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Τα Σκόπια πέτυχαν, με την υπερψήφιση της πρότα-

σης του Πρωθυπουργού τους, Ζάεφ, για αποδοχή

της Συνταγματικής αναθεώρησης, όπως αυτή ορίζε-

ται στη Συμφωνία των Πρεσπών, πέτυχαν περηφανή

νίκη, έναντι των Αθηνών!

Οργιο Εξωτερικής παρέμβασης

Με την εξασφάλιση των δύο τρίτων, που ορίζει το

Σύνταγμά τους, δηλαδή 80 βουλευτών, πέρασε η

πρόταση Ζάεφ. Το ότι του έλειπαν 7-8 βουλευτές

από την «κωλοτσέπη» - όπου συνηθίζεται να τοπο-

θετούνται οι βουλευτές στην δυτικού τύπου κοινο-

βουλευτική «Δημοκρατία» - μέχρι την τελευταία

στιγμή, ξεπεράστηκε όπως συνηθίζε-

ται με εσωτερικές και διεθνείς πιέ-

σεις, εκβιασμούς και συναλλαγές.

Από τις καταγγελίες που έγιναν από

το Γραμματέα του Αντιπολιτευόμε-

νου κόμματος Ιγκόρ Γιανούσεφ, φαί-

νεται ότι κάποιοι γλύτωσαν τις

ποινικές διώξεις και κάποιοι ίσως και

οι ίδιοι έγιναν αρκετά πλουσιότεροι,

με κατά κεφαλήν κόστος εξαγοράς,

όπως καταγγέλθηκε, 250 χιλιάδες έως 2 εκατομμύ-

ρια ευρώ! Όπλως συμπτωματικά, τρεις βουλευτές

που κρατούνταν στις φυλακές και δύο στον ανα-

κριτή αφέθηκαν ελεύθεροι την ημέρα της ψηφοφο-

ρίας. 

Όσον αφορά τον χρηματισμό, η όλη υπόθεση κό-

στισε 5 – 10 εκατομμύρια μόνο. Δεν γνωρίζω ποιος

πλήρωσε, ούτε με ενδιαφέρει στο παρόν. Αν δηλαδή

είναι ένας Σόρος, κάποιος διεθνής οργανισμός,

όπως το ΝΑΤΟ ή η Ε.Ε., ή κάποιο κράτος, από τα μυ-

στικά κονδύλια που διαθέτει για «ενισχύσεις» φίλων

και συμμάχων και εξαγορές συνειδήσεων. Σ’ αυτές

τις περιπτώσεις ισχύει το cherchez la fame (κυριο-

λεκτικά, αναζητήσατε τη γυναίκα, για τις αστυνομι-

κές υποθέσεις), δηλαδή εκείνος που οφελείται

γεωστρατηγικά και οικονομικά.

Τι πέτυχαν όμως οι Σκοπιανοί Νοτιοσλαύοι (όχι δα

και «Μακεδόνες»). Την πιθανότατη είσοδό τους στο

ΝΑΤΟ! – μεγάλο επίτευγμα το ζέψιμο στο ζυγό του

ΝΑΤΟ1. Kι εδώ οι Σκοπιανοί αποδεικνύονται και

αγνόμωνες προς τη Ρωσία,         Συνέχεια στη σελ. 2

«..ο πόλεμος έγινε η αιτία να συ-
νειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας·
ομαδικός πλέον και όχι προσωπι-
κός. Κατάλαβα τι σημαίνει να μά-
χεσαι ενταγμένος σε μία ομάδα,
που έχει ορισμένα ιδανικά».

Οδυσσέας Ελύτης21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαμαντοπούλειο
Γηροκομείο!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

που έσπευσε από τους πρώτους να τους αναγνωρίσει

ως “Μακεδονία”, πριν από 26 χρόνια - επί Γιέλτσιν...

Το δεύτερο, ν’ αρχίσει η ενταξιακή διαδικασία της

...”Μακεδονίας” στην Ευρωπαϊκή Ένωση (.Ε.Ε.). Άλλο

«μεγάλο» επίτευγμα κι αυτό! Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι

στην Ε.Ε. μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου την

έβαλε ο Μακεδόνας Κων/νος Καραμανλής. (Αυτό δεν

το λένε οι Νεοδημοκράτες του Κυριάκου).

Το τρίτο που πέτυχαν ήταν «παράπλευρο» επίτευγμα.

Πέτυχαν να πετάξουν την «καυτή  πατάτα» ή τη

«μπάλα» αν θέλετε, στη μικρή περιοχή της ελληνικής

κυβέρνησης. Μένει να δούμε αν ο Τσίπρας είναι καλός

τερματοφύλακας και καταβάλλοντας «υπεράνθρωπες»

προσπάθειες, εκτιναχθεί ως αίλουρος και πιάσει την

«μπάλα» ή την «καυτή πατάτα» και τσουρουφλιστεί!

Ή μήπως μπει κι αυτός στα δίχτυα, μαζί με τη μπάλα.

Χωρίς αλληγορίες, τώρα: Το πρόβλημα πλέον δεν είναι

στην περιοχή των ηγετών της Π.Γ.Δ.Μ. (Δεν υπήρξε

ποτέ στο παρελθόν – πρώην – τέτοιο κράτος, Γιουγ-

κοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά ως

«πρώην» ήταν ομόσπονδη περιοχή με το όνομα «Σο-

σιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ή ακόμα νω-

ρίτερα (προ του 1944), προτού δηλαδή κάνει ο Τίτο τις

εξυπνάδες του, «Βαρντάρσκα Μπανόβινα»).

Αυτή η νεόκοπη χώρα λοιπόν που κοροϊδεύει το λαό

της και τη διεθνή κοινότητα, εκ του πονηρού, κατάφερε

μ’ όλες τις παραπάνω μεθοδεύσεις, που καθιστούν

οποιαδήποτε Συμφωνία ΑΚΥΡΗ, για όποιον εκ των

συμβαλλομένων θέλει να την καταγγείλει - κατάφερε,

λέω να δειχθεί στην Διεθνή Κοινότητα ότι τηρεί τα συμ-

πεφωνημένα με ιδιαίτερο ζήλο. Κι έτσι, από κει που πε-

ρίμεναν τα «καλά παιδιά» της ελληνικής κυβέρνησης,

ότι η συμφωνία θα σκάλωνε στα Σκόπια και θα «ένιπταν

τας χείρας των»  κρατώντας αρραγή και αλώβητη την

κυβερνητική ενότητα μέχρι τις εκλογές, τώρα τα βρί-

σκει «μπαστούνι».

Το τελευταίο οχυρό υποχώρησης 

για τον Καμμένο

Τόσο ο Τσίπρας, που έχει εύκολους κάποιους πρόθυ-

μους ευρωπαϊστές του Ποταμιού, του σκοινιού και του

παλουκιού και «ελεύθερα πουλιά» και αδέσποτα, όσο

ο Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος έχει βάλει «κόκκινη γραμμή» στο

θέμα της ονοματοδοσίας, και μένει να δούμε αν θα την

τηρήσει ή θα την πατήσει.

Η έντιμη θέση και η στρατηγική υπεράσπισής της, είναι

να προειδοποιήσει ρητά τον Τσίπρα ότι θα ρίξει την κυ-

βέρνηση προτού φέρει τη συμφωνία των Πρεσπών

προς ψήφιση στη Βουλή.

Αν δεν το κάνει αυτό και απλά την καταψηφίσει «κατά

συνείδηση» όταν θα έλθει στη Βουλή, για την τιμή των
όπλων, η Συμφωνία θα περάσει με το «ΠΟΤΑΜΙ» και

τους άλλους και κάποιους «δικούς του», και ο Καμμέ-

νος (ο καημένος) θα έχει κοροϊδέψει τον εαυτό του,

τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τον ελληνικό Λαό.

Την κυβέρνηση δεν θα την ρήξη προς χάριν της Νέας

Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν δι-

καιούται «δια να ομιλεί», γιατί, μην ξεχνάμε, πως η

αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη, ως Υπουργός Εξω-

τερικών της Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή είχε δεχ-

θεί και προτείνει ονομασία των ΣΚΟΠΙΩΝ με παράγωγο

τη Μακεδονία και γεωγραφικό προσδιορισμό, που

έσπευσαν όλοι οι άσχετοι πολιτικά ή αδιάφοροι και

αναίσθητοι εθνικά, να την υιοθετήσουν. Μην το ξε-

χνάμε και παριστάνουν μερικοί – μερικοί τους Μακεδο-

νομάχους. Καιροσκόποι είναι! Εκτός και δηλώσουν

μετανιωμένοι, οπότε... συγχωρεμένοι!

Λάβαρο και γιγαντοαφίσα

έγγραφο του ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ

Αντί όλων αυτών όμως, και οι παρόντες και οι προηγού-

μενοι έπρεπε να είχαν κάνει λάβαρο και σημαία, τα

πραγματικά γεγονότα2 με την πρόσφατη και απώτερη

ιστορία (τα έχω πει σε ομιλία μου και τα έχω δημοσι-

εύσει το 2007). Μα το σπουδαιότερο έπρεπε να κάνουν

blow up2 (φωτογραφική μεγέθυνση) την εγκύκλιο του

state Department (υπουργείου Εξωτερικών) των ΗΠΑ,

του Υπουργού Εξωτερικών Stettinius που είχε σταλεί

στις αμερικανικές πρεσβείες στις 26/12/1944, σε αντί-

δραση της μετονομασίας από τον Τίτο της Βaρντάρσκα

Μπανόβινα, σε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδο-

νίας, με αριθμό πρωτοκόλου 868.014/26.12.1944 και τη

δημοσιεύουμε παραπλεύρως.

Βέβαια, σπεύδουμε να προλάβουμε εκείνους που θα

ισχυριστούν ότι στο διάβα του χρόνου, αλλάζουν τα

δεδομένα και επομένως και οι πολιτικές στοχεύσεις

των κρατών. Ναι, αλλά τότε μη μας μιλάνε για Συμφω-

νίες που πρέπει να τηρούνται, για pacta sunt servanta,

για προαιώνιες αγάπες και φιλίες, για ευρωπαϊκές και

Αμερικανικές «αξίες» και κουραφέξαλα!...

―――――――
1. Δηλαδή θα γίνουν βάση και στόχος για την πολιτική των ΗΠΑ,

περικύκλωσης της Ρωσίας στο ζωτικό της και ιστορικό της χώρο.

2. Blow up: Εκρήγνυμαι, αλλά και μεγεθύνω, από την ομώνυμη ται-

νία του Μικαλάντζελο Αντονιόνι που πήρε το 1ο βραβείο ως καλύ-

τερης ταινίας, στις Κάννες, το 1967.

Πρώτη νίκη για το Δήμο 3Β, στην υπό-
θεση ΜΕΕΚΒ Σελ. 6

Εκκίνηση για το ρέμα Κόρμπι Σελ. 6

Το Μαρκόπουλο θωρακίζεται από
πλημμυρικά φαινόμενα Σελ. 7

Η σύμβαση της Χαλέπας και η πριν τραγική

της πορεία γιάννης κορναράκης  Σελ. 8

Αρισταίος, ο άγνωστος γιος του
Απόλλωνα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

H Oυρουγουάη έχει άρωμα Ελλάδας
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Από το Λουκιανό, στο Γκαίτε, στο
Ντίσνεϋ και στη Σελήνη!
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Aνακυκλώνουμε γιατί μετράει”. Σχολι-

κός Μαραθώνιος στο Δήμο Κρωπίας Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

ΚΡΙΣΗ στην ΑΘΗΝΑ 

προκαλούν τα Σκόπια
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Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 

EdwardStettinius

Προς αντιπροσώπους των ΗΠΑ (Ουάσιγκτον, 26 Δε-

κεμβρίου 1944)

Ο Υπουργός προς συγκεκριμένους διπλωματικούς

και προξενικούς υπαλλήλους

Τα κατωτέρω είναι προς συμβουλή σας και γενική πληρο-

φόρηση και όχι υποχρεωτικά για οποιαδήποτε ενέργεια επι

του παρόντος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αντιληφθεί με μεγάλη ανη-

συχία αυξανόμενες προπαγανδιστικές φήμες και ημιεπί-

σημες δηλώσεις προς όφελος μιας αυτόνομης Μακεδονίας

προερχόμενες από τη Βουλγαρία, αλλά και από Γιουγκοσ-

λαβικές κομματικές και άλλες πηγές με την ένδειξη ότι ελ-

ληνικές περιοχές θα συμπεριλαμβάνονται στο

προβλεπόμενο κράτος.

Αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι η λέξη «Μακεδονικό Έθνος»,

«Μακεδονική Πατρίδα» ή «Εθνική Μακεδονική Συνείδηση»

είναι μία αδικαιολόγητη δημαγωγία η οποία δεν αντιπρο-

σωπεύει εθνική ή πολιτική πραγματικότητα και αποβλέπει

στην παρούσα αναβίωσή της σε έναν πιθανό μανδύα για

επιθετικές προθέσεις εναντίον της Ελλάδας.

Η εγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης αυτής είναι να αν-

τιταχθεί σε κάθε αντίπαλο του μακεδονικού ζητήματος που

σχετίζεται με την Ελλάδα. Το ελληνικό τμήμα της Μακε-

δονίας κατοικείται σε μεγάλο βαθμό από Έλληνες και ο ελ-

ληνικός λαός αντιτίθεται σχεδόν ομόφωνα στη δημιουργία

ενός «μακεδονικού κράτους». Οι ισχυρισμοί της σοβαρής

ελληνικής συμμετοχής σε οποιαδήποτε τέτοια αναστά-

τωση μπορούν να θεωρηθούν ψευδείς. Η κυβέρνηση αυτή

θα θεωρήσει υπεύθυνη οποιαδήποτε κυβέρνηση ή ομάδα

κυβερνήσεων που κηρύσσει ή ενθαρρύνει απειλητικές ή

επιθετικές πράξεις «μακεδονικών δυνάμεων» κατά της Ελ-

λάδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα εκτιμούσε κάθε πλη-

ροφορία σχετική με αυτό το θέμα, η οποία θα μπορούσε

να υποπέσει στην προσοχή σας.

Στετίνιους
Πηγή: Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Υπ. Εξ. Ηνωμένων Πολιτειών 
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Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, ο

Άκτιος και το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού, διοργάνωσαν για τέταρτη συνε-

χόμενη χρονιά, δημιουργικό παιχνίδι

παιδιών και ενηλίκων στη Μονάδα

Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδη-

γός» στη Βάρη.

Με σύνθημα «Παίζουμε Όλοι με
Όλους», και με το γενικό σύνθημα του

Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού «Έσο
Έτοιμος για Σένα και τους Γύρω σου»,
τα παιδιά έπαιξαν, διασκέδασαν, δημι-

ούργησαν και αλληλεπίδρασαν, στον

Άκτιο Οδηγό μαζί με τους ενοίκους της

Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

Με δημιουργικά και ευφάνταστα παι-

χνίδια, με συζήτηση και κατασκευές,

συμμετείχαμε όλοι μαζί, μικροί και με-

γάλοι, σε μια γιορτινή και χαρούμενη

ημέρα, ενώνοντας γενιές και δημιουρ-

γώντας γέφυρες επικοινωνίας. 

Ο Άκτιος μέσα από το Δυναμικό Μον-

τέλο Λειτουργίας που ακολουθεί, προ-

ωθεί τη διαγενεακή συνύπαρξη, τη συμ-

μετοχή και τη δημιουργική κινητοποί-

ηση των ανθρώπων με άνοια,

ενώνοντας παρελθόν, παρόν και μέλ-

λον. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα παιδιά

ομάδων του Σώματος Ελληνικού Οδη-

γισμού, ένοικοι μαζί με τους συγγενείς

τους, συνεργάτες, φίλοι του Άκτιου και

επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή. 

www.aktios.gr 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

«Παίζουμε Όλοι με Όλους»
Eνώνοντας γενιές και δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας

Ευχαριστούμε για τις χορηγίες τους: 

- Τα προϊόντα ζύμης Presto

- Την Ατομική Φροντίδα ΑΒΕΕ

- Τους: Σπύρο και Πόπη Κατσακιώρη για την

ευγενική τους χειρονομία με την αρωγή της

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

- Τον Χρήστο Ράικο από το κυλικείο του

Άκτιου Οδηγού.
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e- kt@toria
Ένα όμορφο καλοκαιρινό, απόγευμα, 5 φίλοι που παίζουν,

γελούν, τραγουδούν και χορεύουν... ονειρεύεται ο Πανα-

γιώτης, όμως τίποτα από όλα αυτά δε συμβαίνει στη συγ-

κεκριμένη παρέα. Η Κασσάνδρα έχει χαθεί στον αχανή

κυβερνοχώρο προσηλωμένη στην οθόνη του laptop της,

ενώ η Δανάη, η Αφροδίτη κι η Κωνσταντίνα ακολουθούν τα

βήματά της. Εν τω μεταξύ η αποθήκη έχει γεμίσει κούτες

και κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη! Κούτες με παιχνίδια,

αποκριάτικες στολές, χειροτεχνίες, μια παιδική ηλικία πα-

κεταρισμένη και ξεχασμένη στο πατάρι. Πώς καταντήσαμε

έτσι; Είναι αλήθεια λοιπόν; Βρισκόμαστε υπό καθεστώς e-

kt@torias; Και τώρα τι γίνεται;

Η ομάδα ΑντArtες παρουσιάζει την e-kt@toria. Μια παρά-

σταση προς τιμήν των selfies και των likes, των stories και

των follows, μια ιστορία για το παιδί που αφήσαμε πίσω

μας, αλλά που επιμένει να υπάρχει ακόμα. Μια παρά-
σταση που κλείνει με την παράκληση που ξεκινάει: Παρα-
καλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα!
Κείμενο: Αφροδίτη Φλώρου

Σκηνοθεσία: Αφροδίτη Φλώρου

Ώρα έναρξης: 21:15

Εισιτηρία: 10  € | 5 € - μειωμένο (ΟΑΕΔ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΣΤΡΑ-

ΤΙΩΤΙΚΟ). Ομαδικά εισιτήρια: 6986700020

Διάρκεια: 90 λεπτά

Τεχνοχώρος ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ Διογένους 1, Άγ. Δημήτριος.

Δίπλα στο μετρό Δάφνης. Έξοδος Στριγγάρη / Αγ. Δημητρίου.

Γενοκτονία
Η νέα παράσταση χορού του Παύλου Κουρτίδη, «ΓΕΝΟ-

ΚΤΟΝΙΑ», που θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου στο

Θέατρο ΠΚ, είναι ένας ύμνος για μία από τις πιο αμφιλε-

γόμενες πτυχές της Ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Μία εναλλακτική ματιά της τραγικής ιστορίας, μέσα από

την δυναμική της ανθρώπινης κίνησης. 

Ο σύγχρονος χορός για πρώτη φορά θα αναδείξει την αν-

θρώπινη πλευρά του δράματος. Βασισμένη σε πραγματικά

ιστορικά ντοκουμέντα του Πόντου η «Γενοκτονία» έρχε-

ται να πει μία σκληρή αλήθεια μέσα από τα σώματα των

ζώντων για όλες τις Γενοκτονίες σε όλα τα μήκη και

πλάτη της γης. Ένας ύμνος των απογόνων όσων βασανί-

στηκαν και όσων επέζησαν της πιο βάρβαρης απόπειρας

εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού. 

Η «Γενοκτονία», είναι μια παράσταση χορού, μέσα από τη

ματιά του σημερινού Έλληνα, η οποία θα προκαλέσει, θα

προβληματίσει και θα ζωντανέψει πρόσφατες μνήμες.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, για να

τιμήσει τη μεγάλη εθνική επέτειο και την

προσφορά γνωστών και άγνωστων συναν-

θρώπων μας στην προστασία των αρχαι-

οτήτων κατά τη διάρκεια του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου, προσκαλεί το

κοινό σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα

εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Ειδικότερα:

Σάββατο 27 Οκτωβρίου

«Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα» 
Η συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση θα δια-

βάσει αποσπάσματα από το βιβλίο της

«Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα» στο Καφέ του

Μουσείου. Θα ακολουθήσει περιήγηση

στους εκθεσιακούς χώρους, για να «ακού-

σουμε» τις μυστικές φωνές των αγαλμάτων

και τις μνήμες τους από την περίοδο του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου. 

΄Ωρα: 11:00-12:10, για παιδιά 9-12 ετών

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

θα ανασύρει μουσικές μνήμες στο προ-

αύλιο του Εθν.Α.Μουσείου.  ΄Ωρα:

12:00-12:30

«Βάλε φωτιά: το χρονικό της απόκρυ-
ψης των αρχαιοτήτων»
Η ιστορία της απόκρυψης των αρχαιοτήτων

μέσα από μια διαδραστική περιήγηση για

μικρούς και μεγάλους στους χώρους που

πραγματοποιήθηκε. Πρόσωπα και γεγονότα

θα ξετυλιχθούν με όχημα την αφήγηση και

τη δραματοποίηση των στιγμών που το

σύνθημα «Βάλε φωτιά» ακουγόταν στο

μουσείο.

΄Ωρα: 12:30-13:40, για παιδιά από 9-

13 ετών και έναν ενήλικο συνοδό.

Απαραίτητη η ενεργητική συμμετοχή

μικρών και μεγάλων! 

Κυριακή 28 Οκτωβρίου

«Στη γειτονιά του Μουσείου μιας
άλλης εποχής»

Ένας ιστορικός περίπατος στη νεώτερη

αρχιτεκτονική της γειτονιάς του Μου-

σείου από τον Καθηγητή της Σχολής

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Παναγιώτη Τουρνικιώτη. 

΄Ωρα: 11:00-13:00

Σε όλες τις εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής στο 2132144800

«Μια άγνωστη γερμανική ανασκαφή
στα χρόνια της Κατοχής»
Στο πλαίσιο της δράσης «Το Αθέατο Μου-

σείο» παρουσιάζεται στην Αίθουσα του

Βωμού έκθεση αρχαιοτήτων και αρχείων

μιας άγνωστης γερμανικής ανασκαφής στη

Θεσσαλία, στα χρόνια της Κατοχής. Πρό-

κειται για την αρχαιολογική έρευνα του

Hans Reinerth, Γερμανού αρχαιολόγου και

αξιωματικού των ειδικών δυνάμεων Rosen-

berg, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του

1941, στη νεολιθική μαγούλα Βισβίκη

κοντά στο Βελεστίνο. Τα ευρήματα και το

αρχείο της ανασκαφής, που επέστρεψαν

από τη Γερμανία τμηματικά το 1951 και το

2014, φυλάσσονται εξ ολοκλήρου στο

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και εκτίθεν-

ται για πρώτη φορά.

΄Ωρα: 15:00-15:30, παρουσίαση του νέου

εκθέματος.

Δήλωση συμμετοχής στις Πληροφορίες
του Μουσείου κατά την προσέλευση. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Μνήμες αντίστασης στο Μουσείο: η
ιστορία της απόκρυψης των αρχαι-
οτήτων»
Θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους

του Μουσείου στους χώρους που έγινε η

απόκρυψη των αρχαιοτήτων από τον Νοέμ-

βριο του 1940 έως τον Απρίλιο του 1941,

με φόντο φωτογραφίες-ντοκουμέντα από

τους εκθεσιακούς χώρους πριν τον πόλεμο

και κατά τη διάρκεια της κατάχωσης, δίπλα

στις αρχαιότητες που εικονίζονται.

Έναρξη περιηγήσεων: 15:30 και επα-

νάληψη κάθε μισή ώρα. 

Τελευταία περιήγηση στις 18:00.

Δήλωση συμμετοχής στις Πληροφορίες
του Μουσείου κατά την προσέλευση. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εορταστική συναυλία με έργα Σούμ-

περτ και αναφορά στη Σοφία Βέμπο. 

Μαγδαληνή Τζαβέλλα: Μεσόφωνος

Αναστασία Μηλιώρη: Βιολί

Ολυμπία Παπαπαναγιώτου: Πιάνο 

Ωρα: 18:30-19:15

Η είσοδος στο Μουσείο την Κυ-

ριακή 28 Οκτωβρίου είναι ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΗ για όλους τους επισκέπτες,

ενώ το Σάββατο μόνο για τους συμ-

μετέχοντες στις εκπαιδευτικές δρά-

σεις. 

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4800

Ώρες λειτουργίας (έως 31/10): Δευτέρα

13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00

Email: eam@culture.gr

www.namuseum.gr

Μνήμες 1944 στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, επισκέ-

φθηκα την η πρώτη ατομική έκθεση

και παρουσίαση του "ΦΕΥ - ΕΔΩ" του

Αριστομένη Θεοδωρόπουλου. Μια

νέα φυσιογνωμία που θα συζητηθεί

πολύ τα επόμενα χρόνια, στη γκαλερί

FOTAGOGOI, 4 Λεοννάτου στην

Αθήνα.  

Δυναμικές φόρμες λουσμενες στο

χρώμα σε αντιστοιξη με τις κρυμμένες

αλλά τέλεια σχεδιασμένες φυσιογνω-

μίες που δηλώνουν τον παρελθόντα

χρόνο αλλά και την ίδια την διαχρο-

νική ανθρώπινη ύπαρξη. 

Η δουλειά αυτή στηρίζεται στον

χρόνο, την ανάμνηση, το μέλλον αλλά

η κραυγή του καλλιτέχνη είναι στον

ενεστώτα χρόνο, ΦΕΥ ΕΔΩ. 

Άψογη τεχνική με μουσική και ηχητική

επένδυση, μια εικαστική παρουσίαση,

που ο θεατής την εισπράτει με την

όραση και την ακοή του μετουσιώνον-

τας την σε συναίσθημα και μνήμες.

Ο Αριστομένης μιλά ταυτόχρονα με

πολλές μούσες που απελευθερώνουν

δυναμικά την έκφραση του.

Μαρία Ματάλα 

Εικαστικός - Κριτικός Τέχνης 

ΦΕΥ ΕΔΩ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Όψη της αίθουσας 13 κατά την κατάχωση των αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1940-41
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«Μπανταουΐ, ένα παιδί από την έρημο»

Οι εκδόσεις Καλέντη παρουσιάζουν το βιβλίο: «Μπαντα-
ουΐ, ένα παιδί από την έρημο» του Μοχέντ Αλτράντ, την

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, ώρα 19.00 στο Μητροπολιτικό

Κολλέγιο (Σώρου 74) στο Campus Αμαρουσίου.

Ο Μοχέντ Αλτράντ ήταν ένα παιδί ταπεινής καταγωγής
που μέσα από μεγάλες δυσκολίες και σκληρό αγώνα κα-
τάφερε να φτάσει τόσο ψηλά και να γίνει ξακουστός σε
όλοκληρο τον κόσμο και πολυεκατομμυριούχος.

Έκθεση Μικρογλυπτικής 

Με μεγάλη προσέλευση επισκεπτών συνεχίζεται η

Έκθεση Μικρογλυπτικής του  Επιμελητηρίου  Εικα-

στικών Τεχνών Ελλάδος / ΕΕΤΕ στο Βυζαντινό και

Χριστιανικό Μουσείου (στον αύλειο χώρο του Με-

γάρου της Δουκίσσης) Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

(Μετρό Ευαγγελισμός).

Η έκθεση έχει ελεύθερο θέμα συνεχίζεται μέχρι τις

12 Νοεμβρίου 2018

Ώρες λειτουργίας: έως 31 Οκτωβρίου : από Τρίτη

έως Κυριακή 08.00 -20.00, 

Δευτέρα 12:00-20:00

Από 1η έως 12 Νοέμβρη: 08.30 -15.30, Δευτέρα

κλειστά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δημοπρασία έργων για τους
πυρόπληκτους

Τριήμερη δημοπρασία διοργανώνει η ΚAPOPOULOS AUC-

TION HOUSE στις 2, 3 & 4 Νοεμβρίου στο Μainstore

Kapopoulos Fine Arts, όπου θα δημοπρατηθεί το έργο του

καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Βαλαή σε συνεργασία με τον tat-

too artist “Sake”, αξίας 30.000-40.000€, το οποίο προσέφε-

ραν αφιλοκερδώς για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στο

Μάτι, Αττικής. Το τελικό ποσό πώλησης θα διατεθεί στον ει-

δικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Υπουρ-

γείο Οικονομικών για την αρωγή των πληγέντων.

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει την Παρασκευή 2 Νοεμ-

βρίου στις 22:30 και θα ξεκινήσει με ελεύθερη προσφορά.

Δέχονται γραπτές προσφορές στο info@kapopoulosart.gr και

τηλεφωνικές στο 210 8971 922.

Αφιέρωμα στον
Μάνο Ελευθερίου

Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου,

Χρήστος Θηβαίος, Μάρθα Φριντζήλα

26, 27, 29 Οκτωβρίου 2018

Το Μέγαρο Μουσικής τιμά τον Μάνο Ελευθερίου, με

ένα μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή, στιχουργό

και πεζογράφο. Ο Γιώργος Νταλάρας, αγαπημένος

φίλος του Μάνου Ελευθερίου, μαζί με την Ελένη Τσαλι-

γοπούλου, τον Χρήστο Θηβαίο και τη Μάρθα Φριντζήλα

ερμηνεύουν τα ωραιότερα τραγούδια του σε μουσική

μεγάλων ελλήνων συνθετών. Στο Α΄μέρος του προ-

γράμματος παρουσιάζεται σε πρώτη θεατροποιημένη

εκτέλεση ο Νοητός λύκος, ένα έργο για τραγουδιστές,

ηθοποιούς και ορχηστρικό σύνολο, βασισμένο στο ομώ-

νυμο ποιητικό κείμενο του Μάνου Ελευθερίου. 

"Το τελευταίο θρανίο", 
έκθεση της Βάσως Πουρίδου

στο χώρο τέχνης ΠΕΣ Πολύτροπον, 

υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.  

Εκδηλώσεις με την “Υπατία”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προσκαλεί,

την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, Ωρα 7:00 μμ. (Μικράς

Ασίας 3, Βούλα) στην  Ομιλία: «Ορθόδοξη λειτουργική
τέχνη.  Η διαχρονική έκταση μιας αξεπέραστης ποιότη-
τας». Ομιλητής ο Μιχαήλ Αγγελάκης, Ζωγράφος, Αγιογρά-

φος, Συγγραφέας    

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, Ωρα 7 μμ. καλεί σε ομι-

λία με τίτλο:  «Ο Αλμπέρ Καμύ και η Ελλάδα». Ομιλήτρια:

Μαρία Ματάλα, Δρ. Γαλλικής και Ελληνικής Συγκριτικής Φι-

λολογίας, Εικαστικός, Κριτικός Τέχνης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μονοήμερη Εκδρομή στην

Κυνουρία με την “Ευρυάλη”

Ο Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας, οργανώνει μονοή-

μερη εκδρομή στην Κυνουρία (Αγ. Πέτρο, Παναγία

Μαλεβή, Ανω Δολιανά), το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου.

Αναχώριση από την διασταύρωση των οδών Παπά-

γου και Ιριδος (δίπλα από Στεργίου) Βούλα, ώρα 7πμ. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

ΠΡΕΜΙΕΡΑ για το ανακαινισμένο 

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Πρεμιέρα με νέα αισθητική στο ανακαινισμένο Δημοτικό Κι-

νηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», εξασφάλισε η Κοι-

νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.)!  

Eίναι η καλύτερη έναρξη για τη φετινή χειμερινή σεζόν

2018-2019, με προβολή της βιογραφικής ταινίας «Ο Πρώ-

τος Άνθρωπος» και της απολαυστικής ταινίας κινουμένων

σχεδίων «Ο Μικροπόδαρος» (μεταγλωτ.), από την Πέμπτη

25, έως και την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018.

O ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (First Man)

Ώρες προβολών: 9.00 μ.μ. 
Το φιλμ ακολουθεί την πορεία του αστροναύτη Νιλ Άρμ-
στρονγκ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη Σελήνη, στις
20 Ιουλίου του 1969. Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, βασίζε-
ται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζέιμς Χάνσεν, «First Man: A Life
of Neil A. Armstrong». Τη σεναριακή διασκευή για τη μεγάλη
οθόνη έχει κάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του
«Spotlight», Τζος Σίνγκερ. 
Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Νταμιέν Σαζέλ στις ιστορίες

του, είναι το προσωπικό κόστος στον άνθρωπο, κατά την επίτευξη

ενός στόχου και αν τελικά αυτή η θυσία αξίζει το τίμημα. 

Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (Smallfoot) (μεταγλωτ.)

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ.

Η ταινία animation «Ο Μικροπόδαρος» είναι μια ταινία για

όλη την οικογένεια, με πρωτότυπη μουσική που θα κερδίσει

μικρούς και μεγάλους. 

«Μικρός Κοπέρνικος»
Tηλεπισκόπηση με δορυφόρους στα 

οικοσυστήματα της Ανατολικής Αττικής

To 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) πλαισιώνει και

συμμετέχει τη φετινή σχολική χρονιά στο καινοτόμο πρό-

γραμμα "ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ" που διοργανώνεται από

την Διαστημική Μαθητική Ομάδα της Καλαμάτας, την

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ S.T.E.M.

Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που είναι

ανοικτή προς το ευρύτερο μαθητικό και διδακτικό κοινό

της περιοχής μας.

Το Σάββατο στις 03 Νοεμβρίου 2018 στις 5:30 μμ στην

παρουσίαση του προγράμματος στις αίθουσες του 3ου

Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας).

Δήλωση συμμετοχής στην ενημερωτική συνάντηση στις

3/11/2018: https://goo.gl/forms/9PoMNOMXR76qJl0E3

Πληροφορίες στο:  https://copernicusgreece.s3.eu-west-

3.amazonaws.com/deltiou_typou_3ek_rafinas.pdf

28η Οκτωβρίου 2018

Η Ελλάδα γιορτάζει, οι Δήμοι γιορτάζουν

Με ανακοινώσεις τους οι Δήμοι παρουσιάζουν το πρό-

γραμμα της ημέρας, Κυριακή 28 Οκτωβρίου, ξεκινώντας

από τον σημαιοστολισμό, την δοξολογία, εκφώνηση του

Πανηγυρικού της Ημέρας, Επιμνημόσυνη Δέηση και την κα-

τάθεση Στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, που έπεσαν μα-

χόμενοι για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη. Στη συνέχεια

παρελάσεις μαθητών.

Μετά το πέρας της παρέλασης, που συνήθως ολοκληρώνε-

ται 11.30 με 12.00 πολλοί δήμοι οργανώνουν εκδηλώσεις.

Η παρέλαση στο Δήμο 3Β θα γίνει στη Βάρη, επί της οδού

Αναγυρούντος. Στο Δήμο 3Β, μετά την παρέλαση οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να μεταβούν στην έκθεση Διατηρη-

τέων Ιστορικών Οχημάτων στο χώρο έναντι Δημοτικού

Καταστήματος Βάρης (Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 25).

Στο Δήμο Μαρκοπούλου στην αρχή της εκδήλωσης, θα τι-

μηθεί για την προσφορά και το έργο του, o Διοικητής της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αν. Αττικής, Αρχιπύραρχος, Χα-

ράλαμπος Χιώνης. Στο πρόσωπό του, τιμούν και την συνο-

λική προσφορά και τα έργο των υπηρετούντων στην

Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και των Εθελοντών της!

Μετά την παρέλαση θα ακολουθήσει Απονομή Τιμητικών

Διπλωμάτων και Επαίνων, που θα γίνει στο Δημ. Κινηματο-

θέατρο «ΑΡΤΕΜΙΣ», στους επιτυχόντες πλέον φοιτητές.

Στο Δήμο Παλλήνης, θα ακολουθήσουν ώρα 12:30 Χορευ-

τικά από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου.
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«Η επικαιρότητα της ανάλυσης

του Κ.Μαρξ για τον καπιταλισμό

και η στρατηγική της Αριστεράς

στον 21ον αιώνα»

Διεθνές Συνέδριο, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από τη

γέννηση του Κ.Μαρξ, διοργανώνει ο «Μαρξιστικός

Χώρος Μελέτης και Έρευνας» (ΜΑΧΩΜΕ), με θέμα «Η
επικαιρότητα της ανάλυσης του Κ.Μαρξ για τον καπιτα-
λισμό και η στρατηγική της Αριστεράς στον 21ον
αιώνα»,  στις 10-11 Νοέμβρη 2018 στο Πανεπιστήμιο

Αθήνας (κτήριο ΜΕΘ, Σόλωνος 57, 1ος όρ.), με τη συμ-

μετοχή Ελλήνων και ξένων μαρξιστών διανοουμένων. 

Το πλήρες πρόγραμμα στο  http://www.maxome.gr

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων θα δοθεί θεατρική παρά-

σταση: «Ο Μαρξ στο Σόχο» την Κυριακή 11 Νοεμβρίου

18, στις 17:30 στο Θέατρο «ΑΛΜΑ» (Αγ. Κωνσταντίνου

& Ακομινάτου 15-17). Στο ρόλο του Καρλ Μαρξ, ο βετε-

ράνος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Κόστος πρό-

σκλησης για την θεατρική παράσταση: 10 €

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή Κωνσταντίνα Κοκκίνη: e-

mail: maxomemail@gmail.com, τηλ.: 6944436155

Το πρώτο θέμα της συνεδρίασης του

Δήμου 3Β, την 22α Οκτωβρίου 2018,

αφορούσε την “Έγκριση κανονισμού

απονομής μεταλλίων και τιμητικών

διακρίσεων σε διάφορες κατηγορίες

πολιτών”. 

Ο λόγος είναι γιατί ο Δήμος προετοι-

μάζει μία εορταστική εκδήλωση για τη

μετονομασία της Λεωφ. Βάρης σε Λε-

ωφόρο Ευελπίδων, όπου θα παραστεί

και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που

θέλει να τον τιμήσει.

Όπως έχουμε γράψει, το Δημοτικό

συμβούλιο έχει πάρει απόφαση να με-

τονομάσει τη Λεωφ. Βάρης σε Λεω-

φόρο Ευελπίδων, όπου βρίσκεται και η

Σχολή, μετά από αίτημα του Διοικη-

τητή της Σχολής Ευελπίδων.

Εκδήλωση για τη 

Λεωφόρο Ευελπίδων

Η εορταστική εκδήλωση θα γίνει τη

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις 11 το

πρωί στην είσοδο της Σχολής.  Στη

συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα μετα-

φερθούν στις 12.00 στο Δημαρχείο

(Λεωφ. Καραμανλή), όπου θα τιμηθεί ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το

χρυσό μετάλλιο της πόλης καθώς και

η Σχολή Ευελπίδων.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Σχολή

Ευελπίδων κλείνει φέτος τα 190 χρό-

νια από την ίδρυσή της από τον φωτι-

σμένο - ίσως μοναδικό - πρωθυπουργό

της χώρας Ιωάννη Καποδίστρια. Η

οδός που βρίσκεται μπροστά από την

πρώην Σχολή Ευελπίδων και νυν Δικα-

στήρια ονομάστηκε οδός Ευελπίδων

στα 100 χρόνια της σχολής.

Αυτή η γραφειοκρατία!

Το 6ο θέμα αφορούσε τη «αναγκαιό-

τητα των προτεινομένων τροποποι-

ήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της

μελέτης αναθεώρησης – τροποποί-

ησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι,

Βάρης, Κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-

10-2018 εγγράφου της περιφέρειας

Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018

ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της

περιοχής Κόρμπι, Βάρης».

Επειδή η μελέτη τροποποίσης του ρυ-

μοτικού στο Κόρμπι βρίσκεται στο τε-

λικό στάδιο, και πρέπει η Περιφέρεια

να μεταβιβάσει το φάκελλο στο ΣΙ-

ΠΟΘΑ και στο ΥΠΕΚΑ για να μπορέσει

να εγκριθεί η τροποποίηση, και επειδή

διίστανται οι απόψεις αν πρέπει να επι-

καιροποιηθεί η απόφαση από το Δ.Σ.

το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να

την επικαιροποιούν για να μη χαθεί

χρόνος, σε περίπτωση που χρειάζεται.  

“Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”

Για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

έχουμε ασχοληθεί στο πρόσφατο πα-

ρελθόν, μια που αρκετοί Δήμοι, τα εν-

τάσσουν στην περιοχή τους.

Ο δήμαρχος μια προσπάθεια να το εν-

τάξει και στο Δήμο, ενημέρωσε το

σώμα ότι βρίσκεται σε φάση συνεν-

νόησης με τις τοπικές επιχειρήσεις και

τους επιχειρηματίες, προκειμένου να

πεισθούν ότι είναι χρήσιμο για την

ανάπτυξη της πειροχής. Εξήγησε ότι

είναι ήπιας χρήσης για να εξυπηρετεί

τις καθημερινές ανάγκες του πολίτη.

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θ. Ματόπου-

λος επεσήμανε ότι το εμπορικό κέν-
τρο, είναι ήπιας χρήσης και ο σκοπός
του είναι να εξυπηρετεί τις καθημερι-
νές ανάγκες των κατοίκων. Αυτός
είναι και ο ορισμός σε μια πόλη που
έχει χαρακτήρα αποκλειστικής κατοι-
κίας και μ’ αυτή την έννοια δώσαμε
ψήφο και τις χρήσεις γης τελευταία,
για να καλύψουμε τις σύγχρονες
πλέον ανάγκες της περιοχής. 
Άρα λοιπόν το κριτήριο είναι να μην
κάνουμε υπέρμετρες παρεμβάσεις,
που θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα της
πόλης, ο οποίος ήδη έχει πληγεί λίγο,
αλλά μην τον βάλλουμε περισσότερο. 

Aποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 3ΒΣε καλό δρόμο η

υπόθεση της ΜΕΕΚΒ

Απερρίφθη η δικαστική προσφυγή που είχε καταθέ-

σει η ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταιρεία Κτήματος Βούλας)

κατά του Δήμου Βούλας,  διεκδικώντας 12 εκατομ-

μύρια σαν αποζημίωσης χρήσης της έκτασης την

οποία διεκδικεί και η οποία είναι το παραλιακό μέ-

τωπο της Βούλας, η ελεύθερη παραλία από το

άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου μέχρι το “Βο” σχεδόν.

Για τις αξιώσεις της ΜΕΕΚΒ “εταιρεία φάντασμα”,

όπως την ονομάζουμε, αφού εμφανίστηκε μετά από

δεκαετίες διεκδικώντας κοινόχρηστη δημόσια παρα-

λιακή έκταση της Βούλας. 

Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει όσον αφορά τη διεκ-

δίκηση της ΜΕΕΚΒ για το παραλιακό μέτωπο. Η προ-

σφυγή που απερρίφθη αφορούσε μόνο το χρηματικό

ποσό, αλλά και η διεκδίκηση της έκτασης από τη

ΜΕΕΚΒ πιστεύουμε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και

θα έχουμε ευχάριστα αποτελέσματα.

Την υπόθεση την έχασε και το δικαστήριο της επεδί-

κασε και έχει και την υποχρέωση καταβολής των δι-

καστικών εξόδων και 12.000 ευρώ προς το Δήμο 3Β.
στο ρέμα Κόρμπι

Επιτέλους ξεκινάει η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι, αφού

πέρασε από σαράντα ...κύματα στα 18 χρόνια που όλο ξε-

κινάει και όλο κάτι γίνεται.

Το 5ο θέμα του συμβουλίου αφορούσε την «Έγκριση α)της

έναρξης εργασιών του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι

από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή” και β) παραχώρηση

χώρου εργοταξιακών εγκαταστάσεων».

Για να ξεκινήσει, η εργολήπτρια εταιρεία και η Περιφέρεια

ζήτησαν από το Δήμο να εγκρίνει  την εγκατάσταση του ερ-

γοταξίου ώστε αρχές Δεκεμβρίου να εγκατασταθεί.  Το ερ-

γοτάξιο θα γίνει στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας,

δίπλα από τη γέφυρα, όπου θα στηθεί ένα λυόμενο κτίσμα

για τις ανάγκες της εταιρείας και θα σταθμεύουν οχήματα

και διάφορα υλικά.  12 με 13 εκσκαφτικά μηχανήματα και

περίπου 200 τ.μ. πατήματα από κατασκευές (προσωρινές)

για το σταθμό λειτουργίας του εργοταξίου.

Το μισό ρέμα θα είναι πλακοσκεπής αγωγός.

Η δημοτική σύμβουλος Λυδία Αργυροπούλου, προσπάθησε

να εκφράσει κάποιες ερωτήσεις με δυσκολία, βέβαια, λόγω

της αυταρχικής συμπεριφοράς του προέδρου Νίκου Ψαλ-

λίδα. Η ερώτησή της ήταν αν θα επιβαρυνθεί η περιοχή και

ίσως ρυπανθεί η θάλασσα από τα υλικά. «Θα γίνονται και
χωματουργικές εργασίες και τα χώματα που θα βγάζουν θα
τα εναποθέτουν στην παραλία; γιατί σ’ αυτή την περίπτωση
θα καταστραφεί η θάλασσα, όπως έγινε όταν κατασκευά-
στηκε η παραλία του ΕΟΤ στη Βάρκιζα και για περίπου δέκα
χρόνια η θάλασσα ήταν λάσπη μέσα...»

Ο δήμαρχος δηλώνοντας ότι δεν είναι εργολάβος..., ση-

μείωσε ότι: «νομίζω ότι το χώμα που θα εναποτεθεί, θα ξα-
ναεπιστρέψει εκεί που είχε βγει για να μπορέσει να
καλύψει τα πρανή και τα υπόλοιπα. Σαφέστατα όμως όταν
κάνεις έργο θα έχεις χωματουργικά είναι δεδομένο».

Θεωρούν ότι σε 24 μήνες το έργο θα έχει παραδοθεί για

χρήση, από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι-

κασίες επίταξης των ιδιοκτησιών που εμπόδιζαν την έναρξη

των εργασιών, αφού με απόφαση της Περιφέρειας στις

2/10/18 κηρύχθηκε αναγκαστική η απαλλοτρίωση ακινήτων

που βρίσκονται κατάντι της Λεωφ. Σουνίου έως την εκβολή

του ρέματος.

Ο δημ. σύμβουλος Δημ. Κιούκης, επεσήμανε ότι πρέπει να

χωροθετηθούν δανειοθάλαμοι, όπου θα τοποθετούνται τα

υλικά και επεσήμανε:  Εκείνο όπως που θα πρέπει να προ-

σέξουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να

υπάρχει έλεγχος στη διαχείριση των αποβλήτων ώστε α)

να μη μείνουν στην παραλία ή να μην απορριφθούν σε κά-

ποιους χώρους (ρέματα κλπ.), αλλά να τα διαχειριστεί η

εταιρεία  κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Αννα Μπουζιάνη

Μπαίνει η εργολήπτρια εταιρεία 
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Ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας,

που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας

από την ερχόμενη εβδομάδα, ο Δήμος

Μαρκοπούλου έχει ξεκινήσει ενέργειες

για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομέ-

νων και την εν γένει προετοιμασία της

πόλης, για τον επερχόμενο χειμώνα.

Για το Δίκτυο Ομβρίων, ο Δήμος Μαρκο-

πούλου συνάπτει κάθε χρόνο, ετήσιες

Συμβάσεις για τον καθαρισμό Φρεατίων

και Αγωγών! Η Σύμβαση ήδη από μήνες,

βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει υλοποιηθεί

σε ποσοστό άνω του 80%:

• 580 φρεατίων υδροσυλλογής και

• 1402 μέτρων Αγωγών Όμβριων Υδάτων.

Σε ό,τι αφορά τα Ρέματα που βρίσκονται

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Μαρκοπούλου, ο Δήμος δηλώνει ότι η αρ-

μοδιότητα του καθαρισμού τους, ανήκει

αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής.

Γι’ αυτό, όπως μας ενημερώνει, ο  Δήμος

Μαρκοπούλου, ήδη από τις αρχές Αυγού-

στου, απέστειλε το σχετικό αίτημα στην

αρμόδια Υπηρεσία, καταδεικνύοντας με

σειρά αναγκαιότητας, τα Ρέματα που

έχρηζαν άμεσου καθαρισμού. 

Ωστόσο γνωρίζοντας, ότι σε αρκετές πε-

ριπτώσεις η παρέμβαση της Περιφέρειας

Αττικής για τον καθαρισμό Ρεμάτων (ή

έστω τμημάτων τους) και κάποιων Κανα-

λιών Απορροής Ομβρίων, γίνεται με με-

γάλη καθυστέρηση ή και καθόλου, ενώ θα

πρέπει να γίνεται άμεσα, ο Δήμος, σύ-

νηψε Σύμβαση για τον καθαρισμό Ρεμά-

των και περιοχών με προβλήματα

απορροής όμβριων, με δικά του χρήματα! 

Στα πλαίσια αυτής της Σύμβασης, ο Ανά-

δοχος προβαίνει ήδη από μηνός, στον κα-

θαρισμό αρκετών Καναλιών και Ρεμάτων,

όπως του τα ανέθεσε, η Επιβλέπουσα  Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπού-

λου. 

Έχουν ήδη καθαριστεί με χρήματα του

Δήμου:

• Το Ρέμα Κουβαρά,

α) στο τεχνικό έργο (τμήμα) που βρίσκε-

ται στα φανάρια της Λ. Καλυβίων με τη Λ.

Λαυρίου 

β) στο τεχνικό έργο (τμήμα) που βρίσκε-

ται παραπλέυρως της εκκλησίας «Πανα-

γία Κουτάλα».

• Το Ρέμα Καλυβίων, στο τεχνικό έργο

(τμήμα), που βρίσκεται πλησίον της δια-

σταύρωσης της Λ. Λαυρίου με την Λ. Σκο-

πευτηρίου 

• Τα Κανάλια Ομβρίων Υδάτων, στην πε-

ριοχή Πρασσά.

• Το Ρέμα του Ερασίνου, στην θέση

Βρύση Βραυρώνος.

• Το Ρέμα Αγίου Γεωργίου, στην θέση της

Πυροσβεστικής (ανάντι και κατάντι). 

Τέλος ο Δήμος ενημερώνει, ότι από τις

Υπηρεσίες του, δίνεται καθημερινά αγώ-

νας για την επίλυση των προβλημάτων

που δημιουργούνται κατά τις περιόδους

των έντονων βροχοπτώσεων, ώστε να

προλαμβάνονται τα πλημμυρικά φαινό-

μενα, που πλήττουν τις προβληματικές

περιοχές.

σ.σ. Και επειδή τα ρέματα δεν ανήκουν

μόνο σε ένα Δήμο, αλλά ρέουν σε πολ-

λούς, για να λειτουργήσουν μέσα στην

κοίτη τους και να μην υπερχειλίσουν,

πρέπει από όπου περνάει να καθαρίζεται

ανάλογα.

Πάντα στο πρώτη 15θήμερο του Νοέμ-

βρη έρχονται μεγάλες μπόρες, που κατά

καιρούς μας έχουν πνίξει...

Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει του Χειμώνα στο Δήμο Μαρκοπούλου

‘Όχι, στο φασισμό, όχι, στο ναζισμό,
λέει το «σποτάκι» της τηλεόρασης. Και

βέβαια, είναι έτσι.

Αλλά πρωτίστως ήταν και είναι ΟΧΙ

στον εισβολέα! 

Δηλαδή αν ήταν «δημοκράτες» ή «σο-

σιαλιστές οι Γερμανο/Ιταλοί εισβολείς

θα τους καλοδεχόμασταν;

Το «ΟΧΙ» απευθύνεται σε όποιον επι-

βουλεύεται την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας και

την εθνική μας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, είτε

απροκάλυπτα, είτε παριστάνοντας το

«σύμμαχο», ή το «φίλο», ή τον

«εταίρο...».

Ιδιαίτερα για τις «συμμαχίες», όπως το

ΝΑΤΟ απαντώ με τα λόγια ενός αδιαμ-

φισβήτητα μεγάλου πολιτικού και στρα-

τηλάτη – του Μεγάλου Ναπολέοντα:

«Οι συμμαχίες δεν έχουν σχεδόν άλλο
στόχο, παρά αυτόν»1 δηλαδή την περι-

φρούρηση των συμφερόντων και την

ενίσχυση της ισχύος του ισχυρού της

«συμμαχίας»!

Και αναφέρομαι σ’ αυτό το προσωπείο

της «συμμαχίας», επειδή έχουμε ζων-

τανό παράδειγμα τη «συμμαχία» μας

στο ΝΑΤΟ, στο οποίο σπεύσαμε ασμέ-

νως να εξασφαλίσουμε την είσοδο των

Σκοπίων – κατ’ «επιθυμία» των ΗΠΑ,

βεβαίως, χαρίζοντάς τους το όνομα

«Μακεδονία», το οποίο επιθυμούν εκ

του πονηρού, ασφαλώς.

Και αναφέρομαι στη «συμμαχία» γιατί

διερωτώμαι πότε η μεγάλη «σύμμα-

χος» χώρα ΗΠΑ, μας συμπαρατάχθηκε

στις καθημερινές σχεδόν μάχες μας με

την άλλη «σύμμαχο» χώρα, την Τουρ-

κία που δεν έπαψε ποτέ να μας παρε-

νοχλεί, τουλάχιστον από τη δεκαετία

του ’50 – αφήνω τα παλιότερα. –

Μήπως στην εισβολή στην Κύπρο;

Μήπως στα Ίμια; Μήπως στις καθημερι-

νές οχλήσεις στο Αιγαίο;

Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγ-

ματα. Ή φίλοι και σύμμαχοι, ή ουδέτε-

ροι (το προτιμώ), ή εχθροί· το

απεύχομαι.

Και με την Τουρκία ιδιαίτερα:

― ΟΧΙ «φιλίες», «συμμαχικές ασκή-

σεις» και διαπραγματεύσεις και «φιλι-

κές» επισκέψεις,

― Αν δεν αποσύρουν τα στρατεύματα

κατοχής από την Κύπρο;

― Αν δεν καταργήσουν το casus belli

(αιτία πολέμου) για την άσκηση των κυ-

ριαρχικών μας δικαιωμάτων επέκτασης

των χωρικών μας υδάτων και την ΑΟΖ.

― Αν δεν σταματήσουν πάραυτα οι κα-

θημερινές ενοχλήσεις στο Αιγαίο.

Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο γιατί αι-

σθάνομαι να με διατρέχει μία ανατριχί-

λια αδιόρατης ή σαφούς ασέβειας προς

τους μαχητές και τους 700.000 νε-

κρούς Έλληνες του Β’ Παγκοσμίου Πο-

λέμου. Μια ασέβεια προς την ιστορία

μας· μιας ασέβειας προς το ΔΙΚΑΙΟΝ.

―――――――

1.  Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, σχολιασμένος

από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, εκδ. Σκαραβαίος

2017, κεφ. 7ο, σ. 136, σχολ. 4.

Κώστας Βενετσάνος

Κυριακή 28η Οκτωβρίου

Είναι η επέτειος του “ΟΧΙ”!

...παίδες Ελλήνων;
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Ο μήνας Οκτώβριος φαίνεται να προέχει σε σημαντικά γεγο-

νότα της Ελληνικής ιστορίας και πιο συγκεκριμένα να σημα-

τοδοτεί  τέσσερεις  χρονολογίες.  

Από τις μεν  πιο πρόσφατες αναφέρονται  η 28η Οκτωβρίου

του 1940 και  η 12η Οκτωβρίου του 1944.  Τρίτη χρονολογία

που εγγράφεται κατά  μήνα Οκτώβριο είναι η ημέρα της ναυ-

μαχίας του Ναυαρίνου, η  20η του 1827. Τετάρτη σημαδιακή

ημέρα του Οκτωβρίου είναι εκείνη κατά την οποία   υπογρά-

φεται στα Χανιά η Σύμβαση της  Χαλέπας. Ημέρα  σημαντική

για την Κρήτη γιατί από αυτή επιτέλους δρομολογήθηκε η Αυ-

τονομία και η Ένωση του νησιού με την Ελλάδα.  

Η μετά την ενετοκρατία ιστορία της Κρήτης, από όπου και αν

την πιάσεις θα τη βρεις δεμένη με την ιστορία της Οθωμανικής

της κατοχής.  Στα χρόνια 1830 -1897,  η  Κρήτη η οποία έχει

ήδη συμμετάσχει ενεργά  στην Επανάσταση  του 1821 δεν

παύει  όμως να μάχεται,  ακόμα και μετά την αναγνώριση της

Ελλάδος, την 22η Ιανουαρίου του 1830,  από το Πρωτόκολλο

του Λονδίνου,  της Ελλάδος ως  κράτους ελεύθερου και ανε-

ξάρτητου, αφού η συμφωνία εκείνη άφησε την Κρήτη  να είναι

ακόμα στα χέρια του Σουλτάνου.

Ο Σουλτάνος, την  Κρήτη μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου,

την παραχωρεί στον εκ Καβάλας αντιβασιλέα της Αιγύπτου

Μωχάμετ Άλυ, ως  αποζημίωση  για τις απώλειες του στόλου

του στην ομώνυμη ναυμαχία. Ο δε Μωχάμετ Άλυ αμέσως  πα-

ραχωρεί τη διοίκησή της  στον   Μουσταφά πασά.  Αλλά ο Μω-

χάμετ Άλυ  βιάζεται και θέλει να σταθεί πάνω από τον

Σουλτάνο και αυτός με στρατό τον εξοντώνει. Και τον Ιούλιο

του 1841 με τη Σύμβαση των Στενών, που υπογράφουν Αγ-

γλία, Γαλλία, Ρωσία, Αυστρία, ο Μωχάμετ  Άλυ υποχρεώνεται

να επιστρέψει την Κρήτη στη σουλτανική κατοχή. 

Πριν όμως ακόμη πέσουν οι υπογραφές των Στενών, και

επάνω στην εσωτερική αναστάτωση της Πύλης, οι Κρητικοί

βρίσκουν την ευκαιρία και  με τα όπλα ξεσηκώνονται. Ζητούν

και ενίσχυση από την Ελληνική κυβέρνηση. Αυτή όμως για λό-

γους αδυναμίας σιωπά...  Και η εξέγερση των Κρητικών μένον-

τας αβοήθητη,  καταστέλλεται με σφαγές.  

Τα πράγματα τα αφορώντα την Κρήτη, που τρέχουν,  όπως θα

δούμε παρακάτω συνυφαίνονται άμεσα με την εξέλιξη των

έξω από αυτή γεγονότων. Και πιο συγκεκριμένα στον Κριμαϊκό

πόλεμο του 1853 -1856, που έχει εν τω μεταξύ χρονικά πα-

ρεμβληθεί και  κατά τον οποίο  οι  Ρώσοι πολεμούν  εναντίον

των Τούρκων και ηττώνται, όταν οι Τούρκοι ενισχύονται στρα-

τιωτικά από τη  Γαλλία και την Αγγλία.  

Η αιτία αυτού του πολέμου ήταν η διεκδίκηση του αγίου

Τάφου. Να σημειωθεί δε ότι τον πόλεμο αυτό,  οι Ρώσοι έχουν

καταφέρει όπως κάνουν συνήθως για αντιπερισπασμό  να  ξε-

σηκώσουν επαναστατικά  και τους Έλληνες των ακόμα υπό-

δουλων περιοχών, και συγκεκριμένα της Ηπείρου, της

Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και πιθανόν με παρελκυστικό

εργαλείο  την θρησκευτική και εθνική πολιτική.   

Η Ελλάδα που ήδη  είναι αναγνωρισμένο κράτος δείχνεται να

συμπαρίσταται στους υπόδουλους αυτών των επαναστατημέ-

νων περιοχών, ηθικά αλλά και ουσιαστικά  πλην ανεπίσημα με

εθελοντές  Έλληνες αξιωματικούς και συγκέντρωση πολεμι-

κού υλικού.  

Αλλά οι Ρώσοι, όπως ειπώθηκε ηττώνται, και  η  ήττα  τους επι-

σφραγίζεται το 1856 με την Συνθήκη στο Παρίσι.  Aμέσως τότε

ο σουλτανικός στρατός αρχίζει να προβαίνει  σε σφαγές όλων

εκείνων που είχα επαναστατήσει εναντίον του και προπαντός

των ελληνικών πληθυσμών. Συγχρόνως δε  να  διακόπτει  με

το ελληνικό κράτος κάθε διπλωματική σχέση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου,

οι συμπαραστάτες τους  Αγγλο-Γάλλοι,  θέλοντας  να σταμα-

τήσουν το Ελληνικό κράτος  να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια

στις επαναστατημένες ελληνικές περιοχές,  το εκβιάζουν με

τον στόλο τους ο οποίος πολιορκεί και προβαίνει στην κατοχή

του Πειραιά, της Αθήνας  και μέχρι της Πεντέλης. Αυτή η κα-

τοχή κράτησε για δύο χρόνια και οκτώ μήνες και εγκαταλεί-

πουν μόνον όταν πέφτουν  οι υπογραφές στη Συνθήκη στο

Παρίσι. 

Το άλλο πλην τραγικά ενδιαφέρον, είναι ότι οι ναύτες του Γαλ-

λικού στόλου με τον ερχομό τους  από τη Βάρνα,  έφεραν μαζί

τους και τη χολέρα. Η χολέρα  δε αυτή επέφερε τον θάνατο

σε 3000  Έλληνες που αριθμούσαν στο δέκατο των κατοίκων

της πόλης! 

Χρονικά όμως θα ήθελα να γνωρίσομε την κοροϊδία που παί-

ζεται σε βάρος της Κρήτης από αρκετά πιο παλιά.   

Το  1669  και μετά  από 22 χρόνια πολιορκίας, ο Χάνδακας ση-

μερινό Ηράκλειο, πέφτει στα χέρια του Σουλτάνου και η Βενε-

τία χάνει την κυριαρχία του νησιού. 

Το 1768 η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με τους Τούρκους. 

Η Αικατερίνη Β΄ για να επιφέρει διάσπαση και αντιπερισπασμό

στις απέναντί της εχθρικές δυνάμεις, βάζει με υποσχέσεις στο

παιχνίδι  τους Σφακιανούς που δίνουν το σύνθημα του ξεση-

κώματος.  

Οι  Σφακιανοί καίτοι από το 1658 τυγχάνουν μιας ευνοϊκής με-

ταχείρισης με  ειδικά προνόμια δοσμένα από τον  Τούρκο αρ-

χιστράτηγο Δελή Χουσεΐν  και βρίσκονται ως ευνοημένοι  σε

οικονομική  άνοδο, το 1770 με  αρχηγό τον Σφακιανό  μαρτυ-

ρικό ήρωα Δασκαλογιάννη ξεσηκώνονται. 

Το 1791 όμως  μόλις οι Ρώσοι από τον πόλεμο αυτό βγαίνουν

νικητές ‘’πουλούν’’ και αφήνουν αβοήθητους τους “αφελείς”

συμμάχους  τους Κρητικούς και έρμαιους σε σφαγές ατέλει-

ωτες,  βασανισμούς απάνθρωπους όπως παλουκώματα, γδάρ-

σιμο του δέρματος των  ζωντανών αγωνιστών  και άλλα.

Το  1856 με τη δημοσίευση των ευνοϊκών μέτρων για τους

υπόδουλους που προβλέπει το Χάτι Χαμαγιούν, οι Κρητικοί

διεκδικούν πάλι, εξεγείρονται και επαναστατούν, και τον Μάιο

τού  1866 επιδίδουν στους αντιπροσώπους των μεγάλων Δυ-

νάμεων  που κατοικοεδρεύουν στα  Χανιά  υπόμνημα  με το

οποίο διεκτραγωγείται η  αφόρητη κατάσταση που επικρατεί

στο νησί.  Ζητούν δε από  τις μεγάλες δυνάμεις να επέμβουν

για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ή τουλάχιστον την

αυτονομία του νησιού.   Αλλά οι Τούρκοι εξανίστανται και  αρ-

χίζουν  πάλι τις διώξεις και τις σφαγές. 

Τότε οι Κρητικοί συνεννοούνται με την Αθήνα, και αρχίζουν

τον ένοπλο αγώνα  στη μορφή του καταλυτικού κλεφτοπόλε-

μου, που δυστυχώς συμπεριλαμβάνει  τον Νοέμβριο  του 1866

και το Ολοκαύτωμα  στο Αρκάδι. 

Από  το 1867  οι Τούρκοι βλέποντας την κατάσταση να εξελίσ-

σεται γι’ αυτούς κάθε ημέρα και πιο επικίνδυνα και για να βελ-

τιώσουν κάπως τα πράγματα,  προτείνουν τον “Οργανικό

νόμο”, ο οποίος τον Ιανουάριο  του  1869 επικυρώνεται σε σύ-

σκεψη στο Παρίσι.   

Σύμφωνα με αυτόν παραχωρούνται κάποια προνόμια στους

χριστιανούς στα οποία συμπεριλαμβάνονται δικαίωμα  στην

αναλογική συμμετοχή των χριστιανών στη  διοίκηση, συμμε-

τοχή στα συμβούλια της γενικής διοίκησης, καθιέρωση εκτός

της τουρκικής και της ελληνικής ως  επίσημης γλώσσας, και

υποχρεωτικές τις τακτικές γενικές συνελεύσεις  με περιορι-

σμένες αρμοδιότητες.

Γενικότερα από όλα αυτά συνάγεται, ότι στον Ευρωπαϊκό πο-

λιτικό χώρο, το Κρητικό πρόβλημα πλέον βγαίνει από το πά-

ρεργο  περιθώριο  και  τώρα έχει αναχθεί σε ηθικό πρόβλημα

που επιζητεί την άμεση λύση του. Με αυτή την προσδοκία της

περαιτέρω επίλυσης  και την εφαρμογή του Οργανικού νόμου,

η Κρήτη για δέκα χρόνια ηρεμεί.

Όμως το 1877  όταν οι Ρώσοι αρχίζουν πάλι τις εχθροπραξίες

με τους Τούρκους (Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1877-1878), οι

Κρητικοί παρασύρονται γιατί ο πόλεμος αυτός οπωσδήποτε

χαλαρώνει και την κατοχική σε στρατό παρουσία στο νησί, και

επαναστατούν. Και με τη λήξη του πολέμου αρχίζουν πάλι οι

σφαγές.

Στο Βερολίνο τότε σε συνέδριο γίνεται σχετική συζήτηση,

αλλά λύση στο Κρητικό ζήτημα ακόμη δεν δίνεται. Τότε στα

Χανιά οι ξένοι πρόξενοι μεσολαβούν, φέρνουν σε επαφή τους

αντιπροσώπους  των Τούρκων και των Κρητών επαναστατών,

και στη Χαλέπα,  τον Οκτώβριο  του 1878 συνυπογράφουν την

ομώνυμη Σύμβαση, με  την οποία για πρώτη φορά διορίζεται

στο νησί χριστιανός διοικητής,  διευρύνεται η δικαιοδοσία της

γενικής συνέλευσης,  καταρτίζεται από  Κρητικούς  σώμα χω-

ροφυλακής  και αναγνωρίζεται η ελληνική γλώσσα σαν επί-

σημη γλώσσα  στα δικαστήρια και στη Βουλή. 

Τελικά όμως  η Πύλη  μπροστά σε αυτά τα περιοριστικά της

εξουσίας της  μέτρα αντιδρά,  καταγγέλλει κάποια άρθρα από

τη Σύμβαση ως απαράδεκτα  και  με τρομοκρατία και φορολο-

γία αβάστακτη επιχειρεί και  προβαίνει στην κατάργησή της

Σύμβασης. Αρχίζουν ταραχές, δολοφονικές αντεκδικήσεις και

από τις δυό μεριές που βαραίνουν το κλίμα της συμβίωσης.  

Το 1896 ο Μανούσος Κούνδουρος σχηματίζει «Μεταπολιτευ-

τική επιτροπή» με σκοπό να επαναφέρει σε ισχύ τα εδάφια της

Σύμβασης που έχουν καταργηθεί  από τους Τούρκους. Ο Τούρ-

κοι δεν συμφωνούν και προβαίνουν πάλι σε διώξεις εναντίον

των επιτρόπων. Η Επιτροπή όμως οργανώνεται και με στρατό

τους πολιορκούν  στον Βάμο. Οι Τούρκοι στρατιώτες πολιορ-

κημένοι στριμώχνονται και  με δυσκολία διασώζονται, αλλά

τουρκικός όχλος παρεμβαίνει με σφαγές στα Χανιά  και  σε

ολόκληρη την Κρήτη. 

Μπροστά σε αυτή την τραγικά  επικρατούσα κατάσταση  οι  με-

γάλες Δυνάμεις παίρνουν θέση και μεταπείθουν την Πύλη  να

επαναφέρει τα καταργηθέντα άρθρα και ακόμη να επαυξήσει

τα δοσμένα προνόμια. Ο τουρκικός όχλος και πάλι αντιδρά με

σφαγές και φωτιές στις χριστιανικές συνοικίες.

Τον Ιανουάριο του 1897  τα γεγονότα και το πολύ αίμα οδη-

γούν την Ελλάδα, καίτοι απροετοίμαστη σε Ελληνοτουρκικό

πόλεμο κατά  τον οποίο αυτή ηττάται  στον Δομοκό. Με τη πα-

ρέμβαση δε των Ρώσων αναστέλλονται οι εχθροπραξίες και η

Ελλάδα εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να υπογράψει ταπει-

νωτική Συνθήκη ανακωχής. 

Υποχρεώνεται συν τοις άλλοις σε καταβολή αποζημίωσης

στην Τουρκία. Χρήματα όμως δεν έχει και κηρύσσει πτώχευση.

Έρχεται  η Ευρώπη την δανείζει και με τον εγκατάσταση του

Οικονομικού ελέγχου την αλυσοδένει για χρόνια.

Επετειακή  η μνήμη της ατελεύτητης σειράς των  αιματηρών

γεγονότων αλλά και περίεργη η φιλία των Μεγάλων που κατ’

άνάγκην ομολογουμένως με την υπογραφή της Χαλέπας  δρο-

μολόγησαν συναίνεσαν έστω και αργά την Ένωση.Τελικά οι

αδύναμοι  λαοί  είναι δοσμένοι,  πάντα αγωνίζονται για τη

μοίρα τους, και  εκείνη η διαχρονική «Γιάλτα» να καθορίζει τις

τύχες τους... 

Βοηθήματα 
1) ‘’Ιστορία του Ελληνικού Έθνους’’, Εκδοτική 

2) Θ. Δετοράκη:  ‘’ Ιστορία της Κρήτης ‘’

3) Henri Turot: L΄insurrection cretoise et la guere Greco-turque’’  

4) Μ Κούνδουρου: “Ιστορικαί και Διπλωματικαί  αποκαλύψεις”

5) Ν. Σβορώνου: ‘’Επισκόπηση της νεοελληνικής  Ιστορίας’’  

6) Μνημεία Αθηνών, τομ 6ος,  “Εκθέσεις  των εν Κρήτη  Προξένων”

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Η σύμβαση  της Χαλέπας και

η πριν τραγική της πορεία

Τελικά οι αδύναμοι  λαοί  είναι
δοσμένοι,  πάντα αγωνίζονται
για τη μοίρα τους, και  εκείνη
η διαχρονική «Γιάλτα» να κα-
θορίζει τις τύχες τους... 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Ο Αρισταίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κυρήνης,

της εγγονής της Ναϊάδας Κρέουσας και του Βασιλιά-

Θεού-ποταμού Πηνειού, δηλαδή ήταν ένας ελλάσονας

Θεός, που έμεινε άγνωστος στους πολλούς, αν και ήταν

πολύ αξιόλογος!!!

Σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Πίνδαρος, όταν γεννή-

θηκε ο Αρισταίος, τον παρέλαβε ο  Ερμής και τον παρέ-

δωσε στις Ώρες και στη Γαία η οποία προϋπήρχε μαζί με

το Χάος και τον Έρωτα-Φάνη στη δημιουργία του Κό-

σμου,  για να τον μεγαλώσουν. Εκείνες του έδωσαν να

πιει νέκταρ και  να φάει αμβροσία, το ποτό και το φαγητό

των Θεών, και έτσι έγινε αθάνατος, σαν τον Δία, ή σαν

τον πατέρα του τον Απόλλωνα!!

Οι Ώρες ήταν θεότητες των καιρών και του χρόνου και

κόρες του Δία και της Θέμιδας και αδελφές των τριών

Μοιρών και των Νυμφών που κατοικούσαν στον Ηριδανό

ποταμό, που πήγαζε από τον Λυκαβηττό, διέσχιζε την

Αθήνα και ήταν παραπόταμος του  Ιλισού!!

Η Αφροδίτη ντύθηκε και συνοδεύτηκε από τις  Ώρες στον

Όλυμπο, οι οποίες  θεωρούνταν και βοηθοί του Ήλιου και

τις υπολόγιζαν σε 12!!!

Όταν μεγάλωσε ο Αρισταίος,  τον παρέλαβαν οι Μούσες

για να τον μορφώσουν και από αυτές έμαθε την ιατρική

και την μαντική τέχνη,  καθ όσον ήταν γιος του Απόλ-

λωνα του Θεού της μαντικής!!

Οι Μούσες ήταν εννεάδυμες κόρες του Δία και της Μνη-

μοσύνης,  θεωρούνταν θεότητες και προστάτιδες των

γραμμάτων, των επιστημών, των τεχνών,  της ποίησης,

της μουσικής  του τραγουδιού και του χορού, ενώ για

ηγέτη τους είχαν τον Απόλλωνα, που τον ονόμαζαν

Μουσαγέτη Απόλλωνα!!!

Διδάχτηκε ο Αρισταίος,  πώς να μπολιάζει  τις άγριες

ελιές για να βγάζουν καρπό, αλλά και πώς να αρμέγει τα

ζώα και από το γάλα τους να φτιάχνει τυρί,  πώς να ψα-

ρεύει με δίχτυα, πως να κυνηγάει και γι’ αυτό του έδω-

σαν  άλλα δύο ονόματα εκτός από το Αρισταίο:  το Νόμιο

(νομέας, ποιμένας) και Αγραίο (ασχολούμενος με τη γε-

ωργία και την κτηνοτροφία, αγρότης)!!

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι συμπλήρωσε τις

γνώσεις του,  από τον σοφό Κένταυρο Χείρωνα, που

ήταν δάσκαλος και του Αχιλλέα· και όπως όλοι οι Κέν-

ταυροι ήταν μισός άνθρωπος και μισός άλογο και αποτε-

λούσαν  ένα μυστήριο της ελληνικής Μυθολογίας, γιατί

μέχρι σήμερα κανένας  δεν μπόρεσε να αποκωδικοποι-

ήσει τον συγκεκριμένο μύθο!!

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας πληροφορεί ότι ο Αρι-

σταίος  δίδαξε στην Σαρδηνία και στη Σικελία την καλ-

λιέργεια της ελιάς, όπου λατρεύτηκε σαν  γεωργική θε-

ότητα και προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών!!

Κατά τον Πλίνιο, ο Αρισταίος ήταν ο πρώτος που εφεύρε

το ελαιοτριβείο και την παραγωγή λαδιού από τη σύν-

θλιψη  των  καρπών  της ελιάς!!

Ο Αρισταίος  λατρεύτηκε στα νησιά των Κυκλάδων και

γενικά σε όλα τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, του

οποίου οι πρώτοι κάτοικοι  ήταν  οι Πελασγοί- Μινύες-

Έλληνες,   οι οποίοι έδωσαν στο πέλαγός τους το όνομα

του Έλληνα βασιλιά της Αθήνας του Αιγέα!! 

Ο άγνωστος αυτός γιος του Απόλλωνα νυμφεύθηκε την

Αυτονόη, η οποία ήταν κόρη του βασιλιά της Θήβας Κάδ-

μου, που ήταν γιος του καταγόμενου από το Άργος  Αγή-

νορα, του ιδρυτή της ελληνικής αποικίας της Φοινίκης,

που της έδωσε το όνομα του γιου και διαδόχου του Φοί-

νικα. Είχε γιούς τον Κίλικα ιδρυτή της Κιλικίας, το Θάσο

ιδρυτή της Θάσου και την περίφημη Ευρώπη, που χάρισε

το όνομά της στην σημερινή Ήπειρο Ευρώπη και ήταν η

μητέρα  του ξακουστού Μίνωα, που εκπολίτισε την αν-

θρωπότητα!!

Ο Αρισταίος είχε σχέση και με τον Ορφικό κύκλο, γιατί

η Ευρυδίκη η γυναίκα του Ορφέα,  βρήκε τραγικό θάνατο

από το δάγκωμα ενός φιδιού, καθώς έτρεχε να αποφύγει

τον Αρισταίο που την κυνηγούσε!!

Οι Θεοί θύμωσαν με τη συμπεριφορά του Αρισταίου και

για να τον συνετίσουν, έστειλαν μια επιδημία στα μελίσ-

σια του!!

Εκείνος απελπισμένος για την συμφορά που τον είχε

βρει, έτρεξε στη μητέρα του, την Κυρήνη να του δώσει

κάποια εξήγηση, αλλά η Κυρήνη τον έστειλε στον Πρω-

τέα και εκείνος τον ενημέρωσε ότι έπαθε τόσο μεγάλη

καταστροφή στα μελίσσια του, γιατί δέχθηκε την οργή

των Θεών, επειδή  ήταν υπαίτιος για τον θάνατο της Ευ-

ρυδίκης (γυναίκας του Ορφέα), οπότε ο Αρισταίος  δέ-

χτηκε αμίλητος την Θεία νέμεση!!!

Ο Πρωτέας ήταν συγχρόνως θαλάσσιος δαίμονας,

ήρωας και βασιλιάς, ενώ η έννοια του μύθου τον παρο-

μοιάζει με την πρώτη μορφή της ύλης που διαδοχικά με-

ταμορφώνεται και δημιουργεί όλες τις άλλες μορφές

που αποτελούν τον κόσμο και ήταν στις υπηρεσίες του

Ποσειδώνα, δηλαδή υποτελής του και γνώριζε όλα τα μυ-

στικά της θάλασσας!!

Κάποιο καλοκαίρι ξέσπασε λοιμός στις Κυκλάδες  και η

Γη δεχόταν τις ζεστές ακτίνες του τριπλού ήλιου του Σεί-

ριου που βρίσκεται στο Γαλαξία της Ανδρομέδας και στον

αστερισμό του Κυνός, απ’ όπου καταγόταν ο Απόλλω-

νας!!

Απελπισμένοι οι κάτοικοι των Κυκλάδων,  ζήτησαν την

βοήθεια του γιου του Απόλλωνα του Αρισταίου και εκεί-

νος πήγε στη νήσο Κέα,  που πολλοί την γνωρίζουν  σή-

μερα με το όνομα Τζιά και είναι το πιο κοντινό

Κυκλαδονήσι  στην Αθήνα και ίδρυσε ένα μεγάλο βωμό

προς τιμήν του Δία και πρόσφερε καθημερινώς θυσίες

προς τον Δία και προς τον Σείριο!!!

Ο Δίας εισάκουσε τις προσευχές του και έστειλε ετήσι-

ους  βόρειους ανέμους, που τους γνωρίζουμε με το αρα-

βικό  τους όνομα, μελτέμια, και έτσι το κλίμα των

αγαπημένων νησιών άλλαξε, έγινε πιο δροσερό από

τους ανέμους και η επιδημία εξαφανίστηκε!!!

Δεν βοήθησε ο Αρισταίος μόνο του κατοίκους των νη-

σιών του Αιγαίου πελάγους, αλλά και τους Αρκάδες,

όταν τους δίδαξε την μελισσοκομία,  την κατεργασία του

μαλλιού και τα μυστικά του κυνηγιού!

Υπήρξε γνώστης και της βοτανολογίας και τιμήθηκε ιδι-

αίτερα στην Λιβύη, γιατί τους έμαθε την καλλιέργεια

ενός φυτού που το θεωρούσαν φαρμακευτικό αλλά το

χρησιμοποιούσαν και σαν καρύκευμα και το ονόμαζαν

σίλφιον.  Έμοιαζε με τον άνηθο  ή το μάραθο!!

Επειδή συνηθίζουν να αναφέρουν τα φυτά και τα βότανα

με λατινικά ονόματα,  με το αιτιολογικό ότι οι Ρωμαίοι

ήταν οι μελετητές και οι γνώστες των βοτάνων, ένα αγ-

γείο που το ονομάζουν «Λακωνική κύλικα» του 565-560

π.Χ.  παριστάνει το βασιλιά της Κυρήνης Αρκεσίλαο Β΄

να επιβλέπει την εξαγωγή του σιλφίου και την φύλαξή

του σε ειδικές υπόγειες αποθήκες, μαζί με το χρυσό και

τον άργυρο,  πριν εξαχθούν σε ξένες αγορές!!

Και άλλη μία μαρτυρία σχετικά με το σίλφιον, αποτελού-

σαν τα νομίσματα της Κυρήνης που σαν βασικό τους έμ-

βλημα ήταν αυτό το τόσο σημαντικό για εκείνη την

εποχή φυτό, το οποίο απετέλεσε αιτία μεγάλου πλουτι-

σμού για την Κυρήνη, που ξεχώρισε μεταξύ των άλλων

ελληνικών αποικιών της Β. Αφρικής!!

Ο Αρισταίος  βοήθησε με πολλούς και διάφορους τρό-

πους τους Έλληνες,  οπότε είναι σοφό και δίκαιο να τον

γνωρίζουμε και να μην κατέχει την θέση  ενός άγνωστου

γιου του Απόλλωνα!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αρισταίος, ο άγνωστος γιος του Απόλλωνα!!

Πλήρης απαξίωση...

Αυτή η σήψη στους κόλπους των εμπλεκομένων με

την πολιτική και ιδιαίτερα, με θεσμικές θέσεις έχει

φτάσει στα ανώτατα επίπεδα. 

Πόσες λίστες, με μεγάλα ονόματα που έβγαλαν έξω

από τη χώρα εκατομμύρια ευρώ, από κατάχρηση

εξουσίας έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων;

Βέβαια θα μου πείτε κόρακας κοράκου μάτι δεν βγά-

ζει... Ως που θα πάει όμως η κατάσταση; Αυτή η απα-

ξίωση της πολιτικής έχει φτάσει πλέον να

ενδιαφέρονται, γι’ αυτό το ωραίο αξίωμα, μόνο οι

φελοί, οι αετονύχηδες και οι καιροσκόποι.

Ακούμε για τα εκατομμύρια που “μοιράστηκαν” οι

οκτώ Σκοπιανοί βουλευτές και ψήφισαν ναι, στη συμ-

φωνία των Πρεσπών.

Ακούμε από στόματος του μόλις τέως υπουργού Ν.

Κοτζιά στην τηλεόραση (“Κρήτη TV”) ότι η άλλη

πλευρά, (Π. Καμμένος) είπε, «ότι ο Σόρος χρηματο-
δοτεί την ελληνική κυβέρνηση, για να αγοράζει ξέ-
νους. Ουδείς απάντησε, πλην εμού. Κανένας
υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός». 

Και αυτό έχει “περπατήσει” πλέον σε όλη την υφήλιο,

αλλά κανενός δεν ιδρώνει το αυτί!

Κανένας από την κυβέρνηση δεν έκανε καμμία δή-

λωση. Το άφησαν μετέωρο...  

Όταν έχει φτάσει τόσο βαθιά η σήψη στην πολιτική,

ποιος μπορεί να έχει την απαίτηση, να λειτουργήσει

χρηστά ο πολίτης. Ο πολίτης που του κλέβουν το

σπίτι, τη δουλειά, την υγεία, αφού τον φτώχυναν με

τις αρπαχτές τους και την κακοδιαχείριση και σήμερα

αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην καθημερινότητα.

Και πώς ζητάμε από αυτό τον πολίτη να ενδιαφέρεται

για τα κοινά, να είναι συνεπής σε ένα κράτος που τον

καταστρέφει και τον απαξιώνει, ακυρώνοντάς του κι

αυτήν ακόμη την ψήφο του (δημοψήφισμα).

Πως λοιπόν κάποιοι άνθρωποι με ιδανικά που θα ήθε-

λαν να προσφέρουν, να τολμήσουν να μπουν στην

πολιτική. Τρομάζουν μήπως τους πάρει η μπάλα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Άλλο ένα Θαλάσσιο είδος

προς  αφανισμό

Πίννα (Pinna nobilis) 

Από το Ινστιτούτο θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”,

ενημερωθήκαμε για την υπο εξαφάνιση πίννα της θάλασ-

σας, που ζει στον πυθμένα, δεν κινείται και τρέφεται φιλ-

τράροντας το θαλασσινό νερό, συμβάλλοντας έτσι στη

διατήρηση της καθαρότητας της παράκτιας ζώνης.

H Πίννα (Pinna nobilis) είναι το μεγαλύτερο δίθυρο στη Με-

σόγειο. Η μέση διάρκεια ζωής της είναι τα 20 χρόνια. Συ-

ναντάται σε βάθη από 0,5 έως 60 μέτρα, μέσα ή κοντά σε

λιβάδια Ποσειδωνίας. Αναπαράγεται μόνο μία φορά το

χρόνο κατά τη διάρκεια λίγων εβδομάδων στο τέλος του

καλοκαιριού. 

Όπως μας ενημερώνει η διευθύντρια έρευνας Αναστασίου

Μήλιου, «τους τελευταίους μήνες καταγράφεται στις ελ-

ληνικές θάλασσες μία νέα σημαντική απειλή, που αυτή τη

φορά κινδυνεύει να αφανίσει άλλο ένα προστατευόμενο

θαλάσσιο είδος – την Πίννα (Pinna nobilis): το μεγαλύτερο

δίθυρο στη Μεσόγειο που φτάνει και τα 1,2 μέτρα σε μήκος.

Καθώς η Πίννα αντιμετωπίζει πολυάριθμες ανθρωπογενείς

απειλές (παράνομη αλιεία, καταστροφή οικοτόπων κ.α.),

πρόσφατα ήρθε να προστεθεί και μία νέα, ακόμα μεγαλύ-

τερη απειλή: η έξαρση του παράσιτου Haplosporidum pin-

nae. Το παράσιτο αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις

ακτές της Ισπανίας το 2016 και έχει ήδη εξαλείψει ολόκλη-

ρους πληθυσμούς Πίννας στη δυτική Μεσόγειο.

Στις ελληνικές θάλασσες η μαζική θνησιμότητα πληθυσμών

Πίννας ξεκίνησε να παρατηρείται το φετινό καλοκαίρι. Σε

περιοχές του βορείου Αιγαίου έχει ήδη αφανιστεί περισ-

σότερο από το 90% πληθυσμού, ενώ αναφορές για μαζική

θνησιμότητα υπάρχουν σε πολλές άλλες περιοχές της Ελ-

λάδας. 

Ο άλλος της εχθρός είναι η υπεραλίευση και ότι έγινε

γκουρμέ στα εστιατόρια...

Ουρουγουάη, μια μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής της

οποίας οι πολίτες είναι κάτι παραπάνω από φιλέλληνες! 

Kατοικείται από 3.500.000 κατοίκους και ένας μεγάλος

αριθμός μιλάει ελληνικά. Κατοικούν και πάνω από 3.000

μετανάστες Έλληνες.

Σε πρόσφατη έρευνα της Eurostat το μεγαλύτερο ποσο-

στό των ερωτηθέντων Ουρουγουανών απάντησε ότι πο-

λιτιστικά ταυτίζονται με την Ευρώπη και στην δεύτερη

ερώτηση για το ποιά χώρα από την Ευρώπη έρχεται πρώτη

στο μυαλό τους, η πλειοψηφία απάντησε: Η Ελλάδα.

Η εκπαίδευση στην Ουρουγουάη είναι σε πολύ υψηλό επί-

πεδο και από μικρά παιδιά μαθαίνουν για την Ελλάδα. 

Ένα δημόσιο σχολείο στην Ουρουγουάη ονομάζεται Gre-

cia (Ελλάδα). Οι μαθητές είναι όλοι τους παιδιά Ουρου-

γουανών. Το ίδιο και οι δάσκαλοί τους. Όμως κάθε 25η

Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου γιορτάζουν σαν Έλληνες.

Τραγούδια, θεατρικά, ποιήματα. Ακούς από τα μικρά παι-

διά τον εθνικό μας ύμνο! 

Μέσα στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης υπάρχουν 23

δρόμοι με Έλληνες αρχαίους φιλοσόφους ενώ υπάρχει η

πλατεία της Αθήνας και η πλατεία της Ελλάδος.

Εξω από τη Εθνική Βιβλιοθήκη του Μοντεβιδέο, ένα κτή-

ριο βασισμένο σε Δωρικό ρυθμό έχει από έξω, δίπλα στην

είσοδο, το άγαλμα του Σωκράτη.

Στην παραλιακή ένα πάρκο ονομάζεται Αθήνα και έχει την

προτομή του Ομήρου.

Ο κεντρικότερος δρόμος της παλιάς πόλης κάτω από το

λόφο ονομάζεται Grecia.

Ενα από τα ομορφότερα νεοκλασικά κτήρια στο κέντρο

της πόλης στην πρόσοψή του γράφει: Αθηναίος.

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία θα βρεις βιβλία Eλλήνων συγγρα-

φέων και ποιητών. Ακόμη και στα πολύ μικρά. 

Η Ουρουγουάη είναι μια απο τις μικρότερες χώρες της Νό-

τιας Αμερικής. Ειναι λίγο μεγαλύτερη σε έκταση από την

Ελλάδα έχει πληθυσμό περίπου 3.500.000 και βρίσκεται

ανάμεσα στην Αργεντινή και την Βραζιλία.

Λόγω του μικρού της μεγέθους δεν έχει την οικονομική η

πολιτική δύναμη των γειτόνων της σε διεθνές επίπεδο.

Όταν όμως συγκρίνει κανείς στοιχεία που έχουν πραγμα-

τικές επιπτώσεις στην ζωή των πολιτών παρατηρεί οτι ξε-

περνάει τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Αμερικής. 

Μερικά από αυτά είναι η ισότητα, οικονομική και μεταξύ

φύλων, τα χαμηλά ποσοστά φτώχειας και διαφθοράς, η

μεγάλη εμπιστοσύνη στους θεσμούς· και τα υψηλά ποσο-

στά αλφαβητισμού.

Η ισότητα, η δημοκρατική παράδοση, η εμπιστοσύνη με-

ταξύ πολιτών-Κράτους και το ασφαλές τραπεζικό της σύ-

στημα, της έχουν δώσει τον χαρακτηρισμό Ελβετία της

Αμερικής. 

Η Ουρουγουάη είναι από τις λίγες χώρες που δεν έχουν

αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, είναι μια χώρα που

μας υποστηρίζει σε όλα μας τα θέματα. 

Επιπλέον είναι από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν

το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος λίγο μετά την επανά-

σταση του 1821.

Η σημαία της είναι σχεδόν ίδια με την Ελληνική μόνο που

αντί για σταυρό έχει έναν χαρούμενο δεκαεξάκτινο ήλιο.

Vasilis Strongilis <vastrogilis@gmail.com>

3 Γιατί δεν κάνουμε τη Βουλή ριάλιτι να

είναι και οι 300 για όλη την τετραετία κλει-
σμένοι εκεί, να μένουν εκεί, να τρώνε ρύζια
και φακές και άμα κλείνουν καλές συμφω-
νίες να τους κερνάμε  πίτσα;

Αποστάγματα σοφίας...

H Ουρουγουάη έχει άρωμα Ελλάδας!

Ένα δημόσιο σχολείο τους ονομάζεται Grecia

Έξω από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Μοντεβιδέο,  στην
είσοδο βρίσκεται  το άγαλμα του Σωκράτη.
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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 . . .
Υψηλό αθλητικό πνεύμα

Aπό τον Kαθηγητή

στον Aθλητή

Δημοσιεύουμε επιστολή του καθηγητή αθλητικής
ψηχολογίας Γιάννη Ζέρβα, που αφορά τον αθλητή
και αθλητικογράφο Νίκο Γεωργόπουλο.

Αγαπητή «Εβδόμη»,

Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για το

αφιέρωμα που κάνατε στον παλαιό πρωταθλητή

στίβου, τον κ. Νίκο Γεωργόπουλο, στο φύλλο της

20ης Οκτωβρίου 2018. 

Ο Νίκος Γεωργόπουλος είναι ένας αθλητής που δό-

ξασε την Ελλάδα με πολλές διεθνείς νίκες και υψη-

λές επιδόσεις, ακόμα και για τα σημερινά

δεδομένα. Πέραν αυτού, ο Νίκος Γεωργόπουλος,

κατά τη διαχρονική του πορεία, ξεχώρισε για την

κριτική και δημιουργική του σκέψη, το ήθος, τη

στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι σε ευαί-

σθητα θέματα. 

Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι ο αθλητισμός

είναι «αναζήτηση» και επομένως εξέταση, διερεύ-

νηση, λύση προβλημάτων, πρόβλεψη και προοπτική.

Οι καλοί αγώνες χαρακτηρίζονται από προσπάθεια,

φαντασία, σκέψη και ιδέες. Κι όλα αυτά όχι τόσο

για να ξεπεράσει κανείς τον άλλον αλλά κυρίως τον

εαυτό του.

Τέτοια πρότυπα έχει ανάγκη σήμερα ο αθλητισμός

με τις διαβρωμένες αρχές και αξίες, για να εκπλη-

ρώσει την αληθινή αποστολή του και να επιδράσει

θετικά στη γενικότερη καλλιέργεια και ανάπτυξη

της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του

ατόμου. Οι χώροι άθλησης είναι -πάνω απ’ όλα-

χώροι αγωγής, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται

σωστοί και φωτισμένοι άνθρωποι στις σωστές θέ-

σεις.  

Εύχομαι στον Νίκο Γεωργόπουλο να είναι πάντα

καλά και να συνεχίσει την προσφορά του στον

αθλητισμό και την κοινωνία.

Γιάννης Ζέρβας
Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν πάει άλλο...

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους του Δήμου

3Β, ιδιαίτερα Βούλας και Βουλιαγμένης, για τις κα-

θημερινές κλοπές, στα σπίτια τους, που πλέον

έχουν χάσει τον ύπνο τους και τον ξύπνιο τους.

«Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί
έτσι. Ας μειώσει τα δημοτικά τέλη ο Δήμος αν δεν
μπορεί να κάνει κάτι, να αγοράσουμε όλοι όπλα,
να πάμε στο Μαρκόπουλο να εκπαιδευτούμε»,
ήταν η απελπισμένη πρόταση κατοίκου.

Το μέλλον...
του βιβλίου
Η επινόηση του αλφάβητου

πρώτα, και της τυπογραφίας

έπειτα, συνέβαλε σημαντικά στην

πρόοδο της γνώσης και της επί-

στήμης. Το αλφάβητο, μας επιτρέ-

πει να εκφράσουμε έννοιες. Η

τυπογραφία μας επιτρέπει να τις

αναπαράγουμε και να τις διδαδί-

δουμε. Η εφεύρεση του Γουτεμ-

βέργιου επέτρεψε εκτός από την

αναπαραγωγή κειμένων και σχε-

δίων - εξαιρετικά χρήσιμων - και τη

διάδοση πολλών επιστημονικών

εννοιών.

Η προφορική παράδοση εκτοπί-

στηκε ως μέθοδος μετάδοσης της

κουλτούρας, ια παρέμεινε στην

“εξορία” ώσπου διασώθηκε από τη

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας,

που όλοι γνωρίζουμε. Όμως αυτά

τα μέσα, εγκαινίασαν την περίοδο

της οπτικοακουστικής γνώσης,

αλλά δεν παρουσιάζουν εννοιολο-

γικά την πραγματικότητα. Απλά

την αναπαριστούν.

Όμως κανείς δεν μπορεί να αρνη-

θεί ότι ο “πολιτισμός” των πολυμέ-

σων κερδίζει ταχύτατα έδαφος,

εις βάρος της γραπτής γνώσης, με

όλες τις συνέπειες που μπορεί

αυτό να σημαίνει. ο Ρόλος του ίν-

τερνετ πρωταγωνιστικός.

Παρά τις τεχνολογίες, η εμπιστο-

σύνη στο μέλλον του βιβλίου, βα-

σίζεται στην πανίσχυρη

διαδραστικότητα του ίδιου με τον

χρήστη, στην απλότητα του χειρι-

σμού του και την αντοχή του στο

χρόνο. Το βιβλίο, ως αντικείμεν ο,

απευθύνεται, εκτός απ’ την όραση,

σε μια από τις αισθήσεις που

συχνά περιφρονήθηκαν από τους

κοινωνιολόγους: την αφή. Αυτός ο

χαρακτήρας, που τοε γγίζει κα-

νείς, η ευχρηστία του, η λειτουργι-

κότητα και η ομορφιά του,

συνιστούν συστατικά του βιβλίου

για την μετάδοση της κουλτούρας.

Πρόκειται για ιδιότητες που δύ-

σκολα μπορούν να αναπαραχθούν

στον κόσμο της ψηφιακής τεχνο-

λογίας.

Μέχρι και ο γκουρού του κυβερνο-

χώρου, Gates, υπέκυψε στον πει-

ρασμό να εκδόσει προσωπικό του

σύγγραμμα, όταν αποφάσισε να

αποσπάσει την εύλογη πνευματική

αναγνώρη του έργου από την επι-

στημονική κοινότητα και το ευρύ-

τερο κοινό γενικότερα.

Η γνώμη μου είναι, ότι η δημιουρ-

γικότητα, έμφυτη των ιδιοτήτων

του ανθρώπου, δεν αφυπνίζεται

εξίσου από τα ψηφιακά μέσα όσο

από ένα βιβλίο που είναι απείρως

ανώτερο. Ο γραπτός πολιτισμός

δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί το βι-

βλίο, αλλάζει πολιτισμούς, επιστή-

μες, οικονομικές δομές από τον

ίδιο τον ιστό της κοινωνίας μας.

Μην ξεχνάμε ότι ο ανεξέλεγκτος

πια ψηφιακός κόσμος, προκαλεί

ανεργία, απαχαύνωση και εισβολή

στην προσωπική μας ζωή...

Παναγιώτης Μουντανέας

Υποναύαρχος ε.α.

H επιστροφή του

Τζώρτζ Οργουελ 

Το πρόβλημα με τον Τζορτζ Οργουελ δεν είναι ότι είναι

διαχρονικά επίκαιρος, αλλά ότι, ειδικά τελευταία, γίνε-

ται υποχρεωτικός για την κατανόηση της υπάρχουσας

πολιτικής πραγματικότητας. Το μυθιστόρημα «1984» και

το δοκίμιο «Η πολιτική και η αγγλική γλώσσα» δεν είναι

μόνο απαραίτητα αναγνώσματα για την κατανόηση των

κυβερνώντων, αλλά γενικά για το σύστημα της Μεταπο-

λίτευσης. 

Η κυριαρχία αυτού του συστήματος είναι κυρίως εμβλη-

ματική στη χρήση της γλώσσας. Την προηγούμενη εβδο-

μάδα, μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον των

αστυνομικών, αυτό που θα έπρεπε να προβληματίζει

κάθε λογικό άνθρωπο ήταν η χρήση του όρου αντιεξου-

σιαστές. 

Ηταν σχεδόν αδύνατο να διαβάσεις κάτι για το γεγονός

χωρίς να γίνεις θύμα αυτής της αδόκιμης χρήσης.

Επειδή οι συγκεκριμένες ομάδες στρέφονται εναντίον

κάποιων μορφών ή δομών εξουσίας, δεν σημαίνει ότι

είναι αντιεξουσιαστές γενικώς. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν

έχουν κανένα πρόβλημα με το να ασκούν τη δική τους

εξουσία που είναι αυθαίρετη, αυταρχική, βάρβαρη και

δολοφονική. Και έτσι, όπως δεν θα λέγαμε ότι ένας λη-

στής τραπεζών είναι αφιλοχρήματος επειδή κλέβει χρή-

ματα άλλων, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος που

αμφισβητεί την εξουσία κάποιων άλλων είναι απαραιτή-

τως αντιεξουσιαστής.

Πρέπει γενικώς να αντιτίθεται στην εξουσία και ειδικά

την άσκησή της εκ μέρους του. 

Εκεί, όμως, που το σύστημα παίρνει άριστα είναι στη

χρήση ή καλύτερα στη μη χρήση ή ακόμα καλύτερα στην

εξαφάνιση του όρου λαθρομετανάστης. Ο Οργουελ στο

«1984» είχε επισημάνει ότι η εξαφάνιση των λέξεων

έχει ως σκοπό να περιορίσει τις σκέψεις και την επικοι-

νωνία, «...ο σκοπός της Νέας Ομιλίας είναι να στενέψει
τα όρια της σκέψης. Στο τέλος θα κάνουμε κυριολεκτικά
αδύνατο το έγκλημα της σκέψης, γιατί δεν θα υπάρχουν
λέξεις για να το εκφράσει κανείς...» 

Αφαιρώντας τον όρο λαθρομετανάστης από τον δημό-

σιο λόγο, προσπαθείς να εξαφανίσεις και τη συζήτηση

για την προστασία των συνόρων, την αποτροπή, τον διά-

λογο για το Μεταναστευτικό, υπό το πρίσμα του εθνικού

συμφέροντος και της ταυτότητας. 

Πώς έχει εξαφανιστεί ο όρος λαθρομετανάστης και

πόσο γρήγορα έγινε όλο αυτό δείχνει πόσο βαθιά και

πλατιά είναι η κυριαρχία της Αριστεράς στον δημόσιο

διάλογο. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό μια μαζική και εθνικά

θανάσιμη εισβολή λαθρομεταναστών, αλλά η λέξη που

περιγράφει το φαινόμενο είναι ανύπαρκτη, ειδικά στα

τηλεοπτικά ΜΜΕ. Προσπαθήστε να σκεφτείτε την υπάρ-

χουσα οικονομική κρίση χωρίς τις λέξεις ανεργία, περι-

κοπές και φτώχεια. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς

θα ήταν τα πράγματα αν και όταν επί Τουρκοκρατίας

είχαν εξαφανίσει τη λέξη «ελευθερία».

Ναπολέων Λιναρδάτος
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Ένα σοβαρό θέμα για το Δήμο 3Β συζη-

τήθηκε στη δημοτική συνεδρίαση της

22ας Οκτωβρίου. Είναι το θέμα: «Άσκηση

πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου στο

Εφετείο Αθηνών για το Διαμαντοπού-

λειο Γηροκομείο, Δ.Ε. Βούλας (σχετ. το

υπ. αρ. πρωτ. 37009/16.10.2018 έγ-

γραφο)».

Τί είναι όμως το Διαμαντοπούλειο Γηρο-

κομείο; Για τους νεότερους κατοίκους

της Βούλας, σημειώνουμε ότι το 1983

έγινε δωρεά από τον κάτοικο της Βούλας

Νίκο Διαμαντόπουλο, ένα οικόπεδο 2,5

στρεμμάτων πάνω από το Νοσοκομείο

(Οδυσέως και Πανός) προκειμένου να

γίνει Γηροκομείο που θα έπαιρνε το

όνομά του.

Μάλιστα είχε ονομάσει τους εκτελεστές

τους διαθήκης, την κόρη του, τον ιερέα

της Παναγίτσας,  o οποίος αρνήθηκε να

παραμείνει εκτελεστής, και το χωριό που

γεννήθηκε την Ελατού Αιτωλοακαρνα-

νίας.

Δεν όριζε σαφώς ότι το αφήνει στο Δήμο

Βούλας, αν και μόνο από τους εκτελε-

στές και άλλα στοιχεία διαφαίνεται ξε-

κάθαρα.

Ο Δήμος Βούλας ξεκίνησε την ανέγερσή

του, αλλά τον σταμάτησε η κεντρική δι-

οίκηση, διότι όλα τα κληροδοτήματα

είναι εθνικά και ανήκουν στο ελληνικό

δημόσιο, αν δεν αναφέρεται ρητά από το

διαθέτη, σε ποιον το αφήνει.

Εχουν γίνει διάφορες ενέργειες του

Δήμου, που ξεκίνησαν από το 1992, με

αποτέλεσμα σήμερα η συγκεκριμένη

έκταση 2500 στρ. με ένα κτίριο περίπου

700 τ.μ. να μη μπορεί να αξιοποιηθεί,

σύμφωνα με την επίθυμία του διαθέτη,

που ήταν η δημιουργία ενός γηροκο-

μείου.

Εχουν περάσει 26 χρόνια. Το κτίριο πα-

ραμένει γιαπί και ο Δήμος λειτουργεί

εκεί μία ιδιότυπη αποθήκη.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος έκανε μία

ενημέρωση για το πριν και το αύριο λέ-

γοντας μεταξύ άλλων:

Εχουν γίνει πολλές και καλές προσπά-

θειες από όλες τις δημοτικές αρχές που

έχουν χειριστεί το θέμα. Η πρώτη προ-

σπάθεια έγινε με μία αποδοχή κληρονο-

μιάς, την οποία στη συνέχεια δεν

δέχθηκε το Εφετείο το οποίο δίκασε από

το Δήμο Βούλας, την εποχή του αείμνη-

στου δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου. 

Στη συνέχεια έγινε το κτίσμα που κό-

στισε περίπου 350 εκατομμύρια δραχμές

(1 εκατ. ευρώ)  το οποίο σταμάτησε γιατί

δεν μπορούσε παρ’ ότι υπήρξαν συνεν-

νοήσεις με δύο υφυπουργούς οικονομι-

κών, τότε που είχαν την ευθύνη των

εθνικών κληροδοτημάτων. Συγκεκριμένα

του Πέτρου Δούκα το 2005 και του Θα-

νάση Μπούρα το 2006 - 2007 και οι

οποίοι το επιθυμούσαν με τη συναίνεση

του ελληνικού δημοσίου, που είναι ο

εκτελεστής όλων των διαθηκών, που

έχουν λογική εθνικού κληροδοτήματος.

Παρ’ όλα αυτά το Νομικό συμβούλιο του

κράτους και οι υπηρεσιακοί των υπουρ-

γείων ποτέ δεν συναίνεσαν στο να έρθει

ο Δήμος και να υλοποιήσει τη βούληση

του διαθέτη και να κατασκευάσει το Γη-

ροκομείο, στο οποίο ο μακαρίτης ο Δια-

μαντόπουλος ζητούσε να γίνει.

Σήμερα από τους 5 εκτελεστές έχουν

μείνει τρεις· το ζεύγος Κοσίδα και ο

Δήμος Ναυπακτίας που ενσωματώθηκε η

κοινότητα Ελατούς με τον Καλλικρατικό

Νόμο. Και με τους τρεις έχουμε χτίσει

μια πολύ καλή σχέση.

Ο Δήμος Ναυπακτίας πήρε ομόφωνη

απόφαση να προχωρήσει ο Δήμος 3Β

προκειμένου να υλοποιήσει την επιθυμία

του διαθέτη. 

Η αρμοδιότητα για τα εθνικά κληροδοτή-

ματα έχει πάει στην Αποκεντρωμένη Δι-

οίκηση. Εχουμε κάνει όλες τις

συνεννοήσεις και με την Αποκεντρωμένη

και με τους εκτελεστές της διαθήκης και

έχουμε κάνει μία προσφυγή στο Εφετείο

που δικάζεται το Δεκέμβριο στις 4.12.18.

Οι εκτελεστές της διαθήκης με αίτησή

τους ζητούν να ανατεθεί στο Δήμο 3Β,

η εντολή να συστήσει Δημοτικό Γηροκο-

μείο ώστε να πραγματοποιηθεί η βού-

ληση του αποβιώσαντος διαθέτη, άλλως

επικουρικά να διοριστεί ο εν λόγω Δήμος

φορέας διαχείρισης του υπό σύσταση

ιδρύματος Γηροκομείου. 

«Κατόπιν τούτου συμφωνούμε ως προς
την ανάγκη επωφελέστερης και ασφαλέ-
στερης αξιοποίησης της περιουσίας και
κρίνουμε αναγκαία την παρέμβαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τους τρό-
πους που περιγράφονται, καθότι η κλη-
ρονομιά στερείται πόρων τόσο για την
κατασκευή όσο και για την λειτουργία
του με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύ-
νατη η εκτέλεση της βούλησης του δια-
θέτη», καταλήγουν στην αίτησή τους.

Έτσι ολοκληρώνοντας την ενημέρωση ο

δήμαρχος δήλωσε ότι: «Υπάρχει ομό-
φωνο αίτημα των εκτελεστών της διαθή-
κης, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του
Ελληνικού Δημοσίου ως θεματοφύλακας
των εθνικών κληροδοτημάτων, όπου ζη-
τούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κρά-
τους, που εποπτεύει το Υπ. οικονομικών
να κάνει παρέμβαση υπέρ του αιτήματος
των εκτελεστών της διαθήκης στο δικα-
στήριο της 4/12/18. Και έρχεται ο Δήμος
με πρόσθετη παρέμβαση στο Εφετείο,
ως υποστηρικτής του αιτήματος των
εκτελεστών της διαθήκης».

Αννα Μπουζιάνη

Διαμαντοπούλειο 
Γηροκομείο Βούλας

Δόξασον. Μετά από 35 χρόνια!

Επειδή ο δήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος μας έκανε την τιμή

ν’ ανανγνωρίσει ότι έχουμε ασχοληθεί “κατά κόρον” με το Γη-

ροκομείο, - πράγμα που τον τιμά για την ευθυκρισία του - πρέπει

κάποια πράγματα να τα προσέξουμε, κάποια να τα διορθώσουμε

κάποια να τα ενισχύσουμε.

Η αρθρογραφία μας έχει ξεκινήσει από το 1993. Ακολύθως, δεν

αρκεστήκαμε στις επανειλημμένες δημοσιεύσεις μας που επα-

ναφέραμε με κάθε ευκαιρία και με κάθε κυβέρνηση το θέμα,

αλλά κάναμε και προσωπικές παρεμβάσεις όταν βρίσκαμε ευ-

καιρία.

Δυστυχώς οι φίλοι Υπουργοί που ανέφερε  δήμαρχος, δεν έκα-

ναν τίποτα, παρ’ όλο που ήταν της αρμοδιότητάς τους και αρ-

κούσε μια Υπουργική Απόφαση. Τους είχαμε φιλικά ενοχλήσει

και “πλαγιοκοπήσει” αμφοτέρους. Συγκεκριμένα, όταν θέσαμε

το θέμα στον Πέτρο Δούκα, εν ήδη δικαίου αιτήματος, λάβαμε

την υπόσχεση να μεριμνήσει. Επειδή γνωρίζουμε ότι σπανίως

οι υποσχέσεις των πολιτικών πραγματοποιούνται επί σοβαρών

θεμάτων, κάναμε την πρώτη πλαγιοκόπηση με τον Βασίλη Οι-

κονόμου, που κατέθεσε σχετική ερώτηση. Πήρε μια απάντηση,

που παρέπεμπε σε δικαστικές αποφάσεις. Μετά ένα χρόνο πε-

ρίπου, και μετά από φιλική πίεσή μας, επανήλθε με νέα ερώτηση

ο Β. Οικονόμου για να πάρει μια σχεδόν ενοχλημένη απάντηση. 

Με την ανάληψη του Υφυπουργείου Οικονομικών από τον Αθ.

Μπούρα, το 2009, επανήλθαμε. Κλείσαμε ραντεβού και τον επι-

σκεφθήκαμε στο Υπουργείο, του εξέθεσα φιλικά και πιεστικά

το θέμα και του ενεχείρισα σχετικό υπόμνημα τεκμηρίωσης.

Έσπευσαν μάλιστα, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος δυο

δημοτικοί σύμβουλοι (Δ. Κιούκης και Θ. Ρουσσάκης) μαζί με τον

πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τότε Ανδρέα Κάσδαγλη,

να ...ενισχύσουν το αίτημα, να επισκεφθούν κι αυτοί τον

Υπουργό. Δώσαμε τη δέουσα προβολή και σ’ αυτή την ενέργεια.

Το κακό είναι ότι δέχθηκαν να προωθηθεί “νομοθετική ρύθμιση”,

μετά τις επικείμενες εκλογές του 2009! 

Πιστεύουμε ότι τώρα το θέμα θα επιλυθεί ευνοϊκά, από την πα-

ρούσα δημοτική αρχή, με τη σωστή, κατά την άποψή μας, με-

θόδευση, όπως την ανέφερε ο δήμαρχος σε συνέργεια με την

οικογένεια Διαμαντόπουλου - Κοσίδα και τη νομική Υπηρεσία

του Δήμου.

Αν χρειάζονται ενισχύσεις οιουδήποτε είδους, καθίσταται εύ-

λογο ότι θα παρασχεθούν εκ μέρους μας προθύμως.

Κώστας Βενετσάνος

Και τα ...πιπεράτα

Ενω είχαμε φύγει από τη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρ-

χος επικαλέστηκε τον “καλό μας
λόγο” ως ανεξέλεγκτη.

δήμαρχος: «...έφυγε και η κα Μπου-

ζιάνη, που έχει αρθρογραφήσει κατά

κόρον. Ελπίζω να το μάθει κι αυτή για

να γράψει  κανένα καλό λόγο για μας. 

φωνή από τα έδρανα: δεν την ελέγχε-
ται αυτή;

δήμαρχος: Αυτή είναι από τους ανεξέ-
λεγκτους προφανώς. Δεν την ελέγ-
χαμε και ποτέ.

Σίνα: όλοι οι άλλοι είναι ελεγχόμενοι;
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Αποχωρώντας, στις 20-10-18, από το Υπουργείο Εξωτε-

ρικών ο Νίκος Κοτζιάς ανακοίνωσε ότι παραδίδει στον

αντικαταστάτη του – τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα –

έτοιμο προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την επέκταση

των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα έξι στα δώδεκα

ναυτικά μίλια, για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, δη-

λαδή, από τα Διαπόντια Νησιά (βόρεια της Κέρκυρας)

μέχρι τα Αντικύθηρα (νότια της Πελοποννήσου). 

Επειδή στα χωρικά ύδατά της, σε αντίθεση με την Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), μια χώρα ασκεί πλήρη

κυριαρχία, όπως ακριβώς συμβαίνει στο έδαφος, ο απο-

χωρών Υπουργός Εξωτερικών υπερηφανεύτηκε ότι για

πρώτη φορά μετά 70 χρόνια – από τότε που έγινε η εν-

σωμάτωση των Δωδεκανήσων – η Ελλάδα επεκτείνει την

κυριαρχία της, χάριν των δικών του προσπαθειών.

Το καίριο και αμείλικτο ερώτημα είναι γιατί η επέκταση

των χωρικών υδάτων περιορίζεται μόνο στη Δυτική Ελ-

λάδα και δεν επεκτείνεται σ’ όλο το μήκος των ηπειρω-

τικών και νησιωτικών  ακτών της χώρας μας; Βέβαια ο κ.

Κοτζιάς πρόσθεσε ότι, σ’ ένα επόμενο στάδιο, θα γίνει

επέκταση των χωρικών υδάτων της Κρήτης, της Ανατο-

λικής Πελοποννήσου, στο Σαρωνικού, την Εύβοια και

στον Παγασητικό κόλπο! Για τα χωρικά ύδατα βόρεια της

Μαγνησίας, της Μακεδονίας, της Θράκης και όλων των

νησιών του Αιγαίου Πελάγους ο πρώην υπουργός Εξω-

τερικών δεν είπε τίποτα. Γιατί άραγε;

Με βάση τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας

(UNCLOS ΙΙΙ του 1982), την οποία επικύρωσε η Ελλάδα

το 1995, μια χώρα μπορεί να επεκτείνει μονομερώς τα

χωρικά ύδατά της μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια (περίπου

22,2 χιλιόμετρα) από τις ακτές της. Αυτό το έχουν κάνει

όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου. Η Τουρκία δεν έχει

επικυρώσει, μέχρι σήμερα, τη Συνθήκη για το Δίκαιο της

Θάλασσας γιατί θεωρεί ότι αντιστρατεύεται τα εθνικά

συμφέροντά της στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου με την

πληθώρα ελληνικών νησιών. Λίγους μήνες μετά την επι-

κύρωση από τη χώρα μας της Συνθήκης για το Δίκαιο της

Θάλασσας η τουρκική Εθνοσυνέλευση με ψήφισμά της

απειλεί την Ελλάδα ακόμη και με πόλεμο (casus belli) αν

επιχειρήσει να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Αυτή η

τουρκική απειλή έχει αποτρέψει όλες τις φοβικές ελλη-

νικές κυβερνήσεις από το 1995 να ασκήσουν τα δικαιώ-

ματα της χώρας μας που απορρέουν από το Διεθνές

Δίκαιο. Ακόμα και όταν η Ελλάδα συμφώνησε στην

έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρ-

κίας με την Ε.Ε. δεν έθεσε ως προϋπόθεση την άρση του

casus belli, ούτε βέβαια την αποχώρηση των κατοχικών

στρατευμάτων από την Κύπρο.

Η Τουρκία έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της στα 12

ναυτικά μίλια στις ακτές της στον Εύξεινο Πόντο και σ’

αυτές της Ανατολικής Μεσογείου (βόρεια της Κύπρου).

Για την αναθεωρητική Τουρκία το Αιγαίο Πέλαγος απο-

τελεί ειδική περίπτωση στην οποία δεν μπορεί να έχει

εφαρμογή το Διεθνές Δίκαιο και προσπαθεί να εξαναγ-

κάσει τη χώρα μας μέσω διαπραγματεύσεων στον καθο-

ρισμό όχι μόνο του εύρους των χωρικών υδάτων αλλά

και της ΑΟΖ (200 ναυτικά μίλια από τις ακτές- συμπερι-

λαμβανομένων των χωρικών υδάτων). Για την Τουρκία

τα ελληνικά νησιά, του Καστελόριζου συμπεριλαμβανο-

μένου, δε δικαιούνται ΑΟΖ γιατί «κάθονται» πάνω στην

υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Αντίθετα η μικρή, αδύναμη

και ημι-κατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία έχει χωρικά

ύδατα 12 ναυτικών μιλίων από το 1993 και ΑΟΖ από το

2004.

Η τιμηματική επέκταση (α λα τούρκα) των ελληνικών χω-

ρικών υδάτων, που προετοίμασε ο πρώην Υπουργός

Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς αποτελεί όχι απλά ένα ακόμη

λάθος αλλά ένα εθνικό έγκλημα, γιατί, με τον τρόπο

αυτό η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ότι το Αιγαίο απο-

τελεί ειδική περίπτωση, στην οποία δεν μπορεί να έχει

εφαρμογή το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ.

Πρόκειται ακριβώς για αυτό που ισχυρίζεται και επιδιώκει

να επιβάλλει στη χώρα μας η νεο-οθωμανική Τουρκία.

Νίκου Ιγγλέση

https://greekattack.wordpress,com

ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ – A LA CARTE

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα

Ανακουφιστικής Φροντίδας από τη «ΓΑ-

ΛΙΛΑΙΑ»

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκδη-

λώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα

Ανακουφιστικής Φροντίδας που γίνε-

ται με πρωτοβουλία της Μονάδας Ανα-

κουφιστικής Φροντίδας (ΜΑΦ)

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Η ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» απο-

τελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δομή

παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας

στη χώρα και λειτουργεί από το 2010

με έδρα τα Σπάτα προσφέροντας δω-

ρεάν υπηρεσίες σε ασθενείς με καρκίνο

και νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS)

που διαμένουν στην περιοχή της Ιεράς

Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεω-

τικής. Οι υπηρεσίες προσφέρονται από

διεπιστημονική ομάδα στο σπίτι των

ασθενών, σε Κέντρο Ημερήσιας Φρον-

τίδας και Απασχόλησης και από τις

αρχές του 2018 στον πρώτο Ξενώνα

Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελ-

λάδα. 

Ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων πε-

ριελάμβανε την παρουσίαση από την

Όλια Λαζαρίδου και την Αμαλία Μου-

τούση του θεατρικού αναλογίου «Το
Αϊβαλί η πατρίδα μου» στηριγμένο στο

ομώνυμο βιβλίο του Φώτη Κόντογλου.

Το θεατρικό δρώμενο παρουσιάστηκε

τους προηγούμενους μήνες διαδοχικά

σε πόλεις της νοτιοανατολικής Αττικής. 

Τις δύο παραστάσεις στην αίθουσα του

Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»

που έγιναν με τη συμπαράσταση του

Συλλόγου Φίλων του ΦΣΠ στις 15 και

16 Οκτωβρίου, παρακολούθησαν εκα-

τοντάδες θεατές στηρίζοντας την προ-

σπάθεια ενίσχυσης της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»,

την εθελοντική ομάδα της οποίας στε-

λεχώνουν από χρόνια η Όλια Λαζαρί-

δου και η Αμαλία Μουτούση.

Παράλληλα στις 17 Οκτωβρίου έγιναν

στις εγκαταστάσεις της  διαδοχικές

ενημερωτικές επισκέψεις ιατρών,  που

δραστηριοποιούνται στα Μεσόγεια και

τη Λαυρεωτική. Έτσι τους δόθηκε η ευ-

καιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο

που επιτελεί η Μονάδα.

Αγώνας δρόμου

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» θα συμμετάσχει την Κυ-

ριακή 18 Νοεμβρίου στους αγώνες

δρόμου Παναγία Μερέντα 2018.

Aθλητές θα τρέξουν στον Μαραθώνιο

στις 11 Νοεμβρίου και θα αφιερώσουν

τον αγώνα τους στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ευαι-

σθητοποιώντας έτσι το κοινό και συγ-

κεντρώνοντας χρήματα για την

ενίσχυσή της. 

Eθελοντική αιμοδοσία

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου από 09.00

έως 13.00 θα γίνει αιμοληψία στην αί-

ουσα ιερού Προσκυνήματος, Αναστά-

σεως Χριστού Σπάτων (Αγ. Δημητρίου

23).

Πληροφορίες στο www.galilee.gr.

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”

Στιγμιότυπο από την θεατρική παράσταση “Το ΑΪβαλί η πατρίδα μου”.
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«Ἀρχά μεγάλας ἀρετᾶς, ὤνασσ᾽Ἀλάθεια, μή πταίσῃς
ἐμάν  σύνθεσιν τραχεῖ ποτί ψεύδει».

(Πίνδαρος, 522/518-438, Fragment 205,1)

(= Αρχή μεγάλης αρετής, Βασίλισσα/Δέσποινα Αλήθεια,

μην κάνεις να σκοντάψει η σύνθεση/πλοκή μου σε σκληρό

ψέμα).

«Για να γίνει κανείς άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνει
Έλλην».
(Γιόχαν Γιόαχιμ Βίνκελμαν, 1717-1768, ο πατέρας της Κλασσικής Αρ-

χαιολογίας, “Ιστορία της Τέχνης της Αρχαιότητας”).

«Η Ελληνική Φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη,
διότι έχει το προσόν να μην έπαψε ποτέ να είναι η Μητέρα
του Πολιτισμού».
(Ούλριχ φον Βιλαμόβιτς Μέλεντορφ, 1844-1931, Γερμανός Φιλόλο-

γος, εκπρόσωπος του “Ιστορικού Θετικισμού”).

«Το παν ετέθη υπό των Ελλήνων»
(Βέρνερ Γαίγκερ, 1888-1961, Γερμανός Κλασσικός Φιλόλογος και

Ουμανιστής «Παιδεία - η Μόρφωσις του Έλληνος Ανθρώπου», τρί-

τομο, Αθήναι, 1968).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΙΑΝΟ ΣΤΟΝ ΓΚΑΙΤΕ, 

ΣΤΟΝ ΝΤΙΣΝΕΫ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

“ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ ή ΑΠΙΣΤΩΝ”

Ο παραπάνω σατιρικός διάλογος του Λουκιανού (7η,

φ.6.10.18), καυτηριάζει τη λαϊκή δεισιδαιμονία, τη θρησκο-

ληψία και την ευπιστία, χαρακτηριστικά πολύ διαδεδομένα

την εποχή που έζησε ο συγγραφέας.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Σκεπτικιστής Τυχιάδης, που είναι persona προσωπείο

του Λουκιανού, ερωτά το φίλο του Φιλοκλή γιατί κάποιοι

πολύ ευφυείς άνθρωποι αρέσκονται να διηγούνται ψευδείς

ιστορίες που γίνονται πιστευτές. Ο Τυχιάδης εξιστορεί στο

φίλο του τη συνάντηση που είχε στο σπίτι του πλούσιου

Ευκράτη με μια ομάδα Φιλοσόφων και ένα γιατρό. Η δομή

του έργου μάς θυμίζει το “Συμπόσιο” του Πλάτωνα. Βα-

σικό θέμα του διαλόγου είναι η αφήγηση συγκεκριμένων

παράδοξων περιστατικών που έχουν συμβεί στους συμπο-

σιαζόμενους: ιστορίες για στοιχειωμένα σπίτια, για επισκέ-

ψεις στον κάτω κόσμο, για επίκληση πνευμάτων, για

θαυματουργές θεραπείες, για μάγους με ικανότητες να

εξουδετερώνουν φίδια με μια φαρμακερή αναπνοή κ.ά.

Ανάμεσα σ’ αυτά τα αλλόκοτα/τερατώδη περιστατικά προ-

στίθεται και η μαρτυρία του Ευκράτη, ο οποίος περιγράφει

τη μαθητεία του κοντά σε έναν Αιγύπτιο Μάγο, τον Παγ-

κράτη, (το όνομά του παράγεται από το πᾶν + κράτος = ο

κατέχων όλη τη δύναμη, ο έχων πλήρη εξουσία, ο παντο-

δύναμος, ο παντοκράτορας), για το διάστημα που ζούσε

στην Αίγυπτο. 

Παρουσιάζει το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

του Μάγου Παγκράτη, ο οποίος ήταν μέλος των ιερατείων

της Αιγύπτου, εξαιρετικά μορφωμένος και βαθύς γνώστης

του αιγυπτιακού πολιτισμού και του τρόπου ζωής. Σ’ ένα

ταξείδι του στο Νείλο ο Ευκράτης γνωρίζει από κοντά τον

μάγο αυτόν και του προτείνει να του διδάξει την μαγική

του τέχνη. Η διήγηση αυτή φέρει μερικά από τα τυπικά χα-

ρακτηριστικά που συναντάμε αργότερα στη φυσιογνωμία

των μάγων μέσα στη λογοτεχνία. Η εξημέρωση και ο

πάσης φύσεως έλεγχος των ζώων ανακαλεί στη μνήμη

μας τις ιστορίες του Ορφέα, ενώ η κίνηση της ουράς τους

από χαρά, δηλώνοντας πλήρη υποταγή και υπακοή στον

αφέντη τους, απηχεί τις ικανότητες της μάγισσας Κίρκης.

Κύριο όμως χαρακτηριστικό του Παγκράτη είναι ο φόβος

να μην αποκαλύψει πλήρως την τέχνη του στο μαθητή του.

Είχε την ιδιαίτερη ικανότητα χρησιμοποιώντας “Επωδούς”

(= μαγικές λέξεις/ξόρκια), να ζωοποιεί άψυχα αντικείμενα

καθημερινής χρήσης, που του πρόσφεραν τις υπηρεσίες

τους σαν να ήταν κανονικοί άνθρωποι.

Η περιγραφή που ακολουθεί μας θυμίζει σε πολλά επιμέ-

ρους της στοιχεία το ποίημα του Γιόχαν Βόλφγκανγκ

Γκαίτε (1749-1832) «Ο Μαθητευόμενος μάγος” (“Der Za-

uberlehring”, 1797). Στο ποίημα αυτό βασίστηκε αργότερα

και ο συνθέτης Paul Dukas για να επενδύσει μουσικά την

αντίστοιχη ιστορία του μαθητευόμενου μάγου, που συμπε-

ριλήφθηκε στην κλασσική ταινία κινούμενων σχεδίων,

“Fantasia” του W. Disney (1940). Εκείνο όμως που δεν

είναι ευρέως γνωστό και διαδεδομένο είναι πως οι ρίζες

αυτού του αφηγηματικού μοτίβου εντοπίζονται για πρώτη

φορά στο έργο του Λουκιανού “ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ ή ΑΠΙ-

ΣΤΩΝ” (κεφ. 35).

Στο σημείο αυτό ο Ευκράτης ξεπετάγεται όπως από τους

στίχους του Γκαίτε ξεπηδάει ένας χρονοταξειδιώτης της

“Fantasia” και αποφασίζει να φορέσει το μαγικό καπέλο

του δασκάλου του (κεφ. 36).

Ο Μάγος οργίζεται με το περιστατικό, λήγει η συνεργασία

του με τον Ευκράτη, εξαφανίζεται και ο Ευκράτης δεν γνω-

ρίζει καν προς τα πού πήγε (κεφ. 37).

Το έργο αυτό του Λουκιανού έχει αποτελέσει ένα από τα

βασικά αφηγηματικά μοτίβα στην ιστορία της Λογοτεχνίας

αλλά και της Τέχνης γενικότερα. Το έργο του “Τίμων ή Μι-

σάνθρωπος” αποτέλεσε την έμπνευση για το θεατρικό

έργο του Γουΐλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) “Τίμων, ο Αθη-

ναίος”. Συνολικά η Λογοτεχνία  του φανταστικού που πε-

ριγράφει ταξείδια στο διάστημα ή πολέμους των άστρων

(starwars) αντλεί πολλά από την “Αληθινή Ιστορία” του

Λουκιανού. Οι συγγραφείς του φανταστικού και της επι-

στημονικής φαντασίας, όταν πραγματεύονται το θέμα των

Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) ή άλλων τεχνο-

λογικών επιτευγμάτων που “επαναστατούν” ή τίθενται

εκτός ελέγχου, χρησιμοποιούν την έκφραση “το Σύνδρομο

του Μαθητευόμενου Μάγου”. Αυτό αποτέλεσε τον βασικό

αφηγηματικό πυρήνα για διηγήματα επιστημονικής φαντα-

σίας και πολλές ιστορίες με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο -

δημιουργό, ο οποίος αδυνατεί να χαλιναγωγήσει τα ίδια

του τα δημιουργήματα, τα οποία συνήθως στρέφονται

εναντίον του (Πόλεμος μηχανών και ανθρώπου).

Το θέμα της Τεχνολογίας - Μαγείας σε αντιπαράθεση με

την ανικανότητα του ανθρώπου να τη διαχειριστεί και να

την ελέγξει, ενώ η ανάπτυξή της οφείλεται στον ίδιον, πα-

ρουσιάζεται για πρώτη φορά στο βιβλίο του Karel Capek,

“R.U.R.” (Rossum’s Universal Robots = Διεθνικά Ρομπότ

του Ρόσσουμ) 1921. O Capek, εμπνευστής του όρου “Ρομ-

πότ”, (“Robota”: τσέχικη λέξη που σημαίνει “εργασία” και

που καθιερώθηκε διεθνώς), είναι ένας από τους θεμελιω-

τές της σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας.

Ο μύθος του Μαθητευόμενου Μάγου δεν έχει σκοπό να

γελοιοποιήσει τη χρήση της Τεχνολογίας - Μαγείας, όπως

έχει υποστηριχτεί από κακοπροαίρετους/προκατειλημμέ-

νους μελετητές που παρουσιάζουν τον Λουκιανό σαν την

καταδικαστική φωνή της λογικής και επιβολής της επιστη-

μονικής τάξης. Πρόκειται για μια προειδοποίηση, η οποία

διαφαίνεται και σε ανάλογες ιστορίες όπωςτου Μίδα, του

Φάουστ ή στο έργο του H. G. Wells, “The Man who could

work miracles” και η οποία υποδεικνύει  “μην ανακατεύε-

σαι σε πράγματα που δεν μπορείς να καταλάβεις».

«Νεώτερός μέν ὤν προῃρούμην γράφειν τῶν λόγων οὐ
τούς μυθώδεις οὐδέ τούς τερατείας καί ψευδολογίας με-
στούς, οἷς οἱ πολλοί μᾶλλον χαίρουσιν ἤ τοῖς περί
τῆς αὐτῶν σωτηρίας λεγοµένοις».

(Ισοκράτης, 436-338, “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ”, 1,2)

(= Όταν εγώ ήμουν πιο νέος προτιμούσα να συνθέτω λό-

γους που δεν ήταν μυθώδεις, ούτε γεμάτοι από τερατολο-

γίες και ψευδολογίες, με τους οποίους οι περισσότεροι

άνθρωποι μάλλον ευχαριστιούνται, παρά με λόγους, οι

οποίοι λέγονται για τη δικιά τους σωτηρία).

τερατεία: τερατολογία, τερατολόγημα, χονδροειδής και

κατάφωρη ψευδολογία με ροπή στην υπερβολή, παραμυ-

θολογία, παραδοξολογία, αγυρτεία, απατεωνιά, αφήγηση

ή περιγραφή εντελώς ψευδών, απίστευτων και ολοφάνερα

αδύνατων να συμβούν.

ΠΑΡΑΘΕΜΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (κεφ. 35)

[κατὰ δὲ τὸν ἀνάπλουν ἔτυχεν ἡµῖν συµπλέων Μεµφί-
της ἀνὴρ τῶν ἱερῶν γραµµατέων, θαυµάσιος τὴν σο-
φίαν καὶ τὴν παιδείαν πᾶσαν εἰδὼς τὴν Αἰγύπτιον
ἐλέγετο δὲ τρία καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐν τοῖς ἀδύτοις ὑπό-
γειος ᾠκηκέναι µαγεύειν παιδευόµενος ὑπὸ τῆς Ἴσι-
δος. «Παγκράτην», ἔφη ὁ Ἀρίγνωτος, “λέγεις ἐµὸν
διδάσκαλον, ἄνδρα ἱερόν, ἐξυρηµένον, ἐν ὀθονίοις, ἀεὶ
νοήµονα, οὐ καθαρῶς ἑλληνίζοντα, ἐπιµήκη, σιµόν,
πρόχειλον, ὑπόλεπτον τὰ σκέλη”. “Αὐτόν”, ἦ δ᾽ ὅς,
ἐκεῖνον τὸν Παγκράτην» καὶ τὰ µὲν πρῶτα ἠγνόουν
ὅστις ἦν, ἐπεὶ δὲ ἑώρων αὐτὸν εἴ ποτε ὁρµίσαιµεν τὸ
πλοῖον ἄλλα τε πολλὰ τεράστια ἐργαζόµενον, καὶ δὴ
καὶ ἐπὶ κροκοδείλων ὀχούµενον καὶ συννέοντα τοῖς
θηρίοις, τὰ δὲ ὑποπτήσσοντα καὶ σαίνοντα ταῖς
οὐραῖς, ἔγνων ἱερόν τινα ἄνθρωπον ὄντα].
(= κατά την επάνοδο έτυχε να συνταξιδεύει μαζί μας κά-

ποιος ιερογραμματέας από τη Μέμφιδα, θαυμαστός για τη

σοφία του και κάτοχος όλης της αιγυπτιακής παιδείας. Λε-

γόταν ακόμη ότι επί 23 έτη έζησε στα υπόγεια άδυτα του

ναού τους Ίσιδας και διδασκόταν από τη θεά την τέχνη της

μαγείας. Εννοείς τον Παγκράτη, είπε ο Αρίγνωτος (Πυθα-

γόρειος), το δάσκαλό μου, άνθρωπο άγιο, ο οποίος έχει

ξυρισμένο το κεφάλι του, φορεί λευκά, φαίνεται συνεχώς

σκεπτικός, δεν ομιλεί καθαρά την ελληνική, είναι ψηλός,

είναι πλατσομύτης, με χείλη προέχοντα και αδύνατα

σκέλη; Ακριβώς, είπε ο Ευκράτης, αυτόν τον Παγκράτη

εννοώ· και κατ’ αρχάς δεν γνώριζα ποιος ήταν, αλλά όταν

το πλοίο μας άραξε και τον έβλεπα να κάνει πολλά άλλα

τερατώδη/αλλόκοτα και να ιππεύει τους κροκοδείλους και

να κολυμπά μαζί μ’ αυτούς και οι κροκόδειλοι να τον φο-

βούνται και να κουνούν προς αυτόν την ουρά, κατάλαβα

ότι ήταν κάποιος άγιος άνθρωπος).

Η σημασία του ΟΧΙ

Με αναγραμματισμό σε προευκλείδεια γραφή γίνεται ΗΧΩ

(ΙΧΟ), γιατί πρέπει να είναι ηχηρό ώστε να προκαλεί Παν-

ικό. Είναι καιρός να το δοκιμάσουμε πάλι, αλλά με τέτοια

πλύση εγκεφάλου που έχουμε υποστεί από την παρεχό-

μενη παιδεία του ΝΑΙ επί σαράντα τέσσερα χρόνια είναι

πολύ δύσκολο έστω και να το ψελλίσουμε. Θα άξιζε όμως

η προσπάθεια, γιατί η ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΧΙ (Λε-

ωνίδας, Παλαιολόγος ΙΑ΄., Τάσος Παπαδόπουλος) και όχι

με τα ΝΑΙ (Εφιάλτης, Νενέκος, Γούσιος).
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀληθοµυθίας

ἄρχεσθαι
&

Τερατείας
παύεσθαι
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Το χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών της “Ευρυάλης”

Βούλας πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στη Νεστάτη

της Αρκαδίας.

Η Νεστάνη είναι ένα όμορφο χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά

στους πρόποδες του Αρτεμισίου όρους, με παραδοσιακή

αρχιτεκτονκή, και γραφική πλατεία με πλατάνια.

Ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα που επισκέφθηκαν ήταν η

επίσκεψη στην Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Νεστάνης

όπου έτυχαν απροσδόκητης υποδοχής!! Το μοναστήρι,

1050 μτ., είναι κτισμένο σε 980 μ. υψόμετρο στο βουνό

Γουλάς, που είναι γυμνός βράχος, από τον Αλέξιο Κο-

μνηνό, με πανοραμική θέα σ’ όλη την Αρκαδία. 

Ο πατέρας Νεκτάριος, έκανε την ιστορική αναδρομή της

Μονής και μετά κέρασε τον καθιερωμένο καφέ με λου-

κούμι, αλλά… και άρτο, και γαλατόπιτα, και ρεβανί. Μάλι-

στα έστειλε αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης του

λεωφορείου, για όσους δυσκολεύονταν στην ανηφόρα...

Ο χορός που ακολούθησε ήταν αναμενόμενος, καθ’ ότι χο-

ρευτικό τμήμα. Την εκδρομή οργάνωσε ο πρόεδρος του

Συλλόγου Δ. Ζησιμόπουλος και πλήρωσε - ως χορηγία - ο

δημοτικός σύμβουλος Δημοσθ. Βαμβασάκης.

Εκδρομή στη Νεστάνη Αρκαδίας 

με το χορευτικό της “Ευρυάλης”

Με τη συμμετοχή μαθητών,

γονέων και εκπαιδευτικών

πραγματοποιήθηκε την Πα-

ρασκευή 19 Οκτωβρίου,    

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Σαρωνικού εξελίχ-

θηκε η απονομή βραβείων

για το Διαγωνισμό Σελιδο-

δείκτη, με θέμα «Γνώρισε
τον Τόπο σου», που διοργά-

νωσαν από κοινού ο Δήμος

Σαρωνικού και η Δημοτική

Βιβλιοθήκη του ΝΠΔΔ «Αρι-

στόδικος» με την αρωγή

του Γραφείου Τουριστικής

Προβολής του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη από

15/3 έως 25/5 2018, με τη

συμμετοχή μαθητών Δημοτι-

κού, Γυμνασίου και Λυκείου

του Δήμου Σαρωνικού. Οι

μαθητές διαγωνίστηκαν στη

δημιουργία ενός σελιδοδεί-

κτη, σε τρεις θεματικές ενό-

τητες που αντιπροσωπεύουν

αντίστοιχα στοιχεία της φυ-

σικής και πολιτιστικής ταυτό-

τητας του Δήμου. Τα θέματα

ήταν:  α. Η βυζαντινή μας

κληρονομιά,  β. Η πατρίδα

των Κούρων και γ. Σαρωνι-

κός, η θάλασσά μας.

Κατατέθηκαν συνολικά 138

συμμετοχές, από τις οποίες

αναδείχθηκαν οι 8 καλύτε-

ρες – ανά εκπαιδευτική βαθ-

μίδα - έπειτα από διαδικασία

αξιολόγησης. 

Στην τελετή απονομής ανα-

κοινώθηκαν οι νικητές και

παρουσιάστηκε και το σύ-

νολο των συμμετοχών. 

Οι μαθητές που βραβεύθη-

καν ανα κατηγορία είναι:

― «Η Βυζαντινή μας κληρο-

νομιά»

ΑΝΝΑ ΛΙΖΑΡΔΟΥ, ΓΕΛ

Αναβύσσου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ,

3ο Δημ. Καλυβίων.

― «Σαρωνικός, η θάλασσά μας»

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ, ΓΕΛ Ανα-

βύσσου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙ-

ΚΟΥΡΗ, 2ο Γυμν. Καλυβίων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΕΝΤΑ, 4ο

Δημ. Καλυβίων

― «Η πατρίδα των Κούρων»

ΝΙΚΗ ΠΑΣΒΑΝΤΗ, ΓΕΛ

Αναβύσσου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων

ΚΑΤ. ΧΑΝΤΕ, 3ο Δημ. Καλυβίων

O Δήμαρχος, Γιώργος Σω-

φρόνης, ανέφερε μεταξύ

άλλων: «Το γεγονός ότι τα

έργα που κατατέθηκαν φέτος

ήταν τριπλάσια σε αριθμό, σε

σχέση με την περασμένη

χρονιά, δείχνει ότι ο Διαγωνι-

σμός Σελιδοδείκτη, είναι μια

προσπάθεια που βρίσκει αν-

ταπόκριση στη σχολική μας

κοινότητα. Τόσο ο αριθμός

όσο και η δημιουργικότητα

και η φαντασία, που χαρακτή-

ρισαν το σύνολο των φετινών

συμμετοχών, επιβεβαίωσαν

ότι η ομορφιά και η ιστορία

του τόπου μας, μπορούν να

αποτελέσουν πηγή έμπνευ-

σης για τα παιδιά. ...Ανανεώ-

νουμε τη συνάντηση αυτή για

την επόμενη χρονιά.»

«Γνώρισε τον τόπο σου»
Βραβεύθηκαν οι νικητές του μαθητικού Διαγωνισμού 

Σελιδοδείκτη 2018 στο Δήμο Σαρωνικού

Aπό αριστερά: α) Στ. Πατέντα, β) Kατερίνα Χαντέ, γ) Ειρήνη
Παππά, δ) Γιώργος Κουρουπάκης.
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Αφιέρωμα!!

Έφυγες σαν το βοριά

όπως ήταν η ζωή σου

δίκαιος και συνεπής

υψηλόβαθμη η μάθησή σου.

Σε όλους το υπόδειγμα 

στο λόγο, στο χαρακτήρα

ήσουν ασυναγώνιστος

στη γνώση και στην πείρα!!

Αλώνισες τα γήπεδα

με δύναμη και θάρρος

και ήταν όλη σου η ζωή

ολόλαμπρη σαν φάρος.

Χρόνια περάσαμε μαζί

φύλακες στην άμυνά μας

μα στη φυγή σου βιάστηκες

λείπες ανάμεσά μας.

Δεν θα ξεχαστείς ποτέ

ήσουν οδηγητής μας

στις παρέες και στα γήπεδα

ζεστός ομιλητής μας.

Εκεί ψηλά που βρίσκεσαι κάνε

μας ένα νεύμα

γιατί ο χαμός σου δυνατέ

μας φαίνεται σαν ψέμα...

Άφησες όνομα τρανό

στα πάντα ήσουν άσος

στη γυναίκα σου και τα παιδιά

που αγάπησες με πάθος.

Και έμεινε το χαμόγελο 

πικρό αλλά αγαπημένο

μα πιο δπολύ και δυνατό

όνομα ΤΙΜΗΜΕΝΟ!

Στη μνήμη μας θα ‘σαι πάντοτε

συμπαίκτη μας και φίλε

και από ψηλά τον ουρανό

τη συντροφιά σου στείλε.

Στη μνήμη μας θα ‘σαι πάντοτε

και η καλοσύνη ριζωμένη

και η βαθειά σου μάθηση

χιλιοαποδεδειγμένη.

Αιωνία η μνήμη σου

Χρήστος Δήμας

Ενας χρόνος απουσίας...

Στις 4 Νοεμβρίου είναι ένας χρόνος από τότε που

έφυγε ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παπ-

πούς. Ένας ολοκληρωμένος κύκλος ζωής. Παρ’ όλο

τον αγιάτρευτο πόνο θα ήταν αχαριστία να μην ευ-

χαριστήσω έναν αξιόλογο επιστήμονα του Κορω-

πίου τον κο Χρήστο Δήμα (καθηγητή σωματικής

αγωγής). 

Μια αφιέρωση που έκανε από καρδιάς στο φίλο του

Παναγιώτη Αναγνώστου.

Αναφέρουν μεταξύ άλλων

στην Επιστολή:

Η επέκταση της Αττικής Οδού και

του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

στο Λαύριο και τη Ραφήνα, αναγ-

γέλθηκαν ως επείγοντα και πολύ

σημαντικά έργα από τον Πρωθυ-

πουργό της χώρας και από τον

Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-

ρών στο Περιφερειακό Συνέδριο

Ανατ. Αττικής, που έλαβε χώρα

στο Λαύριο, το Μάρτιο του 2018.

Επισημάνθηκε η ανάγκη να προ-

χωρήσει άμεσα η οδική και σιδη-

ροδρομική σύνδεση των λιμανιών

του Λαυρίου και της Ραφήνας με

το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος». Επίσης ο Πρω-

θυπουργός εκτίμησε ότι στις

αρχές του 2019 μπορεί να έχει

ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

αμέσως να ξεκινήσουν τα έργα,

που είναι ζητούμενο και διαχρο-

νική απαίτηση των Δήμων και των

κατοίκων της Ανατ. Αττικής.

Με τη μέριμνα, την καθοδήγηση

και τη διαρκή παρακολούθηση

από την ηγεσία του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών,

καθώς και τη συμμετοχή των Υπη-

ρεσιών του, ξεκίνησε ο σχεδια-

σμός του έργου από την Αττική

Οδό Α.Ε. σε συνεργασία με τους

Δήμους και τις Υπηρεσίες τους.

Το Υπουργείο και η ηγεσία του

επεδίωξαν προσδιορισμό έργου

με ισχυρά κοινωνικό-οικονομικά

οφέλη, προκειμένου να πολλα-

πλασιάζονται τα οφέλη της

χώρας και της Ανατ. Αττικής και

να εξασφαλίζεται πλέον η βιωσι-

μότητα των έργων. Ωστόσο, επε-

δίωξαν παράλληλα και σε

συνεργασία με τους Δήμους να

προκύψει ένα έργο συμβατό με

τις λοιπές προβλέψεις στην πε-

ριοχή, με σεβασμό στο περιβάλ-

λον και την ιστορική και

πολιτισμική μας κληρονομιά, φι-

λικό προς τους κατοίκους της

Ανατ. Αττικής.

Αναλυτική παρουσίαση της επέ-

κτασης της Αττικής Οδού και του

προαστιακού σιδηροδρόμου έγινε

από το Υπ.Υπ.&Μ. Στο Επιχειρη-

ματικό Συνέδριο που διοργανώ-

θηκε στο Λαύριο τον περασμένο

Ιούνιο, κατά την οποία παρουσιά-

στηκαν τα εντυπωσιακά και

ισχυρά κοινωνικό - οικονομικά

οφέλη που προκύπτουν για τους

χρήστες του έργου και τους κα-

τοίκους της Αν. Αττικής.

Σήμερα, γνωρίζουμε πως το έργο

βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός

προκαταρκτικού σχεδιασμού που

μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους

και επετεύχθη δεδομένης της διοι-

κητικής μέριμνας της ηγεσίας του

Υπ.Υπ.&Μ. και των Δήμων μας.

......

Η άμεση επέκταση της Αττικής

Οδού και του προαστιακού σιδη-

ροδρόμου στο Λαύριο και τη Ρα-

φήνα, δυνατότητα που

διασφαλίζεται μόνο δια της επέ-

κτασης της υφιστάμενης σύμβα-

σης παραχώρησης, είναι

σημαντική και κρίσιμη δεδομένου

ότι προκύπτουν αντίστοιχα άμεσα

οφέλη και ειδικότερα:

• Τόνωση της Ανάπτυξης και της

απασχόλησης.

• Δυνατότητα πρακτικά άμεσης

απόσβεσης των κεφαλαίων που

απαιτούνται για την κατασκευή

από τα κεφάλαια του υπό λει-

τουργία έργου παραχώρησης,

χωρίς επιβάρυνση του εθνικού

μας προϋπολογισμού.

• α) Δραστική αναβάθμιση της

εξυπηρέτησης του συνόλου των

Δήμων της Αν. Αττικής, β) μείωση

των χρόνων διαδρομής, γ) βελ-

τίωση της οδικής ασφάλειας και

δ) περιορισμός των εμπλεκόμε-

νων κυκλοφοριακών ρύπων.

• Ανάπτυξη της τουριστικής βιομη-

χανίας, δεδομένου του παγκό-

σμιου ενδιαφέροντος που έχουν

τα νησιά του Αιγαίου και της βέλ-

τιστης εξυπηρέτησης αυτών από

τους Λιμένες Ραφήνας και Λαυ-

ρίου, σε συνδυασμό με την οδική

και σιδηροδρομική ανταπόκριση

με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέ-

λος».

• Εξασφάλιση εναλλακτικών δια-

δρομών διαφυγής σε περίπτωση

έκτακτης ανάγκης.

Η τυχόν καθυστέρηση της άμεσης

έναρξης κατασκευής της επέκτα-

σης της Αττικής Οδού και του

Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο

Λαύριο και τη Ραφήνα συνιστά

υπονομευτική πράξη της ανάπτυ-

ξης της χώρας και του οικονομι-

κού μέλλοντος της Ανατ. Αττικής

και ως εκ τούτου μας βρίσκει ρι-

ζικά αντίθετους.

.....

Την επιστολή υπογράφουν δέκα

δήμαρχοι των δήμων: Λαυρεωτι-

κής Δημ. Λουκάς, Ραφήνας-Πι-

κερμίου Ευ. Μπουρνούς,

Σπάτων-Αρτέμιδος Δημ. Μάρκου,

Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτη,

Μαραθώνος Ηλία Ψηνάκη, Σαρω-

νικού Γ. Σωφρόνη, Παιανίας Σπ.

Στάμου, Κορωπίου Δημ. Κιούση,

επίσης ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ Γ.

Ιωακειμίδης και ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατ. Αττικής Πέτρους Φι-

λίππου καθώς και Οργανισμοί

Λιμένος Λαυρίου και Ραφήνας.

«Του Καιρού τα Μυστικά…»

«Περί Ανέμων & Υδάτων»

του meteo.gr.

Ανοιξε για το κοινό η διαδραστική, εκπαιδευτική έκθεση μία

συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο της Μετεωρολογίας,

από την εξέλιξή της ανά τους αιώνες και τα όργανα που χρη-

σιμοποιεί σήμερα, έως την ερμηνεία των καιρικών φαινομέ-

νων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Του Καιρού τα Μυστικά…» παρουσιάζουν η Α.Ε. Τσιμέν-

των ΤΙΤΑΝ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σχεδια-

σμό και επιμέλεια Επιστημονική Ομάδα Εκπαιδευτικής

Μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» του meteo.gr.

Διάρκεια: έως 23 Δεκεμβρίου 2018. Είσοδος δωρεάν.

Tηλ. 210 55 65 615 – 210 55 65 629 – 210 55 65 618.

«Κατεπείγον αναπτυξιακό έργο η επέκταση της

Αττικής Οδού και του Προαστιακού 

Σιδηροδρόμου στο Λαύριο και τη Ραφήνα»
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρ-

τζη, απέστειλαν δέκα Δήμοι της Ανατολικής Αττικής προ-

τρέποντάς τους να κάνουν πράξη τις διθυραμβικές

ανακοινώσεις τους στο συνέδριο που έγινε το Μάρτιο του

2018 για επέκταση της Αττικής Οδού και του Προαστιακού

Σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο και τη Ραφήνα.

Οι Δήμοι που υπογράφουν είναι: Λαυρεωτική, Ραφήνα-Πι-

κέρμι, Σπάτα-Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Μαραθώνας, Σαρω-

νικός, Παιανία, Κορωπί.
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Ξεκίνησε ο πρώτος Σχολικός Μαραθώνιος «Ανακυ-
κλώνουμε γιατί Μετράει» στα Δημοτικά και Νηπια-

γωγεία του Δήμου Κρωπίας. Στόχος είναι η

ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση της σχολικής

κοινότητας στα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και

η έμπρακτη επιβράβευση της ανακύκλωσης.

Ο Σχολικός Μαραθώνιος «Ανακυκλώνουμε γιατί Με-

τράει» του Δήμου Κρωπίας υλοποιείται σε συνεργα-

σία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Αττικής, την ΑΦΗΣ Α.Ε και την WATT

A.E., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Followgreen. 

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να

ανακυκλώνουν στους ειδικούς κάδους που διανεμή-

θηκαν στα σχολεία της περιοχής με την επίβλεψη του

Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Παναγιώτη Πολίτη.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να συλλέγουν

τα παιδιά από το σπίτι τους με την βοήθεια των γο-

νέων είναι:

• Χαρτί (βιβλία, περιοδικά, τετράδια, εφημερίδες, μη

ογκώδεις συσκευασίες)

• Πλαστικό (μπουκάλια από αναψυκτικά & καπάκια)

• Αλουμίνιο (μόνο κουτάκια από αναψυκτικά)

• Μπαταρίες

Όταν γεμίσουν οι κάδοι, και τα υλικά πάνε για ανα-

κύκλωση, το σχολείο παίρνει πόντους επιβράβευσης.

Καινοτομία του Μαραθώνιου αποτελεί η δυνατότητα

συμμετοχής όλων, κάνοντας εγγραφή στη Δημοτική

Πλατφόρμα Ανακύκλωσης. 

Όπως σημειώνει ο Δήμος: Μέσω της ειδικής σελίδας

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» μπορούμε να δωρίσουμε 150

πόντους μηνιαίως στα σχολεία της επιλογής ή των

παιδιών μας και να παρακολουθούμε τις επιδόσεις

όλων των σχολείων. 

Στόχος του Δήμου είναι να επιβραβεύσει όλα τα σχο-

λεία που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και

να δώσει την ευκαιρία στη νέα γενιά να απολαμβάνει

μία καθαρότερη πόλη.

Σας καλούμε όλους, και ιδιαίτερα τους γονείς να στη-

ρίξουμε ενεργά τον Σχολικό Μαραθώνιο:

 μέσα από τη δημοτική πλατφόρμα ανακύκλωσης

www.followgreen.gr/koropi και να δωρίσουμε πόντους

επιβράβευσης στα σχολεία

 ξεκινώντας από το σπίτι, διαχωρίζοντας τα υλικά

τα οποία φέρνουν τα παιδιά στο σχολεία για ανακύ-

κλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοι-

νωνήσετε απευθείας με το Followgreen του Δήμου

Κρωπίας στο 213 0436298 ή στο mail: schools@fol-

lowgreen.gr.

Ανακυκλώνουμε 

τα ρούχα!

To Καλοκαίρι έφυγε, ήρθε το Φθινόπωρο, το οποίο

κι αυτό αποχωρεί σιγά σιγά.

Όλα τα νοικοκυριά ανεβοκατεβάζουν ρούχα από

ντουλάπες και πατάρια. Ξεδιαλέγονται τα ρούχα,

κάποια τα κρατάμε, κάποια άλλα τα βγάζουμε σε

αχρηστία, είτε γιατί δεν μας κάνουν πλέον είτε

γιατί πάλιωσαν...

Σε πάρα πολλούς

Δήμους και σε

πολλά σημεία, βλέ-

πετε ένα κόκκινο

μεταλικό μεγάλο

κουτί. Είναι ο

κάδος υποδοχής

ρούχων, τα οποία

ανακυκλώνονται

από τους Δήμους.

Βλέπω αυτές τις

ημέρες σακούλες

γεμάτες ρούχα,

πεταμένες δίπλα

από τους κάδους

των απορριμμά-

των. Είναι κρίμα!

Δεν είναι κόπος, φροντίστε να τα βάλετε σε μία

σακούλα καλά κλεισμένα και ρίξτε τα στον κόκκινο

κάδο. 

«Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει» 
Σχολικός Μαραθώνιος στον Δήμο Κρωπίας

Προστατεύουμε το περιβάλλον - Στηρίζουμε το σχολείο μας

ΑΔΑ: 6ΨΔΠΩΛ6-ΤΙΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 25-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 15955
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX: 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει: Τη διενέργεια ανοι-
κτού ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου
διαγωνισμού, με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης έργου με
τίτλο: «Κατασκευή γηπέδων τένις
– χάντμπολ – μπάσκετ στο δημο-
τικό στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρης» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική με-
λέτη ΤΥ/53/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης
τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου
της οικονομικής προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η εκτέλεση εργασιών
προκειμένου να μπορέσουμε να κα-
τασκευάσουμε
τρία γήπεδα για τα εξής αθλήματα
: α)τένις β) χάντμπολ και γ) μπά-
σκετ σε συγκεκριμένο σημείο της
έκτασης του Παπασιδέρειου Στα-
δίου συνολικής επιφάνειας 2.200
τ.μ., με επίστρωση ειδικού αντιολι-
σθηρού δαπέδου επί ασφαλτικής
βάσης, διαγράμμιση και κατασκευή
περίφραξης, με διάμετρο 15,00 μ. Χ
30,00 μ. για τα γήπεδα tennis και

basket ενώ για το γήπεδο handball
είναι 20,00 μ Χ 40,00 μ.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 45236112-8 και 37450000-7
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του έργου. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έξι (6) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου
2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ-
ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 26 Οκτω-
βρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ: Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 12:00.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική) ορί-
ζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης. Ο διαγω-
νισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό

των 170.000,01 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 101.029,31 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.185,28 Ευρώ
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 17.882,19 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. Φ.Π.Α 24% 32.903,23 €
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,εγ-
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξεως Α2
και άνω για έργα κατηγορία ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι δύο χιλιάδες
επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και
ενενήντα τέσσερα λεπτά
(2.741,94€), πρέπει να απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 7 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  26-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 15161

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙ-
ΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
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 19η 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 το 3ο Νηπιαγω-
γείο του Δήμου Μαρκοπούλου, στο
Πόρτο Ράφτη. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του οικιστι-
κού ιστού και σε βάθος δύο
οικοδομικών τετραγώνων από τον
άξονα Λ. Πόρτο Ράφτη – Αγ. Μαρί-
νας και συγκεκριμένα από την δια-
σταύρωση της Λ. Πόρτο Ράφτη με
την οδό Αρτέμιδος (3η Π.Ε.) έως
την πλαζ Αυλακίου. (αναλυτική πε-

ριγραφή και λοιπά στοιχεία βλ. ανα-
λυτική διακήρυξη αρ πρωτ 15160/
26-10-2018)
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 από-
φασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα. 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη
παρέχονται από το Δήμο Μαρκο-
πούλου (www.markopoulo.gr), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Yποψήφιοι Περιφερειάρχες για την Αττική

Ρένα Δούρου: Η σημερινή Περιφερειάρχης με τη “Δύναμη Ζωής” δηλώνει ότι

θα είναι και πάλι υποψήφια περιφερειάρχης με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ

Γιάννης Σγουρός: Με μήνυμα ότι επιστρέφει για να ξαναφέρει στην Περι-
φέρεια Αττικής την κανονικότητα, που τόσο της έλειψε επιβεβαίωσε ο Γιάννης Σγου-
ρός την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με τίτλο:
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ».

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, μετά από δύο τετραετίας δήμαρχος,

αποφάσισε να είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Σγουρό.

Γιώργος Πατούλης: Με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θέτει υποψη-
φιότητα για την Περιφέρεια Αττικής ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της Κεντρικής
Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος του Δήμου Αμαρουσίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Το  ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ» εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ  Ν.2308/1995

Με την υπ' αριθμ. 27826/28.06.2010
απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ
(ΦΕΚ Β 1077/15.07.2010) κηρύσ-
σονται υπό κτηματογράφηση οι λοι-
πές περιοχές της ελληνικής
επικράτειας, οι οποίες δεν είχαν
κηρυχθεί μέχρι της δημοσίευσης
της εν λόγω απόφασης.
Με την υπ’ αρίθμ.    24/8/19-07-2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα
οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του
Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούν-
ται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο
εγγραπτέο στα κτηματολογικά βι-
βλία δικαίωμα, επί των ακινήτων
που βρίσκονται εντός των ορίων
των Προκαποδιστριακών Κοινοτή-
των Βαρνάβα και Γραμματικού του
Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνος
και Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκο-
πούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων,
Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και
Ωρωπού του Καλλικρατικού Δήμου
Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατολικής Αττικής της Περιφέ-
ρειας Αττικής να υποβάλουν δήλωση
για το δικαίωμά τους αυτό με ανα-
φορά στην αιτία κτήσης του.
Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμό-

δια γραφεία κτηματογράφησης που
αναφέρονται στην παρούσα. Η δή-

λωση μπορεί να υποβληθεί και ηλε-
κτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμο-
γής  στην ιστοσελίδα του Φορέα.
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWe-
bApp/Info_Page.aspx).
Οι δηλώσεις για τους κατοίκους
ημεδαπής υποβάλλονται μέσα σε
προθεσμία τριών (3) μηνών και για
τους κατοίκους αλλοδαπής και το
Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε προθε-
σμία έξι (6) μηνών με ημερομηνία
έναρξης τις 23-07-2018.
Με την υπ’ αρίθμ.    36/3/17-10-2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής δήλωσης
στους εν λόγω ΟΤΑ, για τους κα-
τοίκους εσωτερικού, μέχρι την 10η
Δεκεμβρίου 2018.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υπο-
χρεωτική, άλλως επέρχονται οι
κατά το νόμο προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΩΡΩΠΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ,
ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:  
Σκάλα Ωρωπού: Πρώην 1ο Γυμνά-
σιο Σκάλας Ωρωπού (απέναντι από
την λαϊκή αγορά), ΤΚ 19015.
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΒΑΡΝΑΒΑ,
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Καπανδρίτι: Κοινοτικό Κατάστημα
Καπανδριτίου (1ος όροφος) - Πλα-
τεία Κυριαζή, ΤΚ 19014.

ΑΔΑ:6ΑΗΓΩΛ6-ΛΔΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 24-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 15883
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ.:  Κ. Μωραΐτη
Τηλ. :   2132000700 
Φαξ  :   210 6624963
e-mail: tpkoropi@gmail.com

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ότι εκτίθεται σε επαναληπτικό συ-
νοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές η δημόσια σύμβαση
με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων
ονοματοθεσίας και σήμανσης
2018» προϋπολογισμού 24.193,54€
χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα που ζητούνται αναλυ-
τικά περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης με αρ. μελέτης

ΤΥ/33/2018 καθώς και στα παραρ-
τήματά της I έως VII τα οποία απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος των
όρων διακήρυξης. Γίνονται δεκτές
προσφορές για το σύνολο των
ειδών μόνο. Εναλλακτικές προσφο-
ρές 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 έχει
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6
Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 και ώρα λήξης 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο δη-
μοτικό κατάστημα. Σε περίπτωση που
δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις
06/11/2018 λόγω απεργίας ή ανωτέ-
ρας βίας, θα διενεργηθεί στις
09/11/2018 ημέρα Παρασκευή την
ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημο-
σίευση ή ειδοποίηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ίσως

το πιο θετικό και ελπιδοφόρο αποτέλεσμα της

ελληνικής οικονομίας, είναι το βασικό συμπέ-

ρασμα της ετήσιας έκθεσης 2018 που εκπό-

νησε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και

Ανθρώπινου Δυναμικού, σχετικά με τα αποτε-

λέσματα του «Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγ-

κών της Αγοράς Εργασίας». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι υπάλ-

ληλοι γενικών καθηκόντων, οι πωλητές σε κα-

ταστήματα, οι σερβιτόροι, οι βοηθοί

παρασκευής τροφίμων, οι υπάλληλοι πληροφό-

ρησης πελατών και οι επαγγελματίες του χρη-

ματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου

(λογιστές, βοηθοί λογιστών) είναι κατά σειρά τα

πλέον δυναμικά επαγγέλματα στην ελληνική

αγορά εργασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  17-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  274/2018  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα “Συμπλήρωση της
υπ’ αρ. 222/17 απόφασης περί την
«Τροποποίηση της μελέτης κυκλο-
φορίας και στάθμευσης του Δήμου
Κρωπίας και έγκριση κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων αυτής».
Στο Κορωπί στις 17 Οκτωβρίου
του έτους  2018  κατά την 27η Συ-
νεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμπληρώνει την με αριθμό
222/2017 προγενέστερη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά στην «Τροποποίηση της με-
λέτης κυκλοφορίας και στάθμευ-
σης του Δήμου Κρωπίας και
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων αυτής»,  εγκρίνοντας το Συμ-
πληρωματικό Τεύχος Τεχνικής

Έκθεσης και πληρέστερων σχεδίων
Τ 1.1. και Τ 1.2. των τροποποιημέ-
νων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και
ρυθμίσεων στάθμευσης, μετά  κι
από τις υποδείξεις της Δ/νσης Χω-
ροταξικής και  Περιβαλλοντικής Πο-
λιτικής της Α .Δ. Αττικής.
Η παρούσα λαμβάνεται κατόπιν της
με αριθμό 25/2018 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
Τέλος αναφέρεται ότι η παρούσα
απόφαση είναι κανονιστικού χαρα-
κτήρα και διέπεται από τις διατάξεις
των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/2006). Για το λόγο αυτό απαι-
τείται δημοσίευση της απόφασης μία
φορά σε μία τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  μαζί με τα σχεδία Τ 1.1.
και Τ 1.2. των τροποποιημένων κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμί-
σεων στάθμευσης βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατά-
στημα   (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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στα πεταχτά

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

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTOYNTAI Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσο-

κόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη.

Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός

ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχά-

ριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής

εξέλιξης.  Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail:

jobs@aktios.gr,  Τηλ. 2169001034.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

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.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

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.

Δωρεάν αξιολογήσεις λόγου και 

ομιλίας για παιδιά προσχολικής 

και σχολικής ηλικίας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τους Εθελοντές

Επαγγελματίες Λογοθεραπείας, θα πραγματοποι-

ήσουν ανιχνευτικά τεστ λόγου και ομιλίας για παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας και δωρεάν αξιο-

λογήσεις. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

4 Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας (Αγ. Ιωάννου 1 και Ζεφύρου 2, Βούλα).

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2132019914

και 2132019927 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Xωρίς βίζα προς τις ΗΠΑ

Οριστικά απαλλάσσονται από τη βίζα για τις ΗΠΑ οι Έλλη-

νες πολίτες, καθώς παύει η περιοδική αξιολόγηση της δια-

δικασίας, που ίσχυε μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με επιστολή, που απέστειλαν οι αρμόδιες αμερι-

κανικές αρχές προς την υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

η χώρα μας παραμένει στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Θεώρη-

σης Εισόδου στις ΗΠΑ (Visa Waiver Program).

Επιπλέον, καταργείται και ετήσια αξιολόγηση που γινόταν

μέχρι τώρα, ειδικά μετά την έκδοση των νέων διαβατηρίων,

που θεωρούνται πολύ υψηλής ασφάλειας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δέχονται πως από την Ελλάδα

τηρούνται αυστηρά όσα απαιτούνται από το αμερικανικό

κράτος και θεωρούν ότι θα συνεχίσουν να γίνονται χωρίς

παρεκκλίσεις.
Πηγή: pixabay

«Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Έντονων Πλημμυρών»

To 1o Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σαρωνικού και ο

Μελισσοκομικός - περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρω-

νικού “Το κεντρί” οργανώνουν ενημερωτική συνάν-

τηση με θέμα  «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Έντονων
Πλημμυρών», το  Σάββατο 3 Νοεμβρίου ώρα 18:00,

στο  ΚΑΠΗ Αναβύσσου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 19,

Ανάβυσσος).

Κορωπί, 16-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Α.Π.: 15219

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 200/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓ-

ΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ

Ο.Τ.439-435 ΤΟΥ Ε.Ρ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕ-

ΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού

Κανονισμου Προσωπικών

Δεδομένων (GDPR), που

τέθηκε σε ισχύ από 25

Μαΐου 2018 είμαστε υπο-

χρεωμένοι να σας ενημε-

ρώσουμε ότι λαμβάνετε

την εφημερίδα για ενημέ-

ρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν

να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπι-

κού σας αυτού δεδομένου

γίνεται αποκλειστικά και

μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβά-

νετε την εφημερίδα, παρα-

καλούμε να μας το

γνωστοποιήσετε, με τηλέ-

φωνο (210 6030655), επι-

στολή, mail

press@ebdomi.com, φαξ

(210 9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντή-

σετε, θεωρούμε ότι θέλετε

να συνεχίσετε να λαμβά-

νετε κατά καιρούς την

εφημερίδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  |  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ         |    «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Λητούς 20, 16671 Βουλιαγμένη                                                                      
Πληροφορίες: Σταθάκη Χρ.,  Τηλέφωνο: 210 8962618-19,  FAX: 210 8962618,  e-mail: xenonasvouliagmenis@gmail.com 
Βουλιαγμένη   18/10/2018     |     Αρ. πρωτ.: 1035

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. αριθμοί Έσοδα και εισπράξεις Προϋπολογισμός σε € Απολογισμός σε €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
0 Τακτικά Έσοδα 290.334,30 225.171,57
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 0,00 0,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0,00 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη0,00 0,00
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 94.530,54 80.718,43
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 38.263,29 38.263,29
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00 0,00

Σύνολο Πόρων 423.128,13 344.153,29
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές σε € Προϋπολογισμός σε € Απολογισμός σε €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 203.576,31 179.754,45
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 26.777,60 14.727,90
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 65.428,19 14.969,08
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 500,00 21,50
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 19.640,52 3.056,55
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 0,00 0,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.709,21 1.935,86
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 94.530,54 80.771,93
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00

Επενδύσεις
71 Αγορές 4.796,29 0,00
73 Έργα 0,00 0,00
74 Μελέτες 0,00 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 0,00
9111 Αποθεματικό 5.169,47 0,00

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 423.128,13 295.237,27
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Ο ως άνω απολογισμός ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 9/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με
ΑΔΑ 6ΡΖΥΟΡ3Ν-Ι25  και την  υπ' αριθμ. 382/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βου-
λιαγμένης με ΑΔΑ Ω664ΩΨΖ-ΠΣΜ.
- Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. 6 και του άρθρου 3 παρ. 4 του  Ν. 3861/2010.
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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

Δημοσιεύουμε τη θέση του Υπουργείου Υγείας για τη διαμάχη που

έχει προκύψει με τους Οπτικούς ανά την Ελλάδα.

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση

ότι σε σχέση με τις αιτιάσεις που προβάλλουν οι οπτικοί ισχύουν τα

παρακάτω: 

• Ο ΕΟΠΥΥ ΔΕΝ χρωστάει ληξιπρόθεσμα στους οπτικούς. Τα ταμεία

τα οποία εντάχθηκαν σε αυτόν είχαν υποχρεώσεις (από το 2012) και

τα οποία ο ΕΟΠΥΥ έχει εξοφλήσει. Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν

τον ΕΦΚΑ και οι οπτικοί το αποκρύπτουν.

• Σε όλο τον σύστημα αποζημίωσης μέσω ΕΟΠΥΥ, ΟΛΟΙ οι πάροχοι

λαμβάνουν τις γνωματεύσεις για τις πράξεις που εκτελούν (διαγνω-

στικά, φαρμακεία, υγειονομικό υλικό, φυσικοθεραπευτές, νοσηλείες

κλπ) και τα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση κάθε μήνα. Οι

επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να πληρώνουν τους εργαζομένους

τους, και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Γιατί δεν θα μπο-

ρέσουν οι οπτικοί;

• Ο ΕΟΠΥΥ σήμερα, πληρώνει τους παρόχους του σε διάστημα περί-

που 2 μηνών από την υποβολή της δαπάνης, όταν το 2015 η αποπλη-

ρωμή ξεπερνούσε τους 4-5 μήνες. Αυτό οι οπτικοί το γνωρίζουν. Γιατί

το αποσιωπούν;

• Το ποσό αποζημίωσης είναι 100€ ανά περίπτωση (ανά ΑΜΚΑ), και

δεν είναι άγνωστο προς τους οπτικούς. Ο κλειστός προϋπολογισμός

έχει καθοριστεί στα 50 εκ. ετησίως και για το 2018 θα κλείσει κάτω

από τα 48εκ., που σημαίνει ότι το ποσό υπερκαλύπτει την αιτούμενη

δαπάνη και δεν θα υπάρχει CLAWBACK.

• Οι οπτικοί σήμερα, είναι από τις ελάχιστες κατηγορίες παρόχων που

λαμβάνουν το ποσό από τους ασφαλισμένους επιτόπου, στο ταμείο.

Οι άλλοι περίπου 30.000 συμβεβλημένοι πάροχοι που επίσης εξυπη-

ρετούν χιλιάδες πολίτες καθημερινά, δεν λαμβάνουν το ποσό… και

αυτές οι επιχειρήσεις είναι σε πολλές περιπτώσεις μικρομεσαίες ή

ακόμα και ατομικές. Γιατί θα πρέπει να εξαιρεθούν οι οπτικοί; 

• Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρχει η εγγύηση τόσο

στους πολίτες όσο και στο ίδιο το σύστημα υγείας, ότι οι πάροχοι τη-

ρούν τη νομοθεσία, εφαρμόζουν κανόνες και χορηγούν προϊόντα πι-

στοποιημένα και κατάλληλα για τις ανάγκες των πολιτών. Γιατί δεν το

θέλουν αυτό οι οπτικοί;  Τι φοβούνται;

Σε αυτή την διελκυστίνδα το Υπουργείο Υγείας ζητά από τους πολίτες

να σταθούν δίπλα του στην προσπάθεια που καταβάλλει για τον εκ-

συγχρονισμό του συστήματος, την παροχή πιστοποιημένων και ποι-

οτικών υπηρεσιών και την απαλοιφή κάθε ταλαιπωρίας των

ωφελούμενων ασφαλισμένων. Τους ζητά να σταθούν αρωγοί στη προ-

σπάθεια να σπάσει KAI αυτό το κατεστημένο, καθώς και όποια άλλα

έχουν απομείνει από τις παλιές, γνωστές σε όλους μας, φαύλες επο-

χές. 

Ταυτόχρονα, στέλνουμε το μήνυμα στο σύνολο των επιχειρήσεων που

συναλλάσσονται με το δημόσιο, ότι οφείλουν να τηρούν την κείμενη

νομοθεσία σχετικά με τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

και όχι να εισπράττουν από το δημόσιο (έμμεσα) παρακάμπτοντας

τους νόμους. Αν οι οπτικοί υπολογίζουν ότι δια του εκβιασμού των

ασφαλισμένων θα αποτελέσουν εξαίρεση, θα μας βρουν απέναντι και

αποφασισμένους, όχι μόνο εμάς αλλά και κάθε πολίτη που επιζητά να

εξυπηρετηθεί με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οι τακτικές προηγούμενων

εποχών, που ο πολίτης χρησιμοποιούνταν χωρίς να είναι εκείνος το

επίκεντρο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Κι επειδή οι υπηρεσίες και οι

παροχές υγείας δεν μπορεί να έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, πρέ-

πει όλοι να συμβάλουμε σε αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες

με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος. 

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν σε όλους τους τόνους και προς κάθε ενδιαφε-

ρόμενο, ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι πολίτες ΔΙΚΑΙΟΥΝ-

ΤΑΙ να εκτελέσουν τις γνωματεύσεις τους στα καταστήματα οπτικών

ΧΩΡΙΣ να πληρώσουν, δίνοντας το voucher στο κατάστημα. Μέσα σ’

αυτό το πλαίσιο, καλούμε τους οπτικούς και τις υγιείς επιχειρήσεις

τους να συμβάλουν και αυτοί με τη σειρά τους, όπως χιλιάδες άλλες

επιχειρήσεις υγείας, στην καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση

των πολιτών και στην εξυγίανση του χώρου τους. 

Το Γραφείο Τύπου  του αν. Υπουργού Υγείας

Τι λέει το Υπουργείο Υγείας για τους Οπτικούς

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

Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο άρθρο του κλινι-

κού ψυχολόγου Δημήτρη Καρώνη, που αφορούσε το

άγχος και το στρες.

Στην κοινωνία που ζούμε, οι οικονομικές δυσκολίες απο-

τελούν το κυριότερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Όταν λοιπόν κινδυνεύουν οι ανέσεις και η επιβίωσή μας,

τότε μπορούμε ασφαλώς να υποθέσουμε πως θα επη-

ρεαστούν και οι υπόλοιπες πτυχές της ζωής μας.

Συνεχίζουμε σ’ αυτό το φύλλο με τις ασκήσεις ανα-

πνοών, που βοηθούν στην ...αποσυμφόρηση.

Ασκήσεις Αναπνοών
Το άγχος επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που αναπνέουμε. Ο

αργός και ελεγχόμενος ρυθμός αναπνοής δίνει τη θέση του

σε πολλαπλές μικρές και απότομες αναπνοές. Σύμφωνα με

τον ιστότοπο του τομέα υγείας του πανεπιστημίου του Har-

vard, “οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να ελαττώσουν τα επί-

πεδα του άγχους” (www.health.harvard.edu). 

Ο όρος ασκήσεις αναπνοής δεν παραπέμπει απαραίτητα σε

μια σειρά πολύπλοκων ασκήσεων, αλλά στη σταδιακή ανά-

κτηση του ελέγχου της αναπνοής μας. Η ανάκτηση του ρυθ-

μού της αναπνοής μας επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο: 

― Παίρνουμε βαθιά αναπνοή από την μύτη μας με κλειστό

το στόμα.

― Κρατάμε την αναπνοή μας για 4 δευτερόλεπτα. 

― Αφήνουμε αργά την αναπνοή μας από το στόμα μας 

― Επαναλαμβάνουμε τα 3 αυτά βήματα μέχρι ο ρυθμός

αναπνοής μας να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μέθοδοι πρόληψης άγχους 

Επίσκεψη σε ειδικό ψυχικής υγείας

Ο θεσμός της ψυχολογίας είναι βασικό κομμάτι της διατή-

ρησης της ψυχικής μας υγείας, ειδικά στους τόσο απαιτητι-

κούς καιρούς που ζούμε. Όπως πάμε στον παθολόγο μας για

ένα  τσεκ απ, έτσι καλό είναι να επισκεπτόμαστε τον ψυχο-

λόγο μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Διατροφικές Συνήθειες

Έρευνα του πανεπιστημίου McGill του Καναδά  σε συνεργα-

σία με το γενικό νοσοκομείο του Μόντρεαλ, (Wang et al,

2013) έδειξαν πως η βιταμίνη C δεν είναι απλά ένα αντιο-

ξειδωτικό, αλλά είναι επίσης ένας ισχυρός παράγοντας που

συμβάλλει καθοριστικά στην ανόρθωση του ηθικού και την

σημαντική  μείωση του άγχους. 

Επομένως η κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε βιταμίνη C

είναι κάτι παραπάνω από προτεινόμενη. Γενικότερα, η υγι-

εινή και ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στην μείωση του

άγχους σε σημαντικό βαθμό καθώς η χαμηλή κατανάλωση

λίπους είναι σημαντικός παράγοντας στην εξάλειψή του.

Το λίπος σε μεγάλες ποσότητες είναι γνωστό πως είναι επι-

βλαβές καθώς οδηγεί σε πολλαπλές νόσους του κυκλοφο-

ρικού μας συστήματος μέσω της σταδιακής απόφραξης των

αρτηριών. Αυτές οι νόσοι όχι μόνο μπορούν να επιφέρουν

δραματικά δυσάρεστες εξελίξεις στην υγεία μας αλλά συμ-

βάλλουν στην διαμόρφωση του άγχους μέσα από την αύ-

ξηση της πίεσης. 

Η διατήρηση λοιπόν μιας υγιεινής διατροφής χαμηλής σε λι-

παρά είναι σημαντική προς την επίτευξη της μείωσης του άγ-

χους.

Συνοψίζοντας, είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώσουμε

ανά διαστήματα μια μορφή ανησυχίας. Το επίπεδο αλλά και

οι επιπτώσεις της ανησυχίας αυτής αποτελεί όμως κριτήριο

της σοβαρότητας της κατάστασης. Η διατροφή, η άσκηση

και η κοινωνικοποίηση είναι σημαντικοί παράγοντες  που

συντελούν στην διατήρηση μιας ψύχραιμης αντίδρασης. Το

πιο σημαντικό ωστόσο είναι, όταν νιώσουμε άγχος, να προ-

σπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας καθώς

μόνο με καθαρή σκέψη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε

οποιαδήποτε κατάσταση δοκιμάζει τα όριά μας. 

Δημήτρης Καρώνης, Κλινικός Ψυχολόγος, MSc

Email: dimitriskaronis@hotmail.com

Άγχος: Ενημέρωση, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση

Η εκστρατεία ενημέρωσης  προτρέποντας μας

να πάρουμε ορθή στάση και να κινηθούμε

προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης πρακτι-

κών, για τη μείωση της καθημερινής φθοράς,

καταπόνησης της Σπονδυλικής Στήλης και δια-

τήρησης της υγείας της, γίνεται αυτές τις ημέ-

ρες επ’ ευκαιρά της παγκόσμιας ημέρας. 

Οκτώ στους δέκα ενηλίκους θα πονέσουν κάποια

στιγμή της ζωής τους στη μέση, θα εκδηλώσουν

δηλαδή οσφυαλγία. Πιο ευάλωτοι είναι οι παχύ-

σαρκοι και όσοι κάνουν βαριές εργασίες, αλλά η

οσφυαλγία παρουσιάζεται ακόμη και σε λεπτούς

ή γυμνασμένους ανθρώπους. Συνήθως ο πόνος

στη μέση εμφανίζεται απροειδοποίητα, π.χ. την

ώρα που ανοίγετε το παράθυρο, μεταφέρετε τα

ψώνια, σηκώνεστε από το κρεβάτι ή δένετε τα

κορδόνια σας.

Οι πόνοι και τα προβλήματα στην πλάτη είναι ο

δεύτερος λόγος απουσίας από την εργασία.

Στη χώρα μας, ποσοστό που αγγίζει το 33% των

Ελλήνων εργαζόμενων αναφέρει ότι αντιμετώ-

πισε τον τελευταίο μήνα προβλήματα στη σπον-

δυλική στήλη, εξαιτίας της εργασίας τους ένα

ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο ανάμεσα

στις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, ποσοστό

που αγγίζει το 46% αναφέρει συχνούς κι έντο-

νους μυϊκούς πόνους στον αυχένα, στους

ώμους και στα άνω άκρα, ποσοστό που, επίσης,

αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η σπονδυλική στήλη είναι ένα από τα πιο πο-

λύπλοκα όργανα και ο κεντρικός άξονας του

ανθρώπινου σώματος πάνω στον οποίο στηρί-

ζονται το κεφάλι, τα άνω άκρα και όλα τα όρ-

γανα του θώρακα και της κοιλιάς. Καταλήγει

στη λεκάνη πάνω στην οποία μεταφέρει το

συνολικό βάρος του σώματος από τη μέση και

πάνω. Δεν είναι τυχαίο που η έννοια "σπονδυ-

λική στήλη" έχει επικρατήσει να σημαίνει θε-

μέλιο, βάση, κεντρική στήριξη κ.α., γιατί η

σπονδυλική στήλη συγκεντρώνει όλες αυτές

τις ιδιότητες και είναι ο κεντρικός άξονας του

σώματος πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα τα

υπόλοιπα όργανα.

Οι κακώσεις είναι το αποτέλεσμα από την

απότομη άσκηση δυνάμεων μεγαλύτερων από

τις αντοχές των υλικών από τα οποία είναι κα-

τασκευασμένη η σπονδυλική στήλη. Οι συνέ-

πειες είναι ανάλογες με το μέγεθος, τη φορά,

τη διάρκεια των δυνάμεων αλλά και την αντί-

σταση της σπονδυλικής στήλης και συνολικά

του ίδιου του οργανισμού τις στιγμές του ατυ-

χήματος. 

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακούγεται η

ανάγκη για σωστή θέση ή στάση προκειμένου

να αποφύγουμε την καταπόνηση της σπονδυ-

λικής στήλης στη μέση ή στο λαιμό.

Αναλύοντας τα αίτια της οσφυαλγίας ή του αυ-

χενικού ανακαλύπτει κανείς ότι το μεγαλύτερο

ποσοστό οφείλεται σε συγκεκριμένη οργανική

πάθηση η οποία είναι ανεξάρτητη από τις συν-

θήκες της απλής καθημερινής κόπωσης, φθά-

νοντας το 33% χωρίς να υπολογίζονται

κακώσεις, ρευματοπάθειες, οστεοαρθρίτιδα,

φθορές λόγω χρόνου, πρόσθετο κοιλιακό

βάρος και αγύμναστο μυϊκό σύστημα.

Η κακή στάση ηρεμίας δεν μπορεί να προκα-

λέσει οργανική πάθηση στη σπονδυλική

στήλη. Μπορεί όμως να προκαλέσει κόπωση

τοπικά, η οποία θα εκδηλωθεί με μυϊκό σπα-

σμό και πόνο και θα αναγκάσει το άτομο σε

αλλαγή στάσης. Κακή στάση είναι επίσης

αυτή που αναγκάζει σε επιπλέον μυϊκό έργο

τα άκρα ή τον κορμό ενώ θα μπορούσαν να

δουλεύουν πιο ξεκούραστα. Παράδειγμα η

θέση (ύψος) του καθίσματος σε σχέση με το

ύψος του γραφείου ή/και η απόσταση καθί-

σματος - γραφείου η οποία επιρρεάζεται και

από την όραση.

Καλό είναι να γίνονται συχνά αλλαγές της

στάσης χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος

γιατί μ ́αυτόν τον τρόπο βοηθάμε και το κυ-

κλοφορικό. Οι συχνές αναγκαστικές αλλαγές

στάσης λόγω ενοχλημάτων (πόνος, μούδια-

σμα) υποδηλώνουν την ύπαρξη οργανικής πά-

θησης. 

Προϋπόθεση για τη σωστή στάση είναι το

σωστό κάθισμα πάνω στο οποίο πρέπει να

ακουμπάνε όσο γίνεται πιο καλά οι μηροί, η

μέση και η πλάτη. 

Τι μπορείτε να κάνετε αν σας πιάσει πόνος

στην μέση;

Nα ξαπλώσετε στο κρεβάτι σε ύπτια θέση (ανά-

σκελα), σε μια θέση που δεν σας προκαλεί

πόνο, βάζοντας ένα μαξιλάρι κάτω από τα γό-

νατα και ανασηκωμένη την πλάτη και το κεφάλι. 

Mπορείτε να βάλετε και μια θερμοφόρα στη

μέση, γιατί τα ζεστά επιθέματα βοηθούν τους

μυς να χαλαρώσουν. 

Παρόμοια δράση (χαλάρωση των μυών μέσω της

θερμότητας) έχουν και τα έμπλαστρα και οι αλοι-

φές που διατίθενται στα φαρμακεία. Kαλό είναι,

πάντως, να βάζετε τη θερμοφόρα ή το έμπλα-

στρο το βράδυ ή πριν το μεσημεριανό ύπνο και

όχι λίγο πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι. Οι ήπιες

μαλάξεις στην οσφυϊκή περιοχή, βοηθούν. 

Ασκήσεις για να κάνουν τους μυς της κοιλιάς

ισχυρότερους, βοηθούν. Οι ασκήσεις συστή-

νονται μετά την οξεία φάση του πόνου.

Πολλές φορές επιβάλλεται η χορήγηση φαρ-

μάκων (αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη, μυοχα-

λαρωτικά) και φυσιοθεραπεία. 

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D.

medlabnews.gr

Σπονδυλική Στήλη. Οι πόνοι μέσης, κακώσεις 

της και η σημασία της σωστής στάσης
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Γιορτή στον 

O.A. KOΡΩΠΙΟΥ

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, πραγ-

ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις

του Ομίλου Αντισφαίρισης Ο.Α.

Κορωπίου, η προγραμματισμένη

εκδήλωση παρουσίασης του νέου

Διοικητικού τους Συμβουλίου, των

Προπονητών και μια πρώτη γνωρι-

μία της νέας  

Μέλη  του Ομίλου, ο δήμαρχος Κο-

ρωπίου Δημ. Κιούσης και δημοτικοί

παράγοντες του Κορωπίου, έδω-

σαν το παρών, στην παρουσίαση

του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

των Προπονητών καθώς και ένα

νέο τρόπο εκμάθησης στο Τέννις,

τον οποίο θα εφαρμόσουν στους

μικρούς Αθλητές. 

Ακολούθησαν Αγώνες Επίδειξης

των Προπονητών καθώς και των

Παιδιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με

Barbeque και πολύ καλή διάθεση!!!

«ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2018»

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας διοργάνωσε

και φέτος (Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018)  αυτόν τον

ΜΟΝΑΔΙΚΟ  για τα Ελληνικά δεδομένα αγώνα, που

αποτελεί όμως και αγώνα του επίσημου προγράμμα-

τος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Με συμμετέχοντες 400 περίπου ιστιοπλόους και πε-

ρισσότερα από 55 ιστιοπλοϊκά σκάφη ο  Αγώνας Γου-

ρουνόπουλο έγραψε το 18ο φύλλο αγώνα της

ιστορίας του.

Η ονομασία  του αγώνα, το πρωτότυπο έπαθλο και η

διαδρομή σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι υψηλών

απαιτήσεων γνώσης και προετοιμασίας, αποτελούν

ένα ακόμη κίνητρο συμμετοχής των καλύτερων σκα-

φών του στόλου της Αττικής.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 11.00  με δύσκολες καιρικές

συνθήκες που έδωσαν στα 58 σκάφη και στα πληρώ-

ματά τους τη δυνατότητα του έντονου ανταγωνι-

σμού.

Ο πρώτος νικητής της πολυπληθέστερης κατηγορίας

πήρε το επαμειβόμενο κύπελλο «ΓΟΥΡΟΥΝΙ» και

στους τρεις πρώτους νικητές της κατηγορίας δόθηκε

από κοινού ένα ροδοκόκκινο ψημένο ΓΟΥΡΟΥΝΟ-

ΠΟΥΛΟ (προσφορά του ΝΑΟΒ)

Στους πρώτους νικητές των κατηγοριών International

και Club δόθηκε από ένα ΣΩΒΡΑΚΟ με τα ονόματα

των σκαφών που συμμετείχαν στην κατηγορία τους,

«γιατί ως γνωστόν αυτό που λένε οι φλεγματικοί Αγ-
γλοσάξωνες "the winner takes it all", στα καθ' ημάς
άνετα και πιο χύμα θα μπορούσε να αποδοθεί ως "ο
πρώτος τους πήρε τα σώβρακα" ...».

Στον τελευταίο τερματίσαντα δόθηκε έπαθλο έκ-

πληξη τα ψημένα αμελέτητα του γουρουνιού...

Την προσδοκία για τα έπαθλα του αγώνα  συνόδευε

μετά τις 13.00 και το μικρό σύννεφο καπνού από τις

5 ψησταριές που προετοίμαζαν τα εδέσματα για το

ρεφενέ-πάρτι που ακολούθησε μετά το τέλος του

αγώνα που πραγματοποιήθηκε και φέτος στις εγκα-

ταστάσεις του ΝΑΟΒ με μεγάλη επιτυχία.

Νικητές του αγώνα είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία ORC CLUB

1. ΝΕΦΕΛΗ Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

2. ALTER EGO Σ. ΜΠΟΝΑΣ

3. CASTA DIVA C. RODO

Κατηγορία INTERNATIONAL

1. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Ν. ΣΙΝΟΥΡΗΣ

2. ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ Γ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

3. BLACK JACK Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

Τελευταίο σκάφος : NEXUS  ΑΠ. ΚΑΛΠΑΚΑΣ
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΑΕΚ - ΜΠΑΓΕΡΝ 0-2

Πλήρωσε τις ολιγωρίες της

Δύο στιγμές αμυντικής αδράνειας στοίχισαν (24/10/18)

στην ΑΕΚ, η οποία για την 3η αγωνιστική του 5ου ομίλου

του Τσάμπιονς Λιγκ γνώρισε την ήττα 2-0 από την Μπά-

γερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ, την τρίτη της σε ισάριθμους

αγώνες.

Η ελληνική ομάδα διατηρεί πλέον μαθηματικές και μόνο

ελπίδες συνέχισης της ευρωπαϊκής της πορείας, καθώς

παραμένει χωρίς βαθμό ενώ έχει και δύσκολο πρόγραμμα,

με δύο εκτός έδρας αγώνες από τους τρεις εναπομείναν-

τες. Αντίθετα η Μπάγερν έφτασε τους 7 βαθμούς και πα-

ραμένει το φαβορί για την πρωτιά στον όμιλο.

ΒΟΛΕΪ
Αναψαν φωτιές οι «αιώνιοι»

Δεν έφταναν στην ΕΣΑΠ τα προβλήματα του φετινού

πρωταθλήματος της Volley League (αποχώρηση Εθνικού

Πειραιά, Ηρακλή Χαλκίδας, αναβολή της 1ης αγωνιστι-

κής), ήρθαν και οι «φωτιές» που άναψαν με το «καλη-

μέρα» Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μετά από το μεταξύ

τους ντέρμπι για τη 2η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι»

επικράτησαν με 3-2, ωστόσο οι «πράσινοι» κατέθεσαν έν-

σταση για τη φάση που ουσιαστικά άλλαξε την έκβαση

του αγώνα στο τάι μπρέικ. Με το σκορ 12-11 υπέρ του Πα-

ναθηναϊκού, δόθηκε πόντος στον Ολυμπιακό για άουτ σε

επίθεση των «πρασίνων», με αποτέλεσμα το σκορ αντί για

13-11 υπέρ τους - κάτι που θα τους έφερνε πολύ κοντά

στη νίκη - να γίνει 12-12. Πρέπει να σημειωθεί ότι το τη-

λεοπτικό ριπλέι δικαιώνει τον Παναθηναϊκό.

Στον «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων που ακολούθησε, ο

Παναθηναϊκός επιτέθηκε σε ΕΣΑΠ και ομοσπονδία και ζή-

τησε την επανάληψη του 5ου σετ από το σημείο της επί-

μαχης φάσης και με το σκορ 13-11. Απαντώντας, ο

Ολυμπιακός τάχθηκε υπέρ της επανάληψης από εκείνο το

σημείο, με το σκορ που ζητάει ο Παναθηναϊκός και μάλι-

στα σε όποιο μέρος θέλουν οι «πράσινοι». Στη συνέχεια

ο Παναθηναϊκός με νέα ανακοίνωση κάλεσε τους αρμοδί-

ους να ικανοποιήσουν την επιθυμία των δυο ομάδων.

Θέση πήρε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ομο-

σπονδίας βόλεϊ, Βασίλης Αντωνούλης, που με δήλωσή

του εξήγησε πως ο κανονισμός δεν προβλέπει επανάληψη

του αγώνα για διαιτητικό λάθος.

Θετική η ΚΕΔ για χρήση βίντεο

Θετική εμφανίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας της Ομοσπον-

δίας Βόλεϊ στο αίτημα του Παναθηναϊκού για τη χρήση του

video referee στα ματς της Volleyleague ανδρών που καλύ-

πτονται απ' την τηλεόραση. Ωστόσο για να γίνει πράξη θα

πρέπει να συμφωνήσει και η ίδια η Λίγκα ως διοργανώτρια

αρχή του πρωταθλήματος. 

Στις 29/10 το Αρης - Ολυμπιακός

Για τη Δευτέρα 29 Οκτώβρη μετατέθηκε ο αγώνας για την 4η

αγωνιστική της Basket League μεταξύ Αρη και Ολυμπιακού

στο Αλεξάνδρειο, με ώρα έναρξης τις 17.00. Η αλλαγή στην

ημερομηνία διεξαγωγής έγινε κατόπιν αιτήματος της αστυ-

νομίας Θεσσαλονίκης, καθώς η αναμέτρηση συμπίπτει με

τους εορτασμούς για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 

Χάποελ Χολόν - ΠΑΟΚ 72-68

Την τρίτη του ήττα σε ισάριθμους αγώνες στον 2ο όμιλο

της διοργάνωσης γνώρισε ο ΠΑΟΚ, με σκορ 72-68 από τη

Χάποελ Χολόν στο Ισραήλ. Η ελληνική ομάδα είχε το προ-

βάδισμα μέχρι και στις αρχές της 4ης περιόδου (18-25 στο

10', 34-42 ημίχρονο, 54-56 στο 30'), στα τελευταία 10

λεπτά όμως σημείωσε μόλις 12 πόντους, με

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το πώς θα είναι μακροπρόθεσμα η ζωή χωρίς τον Λιονέλ

Μέσι σίγουρα δεν είναι κάτι που οι οπαδοί της Μπαρτσε-

λόνα θέλουν να σκέφτονται. Ομως ακόμα και η απουσία

τριών εβδομάδων του Αργεντινού αστέρα, που έσπασε το

χέρι του στο ματς με τη Σεβίλη, θα φανεί αιώνας. Γιατί

αυτές οι 21 μέρες περιλαμβάνουν το clàsico απέναντι στη

Ρεάλ Μαδρίτης και τις δύο αναμετρήσεις με την Ιντερ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Νέος τεχνικός ο Αγγελος Αναστασιάδης

Μετά από 17 χρόνια, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει και

πάλι Ελληνα τεχνικό στο «τιμόνι» της. Aνακοινώθηκε από

την ΕΠΟ η πρόσληψη του Αγγελου Αναστασιάδη, ο οποίος

αντικαθιστά τον Μίκαελ Σκίμπε. Ο Γερμανός τεχνικός, πα-

ρόλο που είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ΕΠΟ

πριν από λίγους μήνες, πλήρωσε την κακή εικόνα και πο-

ρεία της Εθνικής στους αγώνες του Nations League.

Σπουδαία νίκη επί της Μακάμπι στο ΣΕΦ

Η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του

ήταν επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν

νίκη με 88-80 της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 4η αγωνιστική

της Euroleague, βελτιώνοντας σε 3-1 το ρεκόρ τους.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Στη μάχη της διάκρισης η ελληνική

αποστολή

Με τον Λευτέρη Πετρούνια να δίνει τελικά το «παρών»,

παρά τον τραυματισμό του στον ώμο, η ελληνική αποστολή

ρίχνεται στη μάχη της διάκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στην Ντόχα

(25/10 - 3/11). 

Τις ελληνικές συμμετοχές αναμένεται να ανοίξει η ομάδα

των ανδρών (Νίκοw Ηλιόπουλοw, Νίκοw Κρανίτηw, Λευτέ-

ρηw Πετρούνιαw, Αντώνηw Τανταλίδηw, Γιώργοw Χατζηευ-

σταθίου).

Την ομάδα των γυναικών αποτελούν οι Αργυρώ Αφράτη,

Εβελίνα Μάγια, Βασιλική Μιλλούση, Ευαγγελία Μονοκρού-

σου, Ιωάννα Ξουλόγη, Βάλια Πλυτά, οι οποίες θα αγωνι-

στούν την Κυριακή 28 Οκτώβρη.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κολυμβητική

κοινότητα του Ηρακλείου Κρήτης η απόφαση της διοίκησης

του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) να επι-

βάλει χαράτσι 5 ευρώ σε αθλούμενους και σωματεία για

την είσοδο στο κολυμβητήριο «Λίντο» και τη χρήση των εγ-

καταστάσεων. Να σημειωθεί ότι ήδη πληρώνουν συνδρομή

στα σωματεία όπου είναι μέλη, τα δε σωματεία επίσης

πληρώνουν μίσθωμα για χρήση του κολυμβητηρίου.

Για να δικαιολογήσει το χαράτσι, η διοίκηση του ΕΑΚΗ

επικαλείται τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης των εγ-

καταστάσεων. Ολα αυτά την ώρα που το κολυμβητήριο

είναι δημόσιο και βέβαια θα έπρεπε να χρηματοδοτείται

επαρκώς από το κράτος για τις ανάγκες της λειτουργίας

του, η δε χρήση του να είναι δωρεάν για τη νεολαία, τους

εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της πόλης.

Αποτέλεσμα της πολιτικής 

εμπορευματοποίησης του αθλητισμού

Η περίπτωση του ΕΑΚΗ αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα

της πολιτικής εμπορευματοποίησης της μαζικής λαϊκής

άθλησης, που εφάρμοζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις,

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και η οποία συνεχίζεται από τη νυν των

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η πολιτική αυτή, στηριζόμενη στη λο-

γική της «ανταποδοτικότητας», μετέτρεψε τα αθλητικά

κέντρα σε μαγαζιά για το κέρδος, είτε μέσα από την πα-

ράδοσή τους για εκμετάλλευση στα ιδιωτικά συμφέ-

ροντα, είτε μέσα από την επιβολή χαρατσιών σε αθλού-

μενους και σωματεία από τις διοικήσεις, με διάφορες

αφορμές και προσχήματα.

Το θέμα με το «Λίντο», αλλά και τις επιπτώσεις από την

απόφαση της διοίκησης του ΕΑΚΗ, ανέδειξε ο Σύλλογος

Γονέων και Κηδεμόνων των αθλουμένων στο κολυμβητή-

ριο, σε πρόσφατη Γενική του Συνέλευση, όπου αποφασί-

στηκε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει κανένας γονιός να

πληρώσει το χαράτσι. Ο Σύλλογος απέρριψε επίσης τη

«λύση» που πρότεινε η διοίκηση του ΕΑΚΗ, τα συγκεκρι-

μένα χρήματα να αφαιρεθούν από τις συνδρομές των

αθλουμένων στα σωματεία, καθώς αυτά ήδη βρίσκονται

σε δεινή οικονομική κατάσταση εδώ και χρόνια, εξαιτίας

της πενιχρής χρηματοδότησης του ερασιτεχνικού αθλη-

τισμού. Ειδικά τα τοπικά σωματεία που χρησιμοποιουν το

«Λίντο» είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν τη μικρή πι-

σίνα, τον αποθηκευτικό χώρο τους και τη χρησιμοποίηση

παπλώματος.

Πρόσφατα ο Σύλλογος έδωσε συνέχεια στις αντιδράσεις

με επιστολή προς τον υφυπουργό Αθλητισμού.

Το θέμα στη Βουλή από το ΚΚΕ
Το θέμα έφερε πρόσφατα στη Βουλή το ΚΚΕ, με σχετική

Ερώτηση που κατέθεσαν προς την υπουργό Πολιτισμού

και Αθλητισμού οι βουλευτές του Κόμματος Μανώλης

Συντυχάκης και Σταύρος Τάσσος. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εισπράξεις από τα Σωματεία, εισπράξεις και από τους αθλούμενους!
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