
21ο €

Είχα επιφυλαχθεί ρητά την περασμένη εβδομάδα να

μελετήσω προσεκτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις

προτάσεις του κορμού της κυβέρνησης, και να το-

ποθετηθώ τεκμηριωμένα, όπως το συνηθίζω και

απροκατάληπτα. 

Πιστεύω πως θα το κάνω και εποικοδομητικά,

πράγμα σπάνιο, για  τα ισχυρότερα ιδίως ή τέως

ισχυρά κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως

φάνηκε εξ άλλου από τις αντιδράσεις κυρίως των

πρώην κυβερνητικών εταίρων Νέας Δημοκρατίας και

μετονομασθέντος ΠΑΣΟΚ. Υποσχέθηκα δε “και

εποικοδομητικά” γιατί η πρόταση έχει μια σοβαρό-

τατη παράλειψη ενώ κάνει “φύλλο και φτερό”  το Σ.

τροποποιώντας 23 άρθρα, εκ των οποίων 4 για την

“θρησκευτική ουδετερότητα του Κρά-

τους” διέλαθε της προσοχής της επι-

τροπής, των υπογραφόντων την

πρόταση, του προεδρείου της Βου-

λής και όσων έκριναν και κατέκριναν

την πρόταση, μη εξαιρουμένων και

των Αρχιερέων κ.λπ., η αναφορά

εκτός άρθρων, αλλά εν αρχή και

κάτω του κυρίου τίτλου “ΣΥΝΤΑΓΜΑ

της ΕΛΛΑΔΑΣ” “Εις το όνομα της
Αγίας και Ομοουσία και Αδιαιρέτου Τριάδος”. Ε΄,

δεν γίνεται “πολιτικός όρκος” και θρησκευτική ουδε-

τερότητα με πρόταγμα βαρύτατου θρησκευτικού

όρκου. (Ανθρώπινα τα λάθη). Ελπίζουμε να υποπέ-

σει η επισήμανση στην αντίληψη των αρμοδίων ή

τουλάχιστον των βουλευτών της περιοχής μας,

ώστε να προλάβουν τη διόρθωση των ημαρτημένων

και να συχωρεθούν οι αμαρτίες των.

Εκ Θεού άρξασθαι

Στο παρόν λοιπόν θ’ ασχοληθώ με ένα μέρος της

πρότασης αναθεώρησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κατετέθη

στη Βουλή: Της “θρησκευτικής ουδετερότητας” του

Κράτους και του πολιτικού όρκου.

Όλα τα Συντάγματα του ελληνικού Κράτους έχουν

μιαν πανομοιότυπη                   Συνέχεια στη σελ. 2

"Η θρησκεία θεωρείται
από το λαό αληθινή, από
τους σοφούς ψεύτικη
και από τους ηγεμόνες
χρήσιμη”.

Σενέκας, 4-65 Ρωμαίος φιλόσοφος 21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

του Υπουργ. Εθνικής Άμυνας”
Σελίδα 12

Αυθαίρετες αλλαγές

δρομολογίων στο Μετρό 
Σελίδα 16

Εκδήλωση μετονομασίας της οδού
Λ. Βάρης στο Δήμο 3Β Σελίδα 12

H ουσία του “θαύματος” στην περιουσία της Εκκλησίας:
Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας!!!

Πώς βγαίνει κανείς 
στη Λεωφόρο
“Βάρης – 
Κορωπίου”; 
γράφει
ο Θεόδωρος Γεωργίου Σελίδα 17

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ του ΚΡΑΤΟΥΣ

Πολιτικός όρκος

Οικολογική καταστροφή
η επέκταση Μαρίνας Βουλιαγμένης

Η Στρατηγική 

Μελέτη 

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων 

έχει ψηφιστεί και

από το Δήμo 3Β 

και από την 

Περιφέρεια.

Σελίδες 3, 6
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

σχεδόν διατύπωση πάνω στο θέμα της θρησκείας:

«Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρη-
σκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Χριστού...» (άρθ. 3) με μόνη εξαίρεση ίσως το Σύν-

ταγμα της Τροιζήνος του 1827, που με χαρακτηρι-

στική λιτότητα προτάσσει την ανεξιθρησκεία, «Καθείς
εις την Ελλάδα επαγγέλλεται την θρησκείαν του
ελευθέρως, και δια την λατρείαν αυτής έχει ίσην υπε-
ράσπισιν» (προστασία) και καταλήγει, «Η δε της Ανα-
τολικής Ορθοδόξου εκκλησίας είναι θρησκεία τη
Επικρατείας».
Η προτεινόμενη αναθεώρηση, τί προτείνει; Χωρίς να

φτάνει τη λιτότητα του Συντάγματος της Τροιζήνος,

συμμαζεύει το ισχύον άρθρο που... κατοχυρώνει συν-

ταγματικώς(!) καθαρώς εκκλησιαστικά και κανονιστικά

θέματα, όπως ότι «διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των

εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο

που προέρχεται(...) και συγκροτείται, όπως ορίζει ο Κα-

ταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας (...)» και άλλα καθα-

ρώς εκκλησιαστικά, που δεν έχουν καμμιά θέση σ’ έναν

Καταστατικό Χάρτη ενός σύγχρονου κράτους.

Μ’ όλα ταύτα διατηρεί απερίσκεπτα και αδικαιολόγητα

τη διάταξη ότι «τηρεί απαρασάλευτα τους ιερούς απο-

στολικούς και συνοδικούς κανόνες...» δηλαδή για πα-

ράδειγμα τον κανόνα του Απ. Παύλου ότι πρέπει «...η
γυνή να φοβήται τον άνδρα1», που έρχεται σε πλήρη

σύγκρουση με την Συνταγματική κατοχύρωση της ισό-

τητας των φύλων – (Σ.άρθ. 4§2 κ.ά.)

Κι ακόμη ότι «τηρεί απαρασάλευτα (...) τους συνοδικούς

κανόνες», όπως αυτούς του 8ου αιώνα της Ζ’ Οικουμε-

νικής Συνόδου της Νικαίας, που αφόρισε τις προηγού-

μενες τρεις Ιερές συνόδους και αναθεμάτισε 21

φορές(!) τους Έλληνες και τη σοφία τους· και τους ανα-

θεματίζει κάθε χρόνο, την «Κυριακή της Ορθοδοξίας»,

ενώπιον της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και πλή-

θους πιστών που το ανέχονται!

Ένα μόνο έχω να πω, προς ώρας: Εάν οι αναθεματισμοί,

δηλαδή οι κατάρες απευθύνονταν προς τους Φράγκους

του Καρλομάγνου, ή τους Οθωμανούς σφαγείς, με πα-

ρέμβαση των ...θεσμών της Ε.Ε. και της «ιεράς» Βορειο-

Ατλαντικής συμμαχίας (ΝΑΤΟ), θα είχαν καταργηθεί.

Αλλά δεν θέλω να ξεφύγω άλλο απ’ το θέμα της αναθε-

ώρησης, χωρίς να σημαίνει ότι ξέφυγα. Απλώς ξέφυγα

από την επιφάνεια, γιατί εμβάθυνα, πράγμα που δεν

τολμούν ή αδυνατούν να το πράξουν οι νομοθέτες μας.

Θρησκευτική Ουδετερότητα λοιπόν, 

αλλά τι ουδετερότητα;

Πώς νοείται από την κυβέρνηση η διατυπωμένη στην

πρόταση «θρησκευτική Ουδετερότητα» του κράτους; 

Το ίδιο ερώτημα έθεσε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος,

κατά την επίσκεψή του στον Πρωθυπουργό την Περα-

σμένη Τρίτη. Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης

Τσίπρας, μετά τη σύσκεψη που είχε με τον Αρχιεπί-

σκοπο Ιερώνυμο, κατά τη διάρκεια των εκατέρωθεν δη-

λώσεων. Δεν έδωσε ορισμό, αλλά την περιέγραψε ως

εξής:  «Η διακηρυγμένη αρχή της θρησκευτικής ουδετε-

ρότητας του ελληνικού κράτους διασφαλίζει αφενός

μεν τους διακριτούς ρόλους μεταξύ Πολιτείας και Εκ-
κλησίας, αφετέρου δε, εγγυάται τη μεταξύ τους συνερ-
γασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος».
Συνέχισε δε διευκρινίζοντας ότι αυτή η ουδετερότητα

του κράτους δεν έρχεται σε αντίθεση με τις μακραίωνες

παραδόσεις του λαού μας, ούτε βέβαια έχουν καμμιά

βάση όσα «αστεία» διαδίδουν ορισμένοι, «ψευδώς και

σκοπίμως», περί επικείμενης «δήθεν αποκαθήλωσης

συμβόλων, του σταυρού από την ελληνική σημαία και

από τα εθνικά μας σύμβολα», διευκρίνισε περαιτέρω ο

Αλ. Τσίπρας. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρη, λοιπόν.

Όμως οι ιερείς διαγράφονται από τα μητρώα και τις μι-

σθολογικές καταστάσεις των δημοσίων υπαλλήλων

κ.τ.τ. Το μισθολογικό τους κόστος όμως θα συνεχίζεται

να καταβάλλεται με τη μορφή ενίσχυσης της εκκλησίας.

Πολύ σοβαρά θεωρούμε αυτές τις ρυθμίσεις ορθολογι-

κές και επωφελείς και για την πολιτεία και για τη θρη-

σκεία, και εξηγούμαι: 

Στις προηγμένες κοινωνίες δεν είναι νοητό να ισχύει μια

sui generis (ιδιότυπη) δυαρχία: Μία εξουσία θεσμική, συ-

νήθως δημοκρατική – καθορισμένη, εκλεγμένη, ελεγχό-

μενη από τον κυρίαρχο λαό, λίγο – πολύ και

τουλάχιστον στους τύπους – και μία εξουσία πνευμα-

τική, μεταφυσική άτυπη, αλλά ισχυρότατη παραδοσιακά

και καταπιεστικά ακόμη, και όχι μόνον για τους πιστούς

κι εκείνους που αποφεύγουν τις ρήξεις, για ευνοήτους

λόγους, αλλά και για τους άθρησκους, αλλόθρησκους,

ορθολογιστές – υλιστές, που ως μειονότητες υφίσταν-

ται αφόρητη κοινωνική, αλλά και εξωθεσμική πολύ-

μορφη και ποικιλότροπη καταπίεση. Μια εξουσία

δηλαδή, τουλάχιστον κατ’ όνομα, θεϊκή (δι’ αντιπροσώ-

πων).

Μια εξουσία απ’ τη μια του «λαού» και απ’ την άλλη,

μία του θεού! Κι αν υπερισχύει η εξουσία του λαού, είναι

μειωτικό για το Θεό και τον ακυρώνει, κι αν υπερισχύει

η εξουσία του θεού, ο λαός μετατρέπεται σε ανδράποδα

και ποίμνια στη διάθεση, στην ιεροσύνη, στην αγαθό-

τητα ή την πονηρία ή την ιδεοληψία των αντιπροσώπων

της “εξουσίας του θεού”. 

Κι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά για την εποχή

μας. Για τούτο και ο διαχωρισμός (άλλο το ένα, άλλο το

άλλο) είναι επιβεβλημένος.

Με το ζόρι πιστός δεν γίνεσαι! Και άλλο το κατ’ όνομα

πιστός, και άλλο στην ουσία.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ

Μέσα στο πλαίσιο της προτεινόμενης θρησκευτικής ου-

δετερότητας του Κράτους, προτείνονται οι τροποποι-

ήσεις ορισμένων άρθρων του Συντάγματος (αρ. 13 §5,

33§2, 59§1 &2). Όπου κι αν είναι ο θρησκευτικός όρκος

υποχρεωτικός, τούτο αντίκειται στην αρνητική θρησκευ-

τική ελευθερία του ατόμου, να μη γίνονται δηλ. γνωστές

οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις, εάν δεν το επιθυμεί ο

ίδιος. 

Με την κατατεθείσα πρόταση η ορκωμοσία όλων ανεξαι-

ρέτως των κρατικών αξιωματούχων, λειτουργών και υπαλ-

λήλων θα γίνεται υποχρεωτικά με πολιτικό όρκο., δηλαδή

με διαβεβαίωση στην τιμή και τη συνείδησή τους.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που επιβάλλεται όρκος, ο

υπόχρεος θα έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής,

αν θα δώσει όρκο πολιτικού ή θρησκευτικού τύπου.

Σε εναρμόνιση με τα παραπάνω τροποποιούνται και τα

σχετικά άρθρα του Συντάγματος (33 § 2 και 59 §1 & 2)

ώστε ν’ απαλειφθεί η θρησκευτική καθομολόγηση του

Προέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών, αλλό-

θρησκων ή ετερόδοξων.

Σημειώνουμε ότι η παραπάνω προτεινόμενη αναθεώ-

ρηση, είναι και απόλυτα χριστιανική, κατά την άποψή

μας.

Να θυμίσω στους ιερείς και στους πιστούς ότι εκτός της

εντολής του Μωσαϊκού νόμου υπάρχει και η ξεκάθαρη

εντολή του Ιησού «Εγώ δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως.

Έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου, ου· το δε περισσόν

τούτων εκ του πονηρού εστίν».

Είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω.

―――――――

1. Αποστ. Παύλος: Προς Εφεσίους 5, 33 (η ερμηνεία του ρ. «φο-

βήται» ως «να σέβεται» είναι αυθαίρετη, αναληθής, εκ του πονη-

ρού και δι’ αυτό ασεβής.

2. Κατά Ματθαίον: έ 34, 37 (επί του όρους ομιλία).

Ποινικές διώξεις στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Αντικοινωνική συμπεριφορά κατοί-
κων στο Δήμο  3Β Σελ. 6

Κανονισμός μισθωμένων πάρκινγκ
στα 3Β Σελ. 7

Το τραγούδι της Λιλή Μαρλέν
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Δυο εχθροί που έγιναν φίλοι
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Φερέλπιδες νέοι Σελ. 10

11α γενέθλια στην “Ακτιος” Σελ. 13

Έν οίδα ότι ουδέν οίδα
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Μαγιοκόφσκι” Έφης Κανακουσάκη Σελ. 15

Υπόγειοι κάδοι στο Κορωπί Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Ουδετερότητα του

κράτους θρησκευτική

2 ΣΕΛΙΔΑ - 10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Την Πέμπτη 25/10/18, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-

τικής ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Στρατηγική Με-

λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που

αφορά στο νέο γενικό σχεδιασμό της Μαρίνας Βου-

λιαγμένης, η οποία  διαβιβάστηκε  από  την  Διεύ-

θυνση  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης/  ΥΠΕΝ  για

την  έκφραση  της  γνώμης  και  τις  τυχόν  παρατη-

ρήσεις,  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου.

Να θυμίσουμε ότι η  χρήση  και  η εκμετάλλευση  της

Μαρίνας  Βουλιαγμένης  έχει  εκμισθωθεί στην  Α.Ε.Α.Σ.

«ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας  είναι

η  ΑΣΤΗΡ  ΠΑΛΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  Α.Ξ.Ε.,  μετά  από

σχετικό  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  που  διενήργησε  η

Ελληνικά  Τουριστικά  Ακίνητα  (ΕΤΑ)  Α.Ε.  Η  σχετική

σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με την ΕΤΑΔ  στις

31.10.2012. 

Εγινε μία μεγάλη εισήγηση, από τον Νάσο Αναγνωστό-

πουλο, όπου παρουσιάστηκαν εναλλακτικές δυνατότη-

τες, από τις οποίες παρουσιάζουμε σημαντικά στοιχεία,

όπως σημειώνονται.

1. Η μηδενική λύση, όπου «η  Μαρίνα  Βουλιαγμένης  κα-
θίσταται  ουσιαστικά  μη  ανταγωνιστική, καθώς αδυνα-
τεί να ανταποκριθεί στις τάσεις της αγοράς στο χώρο
του  θαλάσσιου τουρισμού».

2. Η εναλλακτική δυνατότητα 1 η οποία εξετάζει αφ’
ενός την αναβάθμιση των υποδομών  της  θαλάσσιας
ζώνης με κύριο χαρακτηριστικό τη διεύρυνση της λιμε-
νολεκάνης και της  θαλάσσιας εισόδου της μαρίνας και
αφ’ ετέρου την ήπια ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης  της
μαρίνας.
Συγκεκριμένα, η εναλλακτική δυνατότητα 1 εξετάζει την

ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης  της μαρίνας με επιτρε-

πόμενες κατηγορίες χρήσεων: 

1. διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας [όπως κτίρια διοί-

κησης, πύργο ελέγχου,  καταστήματα  παροχής  υπηρεσιών,

super  market, χώρους  υγιεινής,  γραφεία,  καταστήματα

(εστίασης,  εμπορικής  χρήσης),  αποθηκευτικούς  χώρους,

χώρους  στάθμευσης κλπ.], και 

2.  χρήσεις  εξυπηρέτησης  και  αναψυχής  κοινού  (όπως

εστιατόρια,  αναψυκτήρια,  εμπορικά  καταστήματα,

χώρους  πρασίνου,  υπαίθριους  χώρους  περιπάτου  –

αναψυχής, χώρους στάθμευσης κλπ.). 

• Μέγιστη συνολική εκμετάλλευση / δόμηση: 4.800 τ.μ. 

• Μέγιστο ποσοστό κάλυψης επί συν. επιφ.Τομέα 3: 25% 

• Συντελεστής δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας

ζώνης της μαρίνας: 0,09 

Όσον  αφορά  στη  θαλάσσια  ζώνη,  η  εναλλακτική  δυ-

νατότητα  1  προβλέπει  την  αναβάθμιση των υποδομών

της θαλάσσιας ζώνης με κύριο χαρακτηριστικό τη διεύ-

ρυνση  της λιμενολεκάνης και της θαλάσσιας εισόδου

της μαρίνας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η  εξυπηρέ-

τηση μεγάλων  σκαφών  (mega - yacht),  καθώς  και

επαρκής  αριθμός  θέσεων  ελλιμενισμού.

3. Η εναλλακτική δυνατότητα 2, έχει τις ίδιες χρήσεις

γης με την Εναλλακτική 1, με προσθήκη της   χρήσης

κατοικίας στον Τομέα 3, διπλασιάζοντας έτσι το μέγι-

στο ποσοστό κάλυψης επί της  συνολικής επιφάνειας

του Τομέα 3, με συνέπεια να περιορίζονται σημαντικά

οι χώροι  πρασίνου καθώς και οι ελεύθεροι χώροι ανα-

ψυχής και περιπάτου (κάλυψη 10.000 τ.μ., 40% της συ-

νολικής επιφάνειας με συντελεστή δόμησης της

χερσαίας 0,19%). 

Το Π.Σ. επέλεξε την Εναλλακτική 1

Συνολικά, όπως σημειώνεται στην εισήγηση, και οι δύο

εναλλακτικές δυνατότητες ικανοποιούν τα τεχνικοοικονο-

μικά  κριτήρια, ενώ η δυνατότητα 1 υπερέχει της δυνατό-

τητας 2 σε ότι αφορά χωροταξικές και  περιβαλλοντικές

παραμέτρους. Συνεπώς, επιλέγεται ως βέλτιστη πρόταση

ανάπτυξης,  η εναλλακτική δυνατότητα 1 που συνδυάζει

τη βέλτιστη αναπτυξιακή διάσταση με τις 

υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική

συζήτηση μεταξύ των  μελών του αποφασίζει κατά πλει-

οψηφία. Γνωμοδοτεί  υπέρ  της  Στρατηγικής  Μελέτης

Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Σ.Μ.Π.Ε.) για το νέο γε-

νικό σχεδιασμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα

με  κάποιες παρατηρήσεις όπως:

➢ της  οριστικής  χωροθέτησης, να προηγηθεί  σύνταξη

σχεδίου διαχείρισης, από το οποίο να προκύπτει  εμφα-

νώς η ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία της 

➢ για την απομάκρυνση της βραχώδους εξάρσεως ΒΑ

του υφιστάμενου προσήνεμου  μώλου, θα απαιτηθεί η

απόσπαση μεγάλου όγκου βραχωδών υλικών, των

οποίων η 

ποσότητα  θα  πρέπει  να  προσδιορισθεί έστω  και  κατά

προσέγγιση.  Για  την  αναφερόμενη  υπόγεια  διάνοιξη

/  διασύνδεση  της  μαρίνας  με  τον  Αστέρα,  να  ελα-

χιστοποιηθεί  η  απαιτούμενη  επέμβαση. 

Κατά την απόσπαση των βραχωδών, να μη χρησιμοποι-

ηθούν εκρηκτικά

➢ να εξασφαλισθεί και να προκύπτει μέσω σχεδίου βέλ-

τιστης χωροθέτησης έργων και  κατασκευών, ο ελάχι-

στος δυνατός επηρεασμός των εγγύς κοινοτήτων

Ποσειδωνίας

➢ όλα τα απομακρυνόμενα δέντρα να μεταφυτευθούν

ή σε περίπτωση αδυναμίας, να  αντικατασταθούν από

τουλάχιστον ίδιο αριθμό στελεχών 

➢ για το προτεινόμενο στη μελέτη ελικοδρόμιο να εξα-

σφαλισθεί η έγκριση της ΥΠΑ 

➢ να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού

➢ οι  εκμεταλλευτές  του  Αστέρα  σε  συνεργασία  με

τον  Δήμο  Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, και σύμ-

φωνα με τις επιταγές του  από 01-3-2004  ΠΔ (ΦΕΚ

254/τ. Δ’/5-3-2004), για τις περιοχές της Ζώνης 1α του

ΠΔ, όπως εδώ όπου περιβάλλουν την  μαρίνα,  να  προ-

ωθήσουν  τη  διαμόρφωση  διαδρόμων  περιπάτου  και

ποδηλατοδρόμου παράλληλα της χάραξης της οδού

Απόλλωνος και στα πλαίσια  ενός ανταποδοτικού μέ-

τρου προς τους κατοίκους της περιοχής. 

➢ για  τη  δημιουργούμενη  λιμενολεκάνη  να  εξασφα-

λισθεί  επαρκής  ανανέωση  των  υδάτων της*

➢ να σχεδιασθεί ολοκληρωμένο σύστημα, μετά των

απαιτουμένων εγκαταστάσεων, για  τη συλλογή των κα-

ταλοίπων αποβλήτων των σκαφών

➢ να συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας με τον τοπικό

ναυταθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης, ώστε να μην αλλη-

λοσυγκρούονται και να συνυπάρχουν οι δραστηριότη-

τες,                                                 Συνέχεια στη σελ. 6 

Ναι στους όρους επέκτασης της Μαρίνας Βουλιαγμένης 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Η επέκταση του βραχίονα της Μαρίνας Βουλιαγμένης θα είναι οικολογική καταστροφή

Τα τρισδιάστατα σχέδια δείχνουν ενδεικτικά την θέση
των κτιριακών εγκαταστάσεων
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Ποιητική παρουσίαση

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος και η Πανελλήνια Εται-

ρεία Λόγου και Τέχνης καλούν στην παρουσίαση

της Ποιητικής Συλλογής “Ενδοσκοπικά των Φω-

τοτρόπων”, του Δημήτρη Στ. Καρούση, που θα

γίνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2018, στις 6.30

μ.μ. στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-

τεχνών “Μιχαήλας Αβέρωφ” (Γεναδίου 8 & Ακα-

δημίας, όρ. 7ος, Αθήνα).

Ένα πλούσιο πρόγραμμα ποίησης και μουσικής. 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί ένα βιβλίο ΔΩΡΕΑΝ

Ο Δήμος Παλλήνης  σε συνεργασία με τον σύλλογο Γυναι-

κών η «Εργάνη» καλεί σε μια εκδήλωση-αφιέρωμα στην

Γυναίκα, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, στις 8 το βραδύ, στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου).

Η γυναίκα του χτες, του σήμερα, του αύριο είναι το ίδιο

πρόσωπο. Οι ρόλοι της πολλαπλοί και παράλληλοι, χωρίς

χρώμα και φυλή, πέρα από θρησκεία και κοινωνική τάξη.

Στο παραπάνω πλαίσιο το αφιέρωμα θέλει να τιμήσει όλες

εκείνες τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά να δημι-

ουργήσουν, να διαπρέψουν, να επιβιώσουν, ξεπερνώντας

προσωπικές, κοινωνικές, και οικονομικές δυσκολίες. Δρώ-

μενο, τραγούδια και κείμενα συνθέτουν το διαχρονικό πορ-

τραίτο «της Γυναίκας της διπλανής πόρτας», της
«Έκπτωτης Αμαζόνας».
Η εκδήλωση  οργανώθηκε από το Δ.Σ. του συλλόγου γυ-

ναικών η «ΕΡΓΑΝΗ» σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνι-

κής Πολιτικής και Ισότητας των δύο φύλλων καθώς και την

Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περι-

βάλλοντος Δήμου Παλλήνης. 

Πρόγραμμα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ ΡΟΥΛΑ

ΟΜΙΛΙΑ: ΖΙΝΕΛΗ ΠΟΠΗ (Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής

Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Εποπτείας στις Δράσεις

Ισότητας των φύλλων) 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ ΡΟΥΛΑ

Ιστορική έρευνα και συγγραφή κειμένου: Ρ. ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ 

Συγγραφή δρώμενου: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ 

Ερμηνεία δρώμενου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΈΚΠΤΩΤΗ ΑΜΑΖΟΝΑ - ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ ΓΥ-

ΝΑΙΚΑ  - ΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ - ΎΜΝΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (μου-

σική ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, στίχοι ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ ΡΟΥΛΑ)

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ: ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ Λ. - ΒΑΛΙΑΝΟΣ Κ. - ΒΑΛΙΑ-

ΝΟΥ Π. - ΒΟΡΕΑΔΟΥ Μ. - ΒΟΣΣΟΥ Κ. - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μ. -

ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΛ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ Κ. –

ΚΑΣΣΑΠΙΑΝ Λ.- ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Λ. - ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΥ Ν. - ΚΟΚ-

ΚΑΛΙΑΡΗΣ ΑΠ. - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ Μ. - ΜΑΝΔΑΛΗ ΕΛ. -

ΜΑΝΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. - ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Χ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. - ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓ. - ΠΑΥΛΟΥ

Χ. - ΠΕΤΡΙΔΗ Π. - ΣΙΔΕΡΗ Κ. - ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ Ρ. - ΣΚΑ-

ΜΑΓΚΑ ΑΘ. - ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Τ. - ΣΤΑΘΑ Β. - ΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΟΥ Τ. - ΤΡΑΚΙΔΟΥ Β.

Διεύθυνση συνοδεία πιάνου: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

"Το τυχερό μου αστέρι"

"Το τυχερό μου αστέρι" του Νίκου Τσιφόρου, ανεβάζει

η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε δια-

σκευή και σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή, σκηνικά και κο-

στούμια Άσης Δημητρολοπούλου και κινησιολογία

Κωνσταντίνου Παπανικολάου.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 10, 11, 17, 18, 24, 25 Νο-

εμβρίου και 1, 2 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο του 1ου

ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου & Δήλου). (Λεω-

φορείο 112, στάση Μουσών).

Ώρα έναρξης: 20:30

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόκειται για μία ακόμη παραγωγή του Οργανισμού Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του

Δήμου Αγ. Δημητρίου.

«Αρχαία ελληνικά 
(και ρωμαϊκά) θέατρα»

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα ορ-

γανώνουν  σε σειρά πέντε διαλέξεις για «Αρχαία ελ-

ληνικά (και ρωμαϊκά) θέατρα» στο Μουσείο

Μαραθωνίου Δρόμου, Λ. Μαραθώνος / 24ης Μαρ-

τίου, 19007 Μαραθώνας, ώρες 18:00 – 19:30, όπως:

15/11/2018   Η γένεση του αρχαίου ελληνικού θεά-
τρου – Το ζήτημα της ορθογώνιας ορχήστρας.
22/11/2018 Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος
και της ορχήστρας κατά τον 4ο αι. π.Χ. και ύστερα.
29/11/2018 Το σκηνικό οικοδόμημα και ιδιαιτερότη-
τές του: μηχανικά μέρη.
6/12/2018  Θέατρα ρωμαϊκής εποχής.
13/12/2018 Θέατρο και γλυπτά. – και τοιχογραφίες /
ψηφιδωτά. – και πήλινα ειδώλια.

Παρουσίαση: Μάρτιν Κρέεμπ, συνταξιούχος Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα

Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες: Τηλ. 6947172723, 2294304526

Όσοι το επιθυμούν, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης

από τους Φίλους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα.

«Γιατί επέλεξα να εργαστώ στη Διε-
πιστημονική Ομάδα της Γαλιλαίας»

“Η Γαλιλαία” καλεί την Κυριακή 11 Νοεμβρίου του 2018 και

ώρα 18:30 – 20:00, στο Αρχονταρίκι της με θέμα «Γιατί
επέλεξα να εργαστώ στη Διεπιστημονική Ομάδα της Γα-
λιλαίας», στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μονάδας, στην

οδό Αγίου Δημητρίου 23 στα Σπάτα.

«Η ΕΚΠΤΩΤΗ ΑΜΑΖΟΝΑ»
«Η Γυναίκα της Διπλανής Πόρτας»
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“To Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει την ταινία Α΄ προβολής “Το Κορίτσι στον Ιστό
της Αράχνης” - (The Girl in the Spider's Web)

Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Προβολές έως και την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου

Σκηνοθεσία: Fede Alvarez
Σενάριο: Jay Basu και Fede Alvarez, βασισμένο στο βιβλίο του

David Lagercrantz και τους χαρακτήρες του Stieg Larsson

Πρωταγωνιστούν: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Sverrir

Gudnason

Η νεαρή «χάκερ» υπολογιστών Lisbeth Salander και ο δη-
μοσιογράφος Mikael Blomkvist έχουν πιαστεί σε έναν
«ιστό» κατασκόπων, κυβερνο-εγκληματιών και διεφθαρμέ-
νων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο Καρυοθραύστης & τα 4 Βασίλεια
(μεταγλ.)

(The Nutcracker and the Four Realms)

Προβολές έως και την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου

Ώρες προβολών: 5.30 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Lasse Hallström 

Πρωταγωνιστούν: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen

Mirren, Morgan Freeman

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τιμώντας τη διεξα-

γωγή του Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα την

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και την ιδέα της αθλητι-

κής αγωνιστικής προσπάθειας έχει οργανώσει δια-

δρομή με θέμα τον αθλητισμό στην αρχαιότητα. Με

τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτικού εντύπου στα ελλη-

νικά και τα αγγλικά, που θα είναι διαθέσιμο στην εί-

σοδο του μουσείου από τις 5 έως τις 12 Νοεμβρίου,

οι συμμετέχοντες αθλητές του αυθεντικού μαραθω-

νίου θα μπορούν να περιηγηθούν στο μουσείο και να

γνωρίσουν μια σειρά εκθεμάτων που σχετίζονται με

τον αθλητισμό (π.χ. προετοιμασία αθλητών, αγώνες,

έπαθλα). 

Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για τους 100

πρώτους αθλητές, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευ-

τούν το έντυπο στις Πληροφορίες του Μουσείου, με

την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους στον μα-

ραθώνιο.
Στοιχεία επικοινωνίας: Email: eam@culture.gr

Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr

“Οι Αρχαιότητες του Δήμου μας”

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με τίτλο: “Οι Αρχαιότητεας
του Δήμου μας”, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις

7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρου του Ι.Ν. Παναγίας

Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Ομιλητές:

Αμυγδαλιά Ανδρέου, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ υπέυ-

θυνη Βάρης - Βάρκιζας

Μαίρη Γιαμαλίδη, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ υπέυθυνη

Βούλας - Βουλιαγμένης

Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ.

Είσοδος ελεύθερη.

“Άννα Αχμάτοβα: 
η βασίλισσα του Νέβα”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας   προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  στην εκ-

δήλωσή του με θέμα: “Άννα Αχμάτοβα: η
βασίλισσα του Νέβα”. Ομιλητής ο Χαράλαμπος Βα-

σιλάκης, ποιητής - τ. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφο-

ρίας.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS” Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα,  Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Υγεία - Ευεξία & Ομορφιά”

Η Πηγή Γεωργοπούλου παρουσιάζει προϊόντα ευε-

ξίας, υγείας και ομορφιάς, της εταιρείας LR, την Κυ-

ριακή 11 Νοεμβρίου στο  “Κοlchis” (Πλαστήρα  4

στη Βούλα).  

Σας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσετε και να δοκιμά-

σετε όποιο προϊόν θέλετε, χωρίς καμμιά υποχρε-

ώση, από 3 το μεσημέρι μέχρι 9 το βράδυ.

Πληροφορίες 6979776467.

Γιορτάζοντας τον Αυθεντικό Μαραθώνιο

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

«Ανώριμοι Ενήλικες - 
Πολιτισμική προσέγγιση

στην εξέλιξη του φαινομένου»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προ-

σκαλεί τα μέλη και τους φίλους του, την Παρασκευή

16 Νοεμβρίου 2018, ώρα 7 μμ., Μικράς Ασίας 3,

Βούλα στην ομιλία: «Ανώριμοι Ενήλικες - Πολιτι-
σμική προσέγγιση στην εξέλιξη του φαινομένου»
και ομιλήτρια την Αναστασία Χαρίτου, Πολιτισμο-

λόγο (με εξειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισμό),

Υπάλληλος του Εθνικού Τυπογραφείου.

Eπίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο 

Eπίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά ορ-

γανώνει η “Υπατία” την Παρασκευή  23 Νοεμβρίου

2018. Αναχώρηση από την πλατεία Βούλας, οδός Ζε-

φύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία, 10:30 πμ. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 21/11/2018

στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.

“Αξιον Εστί”

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

και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν και προσκαλούν στη

Συναυλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», το Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 και

ώρα 11.00 π.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρ-

κοπούλου «Άρτεμις».

Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Ανδρέα Πυλα-

ρινού, οι χορωδοί του ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

φιλοδοξούν να αποδώσουν - μέσα από την «κο-

ρυφή» της ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη και της μου-

σικής του Μίκη Θεοδωράκη στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» - την

πεμπτουσία της Ρωμιοσύνης και τη βαθιά πίστη και

αφοσίωση του λαού μας, στους αγώνες για την

Ελευθερία και τη Δημοκρατία!
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Αντικοινωνική

συμπεριφορά 

κατοίκων Βούλας

Την προηγούμενη Παρασκευή, πε-

ρίοικοι κάτοικοι γύρω από την πλα-

τεία Μουσών (Αγ. Γεωργίου και

Αρκαδίου) στη Βούλα, βρήκαν κλει-

δωμένη με λουκέτο και αλυσίδα την

Παιδική χαρά που βρίσκεται μέσα

στην πλατεία.

Κάλεσαν το Δήμο να ρωτήσουν και

ο Δήμος δεν είχε γνώση, γιατί κα-

νένας από το Δήμο δεν είχε κλει-

δώσει την παιδική χαρά.

Οπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος στη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου (5.11.18) κάποιος από τους πε-

ριοίκους, που ενοχλείται πρέπει να

το έκανε. 

Συνεργείο του Δήμου έσπασε το

λουκέτο και άνοιξε την παιδική

χαρά. Προς μεγάλη έκπληξη όμως

των κατοίκων που επισκέφθηκαν

επομένη ημέρα την Παιδική Χαρά,

δεν μπορούσαν να πλησιάσουν από

τη βρώμα, γιατί κάποιοι “έσπειραν”

ψάρια σε όλες τις γωνιές της κάνο-

ντας την ατμόσφαιρα ανυπόφορη.

Επίσης αφαίρεσαν και τα καπάκια

από τους πυλώνες του φωτισμού

αφήνοντας την πλατεία σκοτεινή.

Τελικά, έχει τρελαθεί ο κόσμος και

δεν ανέχεται ούτε τα παιδιά που

παίζουν! Να θυμηθούμε τον πολύτε-

κνο πατέρα που καταδικάστηκε,

από ελληνικό δικαστήριο, να κατα-

βάλλει ένα σεβαστό ποσό στο γεί-

τονα που τον κατήγγειλε κάθε

φορά που θα κάνουν φασαρία τα

παιδιά του!!! Και μη χειρότερα!

Ερωτήσεις - απαντήσεις - αποφάσεις Η επέκταση του βραχίονα

της Μαρίνας Βουλιαγμένης

θα είναι οικολογική 

καταστροφή
Συνέχεια από τη σελ. 3

➢ για  σκάφη  τα  οποία  ελλιμενίζονται  σήμερα

εντός  της  μαρίνας  και  δεν  θα  συμπεριλαμβάνονται

στον μελλοντικό  σχεδιασμό της (πχ μικρά σκάφη, ψα-

ρόβαρκες  κλπ) να εξασφαλισθούν θέσεις σε έτερες

εγγύς μαρίνες

➢ τόσο για το στάδιο της κατασκευής όσο και για το

στάδιο της λειτουργίας του έργου  να συνταχθούν με-

λέτες εκπομπών θορύβου και αερίων ρύπων,  

➢ το  δυτικό  και  νότιο  τμήμα  του  χερσαίου  τομέα

3  βρίσκεται  εντός  κηρυγμένου  αρχαιολογικού

χώρου (ΦΕΚ350/ΤΑΑΠΘ/2013).  Πριν  την  έγκριση  του

σχεδίου να  απαιτηθούν  οι  γνωμοδοτήσεις του Αρ-

χαιολογικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της

αρμόδιας  Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για το

μέρος των έργων εντός του θαλάσσιου χώρου

➢ να διασφαλιστεί, με την υλοποίηση των κατάλληλων

έργων, η προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του

φυσικού τοπίου στην προβλεπόμενη ζώνη προστασίας. 

Οπως γράφουμε παραπάνω το Περιφερειακό Συμβού-

λιο ψήφισε υπέρ της ΣΜΠΕ - κατά πλειοψηφία - επιλ-

λέγοντας την “Εναλλαγική δυνατότητα 1”. 

Η επέκταση του βραχίονα θα είναι
οικολογική καταστροφή

* Ο δημοτικός σύμβουλος Διον. Κοντονής, έθεσε ερώτημα

στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (5/11/18), για την επέ-

κταση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, την μελέτη της οποίας

είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν φτάσει στην

Περιφέρεια, τονίζοντας μία σημαντική παράμετρο.

Να θυμίσουμε ότι ο Διον. Κοντονής έχει θητεύσει στο

Δήμο Βουλιαγμένης επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ. με

δήμαρχο τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα και γνωρίζει την πε-

ριοχή καλά. Εξήγησε λοιπόν στο σώμα ότι: Στον όρμο της

Βουλιαγμένης υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο έρχεται μέσα

στον κόλπο από την πλευρά της Λίμνης προχωρεί προς

το κατάστημα Ακτή και γυρίζει εκεί που είναι ο ΝΟΒ, γι’

αυτό και πολλές φορές μπροστά στην πλαζ του Αστέρα

βγάζει άμμο και καλύπτει όλο το δρόμο. Αυτό το γνώριζε

και ο δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας και όταν επιχειρήθηκε

να μεγαλώσει η μαρίνα,  το σταμάτησε με παρέμβασή του

στην υπουργό Πετραλιά, γιατί το ρεύμα που μπαίνει και

βγαίνει από τον κόλπο θα ανακόπτετο και θα μάζευε εκεί

βρωμιά και δεν θα ανανεώνεται το νερό. Αυτό θα συμβεί
τώρα με την επέκταση του βραχίονα. Γι’ αυτό δεν πρέπει
να δεχθούμε να επεκταθεί ο βραχίονας γιατί θα είναι οι-
κολογική καταστροφή.

Εδώ θα πρέπει και πάλι να επισημάνουμε ότι η από-

φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι Γνωμο-

δοτική και ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Μπορεί οι επενδυτές

σε συνεργασία με τα Υπουργεία να αποφασίσουν

αλλιώς...
Αννα Μπουζιάνη

Ποινικές διώξεις στο Δήμο
Ο δήμαρχος πριν ξεκινήσει η συ-

ζήτηση των ορισμένων θεμάτων

στη συνεδρίαση της 5/11/18, ανα-

φέρθηκε σε ένα θέμα που “σέρνε-

ται” πάνω από ένα χρόνο, και

αφορά την Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της

περιόδο 2011-2014.

Προφανώς ο δήμαρχος θέλησε να

απαντήσει στους δικούς του συμ-

βούλους που από καιρό “ξύνονται”

γιατί δεν βγάζει το θέμα προς τα

έξω... Πάντα υπάρχουν οι ...φίλοι.

Βέβαια δεν έχει φτάσει ακόμη στις

αίθουσες των δικαστηρίων!

Ενημέρωσε λοιπόν το σώμα ότι: Με

δύο αποφάσεις του ΔΣ., η τελευ-

ταία 285/17, διαβιβάστηκε στις ει-

σαγγελικές και στις ελεγκτικές

αρχές ο φάκελος με τα ευρήματα

των επιθεωρητών ελεγκτών δημό-

σιας διοίκησης, όσον αφορά τη δια-

χείριση της Σχολικής Eπιτροπής

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για

την περίοδο 2011 - 2014. 

Στις 12/10/18 διαβιβάστηκε προς

το Δήμο 3Β, το υπ 176267/28.9.18

έγγραφο της εισαγγελίας Πρωτο-

δικών Αθηνών το οποίο αναφέρει

ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά

της δημοτικής συμβούλου και

προέδρου τότε της Σχολικής επι-

τροπής δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης Μαρίας Χόβρη - Σίνα για

υπαιξέρεση από την υπηρεσία και

Απιστία στην υπηρεσία.

Η υπόθεση εκκρεμεί για προσδιο-

ρισμό ενώπιον του τριμελούς

Πλημελιοδικείου Αθηνών. 

Και κατέληξε ο δήμαρχος: «Οπως
βλέπουν όλοι οι καχύππτοι και
όσοι έχουν ασκήσει κριτική καλής
πίστης και κακής πίστης, ο Δήμος
ως όφειλε, έχει προβεί σε όλες

τις ενέργειες για τη διαφύλαξη
της νομιμότητας, χωρίς να επιθυ-
μεί να κρύψει το παραμικρό,
χωρίς να κατηγορεί ή χωρίς να
βάζει στον ανεμιστήρα λάσπη...
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εμείς
δεν είμαστε δικαστήριο, και δεν
επιθυμούμε να γίνουμε. Οφεί-
λουμε όμως να δίνουμε τα σχε-
τικά στοιχεία στη δημοσιότητα ως
ο ρόλος μας, οφείλει».

Η Μ. Σίνα απάντησε έντονα θιγ-

μένη, γιατί το έμαθε εκείνη την

ώρα! Τόνισε ότι “θα λάμψει η αλή-
θεια και τότε να δώ που θα πάτε
να κρυφτείτε”. Ο δήμαρχος ενη-

μέρωσε το σώμα του Δ.Σ. αλλά

του διέφυγε να ενημερώσει την

...“πρωταγωνίστρια”. 

Είπε και κάποια άλλα η Μ.Σ. για τα

εκατομμύρια από τις καντίνες, για

χρέη συμβούλου που δεν πληρώ-

θηκαν, γιατί έρχεται προεκλογική

περίοδος και είναι πρώτη σε ψή-

φους και θέλουν να τη μειώσουν... 

Ο δήμαρχος απάντησε  προσπα-

θώντας να την “ηρεμήσει” λέγον-

τας: πως το ότι ασκήθηκε ποινική
δίωξη στην ίδια γι’ αυτά τα δύο
αδικήματα δεν σημαίνει ότι έχει
καταδικαστεί. 
«Δεν χρειάζεται να συγχιζόμα-
στε λέγοντας από εδώ κι από κει
διάφορα, ποιος είναι πιο πολύ πα-
ράνομος...»
Έχω μία απορία: Αποδεδειγμένους

εγκληματίες, πιασμένους “επ’ αυτο-

φόρω” η τηλεόραση τους παρουσιά-

ζει με φλουταρισμένο ή

φιλτραρισμένο πρόσωπο, ανώνυ-

μους... με τον χαρακτηρισμό “ο

35άρης”, ώστε να καθίστανται όλοι

οι “35άρηδες” ύποπτοι, και μια ανα-

πόδεικτη διαχειριστική ανωμαλία

την κάνουμε βούκινο;

Πώς καθορίστηκαν 

οι χρήσεις γης 

στον ΣΑΑΚ;

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βού-

λησης” Δημοσθένης Δόγκας ανα-

φέρθηκε στο οικόπεδο που “χάρισε”

ο Συνεταιρισμός της Βούλας (ΣΑΑΚ)

για να γίνει σχολείο και ζήτησε «μία

ενημέρωση ρωτάει ο κόσμος”. Πώς

δίνει το οικόπεδο ο ΣΑΑΚ και πώς

καθορίστηκαν οι χρήσεις γης, τότε

που μοιράστηκε η γη από το Υπ. Γε-

ωργίας;  

Ζήτησε δε ένα καταστατικό του Συ-

νεταιρισμού από τον πρόεδρο του

ΣΑΑΚ και δημοτικό σύμβουλο Δη-

μοσθ. Βαμβασάκη.
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Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών

σε δημότες από το Δήμο

O επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας

Πασακυριάκος, κατήγγειλε τις δεσμεύσεις τραπεζι-

κών λογαριασμών από το Δήμο, σε άπορους δημότες,

κάτι που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοί-

κηση και συνεχίζει και η παρούσα σημειώνοντας:

«Πατώντας σε ένα νομικό, νομοθετικό πλαίσιο που
απορρέει από την κυβέρνηση και αυτή και την προ-
ηγούμενη». Ζήτησε ενημέρωση  για τον αριθμό των

δημοτών που τους έχει δεσμεύσει λογαριασμούς..

Στη μνήμη του Κώστα Κατσίφα

Ο αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε στη δο-

λοφονία του Κώστα Κατσίφα και πρότεινε να παρθεί ψήφι-

σμα από το Δημοτικό Συμβούλιο και να κρατηθεί ενός

λεπτού σιγή από το σώμα.

O δήμαρχος ζήτησε να το μεταθέσει το θέμα στην επόμενη

συνεδρίαση, γιατί ακόμη δεν υπάρχουν ξεκάθαρες διαπι-

στώσεις και παράλληλα περιμένουν το ανώτερο όργανο

(ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ) να αντιδράσουν.

300% αύξηση στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Η κάτοικος Βούλας Αννα Αποστολάτου ως αντιπρό-

σωπος λουομένων της Λίμνης Βουλιαγμένης, ζήτησε

το λόγο και μίλησε για το πανάκριβο εισιτήριο της λί-

μνης που έφτασε πάνω 300% αδυνατώντας έτσι ένας

άνθρωπος που έχει ανάγκη από ιαματικά λουτρά να

τα καλύψει.

Το θέμα έθεσαν και σύμβουλοι, γιατί πραγματικά έχει

τρελή άνοδο το εισιτήριο που έχει φτάσει 300%

επάνω! Η Λίμνη έχει γεμίσει Ρώσους τουρίστες και

προφανώς οι μισθωτές θέλουν να “εξώσουν” τους

λουόμενους...

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το εισιτήριο της Λίμνης

είναι πιο μειωμένο γι’ αυτούς που έχουν αναπηρία.

Αυτή την απάντηση έλαβε από τους ιδιοκτήτες ότι
εμείς έχουμε ειδικές ρήτρες στο εισιτήριο γι’ αυτούς
που έχουν αναπηρία πάνω 67% καΙ πάνω από 85%.

Σημείωσε δε ότι ως Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει.

Με την υφιστάμενη νομοθεσία, η λίμνη είναι ένα κα-
τάστημα... Μπορείς να βάλεις πλαφόν στην τιμή;
αυτό δεν γίνεται.  Εχουμε ζητήσει νομική άποψη από

την υπηρεσία αν μπορούμε να μειώσουμε τα δημοτικά
τέλη  για να μπορέσουμε να μειώσουμε το εισιτήριο.

Η Αννα Αποστολάτου, δήλωσε ότι ο κόσμος είναι κα-

ταγανακτισμένος και αν δεν μειωθεί το εισιτήριο θα

προχωρήσουν σε κατάληψη της λίμνης!

σ.σ. Όσο και να το μειώσει ο Δήμος από τα τέλη που

εισπράττει πάλι το εισιτήριο θα παραμείνει στα ύψη,

αφού έχει 15 ευρώ!

A’ πλαζ Βούλας - La Palmier

Κάμπινγκ(;) μία επιχείρηση!

Σε ερώτηση του Δ. Κιούκη αν έχει παραχωρηθεί η Α’

πλαζ και το Κάμπινγκ στο Δήμο, ο δήμαρχος απάντησε

ότι η Β’ πλαζ έχει παραχωρηθεί, όλες οι παραλίες της

Βουλιαγμένης έχουν παραχωρηθεί. Δεν έχει γίνει πα-

ράδοση - παραλαβή του Κάμπινγκ γιατί εκκρεμούν κά-

ποια θέματα επί των δημοπρασιών, η Α’ πλαζ θα

ανακατασκευαστεί σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν στα αρχικά

πρότυπα και θα λειτουργήσει με τους μισθωτές, που

έλυσαν τις διαφορές τους που είχαν με την ΕΤΑΔ και

επέκτειναν τις συμβάσεις που είχαν και για το Γιαμπα-

νάκι και για την ‘Α πλαζ μέχρι το 2033!!! Συγχρόνως οι

ίδιοι μισθωτές πήραν και το κτίριο που λειτουργούσε το

La Palmier (Κουτρουλιάς) για τη δημιουργία εστιατορίου.

Κανονισμός μισθωμένων πάρκινγκ

Όσοι μένετε στη Βουλιαγμένη θα έχετε διαπιστώσει την

απουσία στάθμευσης στα πάρκινγκ, που έχει μισθώσει ο

Δήμος 3Β και δίνει το δικαίωμα στους μισθωτές να τα κλεί-

νουν με μπάρες αποστερώντας έτσι τη δυνατότητα, να κα-

τέβει ο κάτοικος και να σταθμεύσει για να κάνει ένα

θαλασσινό μπάνιο, για παράδειγμα.

Στις μισθώσεις που ανανέωσε ο Δήμος 3Β, το Μάρτιο του

18, όρισε ένα ποσοστό 20% χώρων για δημότες και ΑμεΑ

κάτι που καταστρατηγείται από τους επιχειρηματίες με διά-

φορα “κόλπα” και θα συνεχίσει να καταστρατηγείται, όπως

επεσήμαναν και κάποιοι σύμβουλοι.

Όλοι γνωρίζουμε ότι - δυστυχώς - η ιδιωτική πρωτοβουλία

κοιτάει πως να εκμεταλλευθεί - πέρα από τα όριά της- αυτό

που διαχειρίζεται. Είτε αυτό είναι κατάστημα, παραλία,

χώρος στάθμευσης. Το βλέπουμε και το ζούμε στο πετσί

μας καθημερινά. Γι’ αυτό η εκάστοτε δημοτική αρχή, πρέπει

να έχει ως προτεραιότητα την ποιότητα ζωής των κατοί-

κων  - δημοτών της και δευτερευόντως, την ακόρεστη επι-

χειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν είμαστε

κατά της λελογισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι τα πάρκινγκ στο

“Αγνάντι” και στο “Λάμπρο” , μπορεί να είχαν ανάδοχο από

την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Βουλιαγμένης,

όπως υποστήριξε ο δήμαρχος, αλλά ποτέ δεν έβαλαν

μπάρα και πάντα μπορούσαμε να σταθμεύσουμε για να κο-

λυμπήσουμε, χωρίς να πρέπει να καταβάλλουμε το χαράτσι

των 4 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε στο δημοτικό συμβούλιο (5/11/18), το

Μάρτιο του 2018   έγινε μία ανανέωση σε όλα τα παραδο-

σιακά πάρκινγκ της Βουλιαγμένης.  Μπροστά από το Divani,

στον κόλπο Μαλτσινιώτη, το πάρκινγκ κάτω από το Ιθάκη,

και το πάρκινγκ στο “Αγνάντι” και στο “Λάμπρο”. Όλα αυτά

έχουν πριν δύο χρόνια δημοπρατηθεί ή τώρα, και έχουν

αναδόχους.

Στις μισθώσεις αυτές έχει οριστεί το 20% των θέσεων να

διατίθεται στους δημότες, κάτι που βεβαίως δεν λειτούρ-

γησε την καλοκαιρινή περίοδο.  Ποιος μπορεί να ελέγξει
τον επιχειρηματία αν τηρεί τις θέσεις που είναι για τους δη-
μότες, ήταν η εύστοχη ερώτηση του Παν. Σωτηρόπουλου

για να εισπράξει την απάντηση από το δήμαρχο «με βιβλίο
εισόδου - εξόδου» άλλως πως δεν μπορείς να το ελέγξεις.

Ο επικεφαλής της “ΡΙ.ΚΙ.Π.” Θάνος Ματόπουλος τόνισε:

«Δεν συμφωνούμε στη δημοπράτηση και εμπορευματοποί-
ηση δημοτικών ακινήτων, που σκοπός τους είναι να εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες των κατοίκων δημοτών όσο και αυτών
που επισκέπτονται την πόλη. Γι’ αυτό έχουμε πει όχι σε
όλες τις συμβάσεις αυτές», ενώ ο επικεφαλής της “Λ.Συ-

σπείρωσης”, Κώστας Πασακυριάκος επεσήμανε ότι “ανοί-
γει ο ασκός του Αιόλου”.
Ο δήμαρχος παρουσίασε έναν κανονισμό με 16 άρθρα που

ετέθη στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο τον υπερψήφισε

κατά πλειοψηφία, καταψηφίζοντας οι Ματόπουλος, Δόγ-

κας, Πασακυριάκος. 

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι οι μισθωτές έχουν ενημερωθεί και

αν δεν δεχθούν τον κανονισμό θα καταγγελθεί η σύμβαση.

Αννα Μπουζιάνη

Δεύτερο χτύπημα σε ΑΤΜ 

Σάββατο χαράματα. 3 Νοεμβρίου, χτύπησαν το

ATM της Alfa Bank στη Βούλα, καταστρέφοντας το,

έτσι που δεν μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις.

Έγραψαν δε τη λέξη “φωτιά”΄.

Ηταν το δεύτερο χτύπημα μέσα σε μία εβδομάδα,

αφού το προηγούμενο Σάββατο είχαν βάλει βόμβα

στα ΑΤΜ που βρίσκονται έξω από το Σούπερ Μάρ-

κετ Σκλαβενίτης στα όρια Γλυφάδας - Βούλας.

Δωρεάν Αγγλικά στα ΚΑΠΗ

του Δήμου 3Β

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 3Β, σε συνεργα-

σία με την Εθελόντρια Καθηγήτρια Αγγλικών

Αφροδίτη Μπαζάκου, δημιούργησε δυο  τμήματα

Δωρεάν εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας: 

α) αρχαρίων  β )προχωρημένων στο ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ

τα οποία ήδη λειτουργούν. Μετά από πολλά αιτή-

ματα ξεκινάει  νέο τμήμα  Αγγλικών στο ΚΑΠΗ

Βάρης, από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, ώρα 11.30

π.μ. – 12.30 μ.μ.

Παρουσίαση επιχειρηματικών
ιδεών και βραβεύσεις 
στο Ζάππειο Μέγαρο

O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σε συνεργασία

με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

διοργανώνουν την τελετή λήξης του Προγράμματος της

Νεανικής Επιχειρηματικότητας που έτρεχε στο Δήμο εδώ

και ένα χρόνο. Η εκδήλωση θα γίνει στο Ζάππειο στις 14

Νοεμβρίου ώρα 4 μ.μ.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί στο 2ο Athens Innovation Festival και

γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια  Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης με θέμα: «Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Στήριξη Νέας Επιχειρη-
ματικότητας» θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης, θα

παρουσιαστούν οι νέες επιχειρηματικές ιδέες που υπο-

στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα και θα βραβευθούν.

του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β
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Ένα πολιτικό τραγούδι  συνήθως γράφεται γιατί ο στι-

χουργός του φλέγεται να εκφράσει εξωτερικεύοντας

τα ιδεολογικά του “πιστεύω”  ή από μια εκ συμφέρον-

τος επιστράτευση,  δηλαδή όταν θέλει επ’ ανταλλάγ-

ματι να γίνει  στο σύστημα αρεστός.

Υπάρχουν όμως αι άλλοι αγνοί και άδολοι, απέχοντας

πάσης πολιτικής ή σχετικής στράτευσης, υμνητές του

έρωτα  και της αγάπης που όταν ο στίχος τους άρεσε,

αρπάχτηκε ανερώτητα από τον επαγγελματία πολε-

μοκάπηλο και ο οποίος δίνοντας στον στίχο ρυθμικό

βηματισμό το έκανε εμβατήριο πολέμου και σάλπισμα

στο εκτελεστικό απόσπασμα του θανάτου. 

Δύο τραγούδια έχω πρόχειρα και αναφέρω, τέτοια

που λεηλατούν την αγνότητα απλής ψυχής και την

ομορφιά της φύσης και που ανόσια μπήκαν  στην  χιτ-

λερική γερμανική προπαγάνδα.  

Και η αναφορά γίνεται για το λουλούδι: “Ερικα” και η

μελωδία του “Λιλή  Μαρλέν”.

Σήμερα όμως ο λόγος  γίνεται για τη “Λιλή –Μαρ-
λέν”, το τραγούδι που ως μελωδία  σηματοδότησε

την Ευρώπη  του 20ού  αιώνα.  

Όπως προαναφέρθηκε στο ιστορικό του, το “Λιλή
Μαρλέν’’ ως τραγούδι  για άλλο  σκοπό γράφτηκε και

στην πορεία στρατιωτικό εμβατήριο  κατέληξε.   

Και πιο συγκεκριμένα  όταν το 1915 ο νεοσύλλεκτος

Hans Leip φεύγει για τον πόλεμο των χαρακωμάτων

του Α΄ Παγκόσμιου (1914-1918), με στίχο ερωτικό

που γράφει, αποχαιρετάει τις δυό του αγάπες, την

κόρη της μανάβισσας,  και με τίτλο:

‘’Το τραγούδι του νεοσύλλεκτου’’. 

«Μπρος  απ’ του στρατώνα
πύλη κεντρική,
ήτανε μια λάμπα
κι είν ακόμα εκεί. 
Ραντεβού κει θα δίνομε
στη λάμπα για να μείνουμε. 
Σαν χθες Λιλή Μαρλέν
Σαν χθες Λιλή Μαρλέν.

Και οι  δυό σκιές μας φαίνονται σαν μια 
και η αγάπη μας…., με μια μόνο ματιά.
Κι ο κόσμος όλος, μας βλέπουνε
στη λάμπα ‘κεί   σα στέκουμε.
Σαν χθες Λιλή Μαρλέν.
Σαν χθές Λιλή Μαρλέν……

(Η λάμπα) Ξέρει την ωριά σου, την περπατησιά
καίει κάθε βράδυ, μα με ξέχασε πιά…
Κι αν κάτι θα συμβεί σ΄ εμέ

στην λάμπα, ποιός θα στέκεται, αυτή.
Με σε  Λιλή Μαρλέν/ Με σε Λιλή Μαρλέν.

Από σιωπής τόπους, στα βάθη της γης 

Στ’ όνειρο με υψώνει  ένα σου φιλί.

Κι η σκοτεινιά σαν έρχεται 

στην λάμπα εκεί θα στέκομαι

Σαν χθες Λιλή Μαρλέν / Σαν χθες Λιλή Μαρλέν. 

Και παρακάτω  ο αρχικός τίτλος με την πρώτη στροφή

στίχος, στα γερμανικά και  χωρίς μετάφραση:   

Lied eines jungen Wachpostens 

«Vor der Kaseme /Vor dem grossen Tor
Stand eine Laterne
Unt steht sie noch davor
So  woll’n  wir uns wieder seh’n
Bei der Laterne woolen wir stehen
Wie einst Lili Marleen»

Το ρομαντικό αυτό ποίημα   του Λιπ σε στίχο και μέχρι

το 1938  παραμένει στην αφάνεια.   

Το 1938 ο Νόρμπερτ Σούλτσε το μελοποιεί,   προσπα-

θεί να το βγάλει σε δίσκο βυνιλίου, δεν τα καταφέρ-

νει και το τραγούδι πάλι μένει στο περιθώριο και

παραγνωρισμένο.  

Τελικά  η στιχουργημένη μελωδία  του, πέφτει στα

χέρια της   Γερμανίδας  τραγουδίστριας της Λάλε Άν-

τερσον. Αυτή τώρα το κυκλοφορεί με τον τίτλο:

“Λιλή Μαρλέν” και  με τη παθιάρικη φωνή της  το ανε-

βάζει σε σουξέ της εποχής.    

Στο άκουσμά του  ο Χίτλερ ενθουσιάζεται, διαβλέπει

την επίδραση που μπορεί να έχει  στην ψυχή τού μα-

χητή,  και δίνοντας στο  ρυθμό του στρατιωτικό βη-

ματισμό, το φέρνει ως εμβατήριο στο στράτευμα. 

Και κατ’ εντολήν του αρχίζει να ηχεί η μελωδία του

σε όλα τα στρατόπεδα και τα πεδία των μαχών.  

Ηχεί το τραγούδι της Λιλή Μαρλέν σε δικούς,  αλλά

και στους αντίπερα αντιπάλους και η μελωδία του

αγαπιέται αντίστοιχα.  

Σχετικά μάλιστα λέγεται, πως   όταν ο  ραδιοφωνικός

σταθμός στο υπό γερμανική κατοχή κατοχικό  Βελι-

γράδι, από τον Αύγουστο του 1941,  στις “δέκα” εξέ-

πεμπε τις όποιες ειδήσεις για τον στρατό της Βόρειας

Αφρικής,  άρχιζε πάντοτε με το “Λιλή Μαρλέν”. 

Η μελωδία διαπερνούσε ακόμα και στο αντικρυνό εχ-

θρικό, δηλαδή αγγλικό, στρατόπεδο αλλά ακουγόταν

πολύ αχνά. 

Και τότε  οι Άγγλοι  που το έπιαναν, καταγοητευμένοι

από τη μελωδία του, έστελναν στους Γερμανούς το

μήνυμα «Ενισχύσατε τον ήχο να ακούμε και εμείς το
τραγούδι». 
Και ως λέγεται, όσο  παιζόταν το “Λιλή Μαρλέν”  στα-

ματούσαν και από τις δυό μεριές τα πυροβόλα και οι

πυροβολισμοί!     

Η  Λάλε Άντερον, πρώην τραγουδίστρια του καμπαρέ

και σε συνέχεια επιστρατευμένη  στην χιτλερική προ-

παγάνδα  με το Λιλή Μαρλέν περιοδεύει τώρα και στο

“μέτωπο” του πολέμου και εμψυχώνει με τα τραγού-

δια  τους πολεμιστές.

Αλλά όταν κάποτε κάποιος υψηλά ιστάμενος του κόμ-

ματος  απαίτησε από αυτή “τα ιδιαιτέρως περισσό-

τερα”,  εκείνη εξεμάνη και τον απέπεμψε  βίαια... 

Και τότε της απαγορεύτηκε να τραγουδάει το Λιλή

Μαρλέν, αλλά ακόμα και οποιαδήποτε καλλιτεχνική

της εμφάνιση και παρουσία και  η  εκτέλεση του

“Λιλή Μαρλέν” ανατέθηκε σε  κάποια ανδρική φωνή

με το αιτιολογικό ότι αυτή  ταίριαζε περισσότερο για

τους  μαχητές. 

Αργότερα και  όταν μετά από πολλές υπέρ αυτής δια-

μαρτυρίες, ανεστάλη η απαγόρευση στην καλλιτε-

χνική της παρουσία  όχι όμως και στο να αποδίδει το

“Λιλή Μαρλέν”.

Και όταν το κοινό της στην καλλιτεχνική εμφάνισή

της στη σκηνή την πίεζε και απαιτούσε, αυτή απαν-

τούσε διπλωματικά; «Εγώ δεν μπορώ, εσείς όμως
μπορείτε» και τότε η αίθουσα σειότανε  από την με-

λωδία της Λιλή Μαρλέν. 

Το τραγούδι αυτό συνέχισε, και αργότερα γνώρισε

μεγάλες δόξες  και ιδιαίτερα όταν ταυτίστηκε με την

φωνή τη βραχνής γερμανοαυστριακής   Μάρλεν Ντή-

τριχ. 

Μεταφράστηκε ακόμη σε πολλές άλλες γλώσσες.

Γαλλικά  μάλιστα τραγουδήθηκε από την Εντιθ Πιάφ. 

Αλλά και διάφορα μουσικά συγκροτήματα  σε  μον-

τέρνο αλλοιωμένο στίχο και διαφορετική πινελιά

στην μελωδία  έχτισαν επάνω στο πρότυπο τον δικό

τους ρυθμό.  

Όπως ειπώθηκε και από την αρχή, το τραγούδι αυτό

από  κραυγή ερωτικής μοναξιάς,  στη μετάλλαξή του

κινήθηκε σε σύνθημα για  την πρόκληση της τού πο-

λεμικού  πόνου.

Όσο όμως και να μεταλλάχθηκε από τον κάθε επαγ-

γελματία πολεμοκάπηλο, η μελωδία στο   «Έρως ανί-
κατε μάχαν» εδέησε και επικράτησε... 

Βοηθήματα
ι) Πληροφορίες από  ομώνυμη εκπομπή της ΕΡΤ2

2) Πληροφορίες  από την ομώνυμη ιστοσελίδα 

3)  C. M, Bowra: “Ποίηση και πολιτική”,  Εκδ. Παπαδήμα   

4) Λ. Αντρεγιεφ: ‘’Ο Ζυγός του Πολέμου”, Εκδ Διανοηση 1930 

5) ‘’Τέχνη και πολιτική’’ από το “Επτα ημερες”, της Καθημερινής

2005.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Το τραγούδι της

Λιλή -Μαρλέν
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Δύο Ισπανοί πολίτες, που ήταν και οι δύο εξαίσιοι τρα-

γουδιστές, για πολιτικούς λόγους είχαν γίνει θανάσιμοι

εχθροί!! Όπου τραγουδούσε ο ένας δεν τραγουδούσε

ποτέ ο άλλος  και αν κατά τύχη βρίσκονταν και οι δύο

στην ίδια συναυλία, ό ένας έφευγε!!!

Ο Μαδριένος Placido Domingo (κάτοικος Μαδρίτης) και

ο Καταλανός Jose Carrera, κάτοικος της μικρής χώρας

Καταλονίας, η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της

Ισπανίας, κοντά στη Γαλλία  και ανήκει στο ισπανικό κρά-

τος!!

Οι κάτοικοί της έχουν την δική τους γλώσσα και τα δικά

τους πολιτιστικά στοιχεία και αγωνίζονται από τον 18ο

αιώνα να αποκτήσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία

τους από το κράτος της Ισπανίας, κάτι που το Σύνταγμα

της Ισπανίας απαγορεύει αυστηρά!!

Οι Καταλανοί υπερηφανεύονται για την ελληνική κατα-

γωγή τους, αν και  μισθοφορικός στρατός των Καταλα-

νών σκόρπισε σε ελληνικές πόλεις και χωριά την

καταστροφή και τον όλεθρο επί Βυζαντινής διακυβέρνη-

σης,  όταν το Βυζαντινό κράτος τους κάλεσε να πολεμή-

σουν  εναντίον των Σελτσούκων Τούρκων, τους οποίους

και αφάνισαν. Επειδή όμως δεν πληρώθηκαν από τους Βυ-

ζαντινούς, εξαπέλυσαν λεηλασίες και καταστροφές εναν-

τίον των ανυπεράσπιστων Ελλήνων, τόσο που μέχρι και

την Ακρόπολη  είχαν  καταλάβει  και τους απώθησαν  οι

Ιταλοί, γιατί, προηγουμένως, μια πλούσια ιταλική οικογέ-

νεια  την είχε καταλάβει!!! 

Οι Καταλανοί  δεν είναι  ο ίδιος λαός με τους Βάσκους,

αλλά ζητούν κι αυτοί αυτονομία,   ανεξαρτησία και από-

σχιση από την Ισπανία, γιατί ισχυρίζονται ότι δεν είναι

Ισπανοί,  αλλά  συγγενής λαός με τους  Έλληνες και ο

τρόπος της ζωής τους είναι καθαρά Ελληνικός, εκτός από

την γλώσσα τους που είναι ιδιόρρυθμη και δεν μοιάζει με

καμιά άλλη γλώσσα του κόσμου, ενώ το DNA τους είναι

πολύ κοντά στο ελληνικό DNA!!

Αυτό συμβαίνει γιατί πριν 10.000 χρόνια, οι Πελασγοί –

Έλληνες μετοίκησαν από την Ελλάδα στη χώρα των Βά-

σκων, οι οποίοι ήταν κυνηγοί και συλλέκτες τροφών και

αφού μετέφεραν τον ελληνικό πολιτισμό, ενώθηκαν με

αυτούς και αφομοιώθηκαν  ενώ η γλώσσα παρέμεινε η

Βασκική που είναι ή ίδια μέχρι σήμερα!!

Οι Βάσκοι  αγαπούν υπερβολικά τους Έλληνες και ως

γνωστό, Βάσκοι Ευρωπαϊστές κατέθεσαν πρόταση για

αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας, ως διεθνή γλώσσα

και γλώσσα των κομπιούτερς, αλλά  δύο Έλληνες Ευρω-

βουλευτές, ίσως αποτελεί σχήμα οξύμωρο να τους απο-

καλούμε Έλληνες, ψήφισαν την αγγλική για διεθνή

γλώσσα και έτσι  καθιερώθηκε  η αγγλική και όχι ή ελλη-

νική που επί χιλιετίες ήταν διεθνής γλώσσα μορφώνοντας

πολλά έθνη βαρβάρων!!

Η διευκρίνιση της διαφοράς, μεταξύ των Καταλανών και

των Βάσκων, καθώς και λίγα λόγια για την ιστορία της

Ισπανίας και της σχέσης της με τον ελληνικό λαό, θα βοη-

θήσει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας των δύο

τραγουδιστών που τους χώριζε μια αβυσσαλέα έχθρα η

οποία ανάβλυζε από πολιτικούς λόγους!!

Η έχθρα των δύο ανδρών είχε αρχίσει από το 1984, όταν

οι Καταλανοί δημιούργησαν θέμα στην Ισπανική κυβέρ-

νηση, ζητώντας την αυτονομία τους, όπως ζητούσαν και

οι Βάσκοι και γι αυτό το λόγο κάποιοι νομίζουν ότι οι Κα-

ταλανοί και οι Βάσκοι είναι ο ίδιος λαός!!

Οι Καταλανοί  μιλάνε κι αυτή την δική τους γλώσσα και

έχουν δικά τους πολιτιστικά στοιχεία και κατάγονται και

αυτοί όπως και οι Βάσκοι από τους Έλληνες- Πελασγούς

που μεταλαμπάδευσαν το φως της γνώσης στους αυτόχ-

θονες κατοίκους της Εσπερίας, όπως λεγόταν εκείνη την

εποχή η Ισπανία.  Γι αυτό λέγεται ότι ο Ηρακλής πήγε να

πάρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων σε ένα από τους

άθλους του,  αλλά τα χρυσά μήλα δεν ήταν τα πορτοκά-

λια και στην αποκωδικοποίηση του μύθου· ήταν τα ορυ-

χεία χαλκού που βρίσκονται  στην Νέα Γη της Αμερικής,

που την είχαν ανακαλύψει πρώτοι οι Έλληνες – Πελασ-

γοί,  οι οποίοι  όργωναν όλα τα πελάγη με τα πλοία τους

όπως την Αργώ και εκείνα τα ορυχεία σταμάτησαν τα

δουλεύουν την εποχή που παρήκμασαν οι Μυκήνες!!! 

Ο Ηρακλής έχτισε πολλές πόλεις στην Ιβηρική χερσό-

νησο, που τους έδωσε αυτό το όνομα από το γιο του τον

Ίβηρα και τα όρη τα ονόμασε Πυρηνέα από το όνομα της

γυναίκας  του  που λεγόταν Πυρήνη ή Πυρήνα!! Όταν

πήγε στην Ιβηρική χερσόνησο είχε για συντροφιά του και

το θεό Πάνα, στον οποίο ίδρυσε βωμό, γιατί ο Πάνας λα-

τρευόταν στα βουνά και γενικά στην ύπαιθρο και όχι σε

ναούς. Προς τιμήν του δε ονόμασε όλη τη χώρα Πανία

και από την έκφραση  «ις Πανία» ή «ες Πανία» έμεινε το

όνομα μέχρι σήμερα  «Ισπανία»  ή «Εσπάνια»!!!

Στη πόλη της Ισπανίας που λέγεται Ελίτσε (Ελίκη) κατοι-

κούν οι Pobladores Griegos, δηλώνουν ότι είναι Έλληνες,

ζουν ελληνικά με αναπτυγμένη την φιλοξενία,  την υπε-

ρηφάνεια και την φιλοπατρία και ανήκουν  στο έθνος των

Ουασκόνων, δηλαδή των Βάσκων!!!

Το 1978 ο Jose  Carrera αρρώστησε από λευχαιμία και με

επίπονες προσπάθειες, επιδίωκε την πολυπόθητη ίασή

του!! Κατά την διάρκεια της θεραπείας του δεν μπορούσε

να εργαστεί, ενώ τα έξοδα της νοσηλείας του ήταν υπέ-

ρογκα γιατί έκανε πολλά ταξίδια στην Αμερική!!! Αναγκά-

στηκε λοιπόν για οικονομικούς λόγους να σταματήσει την

νοσηλεία του και να περιμένει το μοιραίο!

Μια μέρα τον πλησίασε ένας άγνωστος  άνθρωπος,  που

ήξερε το πρόβλημά του, αφού ήταν διάσημος και τον πλη-

ροφόρησε ότι υπήρχε μια φιλανθρωπική οργάνωση που

θεραπεύει ανθρώπους που είχαν σαν το δικό του πρό-

βλημα, χωρίς να παίρνει καθόλου χρήματα!!

Πράγματι πήγε ρώτησε και έμαθε ότι οι πληροφορίες

εκείνου του ανθρώπου ήταν σωστές. Έτσι από την άλλη

ημέρα περιχαρής ξεκίνησε την θεραπεία της ασθένειάς

του και σε λίγους μήνες ήταν τελείως καλά και πανευτυ-

χής ξανάρχισε την εργασία του!!

Σκέφτηκε όμως ότι θα ήταν σωστό και ευγενικό να πή-

γαινε να ευχαριστήσει τον επικεφαλής αυτής της οργά-

νωσης και έτσι άρχισε να ψάχνει να βρει ποιος ήταν!

Για μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι ο σωτήρας του

ήταν ο Μαδριλένος τραγουδιστής Placido Domingo,  δη-

λαδή ο άσπονδος εχθρός του και γεμάτος περιέργεια

πήγε να τον βρει για να τον ευχαριστήσει, αλλά η φιλαν-

θρωπική εκείνη οργάνωση είχε κλείσει  και έτσι συνέχισε

την ζωή του με ένα αναπάντητο ερώτημα!!

Σε μια συναυλία στη Μαδρίτη που έδωσε ο P. Domingo,

πήγε ο J. Carrera και τον άκουσε και όταν τελείωσε η συ-

ναυλία, μέσα στα χειροκροτήματα του κόσμου ο Carrera

ανέβηκε στη σκηνή, γονάτισε  μπροστά στον παλιό εχθρό

του, του ζήτησε συγνώμη, τον ευχαρίστησε για την προ-

σφορά του και τον ρώτησε με απορία  γιατί  έσωσε τον

εχθρό του!!

Ο Domingo  τον βοήθησε να σηκωθεί, άπλωσε τα χέρια

του και τον έκλεισε μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά και με

μάτια γεμάτα δάκρια του είπε στο αυτί: «Γιατί θα ήταν
αδικία να χαθεί μια τέτοια ωραία φωνή»!!
Γύρισαν αγκαλιασμένοι προς το πλήθος που τους αποθέ-

ωνε και κατασυγκινημένοι  το χαιρέτησαν με τα δυο τους

χέρια!!

Από τότε τους ένωσε μια απέραντη, αληθινή και δυνατή

φιλία που ούτε ο θάνατος δεν μπόρεσε να την σταματή-

σει,  αφού δεν μπόρεσε να σβήσει τις αναμνήσεις,  που

αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δύο εχθροί που έγιναν φίλοι!!!

Σύμμαχοι; Εδώ γελάνε...

Έξι μαθητές από το 1ο Λύκειο Γέρακα αποβλήθηκαν

γιατί τραγούδησαν στην παρέλαση της 28ης Οκτω-

βρίου το “Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η
χώρα».
Είναι ένα από τα τραγούδια που μας δίδαξαν οι δά-

σκαλοι στο σχολείο και το τραγουδούσαμε στις εθνι-

κές μας γιορτές και το χορεύαμε!

https://www.youtube.com/watch?v=ty-dxo8r7zA

Τώρα, να δεις που όχι μόνο το τραγούδι θα απαγο-

ρεύσουν, αλλά και το αεροδρόμιο Μακεδονίας θα

πάψει να λέγεται έτσι και το Μουσείο Μακεδονίας

επίσης και ό,τι είναι μακεδονικό, διότι το όνομα το

χαρίσαμε σε έναν άλλο λαό, που το καπηλεύθηκε.

Μια που δεν είχαν ιστορία έκλεψαν την ιστορία μας,

την καταγωγή, τη γλώσσα μας, με τις ευλογίες της

δικής (μας) κυβέρνησης. 

Πώς να μη νιώθεις πόνο και ντροπή, για τους ηγέτες

(μας), για τους μεγάλους συμμάχους (μας) που  συνε-

χώς παίρνουν από εμάς χωρίς να δίνουν τίποτα. Όχι

μόνο δεν δίνουν, αλλά η “σύμμαχος” γείτονα χώρα αλυ-

χτάει καθημερινά σπέρνοντας απειλές, αλλά κανένας

άλλος “σύμμαχος”  δεν βρέθηκε  να πει “μπάστα”.

Φ
οβάμαι, τρέμω για το αποτέλεσμα της συνάντησης

Τσίπρα - Ιερώνυμου. Εκείνο δε το Ταμείο Αξιοποί-

ησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, ακόμη και για

αμφισβητούμενες εκτάσεις, που συμφώνησαν με τρο-

μάζει ακόμη περισσότερο. Βλέπω ανθρώπους να ξεσπι-

τώνονται... από τις διεκδικήσεις της εκκλησίας.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Aκούμε συχνά για νέους που προοδεύουν, στην

επιστήμη, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό.

Είναι ωραίο να μαθαίνεις ευχάριστα νέα για φε-

ρέλπιδες νέους και ακόμη πιο ευχάριστο αν βρί-

σκονται δίπλα σου, κοντά σου.

Τον είχαμε γνωρίσει πιτσιρίκο, όταν μαζί με τη για-

γιά του, Μαρία, ζούσε σαν ροβινσώνας στο νησάκι

της Βούλας, την Υδρούσα.

Τώρα τον ξανασυναντήσαμε ανδρωμένο, με αθλη-

τικό σώμα, και “ξυράφι” μυαλό. Φοιτητή της ιατρι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολείται με τον αθλητισμό από μικρό παιδί, στο

άθλημα της ιστιοπλοΐας με τον Ναυτικό Όμιλο

Βουλιαγμένης και έχει κατακτήσει αρκετούς τίτ-

λους, όπως: 2η πανελλήνια νίκη στην κατηγορία

Laser STD εφήβων, 9η παγκόσμια νίκη στην κατη-

γορία Laser RDL U17 και πρωταθλητής Ελλάδος

στους Πανελλήνιους αγώνες κατηγορίας Laser

RDL ανδρών.

Στην επιστήμη ακολούθησε τον τομέα της ιατρικής.

Μάλιστα πέρασε στην πρώτη 16άδα, βρίσκεται στο

4ο έτος της σχολής και τα προηγούμενα τρία τα πέ-

ρασε με άριστα, αφού έβγαλε βαθμό μέσο όρο 9,82,

που είναι υψηλότερος στο έτος του!

Νίκος Θεοδωράκης

Είναι ο Βουλιώτης Νίκος Θεοδωράκης, ο οποίος όταν

τον ρωτήσαμε γιατί επέλεξε την ιατρική μας απάν-

τησε: 

«Επέλεξα να ασχοληθώ με την ιατρική και δη με τη
ρευματολογία, όπως προείπα, γιατί οι ρευματικές πα-
θήσεις ταλαιπωρούν περισσότερο από το 1/4 του πλη-
θυσμού της Ελλάδας, σύμφωνα με την μελέτη
ESORDIG. Είναι μια επιστήμη με ευρύ ερευνητικό
φάσμα που θα εξελίσσεται συνεχώς.

Θεωρώ πως είναι σημαντικό για ένα νέο ιατρό να
θέσει γερές θεωρητικές βάσεις κατά τις ιατρικές του
σπουδές και γι’ αυτό μελετάω συστηματικά από διά-
φορες πηγές. Η ειδικότητα που θέλω να ακολουθήσω
είναι η ρευματολογία και ήδη έχω αρχίσει να προετοι-
μάζομαι, καθώς συμμετέχω σε πανελλήνια συνέδρια,
ενημερώνομαι βιβλιογραφικά για εξελίξεις και πραγ-
ματοποιώ λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση σε
ασθενείς της Β΄ παθολογικής κλινικής του Ιπποκρα-
τείου νοσοκομείου. 
Το καλοκαίρι του 2019 θα εκπαιδευτώ στη ρευματο-
λογία για ένα μήνα σε νοσοκομείο του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. 

Ρωτήσαμε το Νίκο, να μας πει δυο λόγια για τη ρευ-

ματολογία, μια που αγγίζει ένα μεγάλο αριθμό ατό-

μων, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας;

Ρευματικές παθήσεις και

ρευματολογία: 

τι πρέπει να γνωρίζει 

ο καθένας μας

Η ρευματολογία αποτελεί μια εξειδίκευση της παθο-

λογίας που ασχολείται με τη διάγνωση και την αντι-

μετώπιση κυρίως ρευματικών παθήσεων. Ο όρος

ρευματικές παθήσεις περιλαμβάνει μια ετερογενή

ομάδα παθήσεων οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτη-

ριστικό ότι προσβάλλουν το συνδετικό ιστό ή/και το

μυοσκελετικό σύστημα και συνήθως προκαλούν οξύ

ή χρόνιο πόνο. 

Οι ρευματικές παθήσεις ταξινομούνται στις εξής βασι-

κές κατηγορίες: α) αυτοάνοσες παθήσεις του συνδετι-

κού ιστού, β) γενετικές παθήσεις του συνδετικού ιστού,

γ) παθήσεις των αρθρώσεων και περιαρθρικών μορίων,

δ) σύνδρομο Sjögren, ε) αυτοάνοσες παθήσεις των

μυών και στ) αγγειίτιδες. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρι-

στεί πως  οι ρευματικές παθήσεις δεν είναι όλες αυτο-

άνοσες, για παράδειγμα η οστεοαρθρίτιδα είναι

εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων. Επιπλέον, οι ρευ-

ματολόγοι δεν ασχολούνται με όλα τα αυτοάνοσα νο-

σήματα, καθώς πολλά από αυτά είναι μη ρευματικά,

όπως η αυτοάνοση ηπατίτιδα με την οποία ασχολούνται

οι ηπατολόγοι. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες μη

ρευματικές παθήσεις με τις οποίες ασχολούνται και οι

ρευματολόγοι, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, οι

οποίες περιλαμβάνουν σύνδρομα περιοδικού πυρετού

/αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα, αυτοάνοσα νοσήματα του

αίματος, αυτοάνοσα νοσήματα των νεφρών και ορισμέ-

νες παθήσεις αγνώστου αιτιολογίας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι αυτοάνοσες πα-

θήσεις του συνδετικού ιστού είναι συχνά συστηματι-

κές παθήσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να

προσβάλλουν πέραν του συνδετικού ιστού και των

αρθρώσεων και διάφορα όργανα, όπως το δέρμα,

τους οφθαλμούς, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, την

καρδιά, τον εγκέφαλο, τα όργανα του πεπτικού συ-

στήματος και πολλά άλλα. Συνεπώς, είναι φανερό ότι

ο ρευματολόγος οφείλει να διαθέτει άρτιες γνώσεις

γενικής παθολογίας για να αντιμετωπίσει τέτοιες πα-

θήσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει το καθήκον να παρα-

πέμψει τον ασθενή και σε διάφορους άλλους ειδικούς

ιατρούς.

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ορισμένα βασικά

στοιχεία όσον αφορά στις παθήσεις των αρθρώσεων.

Καταρχάς, ο αρθρικός πόνος διακρίνεται σε τρεις κα-

τηγορίες: α) πόνος λόγο αρθρίτιδας (φλεγμονής της

άρθρωσης) β) πόνος λόγω αρθραλγίας (αρθρικός

πόνος χωρίς φλεγμονή) και γ) πόνος λόγο περιαρθρι-

κής προσβολής, δηλαδή πάθησης μορίων γειτονικών

με την άρθρωση (τένοντες, τενόντια έλυτρα, σύνδε-

σμοι, θύλακοι, μύες και οστά). Στην περιαρθρική προ-

σβολή ο πόνος είναι συνήθως εντοπισμένος σε μια

συγκεκριμένη θέση και εμφανίζεται σε συγκεκριμένες

κινήσεις της άρθρωσης, σε αντίθεση με την αρθρίτιδα

όπου ο πόνος είναι διάχυτος στην άρθρωση και εμ-

φανίζεται σε όλες τις κινήσεις της άρθρωσης. Οι αρ-

θραλγίες, εμφανίζονται σε πληθώρα καταστάσεων,

είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παροδικές και

συνήθως δεν απαιτούν ρευματολόγο (π.χ. αρθραλγίες

σε άτομο με γρίπη).

Οι αρθρίτιδες αποτελούν το κύριο αντικείμενο με το

οποίο ασχολείται ο ρευματολόγος. Οι αρθρίτιδες διακρί-

νονται σε φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις. Στις μη

φλεγμονώδεις αρθρίτιδες ανήκει κυρίως η εκφυλιστική

αρθροπάθεια (οστεαρθρίτιδα), η οποία είναι η κύρια πά-

θηση των αρθρώσεων στην τρίτη ηλικία. Στις φλεγμονώ-

δεις αρθρίτιδες ανήκουν πολλές παθήσεις (π.χ. σηπτική

αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αρ-

θρίτιδες στα πλαίσια συστηματικών ρευματικών νόσων. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τον τρόπο που ο ιατρός

διακρίνει κλινικά αν μια αρθρίτιδα είναι φλεγμονώδης

ή μη φλεγμονώδης. Στην φλεγμονώδη αρθρίτιδα

υπάρχει έντονος πόνος και δυσκαμψία μετά από πα-

ρατεταμένη ακινησία (>1 ώρα τις πρωινές ώρες), βελ-

τίωση με τις κινήσεις και σημεία τοπικής φλεγμονής

(οίδημα, θερμότητα, σπάνια ερυθρότητα). Στην μη

φλεγμονώδη αρθρίτιδα υπάρχει ήπιος και μικρής

διαρκείας πόνος και δυσκαμψία μετά από παρατετα-

μένη ακινησία (<30 λεπτά τις πρωινές ώρες), πόνος

με τη κίνηση και στο τέλος της ημέρας και απόντα ή

ήπια σημεία τοπικής φλεγμονής. Επίσης θέλω να το-

νίσω ότι μη φυσιολογικά ευρήματα σε ρευματολογι-

κές, αιματολογικές εξετάσεις (π.χ. Αντιπυρηνικά

Αντισώματα-ΑΝΑ) δεν σημαίνουν πάντα ρευματική

νόσο, αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα συμπτώματα

και σημεία.

Μία βασική ερώτηση είναι το πότε πρέπει κάποιος να

απευθυνθεί σε ρευματολόγο. Υποψήφιος για επί-

σκεψη σε ρευματολόγο είναι κυρίως ο ασθενής ο

οποίος εμφανίζει οξέα ή χρόνια συμπτώματα (π.χ.

πόνο) από το συνδετικό ιστό ή/και το μυοσκελετικό

σύστημα. 

Τα σημεία και συμπτώματα των ρευματικών παθή-

σεων είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και ετερογενή, συνε-

πώς δεν τίθεται στην κρίση του ασθενούς το εάν

απαιτείται να επισκεφθεί το ρευματολόγο, αλλά στην

κρίση του οικογενειακού ιατρού.

φ ε ρ έ λ π ι δ ε ς  ν έ ο ι

Ο Νίκος Θεοδωράκης σε ιστιοπλοϊκό αγώνα.
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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 . . .
ΠΡΟΣΟΧΗ είναι ...μούσι

Συχνά - πυκνά δεχόμαστε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρο-

μείο μηνύματα όπως το παρακάτω, που μας ζητούν χρή-

ματα. Και πολλές φορές χρησιμοποιούν ονόματα μέσα

από το γνωστό μας κύκλο. Όπως γνωρίζετε στον ιστο-

χώρο τίποτα δεν υπάρχει κρυφό και ανώνυμο πλέον.

Υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς έχουν ανταποκριθεί

και έχασαν τα λεφτά τους.

Να προσέχετε την προέλευση του email και ιδιαίτερα τα

στοιχεία, που συνήθως χρησιμοποιούν:

«Τις απολογίες μου που επικοινωνώ μαζί σου με αυτόν

τον τρόπο, έκανα ένα ταξίδι στο Κίεβο, Ουκρανία. και μου

έκλεψαν την τσάντα, μαζί με το διαβατήριο και τις πιστω-

τικές κάρτες που ήταν μέσα. Η πρεσβεία είναι πρόθυμη

να βοηθήσει, αφήνοντας με να ταξιδέψω χωρίς το διαβα-

τήριό μου, απλώς πρέπει να πληρώσω για είσιτηριο και να

διευθετίσω τους λογαριασμούς του ξενοδοχείου. Δυστυ-

χώς για μενα, δε μπορώ να έχω πρόσβαση στα χρήματα

μου χωρίς την πιστωτική μου, ήρθα σε επαφή με την τρά-

πεζα, αλλά χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να βγάλουν

μία νέα. Σκεφτόμουν να σου ζητήσω να μου δανείσεις με-

ρίκα χρήματα γρήγορα, τα οποία μπορώ να σου επι-

στρέψω αμέσως μόλις επιστρέψω. Χρειάζομαι 1,850 ευρώ

για να καλύψω τα έξοδά μου, είναι αναγκαίο να μπορέσω

να πάρω την επόμενη διαθέσιμη πτήση. Μπορώ να σου

προωθήσω τις λεπτομέρεις σχετικά με το πως μπορείς να

στείλεις τα χρήματα σε μενα.

Παρακαλώ, ενημέρωσέ με αν αυτό είναι εφικτό και ανυ-

πομονώ να σε ακούσω σύντομα!

Με εκτίμηση, Όλγα Φώτα»

Κράτος, Αυτός ο 

μεγάλος εχθρός μου

Κράτος το άδικο, που σε όλες μου τις συναλλαγές μαζί

του, βρίσκομαι πάντα ζημιωμένος. Έχεις λεφτά κάνε

προσφυγή. Δεν έχεις γιατί εγώ σου τα στέρησα; Πρό-

βλημα σου.

Κράτος το παράνομο που αρνείται πεισματικά να

εφαρμόσει όσες αποφάσεις των δικαστηρίων με δι-

καιώνουν.

Κράτος το εκδικητικό που μου λέει, αφού έκανες εσύ

προσφυγή για να δικαιωθείς για τις παρανομίες που

σου επιβάλω, θα κάνω κι εγώ αναίρεση, παρόλο που

ξέρω ότι έχεις δίκιο.

Κράτος το αχάριστο, που ενώ εγώ δίνω ότι έχω και δεν

έχω για να ορθοποδήσει και να βγει από την κρίση που

το οδήγησαν τα λαμόγια που εξέθρεψε στους κόλπους

του, αυτό με στέλνει στα σκουπίδια για να βρω φαγητό

και μου παίρνει το σπίτι μου για λίγα ευρώ που του

χρωστάω, στέλνοντας με άστεγο στους δρόμους.

Κράτος το αδιάφορο, που δεν νοιάζεται αν ξεσπιτώνο-

μαι και φεύγω στο εξωτερικό για να βρω δουλειά και

να προσφέρω τις γνώσεις και τις υπηρεσίες μου στους

ξένους.

Κράτος… Κράτος… Κράτος…  που μπορεί κανείς να

παρατάξει τόμους με αρνητικά επίθετα, τελικά εχθρός

μου!!!!!

Αφορμή για τις παραπάνω σκέψεις μου, στάθηκε η τε-

ράστια ταλαιπωρία που υφίστανται  τις τελευταίες ημέ-

ρες, εκατομμύρια συμπολίτες μας, προκειμένου να

υποβάλλουν μια αίτηση για να μην παραγραφούν οι

οφειλές του Κράτους απέναντι τους, που βάσει απο-

φάσεων των Ελληνικών δικαστηρίων, παράνομα τους

παρακρατήθηκαν.

Ένα τεράστιο αλαλούμ επικρατεί τον τελευταίο

καιρό, στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χιλιάδες απόψεις επί του θέματος, πίνακες με διάφορα

ποσά, σκέψεις, προτάσεις, αντικρουόμενες, έχουν σαν

αποτέλεσμα να μπερδεύουν τους ενδιαφερόμενους.

Και στη γωνία, δικηγορικά γραφεία, εργατολόγοι, λο-

γιστές και λοιποί ειδικοί, που με το αζημίωτο προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες τους και περιμένουν να πάρουν το

μερίδιο τους.

Εκατομμύρια λοιπόν συνταξιούχοι, πάρα πολλοί απ’

αυτούς ανήμποροι και με προβλήματα και πόσοι άλλοι

υπάλληλοι του δημοσίου, συνωστίζονται σε τεράστιες

ουρές, προκειμένου να υποβάλλουν μια αίτηση.  Χι-

λιάδες δε υπάλληλοι καταναλώνουν αντίστοιχες ερ-

γατοώρες για να παραλάβουν αυτές τις αιτήσεις, να

τις πρωτοκολλήσουν και να τις διεκπεραιώσουν. Και

μετά τι;

Προσφυγή εσύ; Αναίρεση εγώ

Ο εχθρός μου; Χωρίς καμία σοβαρότητα, σφυρίζει

αδιάφορα και με εκδικείται. Προσφυγή εσύ; Αναίρεση

εγώ. Και αν δικαιωθείς τελεσίδικα από τα ανώτατα δι-

καστήρια, στα παλαιότερα των υποδημάτων μου οι

αποφάσεις τους. Εξουσία είμαι ότι θέλω κάνω!! Και μη

μου μιλάς για κράτος δικαίου και για αρχές δημοκρα-

τίας. Αυτά είναι παραμύθια που τα εκστομίζουν οι πο-

λιτικοί για να έχουν στόμφο οι ομιλίες τους!!

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνω έστω και πολύ καθυστερημένα,

το αρμόδιο Υπουργείο να βγάλει μια απόφαση με την

οποία θα βάζει τέλος σ’ αυτό το μαρτύριο. Απόφαση

με την οποία δεν θα χρειάζεται να υποβάλει κανείς κα-

νένα χαρτί. Απόφαση με την οποία θα αποζημιώσει

όλους τους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν σχετικές

αποφάσεις δικαστηρίων. Ή τέλος πάντων, να ανακοι-

νώσει ότι, λόγω κρίσεως, δεν θα επιστρέψει κανένα

ποσό σε κανέναν.

Δεν υπάρχει πιο άδικο και πιο αντιδημοκρατικό, να

αποζημιώνονται όσοι έχουν την ευχέρεια και προ-

σφεύγουν στα δικαστήρια και όλοι οι υπόλοιποι, που

η οικονομική ανέχεια δεν τους το επιτρέπει, να είναι

αδικημένοι.

Αργύριος Ανδριώτης Ταξίαρχος  ε.α.

http://roykoymoykoy.blogspot.gr

Με αφορμή τις εξελίξεις στον Ελλη-

νικό Ερυθρό Σταυρό, ο νόμιμα εκλεγ-

μένος Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.   Νικόλαος

Οικονομόπουλος προχώρησε στην

ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα κατέθεσα αγωγή και αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, που θα συζητη-
θούν με την διαδικασία του κατεπεί-
γοντος από τα Δικαστήρια των
Αθηνών την ερχόμενη Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου 2019, με σκοπό την ακύρωση
της παράτυπης διαδικασίας που εξέ-
λεξε νέο Πρόεδρο Ε.Ε.Σ..

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., ως νόμιμος
εκπρόσωπος του ιστορικού και πανελ-
λήνιας εμβέλειας Σωματείου, οφείλει
να τηρεί τη νομιμότητα και ως εκ τού-
του είχα την υποχρέωση να καταφύγω
στη νομική οδό προκειμένου να επα-
νέλθει η κανονικότητα και το καθε-
στώς ηρεμίας στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό.
Η υποχρέωσή μου αυτή κρίθηκε ιδιαιτέ-

ρως επιβεβλημένη λόγω της ιστορικά

κρίσιμης για τον Ε.Ε.Σ. χρονικής περιό-

δου, κατά την οποία, ολοκληρώνονταν

οι διαδικασίες, (γεγονός που επιβεβαι-

ώνουν οι πρόσφατες επιστολές εκπρο-

σώπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυ-

θρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.), έτσι ώστε ο

Ε.Ε.Σ. να οδηγηθεί σε Γενική Συνέ-

λευση, καθ’ ύλην αρμόδια για να αποφα-

σίσει για την περαιτέρω πορεία του Σω-

ματείου μας.

Τον λόγο πλέον έχει η Ελληνική Δι-
καιοσύνη στην οποία έχω αμέριστη εμ-
πιστοσύνη». 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ  

Από την Δημοτική παράταξη του Δήμου Μαραθώνα “Δύναμη Πολιτών Μα-

ραθών” ελάβαμε το παρακάτω κείμενο, με το οποίο συμφωνούμε. Δεν

είναι δυνατόν σε μία πόλη που έχει θρηνήσει τόσο πολύ, για την απώλεια

δημοτών και περιβάλλοντος να μην μπορεί να συνεδριάσει το αρμόδιο

όργανο.

“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σήμερα (5.11.18) ήταν προγραμματισμένο να γίνει το Τοπικό Συμβούλιο Πο-

λιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) εν όψει της χειμερινής περιόδου, παρόλο που

έπρεπε να είχε γίνει ένα μήνα πριν τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Όμως ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ!
Δηλαδή στο Δήμο μας  που θρηνήσαμε 99 θύματα από την τραγωδία του κα-
λοκαιριού και με τις αμέτρητες καταστροφές δεν κατορθώθηκε να συγκεν-
τρωθούν οι εμπλεκόμενοι για να προετοιμάσουν τις υπηρεσίες τους και να
συντονιστούν για το χειμώνα (χιόνια, παγετούς, πλημμύρες, σεισμούς)!
Η “Δύναμη Πολιτών” παρόλο που δεν ειδοποιήθηκε, όπως το είχε ζητήσει στο
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν παρούσα στην αναβληθείσα συνάντηση
με δυο μέλη της, τον επικεφαλής της Βασίλη Δελαγραμμάτικα και τον τοπικό
σύμβουλο Μαραθώνα Νίκο Κουρουνάκο.
Ελπίζουμε στην καλύτερη οργάνωση της επόμενης σύγκλησης του ΣΤΟ και
οι εμπλεκόμενοι να είναι όλοι συνεπείς.

Από το Συντονιστικό της Δύναμης Πολιτών

Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσε ο νόμιμα εκλεγμένος 

Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Νικόλαος Οικονομόπουλος
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Ξεκίνησε “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”, σε συ-

νεργασία με τον Εθνικό Φορέα, Μη

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ΑΝΤΑΠΟ-

ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και την αμερι-

κάνικη εταιρία ENVIPCO.

Όπως αναφέρει: το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας επιθυμεί να συμβάλλει στην

ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς

του, τόσο στις τοπικές κοινωνίες όπου

διαθέτει χώρους ευθύνης του, όσο και

στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο και

να συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις πε-

ριβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Το “Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύ-

κλωσης” ξεκίνησε με την τοποθέτηση

του 1ου Ολοκληρωμένου Κέντρου Αν-

ταποδοτικής Ανακύκλωσης εντός του

χώρου του Υπουργείου και αφορά στην

ανακύκλωση συσκευασιών.

“Διαλογή στην Πηγή”

Η καινοτομία και η μοναδικότητα του

Προγράμματος είναι η εφαρμογή της

«Διαλογής στην Πηγή», με παράλληλη

παροχή σημαντικού ανταποδοτικού αν-

τιτίμου, που ανέρχεται σε 3 ευρώ

λεπτά ανά κάθε μία μεταλλική, πλα-

στική και γυάλινη συσκευασία.

Το συνολικό ανταποδοτικό αντίτιμο θα

χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των

κοινωνικών δράσεων του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας.

Την Έναρξη του Προγράμματος έκανε

ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος

Καμμένος, με την πρωτοβουλία του

οποίου ξεκίνησε το “Ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλω-

σης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”.

Την Εκδήλωση τίμησε με την παρουσία

του ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,

Geoffrey R. Pyatt, ο οποίος τόνισε ότι η

σημερινή γιορτή σηματοδοτεί μια

ακόμα επιτυχία, που υπογραμμίζει την

ισχύ της σχέσης των ΗΠΑ με την Ελ-

λάδα σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των

οποίων και ο σημαντικός τομέας του

εμπορίου και των επενδύσεων. 

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντικό-

τητα της παραγωγής των υψηλής αμε-

ρικάνικης τεχνολογίας μηχανημάτων

ανακύκλωσης της ENVIPCO στην Ελ-

λάδα, καθιστώντας την Ελλάδα έναν

κόμβο για όλη την Ευρώπη.

Επίσης, στην Εκδήλωση παρευρέθηκε

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήμα-

τος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,

Παύλος Ραβάνης, ο οποίος δήλωσε

υπερήφανος, που με τη συνεισφορά

της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που

έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για την ανά-

πτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών

στη χώρα μας, γίνεται πράξη αυτό το

πρωτοποριακό Πρόγραμμα Ανακύκλω-

σης των συσκευασιών που απορρίπτον-

ται στις εγκαταστάσεις του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Επίσης, σημείωσε ότι ο Εθνικός Φο-

ρέας νοιώθει την υποχρέωση και έχει

την ευθύνη να συμβάλλει στην αλλαγή

της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και

στην καθημερινή συμμετοχή όλων των

ανθρώπων στη διαδικασία της ανακύ-

κλωσης, μέσα από ένα νέο μοντέλο αν-

ταποδοτικότητας.

“Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”
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Τριήμερη εκδρομή στη Μακεδονία

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”
ολοκλήρωσε άλλη μία εκδρομή στην καρδιά της Μακεδο-

νίας, με επισκέψεις σε εντυπωσιακά από φυσική ομορφιά

τοπία αλλά και πόλεις.

Η εκδρομή ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Οκτώβρη, του Αγ.

Δημητρίου, με 4 εορτάζοντες στο πούλμαν!

Επίσκεψη στη φημισμένη Έδεσσα, στο Λουτράκι Αριδαίας,

τον όμορφο οικισμό, στους πρόποδες του όρους Βόρας, σε

υψόμετρο 350 μ., 33 χλμ από την Έδεσσα. Οι περισσότεροι

έκαναν μια βραδυνή βουτιά στα λουτρά και μετά όλοι μαζί

γλέντι στις εξαιρετικές ταβέρνες με ζωντανή μουσική (χάλ-

κινα), με πολύ καλό φαγητό και φιλική εξυπηρέτηση.

Σάββατο πρωί, στα Πόζαρ,  στα ιαματικά λουτρά που ανα-

βλύζουν απ τις μεταλλικές πηγές σε θερμοκρασία 37οC.

Χαλάρωση, τόνωση, απίστευτη ευεργετική εμπειρία, ειδικά

τον χειμώνα.

Ακολούθησε επίσκεψη στον Άγιο Αθανάσιο, το ορεινό παρα-

μυθένιο χωριό της Πέλλας, πολύ κοντά στα σύνορα Ελλά-

δας-ΠΓΔΜ. ,σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στις πλαγιές του

όρους Καϊμάκτσαλαν.  Το απόγευμα επίσκεψη στο φιλόξενο

χωριό της Αριδαίας, στην Ορμα, στην ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ.

Κάστανα ψητά,   βραστά, xορός στην πλατεία του χωριού.

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στο Δίον, τη σημαντικότερη

ιερή πόλη των Μακεδόνων και τη πιο φημισμένη που χτί-

στηκε στους πρόποδες του Ολύμπου προς τιμήν του Δία.

Απέκτησε μεγάλη δύναμη, λόγω της στρατηγικής της ση-

μασίας. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το ναό

της Ίσιδας, της Υπολιμπιδίας Αφροδίτης, της Δήμητρας, το

ελληνιστικό θέατρο της εποχής του Φίλιππου Ε', στάδιο,

την έπαυλη του θεού Διονύσου και έναν απέραντο πλούτο

της εποχής εκείνης.                                    Έφη Γαβριλάκη

Ο Άκτιος έγινε 11 ετών και την Κυ-

ριακή 4 Νοεμβρίου 2018 γιόρτασε

τα γενέθλια του με όλους τους συ-

νεργάτες, ενοίκους, συγγενείς και

φίλους των μονάδων.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του

Άκτιου Οδηγού Καθηγητής Γηρια-

τρικής Δρ Κίμων Βολίκας καλωσό-

ρισε τους παρευρισκόμενους,

εκφράζοντας τις ευχές του για

καλά και δημιουργικά χρόνια. Στην

ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο

που προσφέρει ο Άκτιος, ο οποίος

καλύπτει με έναν ιδιαίτερο, δημι-

ουργικό και ξεχωριστό τρόπο τις

ανάγκες των συνανθρώπων μας

από την πρώτη ημέρα λειτουργίας

του μέχρι και σήμερα.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του

Άκτιου Δρ Κωστής Προύσκας Ψυ-

χολόγος - Δρ Γεροντολογίας, ο

οποίος αρχικά ευχαρίστησε την Επι-

στημονική Διευθύντρια του Άκτιου

και Πρόεδρο του Εθνικού

Παρατηρητηρίου για την Άνοια,

Νευρολόγο-Ψυχίατρο, Δρ Παρα-

σκευή Σακκά και την κα Νατάσσα

Σακκά για τη συμβολή τους στη

σύλληψη της ιδέας και τη δημιουρ-

γία του Άκτιου. Στη συνέχεια έκανε

μία σύντομη  αναδρομή στα έντεκα

χρόνια και στο πρωτοποριακό Δυνα-

μικό μοντέλο που εφαρμόζει ο

Άκτιος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδι-

αιτερότητες των ενοίκων του. Το

Δυναμικό αυτό μοντέλο βασίστηκε

σε δυο τομείς, τον Νοσηλευτικό και

Ψυχοκοινωνικό, οι οποίοι σε αγα-

στή συνεργασία και με τις παρεμβά-

σεις τους, έχοντας ως επίκεντρο

πάντα τον Άνθρωπο, διατηρούν όλα

αυτά τα χρόνια την ποιότητα φρον-

τίδας σε υψηλά επίπεδα. 

Κλείνοντας ο Δρ Προύσκας τόνισε

ότι όλοι οι τομείς του Άκτιου τον κά-

νουν αυτό που είναι: φωτεινός, ποι-

οτικός, διαγενεακός και τόσα

πολλά άλλα, όσα και τα χαρακτηρι-

στικά των ανθρώπων του. Ευχαρί-

στησε όλους για τις υπηρεσίες τους

και την προσπάθεια τους, ευχήθηκε

χρόνια πολλά και δημιουργικά.

Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση

έδωσε, ο Σύλλογος Κεφαλλήνων

και Ιθακησίων Καλλιθέας και ο Πρό-

εδρός τους, Βασίλης Φλαμπουρά-

ρης. Την παράσταση έκλεψαν οι

μικροί φίλοι του “Ακτιου”, που γιόρ-

τασαν μαζί και απόλαυσαν τον ει-

δικά διαμορφωμένο χώρο της

Μονάδας.

Προβληθείτε με μια συνδρομή!

11α γενέθλια στη μονάδα φροντίδας 

ηλικιωμένων “Ακτιος”
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«Ἀλήθεια δή πάντων μέν ἀγαθῶν θεοῖς ἡγεῖται, πάντων
δέ ἀνθρώποις· ἧς ὁ γενήσεσθαι μέλλων μακάριός τε καί
εὐδαίµων ἐξ ἀρχῆς εὐθύς µέτοχος εἴη, ἵνα ὡς
πλεῖστον χρόνον ἀληθής ὤν διαβιοῖ. Πιστός γάρ·
ὁ δέ ἄπιστος ιὧ φίλον ψεῦδος ἑκούσιον, ὅτῳ δέ
ἀκούσιον, ἄνους».

(Πλάτων, 427-347, “ΝΟΜΟΙ”, Ε’, 730c, 2)

(= Η Αλήθεια προηγείται/τίθεται επικεφαλής όλων των αγα-

θών για τους θεούς και όλων των αγαθών για τους ανθρώ-

πους· και αυτής -της Αλήθειας - πρέπει να μετέχει ευθύς

εξαρχής αυτός που θέλει να καταστεί μακάριος και ευτυχής,

για να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια ως αληθι-

νός άνθρωπος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι αξιόπιστος·

ενώ ο αναξιόπιστος, εκείνος που αγαπά το ψέμα με τη θέ-

λησή του, ή και αυτός ακόμη που το αγαπά άθελά του, δεν

έχει μυαλό).

ΣΧΟΛΙΟ: Ακριβώς σ’ αυτό το απόσπασμα, που παρατίθεται

κατά λέξη, βασίζεται το κεφ. 7 του “ψευδο”-αριστοτελικού

συγγράμματος “Περί κόσμου”.

«Ἀμφοῖν γάρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τήν ἀλήθειαν».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1096α, 19-20)

(= Γιατί, αφού κι οι δύο είναι φίλοι μας - και η Αλήθεια και ο

Πλάτων - είναι ιερόν καθήκον να προτιμήσουμε/προκρί-

νουμε την φίλην Αλήθειαν).

ΣΧΟΛΙΟ: Από την παραπάνω φράση προήλθε το περιλάλητο

λατινικό λόγιο απόφθεγμα «amicus Plato, sed magis amica

veritas» που μεταφράστηκε στα ελληνικά: «Φίλος μέν Πλά-
των, φιλτέρα δέ ἡ ἀλήθεια» (εσφαλμένη η χρήση του όρου

“φιλτάτη”). Η φράση αυτούσια ευρίσκεται στον Ιωάννη Φιλό-

πονο, τον Αλεξανδρέα Γραμματικό, (490-570) Έλληνα χρι-

στιανό, φιλόσοφο, θεολόγο, μαθηματικό και φυσικό. Σ’ αυτόν

αποδίδεται η ανακάλυψη του νόμου της ελεύθερης πτώσης

πολύ πιο πριν διατυπώσει (1000 χρόνια) ο Νεύτων (1643-1727)

τον 1ο του Νόμο της κίνησης, αφού διαφοροποιήθηκε από

την μέχρι τότε κυρίαρχη αριστοτελική παράδοση. Είναι γνω-

στός για τα σχόλια που συνέταξε πάνω στα έργα του Αριστο-

τέλη «Commentaria in Aristotelem Graeca»:  “Περί ψυχής,

Περί των κατηγοριών, Περί γενέσεως και φθοράς, Περί φυσι-

κής, ακροάσεως, Αναλυτικά Πρότερα, Αναλυτικά Ύστερα, Περί

ζώων γενέσεως και Μετεωρολογικά”.

«EN ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ»...
...Ἀλλ᾽οὐδείς οἶδεν πόθεν ἡ φράσις ἐστίν!!!

“ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ”

Αυτό είναι το πιο γνωστό έργο του Λουκιανού, του αριστο-

τέχνη του σατιρικού/κυνικού διαλόγου και όμως η παρα-

πάνω φράση παραμένει άγνωστη τόσο στην επιστημονική

κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό.

Μια φράση που γράφτηκε έξι αιώνες αργότερα από την

πέννα του Λουκιανού και όχι του Σωκράτη (Πλάτωνα), που

ασφαλώς εκφράζει την εν γένει φιλοσοφία/διδασκαλία του,

τις πεποιθήσεις του και τον τρόπο ζωής, αλλά όμως δεν

υπάρχει καμμία παραπομπή σε κείμενο της Αρχαίας Ελλη-

νικής Γραμματείας αυτής της φράσης.

Ο Λουκιανός με τους αυθάδεις “Νεκρικούς Διαλόγους” του

διακωμωδεί τον μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου, τον θά-

νατο, αλλά και τις αξίες της επίγειας ζωής, όπως τη δόξα

και τον πλούτο. Ο Λουκιανός υιοθέτησε τον διάλογο από

τον Πλάτωνα και τον μετεξέλιξε σε δικό του εκφραστικό όρ-

γανο, με το οποίο μπορούσε να πει σκληρές / ωμές αλή-

θειες με διασκεδαστικό τρόπο.

Είναι ο δημιουργός του Σπουδογελοίου ή Σπουδαιογελοίου:

είναι αυτό που προκαλεί γέλιο για σπουδαία ζητήματα, που

ενώνει το σπουδαίο/σοβαρό με το αστείο.

Οι “Νεκρικοί Διάλογοι” περιλαμβάνουν (30) διαλογικά στιγ-

μιότυπα, στα οποία συμμετέχουν γνωστές προσωπικότητες

που βρίσκονται στον Άδη (ομηρικοί θεοί, ήρωες, Μ. Αλέξαν-

δρος). Οι επιφανείς αυτοί νεκροί συνομιλούν για φλέγοντα

ζητήματα που τους απασχολούσαν όσο ήταν εν ζωή, όπως

η φτώχεια, η οικονομική κρίση, η υποκρισία των φιλοσόφων,

το κυνήγι της δόξας κ.ά., τα οποία διαπιστώνουν εκ των

υστέρων ότι είναι όλα μάταια (“Ματαιότης ματαιοτήτων, τα

πάντα ματαιότης”), αφού η κατάληξη είναι πάντα μία και δεν

κάνει διάκριση για κανέναν: ο θάνατος και η πλήρης/από-

λυτη ισότητα στον κάτω κόσμο.

Στους “Νεκρικούς Διαλόγους” του ο Λουκιανός χρησιμο-

ποιεί ως πρωταγωνιστή τον Μένιππο, έναν φοβερό κυνικό

φιλόσοφο, που ακόμα και με το σαρκαστικό του γέλιο δαγ-

κώνει. Πρόκειται για τον φιλόσοφο του 3ου π.Χ. αιώνα από

τα Γάδαρα της Παλαιστίνης, δούλο, ο οποίος κατάφερε να

αποκτήσει την ελευθερία του και να κερδίσει πολλά χρή-

ματα με τοκογλυφικούς τρόπους (σας θυμίζει μήπως την

τρόικα/τρωκτικά, τους θεσμούς, το κουαρτέτο), για να τα

χάσει όλα στο τέλος, να πάθει κατάθλιψη και να αυτοκτο-

νήσει. (Η ιστορία επαναλαμβάνεται, τα πρόσωπα αλλάζουν).

«Οὐκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος»
(Χάρωνος & Μενίππου Διάλογος, 2, 1, 4)

(= Παροιμιακή φράση που χρησιμοποιείται σήμερα κατά

κόρον λόγω της οικονομικής κρίσης, δυσπραγίας,  ανέχειας,

εξαθλίωσης. Γνωστός είναι επίσης ο Διάλογος του Μένιπ-

που με τον Χάροντα, όπου ο Χάρος του ζητεί τα “πορθμεία”

και ο Μένιππος αρνείται να του τα δώσει, γιατί δεν έχει χρή-

ματα, αφού έζησε μέχρι το θάνατό του με τα ιδεώδη των

κυνικών: 

Απλή ζωή σύμφωνα με τη φύση, Εγκράτεια χωρίς παρεκ-

κλίσεις και  Άρνηση των καθιερωμένων κοινωνικών αξιών

(δόξα, πλούτος, κάλλος).

Ο εικοστός (20) Διάλογος των Νεκρών διεξάγεται μεταξύ

Μενίππου και Αιακού.

Στην 5η παράγραφο περιγράφει ο Λουκιανός το Διάλογο

του Σωκράτη με τον Μένιππο.

ΣΩΚ. Ἐμέ ζητεῖς, ὦ Μένιππε;
ΜΕΝ. Καί μάλα, ὦ Σώκρατες.
ΣΩΚ. Τί τά ἐν Ἀθήναις; (= Τι νέα από την Αθήνα;)

ΜΕΝ. Πολλοί τῶν νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι, καί τά γε σχή-
ματα αὐτά καί τά βαδίσματα εἰ θεάσαιτό τις, ἄκροι φιλόσο-
φοι. (= Πολλοί από τους νέους παριστάνουν τους

φιλοσόφους και, αν κρίνει κανείς από την εξωτερική τους εμ-

φάνιση και το βάδισμά τους, είναι τέλειοι φιλόσοφοι).

ΣΩΚ. Μάλα πολλούς ἑώρακα. (= έχω δει πάρα πολλούς τέ-

τοιους)

ΜΕΝ. Ἀλλά ἑώρακας, οἶμαι, οἷος ἧκε παρά σοί Ἀρίστιππος
καί Πλάτων αὐτός, ὁ μέν ἀποπνέων μύρου, ὁ δέ τούς ἐν
Σικελίᾳ τυράννους θεραπεύειν ἐκμαθών. (= αλλά θα είδες,

υποθέτω, σε ποια κατάσταση ήρθε εδώ ο Αρίστιππος και ο

ίδιος ο Πλάτων. Ο μεν ένας μύριζε αρώματα, ο δε άλλος

είχε μάθει να κολακεύει τους τυράννους της Σικελίας).

ΣΩΚ. Περί ἐμοῦ δέ τί φρονοῦσιν; (= και για μένα τι ιδέα

έχουν;)

ΜΕΝ. Εὐδαίμων, ὦ Σώκρατες, ἄνθρωπος εἶ τά γε τοιαῦτα·
πάντες γοῦν σε θαυμάσιον οἴονται ἄνδρα γεγενῆσθαι καί
πάντα ἐγνωκέναι καί ταῦτα - δεῖ γάρ, οἶµαι, τἀληθῆ
λέγειν- οὐδέν εἰδότα. (= Ως προς αυτό βέβαια είσαι ο πιο

ευτυχής άνθρωπος, Σωκράτη· όλοι πιστεύουν ότι ήσουν

σπουδαίος άνθρωπος, ότι γνώριζες τα πάντα παρ’ όλο που

- γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια - δεν γνώριζες τίποτε).
ΣΩΚ. Καί αὐτός ἔφασκον ταῦτα πρός αὐτούς, οἱ δέ
εἰρωνείαν, ιὤοντο τό πρᾶγµα εἶναι. (= Και εγώ ο ίδιος

αυτό τους έλεγα, αλλά αυτοί θεωρούσαν το πράγμα ως ει-

ρωνεία).

«ΠΑΝΤΑ ΕΓΝΩΚΕΝΑΙ και ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΝ ΕΙΔΟΤΑ»

Εδώ καταγράφεται για πρώτη φορά η αποκαλυπτική φράση

της διδασκαλίας του Σωκράτη. Η Γνώση είναι μια διαρκής,

επίμονη και επίπονη αναζήτηση. Ένας συνεχής και αδιάκο-

πος άθλος. Η ειλικρινής παραδοχή της άγνοιας αποτελεί

αφετηρία της αληθινής γνώσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Σωκράτη κινείται και η σκέψη

του Κινέζου φιλοσόφου Λάο Τσε (= ο Γερο-δάσκαλος) (6ος

ή 4ος αιών π.Χ.) του ιδρυτή του Ταοϊσμού (ΤΑΟ =ΔΡΟΜΟΣ

της ΦΥΣΗΣ ή της ΣΟΦΙΑΣ). Το έργο του “Τάο Τε Τσινγκ”

είναι μια από τις σπουδαιότερες πραγματείες της κινεζικής

φιλοσοφίας.

Να γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις είναι πράγματι ΣΟΦΙΑ. Να
φαντάζεσαι ότι γνωρίζεις είναι σωστή αρρώστια. Όταν πα-

ραδεχτείς την αρρώστια, μπορείς να θεραπευθείς.  ΣΥΝΕ-

ΤΟΣ είναι ο ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ.
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο Χριστός ελέγχει τους

γραμματείς και Φαρισαίους, κεφάλαιο ΚΓ’ (23) § 10-12.

«Μηδέ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γάρ ὑµῶν ἐστιν ὁ κα-
θηγητής, ὁ Χριστός. Ὁ δέ µείζων ὑµῶν ἔσται ὑµῶν
διάκονος. Ὅστις δέ ὑψώσει ἑαυτόν ταπεινωθήσε-
ται, καί ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν ὑψωθήσεται».
Η συγκλονιστική και τόσο ταπεινή ομολογία ενός από τους

σοφότερους ανθρώπους του κόσμου, του Σωκράτη «Ἕνα
γνωρίζω ὅτι τίποτα δέν γνωρίζω» επιβεβαιώνει αυτό που

είπε ο Χριστός στους γραμματείς και Φαρισαίους.

H ΨΕΥΔΟΠΑΙΔΕΙΑ* ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
*(= ψευδής, επιπόλαιη, όχι αληθινή παιδεία, παίδευση -

Πίναξ Κέβητος 11, 1, 6).

Την αποτυχία του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

πασιφανώς εκφράζει και επισφραγίζει το βιβλίο του ΟΕΔΒ

«Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός Λόγος», το οποίο αποτε-

λεί βασικό μάθημα των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Γ’ Λυ-

κείου και εξετάζεται πανελλαδικά.

Στην εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και στο κε-

φάλαιο Δ. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ1. “Σωκράτης Σωφρονίσκου Ἀλω-

πεκῆθεν”: ο βίος του, σελ. 34, αναφέρεται: «Σοφότατος, ο

άνθρωπος που διακήρυττε προκλητικά «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν
οἶδα»; και στο Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη... «ἕν
οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα».

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διδάσκονται τα ψέματα. Εξετάζονται στα ψέματα

Αποφοιτούν με τα ψέματα. Επιτυγχάνουν με τα ψέματα

Συνηθίζουν στα ψέματα. Ψηφίζουν τα ψέματα.

Και ζουν με τα ψέματα!!!

Καλλιεργείται έτσι και προωθείται στους μαθητόπαιδες μια

κουλτούρα/παιδεία ψεύδους επικίνδυνη τόσο για τους ίδι-

ους, όσο και για την κοινωνία και την πατρίδα. Είναι καιρός

αν θέλουμε ελεύθερους, ειλικρινείς και ευσυνείδητους πο-

λίτες να καλλιεργήσουμε μια Παιδεία της Αλήθειας / Ουσίας

/ Αρετής.

«Ἐλευθέρου γάρ ἐστι τἀληθῆ λέγειν».
(Μένανδρος, 342-292, SENTENTIAE = ΓNΩMAI, 234)

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀληθουργίας

ἄρχεσθαι
&

Ψευδοποιΐας
παύεσθαι
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Μια παράσταση του θιάσου «Μοντέρνοι καιροί»   στο

θέατρο «ΒΑΦΕΙΟ»  (Αγίου όρους 16 και Κωνσταντι-

νουπόλεως  115 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ)· “Μαγιακόφσκι”!

Κι εκείνη την Παρασκευή  26 του Οκτωβρίου στο θέ-

ατρο «ΒΑΦΕΙΟ» συντελείται το θαύμα.  (26 Οκτω-

βρίου, τυχαίο;)  Εμείς θεατές.  Εκείνη στη σκηνή. 

Ζαν  ντ’ Αρκ  του  Πέλου Κατσέλη,  ΜΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ

του Κώστα Ναλιάνη, με το ίδιο πάθος από τότε, με

την ίδια ορμή της νιότης, με την ίδια (ουτοπική;)

σκέψη και πεποίθηση, πως όλα θα τα αλλάξουμε, και

το μέλλον μας ανήκει.

Ο Θίασος «ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», με πολύχρονη καλ-

λιτεχνική πορεία, αποτελείται από ανθρώπους που

πάλλονται και δονούνται με διαρκώς αυξανόμενο

πάθος.  Ενεργοί συνεχώς «ξελασπώνουν» το μέλλον!

«Ξελασπώστε το μέλλον! Το μέλλον δεν θα ‘ρθει από
μόνο του, έτσι νέτο – σκέτο αν δεν πάρουμε μέτρα κι
εμείς»… 

«Τη σκέψη στο πλαδαρό μυαλό σας  που ονειρεύεται
σαν υπηρέτης λαίμαργος  σε καναπέ λιγδιάρικο    με
την καρδιά κουρέλι ματωμένο θα ερεθίσω    χορτα-
στικά χλευαστικός ξεδιάντροπος και καυστικός», Μα-

γιακόφσκι

Οι «Μοντέρνοι Καιροί» Τόλμησαν!  Τολμούν σε και-

ρούς χαλεπούς, δύσκολους «πλαδαρούς»  να αφυ-

πνίσουν. Γίνονται επιθετικοί, όπως η ποίηση του Μα-

γιακόφσκι.

Ένα «χαστούκι»  μας έδωσε η Εβίτα Παπασπύρου με

τους αιχμηρούς στίχους και την τολμηρή γλώσσα του

ποιητή.

Η Εβίτα είναι το πλάσμα που μοναδικά ερμήνευσε τη

ζωή, την πορεία, την ποίηση και το έργο, του μεγάλου

αυτού επαναστάτη,  γιατί του μοιάζει. Το ίδιο αντιφα-

τική όπως κι εκείνος.

Παράφορος επαναστάτης, παθιασμένος εραστής,

τρυφερός και αυθάδης για τον συνάνθρωπο του, και

με δύναμη ψυχής για τα πιστεύω  του.

Εκρηκτική, Εξαιρετική, με όλα τα εργαλεία του ηθο-

ποιού επί σκηνής. Φωνή;  με όλα τα ηχεία στην υπη-

ρεσία των συναισθημάτων, οι φλέβες στα χέρια και

στο πρόσωπό της φανέρωναν την έκρηξη που συντε-

λείτε μέσα της.  Ένα θαύμα!  Η μουσική επιλογή του

Σοστακόβιτς έδωσε τον μίτο της Αριάδνης,  απαραί-

τητο, για να ενώσει όλα τα αποσπάσματα από το

έργο του Μαγιακόφσκι αρμονικά και υποστηρικτικά.

Μια παράσταση που μας καθήλωσε, μας μάγεψε, και

μας άφησε άφωνους ως το τέλος.  

«Μια Παράσταση που αφήνει ανεξίτηλες μνήμες στο
μυαλό και στην καρδιά μας» όπως λέει ο σκηνοθέτης

της παράστασης Κώστας Νταλιάνης.

Οι θεατές  την χειροκρότησαν  με πάθος!  Ξανά και

ξανά με το ίδιο πάθος, που εκείνη μας καθήλωσε και

μας μάγεψε με την ερμηνεία της. 

Σας ευχαριστούμε για την τέρψη και την αγωγή της

ψυχής μας.

Καλοτάξιδη η παράσταση.                         

Έφη Κανακουσάκη 

Συντελεστές:

Κείμενα: Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι

Μουσική: Ντμίτρι Σοστακόβιτς

Ερμηνεύουν: Δραματουργική σύνθεση-σκηνοθεσία:

Κώστας Νταλιάνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέφανος Τσιμπουρλάς

Επεξεργασία ήχου: Γιάννης Πετρίσης

Σκηνικά-Κοστούμια: Μοντέρνοι Καιροί

Διδασκαλία Ρωσικών: Μαρία Μάργαρη

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

«Μαγιακόφσκι”
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Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία ενημέρωση, ούτε του

επιβατικού κοινού, ούτε του αρμόδιου Υπουργείου

φαίνεται ότι ενήργησε η ανώνυμη εταιρεία “Σταθερές

Συγκοινωνίες”, αλλάζοντας τα δρομολόγια δημιουρ-

γώντας χάος στο σταθμό του μετρό Δουκίσης Πλα-

κεντίας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, ενήρ-

γησε άμεσα ενημερώνοντας την 1η Νοεμβρίου τόσο

τον Υπ. Υποδομών-Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη όσο

και τον Υφ. Υποδομών-Μεταφορών, Νικόλαο Μαυρα-

γάνη και τους συνεργάτες του για τις αλλαγές, που

ξεκίνησε στις  29 Οκτωβρίου 2018 η ΣΤΑ.ΣΥ.

Ο Δημ. Κιούσης ζήτησε την παρέμβαση Υπουργού και

Υφυπουργού, διότι στην πράξη εφαρμογής των αλλα-

γών αυτών, από 1 Νοεμβρίου 2018, αποδεικνύονται

ότι διαφοροποιούν προς το χειρότερο τις συνθήκες

μεταφοράς-μετάβασης σε κεντρικούς-βασικούς προ-

ορισμούς, Σύνταγμα, Δουκίσσης Πλακεντίας, Κο-

ρωπί, Αεροδρόμιο για όλους τους χρήστες και

ιδιαίτερα για ειδικούς κλάδους εργαζομένων, τους

τουρίστες, ΑμεΑ και ηλικιωμένους.

Η ταλαιπωρία αφορά τόσο εκείνους που κατευθύνον-

ται προς το αεροδρόμιο όσους και εκείνους που τα-

ξιδεύουν από το αεροδρόμιο.

Το πρόβλημα επικεντρώνεται στις μετεπιβιβάσεις του

επιβατικού κοινού στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεν-

τίας (στην απέναντι πλατφόρμα επιβίβασης πρέπει να

μετακινηθεί το κοινό με τις αποσκευές τους και με

περιορισμένα μέσα μετακίνησης –ασανσέρ, κυλιόμε-

νες και με δυσκολία καθότι την ίδια ώρα μετεπιβιβά-

ζεται μεγάλος αριθμός από όλους τους συρμούς κ.α)

και στη συχνότητα των δρομολογίων προς το Αερο-

δρόμιο και τους, μετά τον Σταθμό Δουκίσης Πλακεν-

τίας, προορισμούς (Παλλήνη, Κάντζα/Παιανία,

Κορωπί), που αντί να αυξάνεται παραμένει η ίδια ανά

μισή ώρα.

Τέλος, η υποδομή του Σταθμού Δουκίσσης Πλακεν-

τίας δεν έχει τις προδιαγραφές να εξυπηρετήσει σχε-

διασμούς μετεπιβίβασης- χωρίς να υποβάλλει τους

χρήστες σε ταλαιπωρίες- όπως αυτές που εφαρμόζει

η ΣΤΑ.ΣΥ από 1 Νοεμβρίου 2018.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών

Θάνος Βούρδας, δήλωσε στην τηλεόραση (8/11/18)

ότι δεν γνώριζε το Υπουργείο γι’ αυτές τις αλλαγές

της ΣΤΑΣΥ, η οποία ήταν υποχρεωμένη να ενημερώ-

σει, πριν κάνει αλλαγέ ςτον ΟΑΣΑ που είναι και αρ-

μόδιος. 

Αυτό δείχνει και η επιστολή που έστειλε προς τη δι-

οίκηση της ΣΤΑΣΥ, όπως γράφει και ο ημερήσιος

Τύπος, όπου ζητάει  να ενημερωθεί για τους λόγους

που έγινε αυτή η αλλαγή στα δρομολόγια που εξυπη-

ρετούν το αεροδρόμιο.

Οπως και πάλι ακούστηκε στην τηλεόραση, η ΣΤΑΣΥ

το έκανε για λόγους οικονομίας στο ανθρώπινο δυ-

ναμικό των μηχανοδηγών...

Tα πρώτα πέντε υπόγεια συστήματα

συλλογής οικιακών απορριμμάτων το-

ποθέτησε και έθεσε σε λειτουργία, ο

Δήμος Κρωπίας, στο εμπορικό κέντρο

του. Τα σημεία είναι στην οδό Β.Παππά,

στην πλατεία Αγάμων, στην οδό Αρι-

στείδου Γκίκα, στη Λεωφ. Βασ. Κων-

σταντίνου (περιοχή Ι. Ν. Αναλήψεως

του Κυρίου), στην πλατ. Οικονόμου και

σε σημείο της οδού Ολυμπιονίκη «Γ.Σ

Παπασιδέρη» και Λεωφ. Βασ. Κων-

σταντίνου. 

Τα συστήματα αυτά, όπως ενημέρωσε

ο Δήμος, θα επεκταθούν και σε περιο-

χές,  σε όλη την επικράτειά του. 

Πώς λειτουργούν

Τα συστήματα αυτά καταρχήν, δέχον-

ται αποκλειστικά οικιακά απορρίμματα

και είναι εύκολος ο τρόπος απόρριψης

τους στους κάδους  από τους πολίτες. 

Χωρίς θόρυβο, οσμές, όλα γίνονται

υπόγεια και προσδίδει ένα καλαίσθητο

αποτέλεσμα. Ένα μοτέρ μεγάλης από-

δοσης, ανεβάζει και κατεβάζει γρήγορα

και εύκολα, κάθε φορά που θέλετε να

πετάξετε τα σκουπίδια σας ή όταν θέ-

λετε ν’ αδειάσει ο κάδος.

Το σύστημα αποκομιδής είναι εύχρη-

στο και για τους υπαλλήλους καθαριό-

τητας και είναι συμβατό πλέον με τα

δημοτικά οχήματα που φέρουν πλέον

μικρό ανυψωτικό μηχανισμό. 

Όπως δήλωσαν στελέχη του τομέα κα-

θαριότητας οι κάδοι είναι μεγάλης χω-

ρητικότητας ενώ  και ο καθαρισμός

τους είναι προγραμματισμένος να γίνε-

ται με το όχημα πλυντήριο που διαθέτει

η υπηρεσία χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή η καλυ-

τέρευση της εικόνας του εμπορικού

κέντρου θα γίνει περαιτέρω φανερή με

τις  μεγάλες παρεμβάσεις αναπλάσεων

του κέντρου της πόλης, που ξεκινούν

στο επόμενο διάστημα, αλλά και με την

πιθανή έγκριση της μελέτης παρεμβά-

σεως στο πρόγραμμα «Ανοιχτών Κέν-

τρων Εμπορίου» που συμμετέχει ο

Δήμος Κρωπίας μαζί με τον Εμπορικό -

Επαγγελματικό Σύλλογο Κορωπίου.

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις

του Δήμου  γίνονται στο πλαίσιο εφαρ-

μογής της κυκλοφοριακής μελέτης,

όπου μεταξύ άλλων βασικό της στοι-

χείο είναι  η  μονοδρόμηση τμήματος

της κεντρικής λεωφόρου και των πα-

ράλληλων-συνοδευτικών έργων της

(τοπικές συνδέσεις αποχέτευσης ακα-

θάρτων, υπογειοποιήσεις δικτύων,

ΔΕΔΔΗΕ κ.α) 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αλλαγές δρομολογίων στο Μετρό από την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο επιβατικό κοινό
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Πώς βγαίνει κανείς στη Λεωφόρο «Βάρης – Κορωπίου»; 

Η ερώτηση αυτή δεν είναι ρητορική και εννοείται πως
δεν κάνω λογοπαίγνιο. Από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου
2018, η Λεωφόρος «Βάρης – Κορωπίου» μετονομάζεται
σε «Ευελπίδων». Δεν γνωρίζω ούτε, εξ άλλου, ενδιαφέ
ρομαι να πληροφορηθώ τις γραφειοκρατικές διαδικα
σίες, οι οποίες οδήγησαν τη δημοτική αρχή των 3Β σ’
αυτή την απόφαση της μετονομασίας. Ενδιαφέρομαι
πρωτίστως να εκθέσω τρεις όψεις του μείζονος αυτού
κοινωνικού προβλήματος, το οποίο δημιούργησε η δη
μοτική ηγεσία της τοπικής κοινωνίας. 
Η μετονομασία δρόμων, πλατειών και άλλων δημοτικών
χώρων δεν μπορεί να είναι γραφειοκρατική υπόθεση
ενός δημάρχου. Προϋποθέτει δημιουργικό και αποτελε
σματικό διάλογο, μέσω διαβουλευτικών διαδικασιών,
όλων των εμπλεκομένων. Εξ άλλου, το όνομα εν γένει
και επί του προκειμένου η ονομασία ενός δρόμου δεν
μπορεί να επιβάλλεται με ανεξέλεγκτες αποφάσεις,
ακόμη εάν αυτές οι αποφάσεις προέρχονται από μία
εκλεγμένη (δηλ. νομιμοποιημένη) πολιτική αρχή. 
Η μετονομασία της λεωφόρου “Βάρης  Κορωπίου” σε
οδό “Ευελπίδων” στην ανάλυσή μας εξετάζεται από
τρεις σκοπιές: πρώτον, την ιστορικήσυνειδησιακή, δεύ
τερον, την κοινωνική και τρίτον, την οικονομική. Σχετικά
με την πρώτη αναφορά μας, αξίζουν να τονισθούν τα
εξής δύο στοιχεία: πρώτον, ότι από τότε που χαράχτηκε
αυτός ο δρόμος, δηλαδή ο δρόμος “Βάρης  Κορωπίου”,
φέρει τη σχετική ονομασία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι
οι δρώντες σε όλους τους τομείς, στις μετακινήσεις τους,
στις οικονομικές συναλλαγές τους και στην καθημερινή
δρατηριότητά τους, ονομάζουν τον δρόμο με την ονο
μασία, η οποία καθιερώθηκε ιστορικά. Και ας σημει
ωθεί, ότι στην προκειμένη περίπτωση, η ονομασία
αυτού του δρόμου για τον οποίο μιλάμε, είναι εγγενής,
δηλαδή προέκυψε από τις τοποθεσίες. Δεν έχουμε να
κάνουμε με μία επίκτητη ονοματοδοσία, για να τιμηθεί

ένα ιστορικό συμβάν (είτε πρόκειται για ιστορικό πρό
σωπο, είτε πρόκειται για καταγραφή ιστορικής μνήμης
εν γένει). Δύο τόποι ή περιοχές της Αττικής (η Βάρη και
το Κορωπί) συνδέονται μέσω αυτού του δρόμου. 
Δεν θα ήθελα να επεκτείνω την επιχειρηματολογία μου
και να αναφέρω περισσότερα σχετικά με την ιστορικο
συνειδησιακή υπόθεση του δρόμου. Να τονίσω μόνον
μία παράμετρο της προβληματικής μας, η οποία έχει να
κάνει με την τύχη παρόμοιων πρωτοβουλιών. Αναφέρω
χαρακτηριστικά και ενδεικτικά: Η μετονομασία της οδού
“Πανεπιστημίου” σε οδό “Ελ. Bενιζέλου” (κέντρο της
Αθήνας) είναι αποκαλυπτική. Στα χαρτιά ο δρόμος είναι
οδός Ελ. Βενιζέλου, στη ζωή όλων μας ονομάζεται “Πα
νεπιστημίου”. 

Η δεύτερη όψη του προβλήματος, δηλαδή η κοινωνική,
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Γερμανός κοινω
νιολόγος Georg Simmel (18581918) σ’ ένα θαυμάσιο
κείμενό του για την πόλη, σημειώνει ότι “μία περιοχή
είναι η πραγματική έκταση της πόλης στο βαθμό που σ’
αυτήν εκφράζεται η πραγματική ύπαρξή της”. Με άλλα
λόγια για να “μεταφράσω” τον Simmel στα δικά μας: η
μετονομασία ενός δρόμου δεν είναι γραφειοκρατική
υπόθεση, αλλά πολιτικό έργο της πραγματικής ύπαρξης
της πόλης. Για την πόλη των 3Β, λοιπόν, η δημοτική αρχή
ανέλαβε μία πρωτοβουλία, η οποία είναι καταδικασμένη
να αποτύχει επειδή ακριβώς αγνόησε την πραγματική
ύπαρξη του κοινωνικού βιόκοσμου (δηλαδή της καθημε
ρινότητάς μας) στην περιοχή μας. Το ερώτημα είναι

ανοιχτό και περιμένει την απάντησή του από την δημο
τική αρχή για ποιούς λόγους η “Σχολή Ευελπίδων” ανα
γορεύεται σε δεσπόζουσα αρχή στην περιοχή της πόλης;
Μήπως, άραγε η πραγματική ύπαρξη της πόλης μας εκ
φράζεται (κατά τον Simmel) μέσω της δραστηριότητας
της “Σχολής Ευελπίδων” και δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέ
τοιο;
Η τρίτη όψη του προβλήματος, δηλαδή η οικονομική,
είναι χειροπιαστή. Εννοώ, ότι δεν είναι τόσο, ενδεχομέ
νως αφηρημένη, όπως τυχόν φαίνεται η μέχρι τούδε
ανάλυσή μου. Το μικροσύστημα της πραγματικής οικο
νομίας στην ευρύτερη περιοχή του δήμου των 3Β αναγ
κάζεται να υποβληθεί σε δαπάνες, οι οποίες ούτε ήταν
προβλέψιμες, αλλά και ούτε είναι αναγκαίες. Σε μία
εποχή κρίσης ποιοί άραγε λόγοι επιβάλλουν την κατα
χώρηση αυτής της οικονομικής σπατάλης; Όλες οι επι
χειρήσεις, τα μαγαζιά και κάθε οικονομικώς δρων, μέσω
της απόφασης για την μετονομασία, υποχρεώνεται να
ξοδέψει ποσά, τα οποία δεν έχει!
Ως συμπέρασμα στην ανάλυση, την οποία εξέθεσα, θα
ήθελα να τονίσω δύο πράγματα: πρώτον, ότι η μετονο
μασία της λεωφόρου “Βάρης  Κορωπίου” δεν είναι
μόνον μία γραφειοκρατική υπόθεση που δεν έχει μέλ
λον, αλλά δημιουργεί προβλήματα και προξενεί αναστά
τωση στην ίδια την κοινωνική και την οικονομική ζωή της
περιοχής. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τον πο
λιτικό αναστοχασμό σχετικά με την πόλη, τον δήμο και
την περιοχή. Η “Σχολή Ευελπίδων”, εισχωρεί στο δημό
σιο χώρο της πόλης των 3Β και η ίδια η πόλη αποκτά, τε
λικά, και την αστική συνείδησή της και την πραγματική
ύπαρξή της (κατά τον Simmel)! Η παρατήρηση μου αυτή
είναι ειρωνική. Περιμένω τον εορτασμό της 12ης Νοεμ
βρίου 2018 και στο ζήτημα θα επανέλθω.

* Σημείωση: Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ!

Ήταν μεσημέρι, τα εργαστήρια λειτουργούσαν εντός του κτιρίου και μπροστά υπήρχε κό-

σμος. Κανένας δεν κατάλαβε ότι στην πίσω πλευρά του κτιρίου γινόταν αυτό το κακό. Ο

κλέφτης ή οι κλέφτες που προσπάθησαν να μπουν πρώτα στην έκθεση καταστρέφοντας

πόρτες και παράθυρα, αφού δεν κατάφεραν να μπουν, παραβίασαν το εργαστήριο, αρπά-

ζοντας μικροπράγματα.  Εικόνες και διάφορα εργόχειρα μικρής αξίας προκαλώντας όμως

μεγάλες ζημιές στις υποδομές και στο εσωτερικό του εργαστηρίου. Βαρεθήκαμε να φτιά-

χνουμε πόρτες και παράθυρα που καταστρέφουν κάθε τόσο, προσπαθώντας να μας κλέ-

ψουν. Μας έχει γίνει συνήθεια να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Ως πότε θα

αντέξουμε άραγε; Γιατί δεν έρχονται να μας πουν τι θέλουν για να τους τα δώσουμε εμείς,

προκειμένου να αποφύγουμε τις ζημιές στο κτίριο αλλά και τις φοβίες των μελών μας για

να μην πω ανεπανόρθωτες ψυχικές βλάβες, που κάθε φορά που ζούμε παρόμοιες κατα-

στάσεις πολλαπλασιάζονται. Τώρα, από την Πολιτεία δυστυχώς δεν περιμένουμε τίποτα.

Για το λόγο αυτό μπαλώνουμε επισκευάζοντας μόνοι μας ό,τι μπορούμε. 

Στην πίσω πλευρά του κτιρίου, τα τελευταία χρόνια αντί για πόρτα έχουμε μια λαμαρίνα

που βρήκαμε πεταμένη στο δρόμο και τοποθετήσαμε μόνοι μας και όλα τα παράθυρα και

οι βιτρίνες της έκθεσης είναι κολλημένα και βιδωμένα για να μην ανοίγουν εύκολα. Το πιο

δύσκολο όμως είναι να δώσουμε πάλι κουράγιο και σιγουριά στα μέλη μας και στις οικο-

γένειές τους που ζουν μαζί μας όλες αυτές τις καταστάσεις. Η αστυνομία βέβαια είναι

πάντα κοντά μας όταν τους καλούμε αλλά όταν έρχονται είναι ήδη αργά. Το πρόβλημα

είναι πώς θα αποκαταστήσουμε τα σπασμένα κάθε φορά.   

Κατά τα άλλα, όλοι μας δίνουν συγχαρητήρια, ακόμα και ο Πρωθυπουργός (μας έστειλαν και

φωτο). Αυτό που μας λείπει  δεν είναι τα συγχαρητήρια, τα χτυπήματα στην πλάτη και τα

μπράβο, είναι η σιγουριά για το αύριο και η συμμετοχή της Πολιτείας στα προβλήματά μας

που θα έπρεπε να έχει πρωταρχικό ρόλο ιδιαίτερα στις ευπαθείς κατηγορίες όπως εμείς.       

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Πώς βγαίνει κανείς στη Λεωφόρο
«Βάρης – Κορωπίου»; 

«η πραγματική ύπαρξη της πόλης
μας εκφράζεται  μέσω της δραστη
ριότητας της “Σχολής Ευελπίδων”
και δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο;» 
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Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπού-
λου –  Κωστούλα Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007393-395
Fax.: 210 6630163
Σπάτα: 02-11-2018
Αριθ. Πρωτ.: 31343

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση Οχη-
μάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»
συνολικής δαπάνης 36.000,00 € συμ-
περιλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα επί της οδού Βασ.
Παύλου και Δημ. Χρ. Μπέκα  στην αί-
θουσα διαγωνισμών (3ος όροφος),
την Τρίτη 20-11-2018 και ώρα 11:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προ-
σφορών), ενώπιον της αρμόδιας επι-
τροπής διαγωνισμού. 
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/Α΄/08-08-2016) και του Ν.
3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/ 08-06-2006). 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετο-

χής για τη συμμετοχή στον διαγω-
νισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακή-
ρυξης θα αναρτηθεί στο  πρό-
γραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ενώ η
διακήρυξη, η περίληψη της διακήρυ-
ξης και η μελέτη θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και το δια-
γωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, στα τηλ. 2132007393-
395 και fax. 2106630163.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
EKTAKTH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018
Αρ. Πρωτ. 4567
Ημ/νια: 07/11/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής σύμφωνα με την από-
φαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνι-
σμό, (σφραγισμένες προσφορές),
για την επιλογή αναδόχου για την
«Έκτακτη προμήθεια υλικών
ύδρευσης για τις ανάγκες της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έως το τέλος του
2018», δέκα εννέα χιλιάδες εννια-
κόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και
ογδόντα ΛΕΠΤΑ (19.997,80 €)
πλέον Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτή-
ριο αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής

(χαμηλότερη τιμή), βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 327 του Νόμου
4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβά-
σεων Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεω-
τικής (οδός Ερμού 28 και Κ. Πλει-
ώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο) ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής την 20η
Νοεμβρίου 2018 με ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών 09:30 και
λήξη 10:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
όπως αναφέρεται αναλυτικά στη
διακήρυξη και στα λοιπά συμβατικά
τεύχη και εφόσον δε συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης και
των τευχών δημοπράτησης στην
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
(www.deyalavreotikis.gr) ή / και να
τα παραλάβουν από τα γραφεία του
τμήματος προμηθειών της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός Ερμού 28 και
Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο), το

αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα
πριν από την ημερομηνία διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. Η παραλαβή
και συμπλήρωση του Πρωτότυπου
εντύπου Προϋπολογισμού Προ-
σφοράς είναι υποχρεωτική για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για
πληροφορίες σχετικά με τους
όρους του διαγωνισμού μπορούν
να επικοινωνούν στο τηλ. 22920-
22109 (Αρμόδιος Υπάλληλος
Δρούμπουλα Αθηνά).
Οι προσφορές συντάσσονται και
υποβάλλονται στην Ελληνική
γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης
δημοσιεύεται, τουλάχιστον δώδεκα
(12) ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων στα κεντρικά γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως επίσης και στο
διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Λουκάς Δημήτριος

ΑΔΑ:  ΨΔΠΕΩΛ6-7 ΙΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47,  19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 07-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 16790

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
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 υποδομών συ-
στήματος φωτισμού στο γήπεδο
του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρη» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική με-
λέτη ΤΥ/38/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλή-
ρωση του έντυπου της οικονομικής
προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η  κατασκευή υποδομών
συστήματος φωτισμού στο γήπεδο
του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρη προ-
κειμένου να μπορέσει να γίνει επι-
μύκηνση του χρόνου προπόνησης
των ποδοσφαιρικών αθλητικών σω-
ματείων του Δήμου Κρωπίας όσο
και  της χρήσης του χώρου κατά τις
βραδινές ώρες.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό
(CPV): 44212250-6

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, 28 Νοεμβρίου
2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πα-
ρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ: Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018
και ώρα 12:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός 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 400.000,00 € και αναλύε-
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 230.264,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 41.447,53 € 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.756,73 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες ποσού
8.569,82€ και ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών
1.542,57€.
ΦΠΑ 24%  77.419,36 €
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω για
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι έξι χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και
εξήντα ένα λεπτών (6.451,61€), πρέ-
πει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης 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 Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βουλιαγμένη, 7/11/18
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. πρωτοκόλλου: 7046      
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΙ-
ΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥ-
ΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙ-
ΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) Γ.Γ.Α.
2018-2019
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας  υπόψη:
1) Tις διατάξεις  της παρ.2 του αρ. 14 του Ν.2190/1994
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
3) Τον Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 4369/ τ.Β΄/
13.12.17). 
4 )Τηναρ .ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕ-
ΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ:1774/Β΄/17-6-2016)
“ Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλη-
σης για Όλους”.
5) Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕ-
ΠΑΟ/489678/20065/1687/528  και το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ:
4478/Β΄/9-10-2018   έγκριση κατανομής θέσεων Πτυχι-
ούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).
6)  Την υπ΄αριθμ. 152/2018  απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη  έξι (6)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας  έως  οκτώ (8) μήνες  από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας, η ημερο-
μηνία λήξης δεν θα ξεπερνά την  31-7-2019, με ωριαία
αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του
Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ   1774/β΄/17-6-
2016 ) της ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού για τις εξής ειδικότητες :
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔ.ΘΕΣ.   ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
01 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

02 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
03 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ
04 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
05 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
06 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚ/ΤΑΣ εξειδίκευση, TRX,PILATES
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

1.  Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών,
να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής
ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλ-
λοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδι-
κότητα που ζητείται, και να έχουν υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

2.  Υποβολή Αίτησης -Απαραίτητα δικαιολογητικά-Κρι-
τήρια επιλογής
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να
υποβάλλουν  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση.  Η επιλογή των υποψηφίων
θα  γίνει  σύμφωνα το  (ΦΕΚ   1774/β΄/17-6-2016 «Έγ-
κριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητι 

6.  Προθεσμία  και τόπος υποβολής αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  δέκα (10) ημέρες
μετά την  ημέρα  δημοσίευσης της περίληψης της πα-
ρούσας στις εφημερίδες.  Οι ενδιαφερόμενοι θα  μπο-
ρούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την
ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr), να υποβάλ-
λουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δι-
καιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο στα
γραφεία του Oργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγ-
μένη,ΤΚ16671) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00΄-13:30΄. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-
mail δεν θα γίνονται δεκτές.  Σε περίπτωση συστημένης
αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας
ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει
εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός
της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Η  παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί  στον
Πίνακα  Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2 Βου-
λιαγμένη), στο Δημαρχείο (Καραμανλή 18 Βούλα),και
στην  ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας  25/10/ 2018    
Αρ. Πρωτ. 33357
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.: 08/2017
Προυπ: 1.670.000,00  € 
(με  Φ.Π.Α. 24%)
ΚΑ  :  15.7326.0010
Πηγή : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χρήση : ΚΑΕ : 9777.05.020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παλλήνης,  διακηρύττει

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

υποβολής προσφορών 27/11/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 13:30 π.μ.  
3. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, με προσφερόμενα επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμο-
λογίου και του προϋπολογισμού,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες
επί  τοις εκατό (%), σύμφωνα με το
άρθρο 95 & 2Α  του Ν.4412/2016.  
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών, που πλη-
ρούν τα κριτήρια των άρθρων 21 και
22 της διακήρυξης και  δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΏΝ (2η και άνω) και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (1η
και άνω)
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου
76 του Ν.4412/2016. 
6. Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διά-
στημα 12 μηνών. 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της  Περιφέρεια Αττικής
(ΚΑΕ : 9777.05.020)  προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί. 
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό ορίζεται σε
26.940,00 € (2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού), πρέπει να απευ-
θύνεται προς το Δήμο Παλλήνης ,

να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, να
είναι συνταγμένη σύμφωνα με τον
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και το
Ν.4412/2016, και να έχει ισχύ του-
λάχιστον  δέκα (10) μηνών από τη
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.  Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. 
9.  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα   στον
διαγωνισμό κατά την διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για
διάστημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών . 
10. Το σώμα της διακήρυξης, τα
τεύχη και τα σχέδια της μελέτης
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr)
, στο ΚΗΜΗΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ,
πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 66
04 723  Καλδής Παναγιώτης και ΦΑΞ
επικοινωνίας 210 66 12 965.  
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την οικονο-
μική επιτροπή του Δήμου
Παλλήνης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ
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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.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 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.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

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

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.

Mόνο ηλεκτρονικά 

οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα

12 Νοεμβρίου και εφεξής θα γίνονται αποδεκτές μόνο

ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις για τις μειώσεις οι οποίες

έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων

4051/2012 και 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική

σύνταξη. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με προτεραιότητα

την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνταξι-

ούχων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποκλειστικά

μέσω διαδικτύου κρίθηκε αναγκαία για την εύρυθμη λει-

τουργία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και την απρόσκοπτη

εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του Φορέα. 

Έντυπες αιτήσεις θα παραλαμβάνουν οι αρμόδιες υπη-

ρεσίες συντάξεων μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. 

Όπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, η ηλεκτρονική εφαρμογή που

έχει τεθεί σε λειτουργία στο διαδικτυακό ιστότοπο του

Φορέα διευκολύνει καθημερινά χιλιάδες συνταξιούχους

που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, απαλλάσσοντάς

τους από μετακινήσεις και αναμονή. Επιπλέον, δίνεται

και η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής αίτησης.
www.eea.gr

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ PROSVASIS 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

1. Φορολογική αντιμετώπιση – τεκμηρίωση δαπανών

που εκπίπτουν από νομικά πρόσωπα μέσω επενδυτικών

ασφαλιστικών συμβολαίων. 

2. Παρουσίαση ασφαλιστικού επενδυτικού προϊόντος

easy pension με παραδείγματα.

3. Παρουσία πρότυπων λογιστικών σχεδίων βάσει ΕΛΠ

και άμεση συμπλήρωσηεντύπου Ε3 για την πλήρη και

σωστή ενημέρωση των πελατών σας.

4. Παρουσίαση του προγράμματος PBS Suite της Pros-

vasis με πάνω από 250 συνδέσεις για εξοικονόμηση

χρόνου του λογιστικού γραφείου.

5. GDPR 679/2016 (προσωπικά δεδομένα) για λογιστικά

γραφεία. Θεωρία & παραδείγματα πρακτικής εφαρμο-

γής.

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/11/2018

– Ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία Ευρωπαϊκής Πίστης

– Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι

Αίθουσα εκπαίδευσης: Τζων Μπέζας

Πληροφορίες & Κρατήσεις θέσεων: 

P & G Business Solutions

Αγίας Παρασκευής 132, Χαλάνδρι 15232

Τηλέφωνο επικοινωνίας (09:00-17:00): 2106013666

Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης 6977453360

Χρυσού Κυριακή 6971625338

e-mail: sales@p-g.gr

...Φόρος Αίματος στην

άσφαλτο

521 τροχαία ατυχήματα με 618 παθόντες σε ένα μήνα

(Οκτώβριο) στην Περιφέρεια Αττικής

― 14 θανατηφόρα με 14 νεκρούς,

― 19 σοβαρά με 19 σοβαρά τραυματίες,

― 488 ελαφρά με 585 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδή-

γηση χωρίς προσοχή, η παραβίαση πινακίδων και παρα-

βίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, καθώς και

η μη χρήση προστατευτικού κράνους στους οδηγούς και

επιβάτες των δικύκλων.

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων

δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής

για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση

του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττι-

κής, βεβαιώθηκαν 24.787 παραβάσεις από τις οποίες

828 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, βεβαιώθηκαν:

― 771 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οι-

νοπνεύματος από τις οποίες οι 66 ήταν σε βαθμό πλημ-

μελήματος

― 2.857 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

― 333 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

― 886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

― 788 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

― 1.651 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Αντίστοιχα τον Οκτώβριο του 2017 στην περιοχή της Δι-

εύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν -549- τροχαία

ατυχήματα με 659 παθόντες και ειδικότερα:

20 θανατηφόρα με 21 νεκρούς,

21 σοβαρά με 26 σοβαρά τραυματίες,

508 ελαφρά με 612 ελαφρά τραυματίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018

είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι λαμβά-

νετε την εφημερίδα για ενημέρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπικού σας αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακα-

λούμε να μας το γνωστοποιήσετε, με τηλέφωνο (210

6030655), επιστολή, mail press@ebdomi.com, φαξ (210

9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε, θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε κατά καιρούς την εφημερίδα.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300
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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

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα απο-

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

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, ΑΝΟ-

ΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, 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 ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

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 τα-

λαιπωρείστε.

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 ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ενημερώσεις του Κέντρου Κοινότητας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Σαρωνικού

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

Σειρά ενημερωτικών δράσεων με τίτλο

«Κέντρο Κοινότητας – μια νέα κοινω-

νική δομή στην υπηρεσία του πολίτη»

διοργανώνει ο Δήμος Σαρωνικού, με

σκοπό την ενημέρωση των πολιτών

τρίτης ηλικίας για τη δράση της νεο-

σύστατης αυτής δομής. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποι-

ηθούν ενημερωτικές ομιλίες, σε όλα

τα ΚΑΠΗ του Δήμου, όπως: 

― Σαρωνίδας: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

2018 και ώρα 17:00

― Αναβύσσου: Τρίτη 13/11 ώρα 17:00

― Γ΄ΚΑΠΗ Καλυβίων: Τετάρτη 14 Νο-

εμβρίου 2018 και ώρα 17:00

― Β΄ΚΑΠΗ Καλυβίων: Πέμπτη 15 Νο-

εμβρίου 2018 και ώρα 17:00

― Κουβαρά: Παρασκευή 16/11 ώρα 11:00

― Α΄ΚΑΠΗ Καλυβίων: Δευτέρα 19

Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:00

― ΚΑΠΗ Παλαιάς Φώκαιας: Πέμπτη 22

Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:00

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρό-

νης: «Εξασφαλίσαμε πόρους και

δημιουργήσαμε αυτή τη δομή, όχι για

τις εντυπώσεις ή για να βγει κάποια

υποχρέωση, αλλά με στόχο να παρέ-

χουμε υπηρεσίες ουσίας σε καθημε-

ρινή βάση. Απαραίτητη προϋπόθεση

για να πετύχει αυτή η αποστολή, είναι

η ενημέρωση των πολιτών, ως προς τη

βοήθεια που μπορεί να τους παρέχει

το Κέντρο Κοινότητας. .... Συνεχί-

ζουμε, τηρώντας με συνέπεια τις δε-

σμεύσεις μας για τη δημιουργία ενός

αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής

προστασίας, για όλους.» 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σα-

ρωνικού εδρεύει στο «Νέο Σπίτι των

Κοινωνικών Δομών» στην οδό 28ης

Οκτωβρίου 24 στα Καλύβια και παρέ-

χει υπηρεσίες με προτεραιότητα στις

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Βασικός

πυρήνας της λειτουργίας του είναι η

δημιουργία ενός τοπικού σημείου για

την υποδοχή, εξυπηρέτηση και δια-

σύνδεση των πολιτών με όλα τα κοι-

νωνικά προγράμματα και υπηρεσίες

που υλοποιούνται στην περιοχή.

Η δομή στελεχώνεται από δύο κοινω-

νικές λειτουργούς και παρέχει δωρεάν

υπηρεσίες, έτσι ώστε ο πολίτης, με-

ταξύ άλλων, να ενημερώνεται και δι-

ευκολύνεται ως προς την ένταξή του

σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας,

τη λήψη προνοιακών επιδομάτων που

δικαιούται, καθώς και την ένταξή του

σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντί-

δας.
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. . . γ ια την υγειά μας

Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο άρθρο του ιατρού

Ξενοφώντος Τσούκαλη, Μ.D. πότε πρέπει να μας ανησυ-

χήσει ένας βήχας. Συνεχίζουμε σήμερα πιο αναλυτικά, μια

που αυτή την εποχή πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα.

Ο βήχας είναι ένα πολύ συχνό πρώιμο σύμπτωμα πολλών

νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος ή μπορεί να

αποτελεί εκδήλωση παθήσεων άλλων οργάνων. Δεν είναι

πάθηση, αλλά σύμπτωμα.

Όταν συνοδεύεται από απόχρεμψη (φλέματα), τότε οι πα-

θήσεις που τον προκαλούν περιορίζονται στην αεροφόρο

οδό και στους πνεύμονες.

Υπάρχουν δύο είδη βήχα, ανάλογα με την ύπαρξη εκκρί-

σεων ή μη. Έτσι, μπορεί να έχουμε:

1) Ξηρό ή μη παραγωγικό βήχα,

2) Υγρό και παραγωγικό.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο βήχας είναι σύμ-

πτωμα ενός απλού κρυολογήματος που συνοδεύεται με

μπούκωμα και δακρύρροια.

Πότε να ανησυχήσετε;
- Αν ο βήχας σας διαρκεί πάνω από 3 εβδομάδες και

ακόμα περισσότερο αν ξεπερνάει τις 8.

- Αν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στα χαρακτηρι-

στικά του βήχα, δηλαδή αν ξαφνικά έχετε φλέματα

ή βήχετε πιο συχνά.

- Αν ο βήχας συνοδεύεται, από αίμα πυρετό, δύ-

σπνοια, πόνο στο στήθος ή άλλα συμπτώματα.

- Αν έχετε κάποιο προϋπάρχον νόσημα, όπως καρδιο-

λογικό ή πνευμονολογικό, καθώς μπορεί να σχετίζε-

ται με το βήχα.

- Αν ανήκετε σε κάποια από τις ευπαθείς ομάδες (κα-

πνιστές, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένους, πνευμονοπα-

θείς) και έπειτα από 2-3 ημέρες δεν υπάρχει

βελτίωση. 

Ο βήχας, ειδικά ο χρόνιος, μπορεί να προκαλέσει αρ-

κετά προβλήματα όπως

― διαταραχές του ύπνου

― πόνος στην αναπνοή

― άγχος-στρες και αίσθημα ανησυχίας

― θλάσεις μυών και κατάγματα πλευρών

― πονοκέφαλο.

Ο τσιγαρόβηχας ΔΕΝ είναι κάτι 

το φυσιολογικό

Οφείλεται στον ερεθισμό των πνευμόνων από τον

καπνό με αποτέλεσμα να παράγονται φλέματα. Κατά

τη διάρκεια της νύχτας τα φλέματα αυτά μαζεύονται

και αποβάλλονται το πρωί μετά το ξύπνημα. Αυτό

όμως συνήθως αποτελεί μία ισχυρή ένδειξη ότι κάτι

πιο σοβαρό μπορεί να έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι η

χρόνια βρογχίτιδα η οποία μπορεί να εξελιχθεί στη

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.  Σε αυτήν την

περίπτωση η επίσκεψη σε πνευμονολόγο με στόχο τη

διακοπή του καπνίσματος και η διενέργεια σπιρομέ-

τρησης είναι επιτακτική.

Εδώ να αναφέρουμε πως κόβοντας το κάπνισμα, τις

πρώτες 2-3 εβδομάδες, ο βήχας μπορεί να χειροτε-

ρέψει επειδή ο οργανισμός ξεκινά να ανακτά τις δυ-

νάμεις του και λειτουργεί φυσιολογικά. Οπότε προ-

σπαθεί να αποβάλει όλα τα φλέματα και τις ακαθαρ-

σίες οι οποίες μαζεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Υπάρχει άμεση αντιμετώπιση;
● Αν ο βήχας σας οφείλεται σε ένα κοινό κρυολό-

γημα, περιοριστείτε στην κατανάλωση νερού, χυμών

και σε χλιαρά ροφήματα, για να διευκολύνετε την

αποβολή των βλεννών. Tα αποχρεμπτικά μπορεί να

μη βλάπτουν, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι

περιορισμένη. 

● Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε πλύσεις στη μύτη ή

να χρησιμοποιήσετε κάποιο ρινικό αποσυμφορητικό.

● Αποφύγετε κλειστούς χώρους και το συνωστισμό.

● O γιατρός, αν το κρίνει απαραίτητο, θα σας χορη-

γήσει αντιβηχικά, που όμως δρουν κατασταλτικά και

όχι θεραπευτικά. Καλύτερα όμως να τα αποφεύγετε,

ιδίως αν πρόκειται για απλό κρυολόγημα, επειδή ο

μηχανισμός του βήχα είναι σημαντικός για την άμυνα

του οργανισμού μας.

Υπάρχουν βέβαια και πιο απλές αιτίες που μπορεί να

προκαλέσουν βήχα, όπως το να στραβοκαταπιούμε ή

το να εισπνεύσουμε ουσίες που ερεθίζουν τους πνεύ-

μονες, όπως χλωρίνη, βενζίνη κ.ά.

Προσοχή
Μην αρχίζετε αντιβιοτικά χωρίς λόγο. Το συνηθέστερο

αίτιο έντονου βήχα είναι οι ιογενείς λοιμώξεις και τα αντι-

βιοτικά δεν σας προσφέρουν τίποτα.

Tα αντιβηχικά δεν θεραπεύουν την αιτία, απλά καλύπτουν

τα συμπτώματα. Έχουν ένδειξη αφότου όμως πρώτα διευ-

κρινιστεί η αιτία. 

Ειδικά η λήψη φαρμάκων που καταστέλλουν το βήχα μπο-

ρεί να παγιδεύσει τα φλέματα και τις ακαθαρσίες στους

πνεύμονες και οδηγήσει έτσι σε εμφάνιση άλλων λοιμώ-

ξεων. Γι’ αυτό απαγορεύονται σε παθήσεις όπως η βρογχί-

τιδα και το άσθμα.

Ξενοφών Τσούκαλης, Μ.D.

medlabnews.gr

Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει ένας βήχας

Πέρα από τα φάρμακα που χρησιμοποιεί κανείς για να ανακουφιστεί από το βήχα, υπάρ-

χει και ο ευκάλυπτος! 

Ο ευκάλυπτος είναι ένα δέντρο που πρέπει να το προστατεύουμε γιατί έχει πολλές και

θαυμαστές ιδιότητες, όχι μόνο για το περιβάλλον (όπου φύεται απωθεί κουνούπια και

μύγες), αλλά και για την υγεία μας. Το τσάι ευκαλύπτου (3 κουταλάκια του γλυκού φύλλα

ευκαλύπτου σε 1/4 του λίτρου νερό) μειώνει το σχηματισμό της βλέννας στους βρόγχους

και ρευστοποιεί τις εκκρίσεις. Βοηθά επίσης στην καταπολέμηση του βήχα και των εμπύ-

ρετων καταστάσεων, χάρις στις καταπραϋντικές και διεγερτικές ιδιότητες του. 

Το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου είναι αντιβιοτικό, αντισηπτικό των αναπνευστικών

οδών, βαλσαµικό και δίνει την αίσθηση της δροσιάς. Στις βρογχίτιδες (οξείες και χρόνιες) και στις προσβολές

άσθµατος το ευκαλυπτέλαιο σταµατά την υπερβολική έκκριση των βρόγχων. Για κρυολόγημα  κάνουμε εντριβές

στο στήθος με αιθέριο έλαιο ευκάλυπτου. Σε 5 ml αμυγδαλέλαιο βάζουμε 3 σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκάλυπτου

και κάνουμε εντριβή.

Το λάδι ευκαλύπτου θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, δεδομένου ότι σε πόσιμη μορφή μπορεί να οδη-

γήσει σε σοβαρά προβλήματα, γι’ αυτό πριν τη χρήση του ρωτήστε κάποιον ειδικό.

Και το ίδιο αποτελεσματική είναι η συνταγή της γιαγιάς μας, που έβραζε ευκάλυπτο και βάζαμε το κεφάλι μας

πάνω από την κατσαρόλα, στο άχνισμα.

4ι θεραπευτικές ιδιότητες του ευκάλυπτου
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Αγώνας ποδοσφαίρου με ένστολους

Ε
τοιμάζονται και φέτος χιλιάδες δρομείς,

αθλητές αλλά και απλοί πολίτες να συμμετά-

σχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο που ξεκι-

νάει από τον τύμβο του Μαραθώνα και καταλήγει

στο καλλιμάρμαρο στην Αθήνα. 

Η εκκίνηση γίνεται την Κυριακή 11 Νοεμβρίου. 

Το Σάββατο 10/11 γίνεται η τελετή έναρξης και

Αφή Φλόγας στον Τύμβο, ώρα 12.30-14.00

42 χιλιόμετρα διαδρομής με πολλές εικόνες από τη

φύση αλλά και από τους πολίτες που στέκονται

ένθεν και ένθεν της Λεωφόρου Μαραθώνος για να

χειροκροτήσουν τους δρομείς.

Kαι το αποκορύφωμα, η είσοδος των δρομέων στο

Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου χειροκροτούνται από χι-

λιάδες θεατές...

Ο Μαραθώνιος πέρα από την κλασσική διαδρομή

των 42 χιλιομέτρων, έχει και μικρότερες διαδρομές

γι’ αυτούς που θα ήθε-

λαν να χαρούν την

γιορτή της ημέρας.
Λεπτομέρειες:  www.athensauthen-

ticmarathon.gr

Ο ΓΣ Γλυφάδας - Στί-

βος, βρίσκεται σε θέση

εκκίνησης με εκατό και

πλέον αθλητές που θα

εκπροσωπήσουν τη Γλυ-

φάδα στον ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ.

Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό στις αθλήτριες

και αθλητές του συλλόγου, που θα συμμετάσχουν

στα 1200μ των Special Olympics, στα 5 και 10 χλμ,

στα 1200μ Δημοτικών Σχολείων και στον Αυθεν-

τικό Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195μ. 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018,

στο Δημοτικό Στάδιο Ραφήνας,  αγώνας ποδοσφαί-

ρου μεταξύ της Εθνικής ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων

και Σωμάτων Ασφαλείας και της μικτής ομάδας Επι-

λέκτων Ανατολικής Αττικής, για την οικονομική ενί-

σχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην

Αττική, με διοργανωτές το ΥΠΕΘΑ, την Περιφέρεια

Αττικής, τον Δήμο Ραφήνας και την ΕΠΣ Ανατολικής

Αττικής. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πανα-

γιώτης Ρήγας, απευθύνοντας χαιρετισμό συνεχάρη

τους συντελεστές της διοργάνωσης και επεσήμανε

τη συνδρομή που είχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην

αντιμετώπιση της κατάστασης και την ανακούφιση

των πληγέντων.

Αναμνηστική φωτογραφία όλων των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.

ΠΟΛΟ

Στη Βουλιαγμένη το ντέρμπι

Τις υψηλές φετινές βλέψεις της στην Α1 γυναικών επιβε-

βαίωσε με τον καλύτερο τρόπο η Βουλιαγμένη με τη με-

γάλης σημασίας νίκη της επί του Ολυμπιακού (7.11)  στον

Λαιμό με 7-5 για τη 2η αγωνιστική του Α' ομίλου της κατη-

γορίας. Οι γηπεδούχες ήταν καλύτερες σε όλη τη διάρκεια

του αγώνα, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ από το πρώτο,

κιόλας, οκτάλεπτο (3-1), ενώ αύξησε τη διαφορά στο ημί-

χρονο (5-1). Πιο αμφίρροπο ήταν το 3ο οκτάλεπτο όταν ο

Ολυμπιακός μείωσε (6-3), όμως ο ΝΟΒ με πρωταγωνίστρια

την Ξενάκη κράτησε τη διαφορά και τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-0, 1-2, 1-2

Οι σκόρερ:

Βουλιαγμένη: Διαμαντοπούλου 1, Ξενάκη 3, Πάτρα 1, Ελ-

ληνιάδη 2.

Ολυμπιακός: Εγκενς 1, Αβραμίδου 1, Ασημάκη 1, Γκόφερς

1, Τσουκαλά 1.

Α1 ανδρών: Στα ψηλά ο Υδραϊκός
Ο Υδραϊκός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι για τα ψηλά της

βαθμολογίας, αφού επικράτησε των μέχρι πρότινος αήττη-

των Χανίων με 15-9 για την 4η αγωνιστική της Α1 ανδρών.

Ετσι η ομάδα της Υδρας αναρριχήθηκε στη 2η θέση της

βαθμολογίας έχοντας 10 βαθμούς.  

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος δίνει ζωή
στη Μαραθώνια διαδρομή
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...στο κύλισμα της μπάλας

VOLLEY LEAGUE

Ξεκίνημα στη σκιά μεγάλων προβλημάτων

Μπορεί το φετινό πρωτάθλημα της Volley League να είχε το

χαρακτήρα του μεταβατικού πριν από την αναδιάρθρωση που

είχαν εξαγγείλει οι διοργανωτές από τη σεζόν 2019/20,

ωστόσο το πρόσφατο ποδαρικό στην έναρξη της αγωνιστικής

σεζόν κάθε άλλο παρά... γούρικο μπορεί να χαρακτηριστεί.

Τα όσα συμβαίνουν εξωαγωνιστικά είναι τελικά αυτά που μο-

νοπώλησαν το ενδιαφέρον στο ξεκίνημα της αγωνιστικής

σεζόν. Αποχωρήσεις ομάδων, μπάχαλο και διαφωνίες για τα

διαδικαστικά, αρκετά προβλήματα στα περισσότερα σωμα-

τεία, με κύριο το οικονομικό, αλλά και η επικίνδυνη ένταση

του φανατισμού με αφορμή την κόντρα των «αιωνίων» σκια-

γράφησαν το σκηνικό των τελευταίων ημερών.

Σε θολό τοπίο με το «καλημέρα»
Tον περασμένο Ιούλη η κλήρωση της ΕΣΑΠ για το νέο πρω-

τάθλημα περιλάμβανε 12 ομάδες, ωστόσο αυτό άρχισε με

μείον 2, αφού στα μέσα Αυγούστου ο Εθνικός Πειραιώς ανα-

κοίνωσε την αδυναμία του να συμμετάσχει λόγω οικονομικών

προβλημάτων, ενώ στο... παρά ένα της έναρξης κάτι τέτοιο

και με την ίδια αιτία έπραξε και ο Ηρακλής Χαλκίδας. Αυτό

που ακολούθησε ήταν ένα μπάχαλο, που οδήγησε στην ανα-

βολή της έναρξης κατά μια βδομάδα (άρχισε τελικά στις

21/10) και την πρεμιέρα να γίνεται από τη 2η αγωνιστική. Σε

αυτό συνετέλεσαν και οι διαφωνίες που προέκυψαν στη

Λίγκα.  Τελικά, αποφασίστηκε να διεξαχθεί πρωτάθλημα 22

αγωνιστικών βάσει της κλήρωσης που είχε πραγματοποιηθεί

και δύο ομάδες να έχουν ρεπό κάθε αγωνιστική. Την ίδια

στιγμή, ακόμη πιο... θολό ήταν το τοπίο που αφορούσε τη γε-

νικότερη κατάσταση των σωματείων (τουλάχιστον των πε-

ρισσότερων) λίγο πριν μπουν στη δράση. Συνέπεια αυτής

ήταν αρκετά σωματεία ακόμα και με την έναρξη του αγωνι-

στικού μέρους να μην έχουν πάρει καν την τυπική αδειοδό-

τηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού,

εξαιτίας παραλείψεων ή καθυστέρησης στην κατάθεση των

φακέλων τους.

Το οικονομικό... πελάγωμα και η «βάρκα» της ΕΡΤ

Το οικονομικό μέρος ήταν για μια ακόμη χρονιά αυτό που

απασχόλησε περισσότερο Λίγκα και σωματεία της Volley

League, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τη μεγάλη μείωση (στο μισό)

του ποσού της μέχρι τώρα κεντρικής χορηγίας από τον

ΟΠΑΠ. Η... κάποια λύση δόθηκε και σ’ αυτήν την περίπτωση

από τον κρατικό κορβανά και την ΕΡΤ, η οποία διπλασίασε

το ποσό για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της πρώτης κατηγο-

ρίας καλύπτοντας με κάποιο τρόπο τη... χασούρα.  

Με οξυμένη την κόντρα για τα πρωτεία

Την ίδια ώρα, το κυνήγι των όποιων κερδών επιφέρει και την

όξυνση της μάχης για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο μεταξύ

των ισχυρών βασικών πρωταγωνιστών. Στα δύο βασικά φα-

βορί, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ήρθαν να προστεθούν η επι-

στροφή στην κατηγορία της ΑΕΚ και οι ενισχυμένες (σε

σχέση με την τελευταία διετία) φετινές φιλοδοξίες του Πα-

ναθηναϊκού.

Με το «καλημέρα» οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή το ντέρμπι

για τη 2η αγωνιστική μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

στην Κυψέλη και τη νίκη του δεύτερου (3-2 σετ). Ακολούθη-

σαν τα έντονα παράπονα των γηπεδούχων «πράσινων» για

ένα σοβαρό διαιτητικό λάθος στο τάι-μπρέικ και ο χαρτοπό-

λεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δυο ομάδων. Στο προσκή-

νιο επανήλθε η χρήση του Video Challenge (αντίστοιχο του

ποδοσφαιρικού VAR) τουλάχιστον στα τηλεοπτικά παιχνίδια

ή τα ντέρμπι, κάτι που σκοντάφτει στις δυσκολίες που αφο-

ρούν το κόστος εφαρμογής. Από την άλλη, παραδείγματα

του παρελθόντος και μάλιστα με τραγικές συνέπειες (π.χ. δο-

λοφονία οπαδού στα επεισόδια της Παιανίας) δείχνουν την

επικινδυνότητα των όσων συμβαίνουν μεταξύ των ισχυρών

και στο χώρο του βόλεϊ.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Με Χάντερ στην κορυφή

Παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα εξαιτίας της αδυναμίας της

να «κλειδώσει» τη νίκη, η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε και νίκησε 78-

71 την ισπανική Φουενλαμπράδα, στον χτεσινό αγώνα στο

ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου του FIBA Cham-

pions League. Ετσι οι «κιτρινόμαυροι» επανήλθαν στις επιτυ-

χίες μετά την ήττα - αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ για το

Κύπελλο και πήραν σημαντική ψυχολογική ένεση. Παράλ-

ληλα, έφτασαν τον απολογισμό τους σε 4 νίκες - 1 ήττα, κάτι

που τους φέρνει στην 1η θέση του ομίλου, μαζί με τη Χάποελ

Ιερουσαλήμ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

Κερδισμένος ο Ολυμπιακός

Οι ισοπαλίες στα δύο ντέρμπι, σε Περιστέρι και ΟΑΚΑ, και το

σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού στο «Κλεάνθης Βικελί-

δης», που αλλάζει τις ισορροπίες στην κορυφή, ήταν τα απο-

τελέσματα που ξεχώρισαν στην 9η αγωνιστική της Super

League.

Σπουδαία νίκη, χάρη στην οποία μείωσε τη διαφορά του από

την κορυφή, πήρε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη επί του

Αρη, με 1-0 και σκόρερ τον Χασάν (67'), σε έναν αγώνα με

σκληρά μαρκαρίσματα και νεύρα εκατέρωθεν. Η νέα ήττα -

4η συνεχόμενη - κόστισε στον Πάκο Ερέρα τη θέση του στην

τεχνική ηγεσία του Αρη.

CHAMPIONS LEAGUE

Δεν έφτανε στην ΑΕΚ η βελτίωση

Η βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφα-

νίσεις της στον 5ο όμιλο είναι αυτή που έμεινε τελικά στην

ΑΕΚ από το ταξίδι της στο Μόναχο και την ήττα από την

Μπάγερν με 2-0, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Η

«Ενωση» παραμένει στην τελευταία θέση του ομίλου,

χωρίς βαθμό, διατηρεί όμως μαθηματικές ελπίδες για την

κατάληψη της 3ης θέσης, που οδηγεί στο Europa League.

Ολα θα κριθούν στους αγώνες που ακολουθούν, με αντιπά-

λους τον Αγιαξ εντός και την Μπενφίκα εκτός έδρας. Ιδίως

η 5η αγωνιστική είναι κομβική, καθώς με νίκη επί των Ολ-

λανδών στο ΟΑΚΑ και ήττα της Μπενφίκα (φαβορί για την

3η θέση αυτή τη στιγμή) από την Μπάγερν στο Μόναχο, η

ΑΕΚ θα έχει την τελευταία αγωνιστική την ευκαιρία να τα

δώσει «όλα για όλα» στη Λισαβόνα.

Στον αγώνα με την Μπάγερν, η ΑΕΚ στάθηκε καλά στο

πρώτο μέρος, δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα, αλλά βρέθηκε πίσω

στο σκορ στο 31' εξαιτίας «τραβηγμένου» πέναλτι που υπο-

δείχθηκε σε ανατροπή του Λεβαντόφσκι από τον Τσόσιτς

και το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Πολωνός επιθετικός της

Μπάγερν. Στην επανάληψη η απόδοση της «Ενωσης»

έπεσε αισθητά, ενώ οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στη μεσαία

γραμμή και άσκησαν πιο έντονη πίεση. 

Το σκορ κράτησε σε αξιοπρεπή επίπεδα για την ελληνική

ομάδα ο τερματοφύλακάς της, Μπάρκας, πραγματοποιών-

τας σπουδαίες επεμβάσεις.

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Μπενφίκα και Αγιαξ αναδείχ-

θηκαν ισόπαλοι 1-1. Το αποτέλεσμα ευνοεί την ολλανδική

ομάδα, η οποία διατήρησε το βαθμολογικό πλεονέκτημα για

την κατάληψη μίας από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο.

Η βαθμολογία: Μπάγερν 10, Αγιαξ 8, Μπενφίκα 4, ΑΕΚ 0.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σκάκι

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ

Εδώ και τρία χρόνια, τα παγκόσμια πρωταθλήματα νέων

έχουν σταματήσει να διεξάγονται ταυτόχρονα, καθώς ο

αριθμός των συμμετοχών έχει αυξηθεί πολύ σε σχέση με

το παρελθόν. Τα πρωταθλήματα των κατηγοριών από 8

έως 12 ετών αρχίζουν την Κυριακή στην Ισπανία, ενώ οι

μεγαλύτερες κατηγορίες (14, 16 και 18) τελείωσαν πριν

λίγες μέρες στη Χαλκιδική.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν παίκτες από

6 διαφορετικές χώρες: Β. Γκαζίκ (Σλοβακία - Α18), Σ.

Σαργκσιάν (Αρμενία - Α16), Π.-Αντ. Γκίνες (Ισπανία - Α14),

Π. Σουβάλοβα (Ρωσία - Κ18), Αν. Μούετς (Γερμανία - Κ16)

και Κ. Νινγκ (Κίνα - Κ14). Η ελληνική αποστολή, αποτε-

λούμενη από 39 άτομα, αναχώρησε από τη Χαλκιδική γε-

μάτη εμπειρίες, αλλά και αγωνιστικές επιτυχίες, όπως για

παράδειγμα η 5η θέση που κατέλαβε ο Ν. Σπυρόπουλος

στην κατηγορία Α14 και η νόρμα διεθνούς μετρ, που

πραγματοποίησε ο Χρ. Αλεξιάδης.

Μετά από επιχείρηση της Οικονομι-

κής Αστυνομίας σε Αττική, Κρήτη και

Ηπειρο, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγ-

κληματική οργάνωση τα μέλη της

οποίας δραστηριοποιούνταν συστη-

ματικά στην παρασκευή, διακίνηση

και διάθεση αναβολικών ουσιών, στην

Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Συνελήφθησαν έντεκα Ελληνες, μέλη

της οργάνωσης, δέκα άνδρες και μία

γυναίκα, μεταξύ των οποίων φέρεται

να είναι και ο αρχηγός της οργάνω-

σης. Σε έρευνες που πραγματοποι-

ήθηκαν στις οικίες και σε λοιπούς

χώρους που χρησιμοποιούσαν τα

μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν χιλιάδες αναβολικά σε

διάφορες μορφές (χάπια, φιαλίδια,

αμπούλες, σύριγγες), μεγάλος αριθ-

μός ναρκωτικών και ηρεμιστικών χα-

πιών, ποσότητα κάνναβης, 155.499

ευρώ, πλήθος εγγράφων - ιδιόχειρων

σημειώσεων, όπλα, τηλέφωνα κ.λπ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα-

φία κακουργηματικού χαρακτήρα για

τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της

συγκρότησης, ένταξης και διεύθυν-

σης εγκληματικής οργάνωσης, της

νοθείας τροφίμων, της έκθεσης,

καθώς και για παραβάσεις των νομο-

θεσιών για τον ερασιτεχνικό και

επαγγελματικό αθλητισμό, τις εξαρ-

τησιογόνες ουσίες, τη νομιμοποίηση

εσόδων από εγκληματικές δραστη-

ριότητες, τα όπλα και τον Εθνικό Τε-

λωνειακό Κώδικα.

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος
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