ Φαρμακοποιός
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ραφήνας-Πικερμίου Κοινωνικό Φαρμακείο 1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ: 1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Αθήνα, 08/10/2018
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνο-
δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»
(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ:
1892 και Αρ. Πρωτ. 4860/ 22.11.2016
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής,
για την υποβολή προτάσεων στο Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική» 2014-2020, Άξονας Προτε-
ραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινω-
νικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφά-
λιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσι-
τίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρ-
μογής και Λειτουργίας Δομών Παρο-
χής Βασικών Αγαθών της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ),
η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4985/
09.06.2017 Απόφαση Ένταξης της Πρά-
ξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πι-
κερμίου» με κωδικό ΟΠΣ 5003501 στο
Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
4. Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυ-
νατή η κάλυψη της θέσης ΠΕ Φαρμα-
κοποιός στο πλαίσιο της
Ανακοίνωσης ΣΟΧ 7/2018 του Δι-
καιούχου Φορέα. 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτη-

μένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους
από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης έως τη λήξη του προγράμματος,
ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση
της Πράξης «Δομές Παροχής Βασι-
κών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου», στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  του
Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινω-
νικής Συνοχής» ο οποίος συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
απασχοληθεί ανά Δομή Παροχής Βα-
σικών Αγαθών στο Δήμο Παρέμβα-
σης και ανά ειδικότητα, ο εξής
αριθμός ατόμων με τα κάτωθι απαι-
τούμενα  προσόντα:

Ειδικότητα Αριθμός Χρον. διάρκεια
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.Αεροβικής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αεροβικής ,Γενικής Μυικής 1 Μέχρι
Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων 8 μήνες
για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αεροβικής, Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης, από την
YOGA, PILATES, ZYMBA ή υπογραφή
2. Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων 1 της
Αεροβικής, Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης,YOGA, PILATES, ZYMBA σύμβασης
3. Kολύμβησης για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κολύμβησης σε συνεργασία με 1
τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδης.
4. Ποδοσφαίρου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Ποδοσφαίρου σε Παιδικά τμήματα 1
με Εκμάθηση Βασικής Τεχνικής.
5. Μπάσκετ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων σε Παιδικά τμήματα με Εκμάθηση 2
Βασικής Τεχνικής και σε Εφηβικά για την Βελτίωση της Φυσικής κατάστασης.
6. Τένις για την υλοποίηση των Προγραμμάτων σε Παιδικά και Εφηβικά τμήματα με Εκμάθηση 1
Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων και Βελτίωση Τεχνικής και Φυσικής κατάστασης σε Εφήβους.
7. Ενόργανης για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενόργανης σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών ή 1
8. Ρυθμικής σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών και Ρυθμικής για την Υλοποίηση Προγραμμάτων 1
Ενόργανης ή Ρυθμικής σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η
ΑΡΤΕΜΙΣ”
Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ 
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να 

Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405
Fαx:      210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 11/10/2018
Αρ. Πρωτ.:1138

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει
την πρόσληψη προσωπικού με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, συνολι-
κού αριθμού εννέα (9) ατόμων για
την κάλυψη παροδικών αναγκών
χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών
με ωριαία αποζημίωση από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης,
για την διεξαγωγή των προγραμμά-
των «Άθληση για Όλους 2018-
2019»:

AΔΑ: 6Σ45ΩΛΝ-9Ξ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  10-10-2018
Αρ. Πρωτ. :   14260

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινή-
του στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 1η Νοεμβρίου
2018, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει την υπηρεσία
ύδρευσης στο Πόρτο Ράφτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρ-

κοπούλου. (αναλυτική περιγραφή και
λοιπά στοιχεία βλ. αναλυτική διακήρυξη
αρ πρωτ 14259/10-10-2018)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληρο-
φορίες για τη δημοπρασία καθώς και
η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται
από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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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.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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). 

Πληροφορίες καλέστε στο 2108943807.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

Κατάλογοι σε γλώσσα

Braille στην εστίαση

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-

λωτή επισημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μα-

ζικής εστίασης οφείλουν ήδη από τη δημοσίευση της

σχετικής ΥΑ/91354/17 του υπουργού Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70,

να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία

επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου. 

Θα πρέπει, για παράδειγμα, να υφίσταται στο χώρο του κα-

ταστήματος  τιμοκατάλογος στη γλώσσα Braille για  άτομα

με σημαντικά προβλήματα όρασης. Ήδη η ΓΓΕΚ έχει δώσει

εντολές για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

ΑΔΑ: ΨΒΗΙΩΛ6-ΨΙΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί, 9 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 14821

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:  Εκτίθεται σε προφο-
ρική φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία η εκποίηση κινητών
πραγμάτων (παλαιά σίδερα), τα
οποία βρίσκονται στο Δημοτικό
Στάδιο Γ. Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ  του
Δήμου Κρωπίας. 
Ειδικότερα θα εκποιηθούν κατ΄
εκτίμηση οι ακόλουθες ποσότητες:
Περίπου 45.000 Kg παλαιά σίδερα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την
29η του μηνός Οκτωβρίου έτους
2018, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρ-
ξης την 12ην μεσημβρινή και ώρα
λήξης την 13.00 στο Δημοτικό Κα-
τάστημα και στην αίθουσα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος),
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου.
Για να λάβει κάποιος ενδιαφερόμε-
νος μέρος στη δημοπρασία πρέπει
να προσκομίσει τα  δικαιολογητικά
που αναγράφονται στην με αριθμ.
270/02-10-2018 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου Κρω-
πίας, η οποία έχει αναρτηθεί στο
διαδίκτυο με ΑΔΑ:7ΧΦΕΩΛ6-Κ67.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης
βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου
Κρωπίας και είναι ανηρτημένοι και
στο διαδίκτυο, όπου μπορούν οι εν-
διαφερόμενοι να λάβουν γνώση.
Tην Τεχνική Υπηρεσία ως προς τα
πλεονεκτήματα και τη χωροταξική
κατανομή των προσφερομένων
ακινήτων, ούτως ώστε αυτά να βαθ-
μολογηθούν αναλόγως με συντε-
λεστή βαρύτητας 1 έως 100 μόρια
ανά γειτονιά.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939

Επανασύνδεση ρεύματος 

σε νοικοκυριά στο Δήμο 3Β
Με αφορμή τη νέα τροποποιητική Κοινή Υπουργική Από-

φαση (ΦΕΚ 4189/ΤΕΥΧΟΣ Β'/24-9-2018) που δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενημερώνουν τους κα-

τοίκους του Δήμου ότι συνεχίζεται η διαδικασία χορήγη-

σης του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης με

το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας σε κατοίκους του Δήμου

με χαμηλά εισοδήματα που αποσυνδέθηκαν μέχρι την 21η

Σεπτεμβρίου 2018 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολο-

γητικών θα γίνεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Ζεφύρου 2, Βούλα

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη: 11:00π.μ.-2:30μ.μ.

Τρίτη & Πέμπτη: 7:30π.μ.-12:30μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132019921

18PROC003834375 2018-10-12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 12-10-2018   
Αρ. Πρωτ. 14407

ΕΡΓΟ: «Σύμβουλος επικοινωνίας,
διαχείρισης έργου και συντονισμού
– υποστήριξη διαχωρισμένης συλ-
λογής και ανακύκλωσης ρεύματος
αποβλήτου», του εργου “Ιnvalor
101 – a network for joint valorization
of material flows in tourist areas” , η
οποία έχει εγκριθεί από το Πρό-
γραμμα Interreg V – B, Balkan
Mediterranean 2014-2020, στο
οποίο συμμετέχει ο Δήμος Μαρκό-
πουλου Μεσογαίας, ως εταίρος»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
67380,00€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατα-
κύρωσης την συμφερότερη προ-
σφορά  για την ανάδειξη μειοδότη
για την παροχή υπηρεσιών Συμβού-
λου διαχείρισης του έργου, συντο-
νισμού και υποστήριξης του Δήμου
Μαρκοπούλου, καθώς και η παροχή
υπηρεσιών δημοσιότητας και επι-
κοινωνίας για το έργο “Invalor 101
- A network for joint valorization of
material flows in tourist areas”, το
οποίο έχει εγκριθεί από το πρό-
γραμμα “Interreg V-B, Balkan

Mediterranean 2014-2020”, στον
τομέα του Περιβάλλοντος.  Τα κα-
θήκοντα του Αναδόχου αφορούν
στα πακέτα εργασίας του εν λόγω
έργου, στα οποία συμμετέχει ο
Δήμος Μαρκόπουλου ως εταίρος
και λεπτομερώς περιγράφονται
στην υπ αριθμ 11/2018 μελέτη. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία,
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.
4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευ-
τικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας την  30η Οκτω-
βρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 – 09:30 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης ελεύθερα από
την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου  δημοσίων συμ-
βάσεων ή εναλλακτικά από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 –
14:00 στο τηλ 22990-20155. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 12-10-2018   
Αρ. Πρωτ. 14415

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Ενδεικτικού προϋπολογισμού
45.948,18€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατα-
κύρωσης την οικονομικά χαμηλό-
τερη προσφορά  για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης
45.948,18€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 5/2018 θεωρη-
μένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπού-
λου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, Ν.3463/2006, Ν. 3852/ 2010, Ν.
4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευ-
τικές προς αυτά εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας την 26η ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 08:30 – 09:00 (πέρας κατά-
θεσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που
κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπο-
ρεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης ελεύθερα από
την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου  δημοσίων συμ-
βάσεων ή εναλλακτικά από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 –
14:00 στο τηλ 22990-20155.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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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

Για 10η χρονιά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με

Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διοργάνωσε το  Greece

Race  for  the Cure®, αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και

συμβολικό περίπατο 2 χιλιομέτρων ενάντια στον καρ-

κίνο του μαστού, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αθη-

ναίων.

Το επετειακό, 10ο Greece Race for the Cure® πραγμα-

τοποιήθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου με αφετηρία το

Ζάππειο. Δρομείς και περιπατητές σε δύο όμορφες δια-

δρομές στο κέντρο της Αθήνας και με διαφορετική  ώρα

εκκίνησης «χάραξαν   δρόμο»   ενάντια   στον   καρκίνο

του   μαστού.  

Η Κλινική ΡΕΑ, υποστηρικτής του Αγώνα ενάντια στον

Καρκίνο του Μαστού, συμμετείχε στη διοργάνωση με

ομάδα ιατρών, νοσηλευτών και το διοικητικό της προ-

σωπικό!

Η ομάδα της ΡΕΑ με το παιχνίδι «ThinkOutsidetheBox»

κέντρισε την προσοχή του κοινού και μετέδωσε το μήνυμα

πως ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού, παροτρύ-

νοντας τις γυναίκες που νοσούν, ή έχουν νοσήσει, αλλά

και το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, να σκέ-

φτονται και να μιλούν ελεύθερα για την πάθηση και τα συ-

ναισθήματά τους γύρω από αυτή.

Η Κλινική ΡΕΑ συμμετέχει, αλλά και διοργανώνει δράσεις

με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα της πρόληψης

στον καρκίνο του μαστού, συμβάλλοντας στην προσπά-

θεια διάδοσης του μηνύματος της έγκαιρης διάγνωσης. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκστρατείες ευαισθητοποί-

ησης και ενημέρωσης έχουν συντελέσει σημαντικά

στον συστηματικό διαγνωστικό έλεγχο, ολοένα περισ-

σότερων γυναικών, χάρη στον οποίο ο καρκίνος του μα-

στού ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο, όπου

αντιμετωπίζεται με πολύ θετική πρόγνωση για τις γυ-

ναίκες. 

Μέχρι χθες παράλειψη, από σήμερα πρόληψη!

Το Greece RacefortheCure® είναι ένας αγώνας- θεσμός, ο

2ος μεγαλύτερος αγώνας RacefortheCure® παγκοσμίως

και πραγματοποιείται με την έγκριση της Susan G. Komen®

και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων. 

“Άλμα Ζωής” 10η επετειακή διοργάνωση 

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Σημαντικά εργαλεία στην βελτίωση της ποιότητας ζωής

των ασθενών είναι η ιαματική λουτροθεραπεία και η τε-

χνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

«Έχεις πόνους στις αρθρώσεις, δυσκαμψία και νιώθεις

εξαντλημένος; Μην αργείς! Επικοινώνησε τώρα» είναι και

φέτος το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας που

εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου, τόνισαν οι ομι-

λητές κατά τη διάρκεια σχετικής Συνέντευξης Τύπου, που

πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευμα-

τικού Αγώνα. 

Η καμπάνια  όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Ελληνικής

Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), Αθανασία

Παππά, που συνεχίζεται για 2ο χρόνο, είναι μια πρωτοβου-

λία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα,

[EULAR (European League Against Rheumatism), υποστη-

ριζόμενη από όλα τα μέλη του δικτύου της EULAR, συμ-

περιλαμβανομένων των Οργανισμών Ασθενών (PARE),

των επιστημονικών εταιριών και των εταιρειών επαγγελ-

ματιών υγείας, με κοινό στόχο να τονιστεί η σημασία της

έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης στην φροντίδα και

τη θεραπεία.

Η έναρξη της θεραπείας, σύμφωνα με τον Βασίλειο Χατζη-

λουλούδη, Ρευματολόγο, αναπλ. Γεν. Γραμματέα του Ελ-

ληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας,  12 εβδομάδες μετά

την εμφάνιση των συμπτωμάτων, μπορεί να ελαχιστοποι-

ήσει περαιτέρω βλάβες  στις αρθρώσεις και να αυξήσει την

πιθανότητα ύφεσης.  Δυστυχώς, όμως, τα Ρευματικά Νο-

σήματα διαγιγνώσκονται καθυστερημένα ή δεν διαγιγνώ-

σκονται καθόλου. Εάν δεν ληφθεί η κατάλληλη θεραπεία,

οι καθημερινές δραστηριότητες θα επηρεαστούν – μει-

ώνοντας την ποιότητα ζωής και  αυτό θα έχει αντίκτυπο

στις σωματικές ικανότητες.

Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα επιπλέον εκατομμύριο

εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εργάζονται κάθε μέρα εάν

η διάγνωση και η λήψη θεραπείας ήταν ευρύτερα προσπε-

λάσιμες για τα άτομα με Ρευματικά Νοσήματα. 

Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν το σημαντικότερο πρό-

βλημα υγείας στον εργαζόμενο πληθυσμό (δηλαδή στα

άτομα 19-65 ετών) διότι είναι το συχνότερο αίτιο χρόνιου

προβλήματος υγείας, μακροχρόνιας σωματικής ανικανό-

τητας, απουσίας από την εργασία και ιατρικών επισκέ-

ψεων. Το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών

παθήσεων καθορίζεται από την συχνότητα στον γενικό

πληθυσμό και τις επιπτώσεις στους ίδιους τους ασθενείς,

στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην

εθνική οικονομία. Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από

την πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα του ΕΛΛΗΝΙΚΟY

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, που αναδεικνύει την ανα-

γκαιότητα της σωστής πληροφόρησης και της έγκαιρης

διάγνωσης των ρευματικών παθήσεων.    

Μία ακόμα σημαντική τροχοπέδη στην αποτελεσματική αν-

τιμετώπιση των Ρευματικών Νοσημάτων, είναι μέχρι και

σήμερα,  η περιστασιακή ενημέρωση και η ευαισθητοποί-

ηση του γενικού κοινού και των ασθενών για τα φάρμακα,

τα δικαιώματα των ασθενών και τη σχέση του πολίτη με

τον ιατρό και το σύστημα υγείας. 

Για το λόγο αυτό, τόνισε η πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.  ξε-

κίνησε το 2017 και συνεχίζει τη δράση «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με τη συνερ-

γασία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι  σε έρευνα που πραγματοποι-

ήθηκε μεταξύ των ατόμων που  παρακολούθησαν το «ΣΧΟ-

ΛΕΙΟ» στην ερώτηση «Τι γνωρίζετε για τις τρείς βαθμίδες

φροντίδας υγείας», το 40%  απάντησε ότι έχει ελάχιστη

γνώση το 29% «λίγη γνώση»  και μόνο το 2%  ότι γνωρίζει

πολύ καλά  για τις βαθμίδες φροντίδας υγείας ενώ  ποσο-

στό 8%  απάντησε πως δεν έχει καμία γνώση. 

Σε άλλη ερώτηση  σχετικά με το κατά πόσο αυτά που πε-

ριγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έχουν σχέση

με τη μέχρι τώρα εμπειρία τους με το γιατρό ή τις εργα-

στηριακές και απεικονιστικές  εξετάσεις, 8 στους 10 απήν-

τησαν ότι δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία που έχουν

οι ίδιοι βιώσει με τον γιατρό και τις εξετάσεις που έχουν

υποβληθεί.

Η  Λουτροθεραπεία, επεσήμανε ο Γεν. Γραμματέας Συνδέ-

σμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας & Μέλος της Επι-

τροπής  Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Υπουργείου Τουρισμού, Μάρκος Δανάς, όπως τεκμηριώνε-

ται από τις υγειονομικές εκθέσεις που έγιναν στα πλαίσια

της διαδικασίας αναγνώρισης των φυσικών πόρων ως ια-

ματικών, προσφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των

ρευματικών νοσημάτων. Σήμερα έχουμε πλέον, επίσημα

αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος, για κάθε μια από

τις ιαματικές πηγές της χώρας μας, θεραπευτικές ενδεί-

ξεις και αντενδείξεις, χημισμό, τρόπο χρήσης (Λουτροθε-

ραπεία, Ποσιθεραπεία, Εισπνοθεραπεία, Πηλοθεραπεία),

πράγμα το οποίο διευκολύνει τον κάθε ασθενή στην επι-

λογή της ιαματικής πηγής που θέλει να επισκεφθεί. Η δια-

δικασία αναγνώρισης αφορά 124 φυσικούς πόρους και από

αυτούς έχουν εκδοθεί 54 ΦΕΚ αναγνώρισης φυσικών

πόρων ως ιαματικών.

Επιγραμματικά, ρευματικές παθήσεις στην αντιμετώπιση

των οποίων συντελεί η λουτροθεραπεία είναι η Ρευματο-

ειδής Αρθρίτιδα, η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, η Ψωρια-

σική Αρθρίτιδα, ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, τα

περιοχικά και γενικευμένα επώδυνα σύνδρομα του μυο-

σκελετικού συστήματος (οσφυαλγία, αυχεναλγία, ινομυαλ-

γία κα), μεταβολικές οστικές παθήσεις (οστεοπόρωση) κ.α.

Το επίδομα λουτροθεραπείας που χορηγείται από τον

ΕΟΠΥΥ  δυστυχώς, ενώ  καλύπτει  τις ρευματικές παθή-

σεις, δεν καλύπτει   την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, και

τη Ψωριασική Αρθρίτιδα. Γίνεται προσπάθεια από τις πα-

ραπάνω οργανώσεις να συμπεριληφθούν και οι δύο αυτές

παθήσεις. 

Με δεδομένο δε, ό,τι οι λουτροπηγές λειτουργούν τόσο

κατά την εαρινή-θερινή για την οποία χορηγείται το ισχύον

επίδομα,  όσο και κατά την φθινοπωρινή χειμερινή πε-

ρίοδο, θα κρινόταν απαραίτητο για την πληρέστερη αντι-

μετώπιση και την οικονομική ανακούφιση των χρονίως

πασχόντων ρευματοπαθών, η χορήγηση επιδόματος και

για τη χειμερινή περίοδο, κατέληξε ο συνέχισε ο Μάρκος

Δανάς,  

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα του ια-

τρού για την βελτίωση της κλινικής εκτίμησης και παρακο-

λούθησης των ασθενών είναι η τεχνητή νοημοσύνη

(Artificial Intelligence), τόνισε ο Επιστημονικός Διευθυντής

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Φαρμάκων «Γαληνός»,

Αθανάσιος Κλέωντας, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως

σύμβουλος του επαγγελματία υγείας, δίνοντας λύση σε

ανθρώπινες «αδυναμίες», όπως το πεπερασμένο της μνή-

μης, με στόχο τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση

της φαρμακοθεραπείας. 

Η δημοφιλής «Γαληνός» προσφέρει λύσεις τεχνητής νοη-

μοσύνης οι οποίες εντοπίζουν αντενδείξεις και αλληλεπι-

δράσεις μεταξύ συγχορηγούμενων φαρμάκων αλλά και

τις αντενδείξεις χορηγούμενων φαρμάκων και συνοδών

νοσημάτων στον ίδιο ασθενή (συνοσηρότητα). Η αξιοποί-

ηση ανάλογων υπηρεσιών σε πολυσυστηματικές και πολυ-

παραγοντικές παθήσεις, όπως τα ρευματικά νοσήματα,

είναι επιτακτική προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια

των ασθενών και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πε-

ταλούδα», Μέμη Τσεκούρα, επεσήμανε ότι σύμφωνα με

την μεγαλύτερη πανελλαδική έρευνα για την οστεοπό-

ρωση και τη σκελετική υγεία,  το 23%  των Ελλήνων έχει

οστεοπόρωση, το 53% των πασχόντων από  οστεοπόρωση

ή οστεοπενία δεν λαμβάνει φάρμακα, 7 στις 10 γυναίκες

δεν προσλαμβάνουν το ασβέστιο που χρειάζονται, ενώ

όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνεται η πρόσληψη ασβεστίου.  

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι στην Αττική το 60% δεν  έχει

κάνει ποτέ εξέταση οστικής πυκνότητας,  το 46% όσων

έχουν ηλικία άνω των 55% δεν έχει κάνει ποτέ  μέτρηση

οστικής πυκνότητας,  το 26%  παρουσιάζει αστάθεια κατά

τη βάδιση ενώ το 66% δεν ασκείται ποτέ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο «Πετα-

λούδα»  σε 11.268 άτομα και είναι η μεγαλύτερη έρευνα

που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για τη σκελετική

υγεία και την οστεοπόρωση.

«Έχεις πόνους στις αρθρώσεις, δυσκαμψία και νιώθεις εξαντλημένος;

Μην αργείς! Επικοινώνησε τώρα»
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Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η

Πρεσβεία της Ιαπωνίας οργανώνουν την

έβδομη Επίδειξη Ιαπωνικών Πολεμικών Τε-

χνών, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Κλει-

στό Δημοτικό Γυμναστήριο Βούλας «Γ.

Γεννηματάς» την Κυριακή 21 Οκτωβρίου

στις 10.00.  

Η αθλητική εκδήλωση περιλαμβάνει επιδεί-

ξεις παραδοσιακών ιαπωνικών πολεμικών τε-

χνών Judo, Karate, Aikido, Kendo, Iaido, Jodo

και Jujutsu από Έλληνες αθλητές. Μετά τη

λήξη των επιδείξεων, όποιος επιθυμεί θα έχει

την ευκαιρία να λάβει μέρος σε ανοιχτό εισα-

γωγικό μάθημα που θα καθοδηγεί κάθε αθλη-

τική ομάδα. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να

γνωρίσουν από κοντά τις διάφορες ιαπωνικές

πολεμικές τέχνες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συμμετέχουν:
Ελληνική Ομοσπονδία Kendo Iaido Naginata, Ελληνική

Ομοσπονδία Karate,

Ελληνική Ομοσπονδία Judo, Ελληνική Ομοσπονδία

Aikido, Ελληνικός

Όμιλος Aikido, Ομοσπονδία Aikikai Ελλάδος, Ελληνική Φίλαθλος

Ερασιτεχνική Ομοσπονδία ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ

Επίδειξη Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών

H Ελλάδα και το ελληνικό Ζιου Ζιτσου ανέβηκαν στο

πρώτο σκαλί του διεθνούς Ju Jitsu στο 15ο Βαλκανικό

Πρωτάθλημα Open και JJIF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

U15 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21, 22

και 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Στο πρωτάθλημα  αυτό έλαβαν μέρος συνολικά 27

χώρες και η Ελλάδα κατέκτησε 59 Χρύσα και κατε-

τάγη στην 1η θέση (2η θέση η Ρωσία με 27 χρυσά και

3η θέση η Ρουμανία με 20).

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με

37 αθλητές και στο σύνολο κατέκτησε 7 Χρύσα,  10

Αργυρά και 10 Χάλκινα.

FightingSystem
Χρυσό μετάλλιο: Μάππας Δημήτρης, Γιαννακουδάκης

Λουκάς

Αργυρό μετάλλιο: Καστάνης Κων/νος, Κυρίδης

Αλέξανδρος, Μαυροϋδάκος Μάριος 

Χάλκινο μετάλλιο: Μαυρόγιαννης Στράτος, Σερπάνος

Θεοδόσης, Μυλωνάς Άγγελος, Μάλλη Αθηνά,

Καραχάλια Χριστίνα Τζανικιάν Αρά 

DuoSystem
Χρυσό μετάλλιο: Αδαμάκης Νικόλαος - Πίκη

Βρετούλα, Ζαντιώτης Θανάσης - Πίκης Ηλίας,

Κρομμύδα Χαρά - Πίκη Βρετούλα  

Αργυρό μετάλλιο: Καραχάλια Μαρίνα - Καραχάλια

Χριστίνα 

Χάλκινο μετάλλιο: Σερπάνος Θεοδόσης – Μπόικος

Σταμάτης, Ζαντιώτης Στέφανος – Γιαννακουδάκης

Λουκάς, Σερπάνος Θεοδόσης – Ναταλία Προκάκη 

Duo Show 
Χρυσό μετάλλιο

Ευαγγέλου Ευγενία – Μαθιουδάκης Μύρωνας 

Αργυρό μετάλλιο 

Ζαντιώτης Στέφανος – Γιαννακουδάκης Λουκάς

Κρομμύδα Βάλια – Καλπακίδου Νίκη 

Χάλκινο μετάλλιο

Γκινοσάτης Ερμής- Καλπακίδης Πάρης 

NE WAZA
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Ευαγγέλου Ευγενία 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Καλύβας Νίκος, Μάππας Δημήτρης, Μυλωνάς Άγγελος

Contact Jiu Jitsu
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Μαυροϋδάκος Μάριος 

Πολλά συγχαρήτηρια ανήκουν σ’ αυτούς τους αθλητές

αλλά και στους αθλητές που προβλήθηκαν σε θέσεις 4-7:

Μυλωνάς Κων/νος, Δεβλέτογλου Κυριακή, Δανιλης Σταμά-

της, Μπαλιούσης Βαγγέλης, Παπαιωαννου Φιλίππα, Χούμης

Κων/νος, Λάλουσης Νίκος, Μαυρόγιαννη Χριστίνα.

Ο “Λεύκαρος” εδώ και πολλά χρόνια αποδίδει “καρ-

πούς” με την αγάπη του ομοσπονδιακού προπονητή

και προέδρου του, Γιώργου Ζαντιώτη.

ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 

Με το μετάλλιο στο χέρι οι αθλήτριες Καραχάλια Μαρίνα
& Χριστίνα, Κρομύδα Χαρά και Βρετ. Πίκη.

Με υπερηφάνεια κρατούν την ελληνική σημαία οι αθλητές
Δημ. Μάππας και Άγγελος Μυλωνάς.
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE

Σε καθεστώς συνιδιοκτησίας η ΠΑΕ ΠΑΟ

Την είσοδο του Ταϊλανδού επιχειρηματία Παϊρότζ Πιεγκμ-

πονσάντ στο μετοχικό σχήμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

ανακοίνωσε ο νυν πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Αλα-

φούζος. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο νέος επεν-

δυτής, που εκπροσωπεί τον όμιλο PAN ASIA

INVESTMENTS LTD, αποκτά το 50% των μετοχών. Κάτι

που παραπέμπει σε καθεστώς συνιδιοκτησίας και όχι σε

πλήρη αγορά της ΠΑΕ, όπως ήθελε η φημολογία των τε-

λευταίων μηνών που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις. Για

τα νέα δεδομένα στην «πράσινη» ΠΑΕ η «Παναθηναϊκή

Συμμαχία» εξέδωσε ανακοίνωση, όπου γνωστοποιεί ότι

διατηρεί τις επιφυλάξεις της για την επόμενη μέρα θέτον-

τας συγκεκριμένα ερωτήματα.

Εισαγγελέας για Φορτούνη

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ζήτησε το video με την αν-

τίδραση του Κώστα Φορτούνη μετά το γκολ που σημεί-

ωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 6ης

αγωνιστικής στη Super League με την ΑΕΚ. Σημειώνεται

πως ο διεθνής παίκτης πανηγύρισε μπροστά σε εξέδρα

των οπαδών της ΑΕΚ βρίζοντας. Μάλιστα, το αξιοσημεί-

ωτο είναι πως η ενέργεια του παίκτη έγινε στο σημείο

που βρίσκεται η μαθητική εξέδρα της «Ενωσης». Ο ίδιος

για το περιστατικό ζήτησε συγνώμη μια ημέρα μετά τον

αγώνα. Ωστόσο η ΠΑΕ ΑΕΚ κατήγγειλε τον παίκτη στα

αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα

για ανάλογο περιστατικό είχε τιμωρηθεί με μια αγωνι-

στική ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Αλέξανδρος Πασχα-

λάκης, για προκλητική συμπεριφορά προς τους οπαδούς

του ΟΦΗ στον αγώνα πρωταθλήματος των δύο ομάδων.

Κίνδυνος τιμωρίας για την ΑΕΚ

Με τιμωρία κινδυνεύει η ΑΕΚ για τα επεισόδια μεταξύ οπα-

δών της και αστυνομικών δυνάμεων στον περιβάλλοντα

χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα

με τον Ολυμπιακό. Η «Ενωση» κλήθηκε σε απολογία από

την αρμόδια επιτροπή της Super League με βάση το άρθρο

15 παρ. 4. Το συγκεκριμένο επιφέρει ποινές που ξεκινούν

από πρόστιμο 50.000 - 250.000 ευρώ, τιμωρία έδρας (2 - 4

αγωνιστικές), μέχρι και αφαίρεση 3 βαθμών.

ΑΕΚ - ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡ. 75-79

Αρχικά «πέταγε», μετά έτρεχε

Πληρώνοντας το κακό 2ο μέρος, η ΑΕΚ ξεκίνησε άσχημα

τις υποχρεώσεις της στο φετινό FIBA Champions League,

γνωρίζοντας την ήττα 79-75 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ

στο ΟΑΚΑ για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η κάτο-

χος του τίτλου «Ενωση», μετά την ήττα στο Περιστέρι για

το πρωτάθλημα δεν έπεισε ούτε στην ευρωπαϊκή της πρε-

μιέρα, αφού εμφανίστηκε διπρόσωπη, με πολλά προβλή-

ματα στο παιχνίδι της και φανερή την έλλειψη χημείας

μεταξύ των παικτών.

Στο 1ο μέρος οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον απόλυτο

έλεγχο, εκμεταλλευόμενοι και τα πολλά προβλήματα των

αντιπάλων σε άμυνα και επίθεση. Με πρωταγωνιστή τον

Χάντερ κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (27, από τα οποία 9

επιθετικά) και βρέθηκαν μπροστά στο δεκάλεπτο (21-16),

ενώ στη 2η περίοδο, «πατώντας γκάζι», με μπροστάρη τον

Λαρεντζάκη και όπλο τα περιφερειακά σουτ, απέκτησαν

διαφορά ασφαλείας λίγο πριν την ανάπαυλα (42-29.)

Στην επανάληψη άλλαξαν τα πάντα. Η Χάποελ βελτιώθηκε

κατακόρυφα σε όλους τους τομείς, την ώρα που η ΑΕΚ, θυ-

μίζοντας τη 2η περίοδο του αγώνα στο Περιστέρι, έδειχνε

«πελαγωμένη», χωρίς συγκέντρωση και με απανωτά λάθη.

H καλή άμυνα τελικά και η ευστοχία στις βολές έδωσαν τη

νίκη στην ισραηλινή ομάδα.

ΑΕΚ: Γκρίφιν 10, Χάντερ 16, Ματσιούλις 1, Ράταν-Μέις 17,

Σάκοτα 13, Γιαννόπουλος 2, Καββαδάς 3, Λαρεντζάκης 11,

Ξανθόπουλος 2.

Χάποελ: Μπράουν 21, Μπάτλερ 8, Φελντέιν 9, Τζόνσον 10,

Οουενς 10, Μπλατ 9, Τσούμπρεβιτς 4, Ελιγιάχου 4, Οχα-

γιόν, Σταναταμάιρ 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

Πλώρη για μετάλλιο ο Καλπογιαννάκης

Πολύ κοντά στην κατάκτηση μεταλλίου στην ιστιοπλοΐα

των Ολυμπιακών Αγώνων Νεότητας, που διεξάγονται

στο Μπουένος Αϊρες, βρίσκεται ο Αλέξανδρος Καλπο-

γιαννάκης στα σκάφη της κατηγορίας TECHNO 293.

Μετά την ολοκλήρωση της 6ης ιστιοδρομίας, ο Ελληνας

ιστιοπλόος σε σύνολο 24 σκαφών βρίσκεται στην 1η

θέση της γενικής κατάταξης με 5 βαθμούς, έχοντας μά-

λιστα πάρει διαφορά από τους διώκτες του (2ος ο Ιταλός

Ν. Ρένα με 9 β. και 3ος ο Βρετανός Φ. Χόκινς με 15 β.).

Στη χτεσινή 4η ιστιοδρομία ο Καλπογιαννάκης τερμά-

τισε 13ος και αυτή την κούρσα την πέταξε ως χειρότερη.

Η 5η διεκόπη λόγω καιρικών συνθηκών και στην 6η κα-

τέλαβε την 1η θέση.

ΠΑΟ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 89-84

Με θετικό «βαθμό» στην πρεμιέρα

Με ένα ξέσπασμα στην 4η περίοδο, ο Παναθηναϊκός

άνοιξε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα

της νέας σεζόν, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με

89-84 στο ΟΑΚΑ για την 1η αγωνιστική. Αν και με - φυ-

σιολογικές για την περίοδο - διακυμάνσεις στην από-

δοσή της και παρότι «έπαιξε με τη φωτιά», η ελληνική

ομάδα βρήκε τις λύσεις για τρεις περιόδους - κατά τις

οποίες κυριάρχησε ο γρήγορος ρυθμός - από την επί-

θεση, και στην τελευταία περίοδο από την άμυνα. Πα-

ράλληλα, αντέδρασε όπως έπρεπε, όταν χρειάστηκε,

«κόβοντας» το ρυθμό των αντιπάλων.

Παναθηναϊκός: Τόμας 9, Λάνγκφορντ 13, Λασμέ 8, Πα-

παπέτρου 4, Παππάς 6, Γκιστ 5, Λεκαβίτσιους, Λοτζέσκι

20, Καλάθης 8, Θ. Αντετοκούνμπο 10, Μήτογλου 6.

Μακάμπι: Γουίλμπεκιν 24, Ο' Μπράιαντ 4, Καλοϊάρο 11,

Ρολ 15, Κέιν 7, Τάιους 5, Ντι Μπαρτολομέο 2, Μπλακ 14,

Ζούσμαν 2.

Αλλα αποτελέσματα: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπαρτσελόνα

95-75, Μπάγερν Μονάχου - Εφές 71-90.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

O Δήμαρχος Πάτρας 

καλεί τον Υπουργό Αθλητισμού 

για τις ελλείψεις σε γήπεδα

Το σημαντικό πρόβλημα που αφορά τις ελλείψεις στις

υποδομές ποδοσφαιρικών γηπέδων ήταν το αντικείμενο

επιστολής του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, προς

τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη. Οπως

αναφέρει ο δήμαρχος στην επιστολή του, οι ελλείψεις

που υπάρχουν προκαλούν σοβαρά εμπόδια τόσο στις

αγωνιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα τοπικά πρωτα-

θλήματα της ΕΠΣ Αχαΐας όσο και γενικότερα στο έργο

των ερασιτεχνικών σωματείων της περιοχής. Με την επι-

στολή του ο Κώστας Πελετίδης ζητάει άμεση συνάντηση

με τον υφυπουργό ενώ παράλληλα γνωστοποιεί και με-

ρικά εκ των πιο σημαντικών προβλημάτων που χρήζουν

άμεσης επίλυσης, όπως η ανακατασκευή του γηπέδου

Προσφυγικών, η αναβάθμιση του γηπέδου "Κάνιστρας"

κ.ά.

Η ΑΕΛ θύμα στην «αρένα» της

επιχειρηματικής δράσης

Οταν το 2008 η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη των

ΠΑΣΟΚ - ΛΑ.Ο.Σ. αλλά και την ανοχή του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ,

παραχωρούσε την «προίκα» των 143,5 στρεμμάτων και

την έκδοση άδειας για κατασκευή «γηπέδου - μαγαζιού»

στον τότε μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΛ, το ΚΚΕ έθετε στο

λαό της πόλης ένα καίριο ερώτημα: Γήπεδο από ποιον και
για ποιον;
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση που εξαρχής πήρε το

ΚΚΕ, ότι το γήπεδο δεν θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των

τμημάτων του Ερασιτέχνη, πόσο δε μάλλον τις λαϊκές

ανάγκες για άθληση, αλλά τα επιχειρηματικά συμφέροντα

που ανέλαβαν την εκμετάλλευσή του για 49 χρόνια. Γι'

αυτό απαιτούσε γήπεδο κρατικό, γήπεδο λαϊκή περιουσία,

όχι «μαγαζί» του εκάστοτε επιχειρηματία.

TENNIS – BRIEFING – BARBEQUE

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου προσκαλεί την

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 στις

εγκαταστάσεις του για παιχνίδι, ανταλλαγή ιδεών

και γνωριμίας!

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει Παρουσίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προπονητών.

Θα ακολουθήσει barbeque.




