
22ο €

ΜΑΡΙΑ ΧΟΒΡΗ - ΣΙΝΑ
Είμαστε δίπλα σας

Δημήτρης Κιούκης
Εμφάνιση πρώτη, για Περιφέρεια 

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

3 Ενδιαφέρει τους υποψηφίους γενικώς

3 τους φερέλπιδες Δημάρχους

3 περιφερειακούς και ...περιθωριακούς· 

3 αυτούς που θα ‘πρεπε να προσέχουν 

oι ψηφοφόροι τους.

Τύπος ημερήσιος, απογευματινός, εβδομαδιαίος,

όπως επί 22 χρόνια η ΕΒΔΟΜΗ,

τακτικώς – ανελλιπώς, ανεξάρ-

τητη και αδιάφθορη... Τύπος μηνι-

αίος, ευκαιριακός... έ, όλα αυτά

είναι γνωστά κι αναφέρονται

συχνά, αλλά και έντυπα τακτικό-

τατα(!) εκδιδόμενα κάθε ...τέσ-

σερα χρόνια ανελλιπώς και

προεκλογικώς!...

Δεν θ’ ασχοληθώ με τους ευκαι-

ριακούς εκδότες και δημοσιογράφους! Εξάλλου,

εκδότες είναι αφού εκδίδουν και δημοσιο-γρά-

φοι, αφού γράφουν δημοσίως... ό,τι γράφουν, και

επιχειρηματίες ικανοί, ξύπνιοι και ...συνεπείς

είναι προς τις γνήσιες επιχειρηματικές επιδιώ-

ξεις, του κέρδους, της σύλληψης της ευκαιρίας

– καθόλου δύσκολο εξάλλου, αφού είναι γνωστό

ότι οι τοπικές ιδιαίτερα εκλογές, έρχονται κάθε

τέσσερα χρόνια συνήθως. Αυτό είναι· το άρ-

παγμα  της  ευκαιρίας! Όχι ιδεολογίες, τοπικά,
Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΥΠΟΣ

Προεκλογικός
Εκδιδόμενος τακτικώς ανά ...4ετία!

Τιμητική διάκριση 

ΕΒΔΟΜΗΣ, 2017

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σελίδα 15

Βετεράνοι του Άρη Βούλας

Σελίδα 22 Σελίδα 3

“Η επιβεβαίωση του ταξιδιού \ Κατοικώντας την Υδρούσα” 

“Αίνιγμα” η επιλογή Eπισκόπου
στη Μητρόπολη Γλυφάδας 

Ελληνικού και 3Β

Σελίδα 12-13

Σελίδα 6
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ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

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

κοινωνικά και λαϊκά συμφέροντα και άλλα ...κουρα-

φέξαλα! Αυτά είναι για τους ...αιθεροβάμονες!

Ποιος εκσυγχρονισμένος ιδιώτης ή και δημόσιος

λειτουργός ακόμη τα κοιτάει αυτά;

Δεν θα μας απασχολήσουν στο παρόν αυτοί οι κύ-

ριοι που «κάνουν τη δουλειά τους», στην κυριολε-

ξία. Θα μας απασχολήσουν οι άλλοι. Αυτοί που

διεκδικούν.

Που διεκδικούν τ’ αξιώματα κι εκλιπαρούν ή και

αξιώνουν συχνά την προτίμηση των ψηφοφόρων! 

Και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτοί οι συμπολίτες

μας γιατί πρέπει να είναι άνθρωποι έντιμοι, ικανοί

(όχι καταφερτζήδες), οξυδερκείς και άλλες ξεχω-

ριστές ιδιότητες που δεν ενδιαφέρουν το παρόν

σημείωμα, που αφορά την προβολή τους, ιδιαίτερα

μέσω των εντύπων.

Ο οξυδερκής λοιπόν υποψήφιος επιλέγει έντυπα

με κύρος και συνέπεια, αντάξια και του δικού τους

χαρακτήρα· της δικής τους προσωπικότητας! 

Δεν επιλέγει να γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά

του, να προβάλει την αξία του, να διαμηνύσει τις

επιδιώξεις και τις υποσχέσεις του, μέσω ενός πο-

λυσυλλεκτικού συνήθως ή και αποκλειστικού δια-

φημιστικού εντύπου, που έχει την ονομασία

«εφημερίδα», ενώ είναι ένα διαφημιστικό φερέ-

φωνο, φτιασιδωμένο σε «εφημερίδα». 

Η ειδησεογραφία και η αρθρογραφία του ανταπο-

κρίνεται στις επιταγές και τις επιθυμίες των χρημα-

τοδοτών του. Είναι κατευθυνόμενος Τύπος, όχι

μόνον με face news (ψευδείς, παραποιημένες και

παραπλανητικές ειδήσεις), αλλά, το επιβλαβέ-

στερο, με paid news, (πληρωμένες ειδήσεις), κατά

την ορολογία.

Χειρότερο του χειροτέρου είναι όταν δεν πληρώνει

ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος, όταν μάλιστα αυτός

κατέχει ήδη κάποιο αξίωμα, αλλά οι διαπλεκόμενοι

επιχειρηματίες, όχι βέβαια από θαυμασμό, αλλά

προφανώς από υποχρέωση και συμφέρον. Παλαιό

το φαινόμενο, «υποκρυπτόμενο» υπό τον διαφανή

μανδύα της επιχειρηματικής διαφήμισης, συνήθως!

Δεν είναι τόσο αφελής ο πολίτης ψηφοφόρος,

ώστε να μην αντιλαμβάνεται τί κρύβεται πίσω από

τα διαφανή πέπλα της ...Σαλώμης και να μην εξάγει

εύκολα τα εύλογα συμπεράσματά του. Εκτός

...εκτός και δεν ξεφυλλίσει καν τα εν λόγω έντυπα

και τα στείλει κατευθείαν στην ανακύκλωση.

Τί καταδεικνύει λοιπόν μια τέτοια απερίσκεπτη πο-

λιτική επιλογής προβολής τους;

Γιατί δεν επιλέγουν μια εφημερίδα κύρους, που επί

χρόνια ενημερώνει τους δημότες με αναγνωρι-

σμένη από τους αναγνώστες και τοπικούς άρχον-

τες αντικειμενικότητα, συνέπεια και μαχητικότητα*,

χωρίς εξαρτήσεις και επιλέγουν τα εν λόγω λαθρό-

βια ευκαιριακά έντυπα;

― Από στενόκαρδη και στενόμυαλη κακότητα κα-

κομαθημένου παιδιού;

― Από εκδικητική διάθεση, γιατί δεν διαβάζουν

αυτά που αρέσουν στ’ αυτιά τους;

― Γιατί τα θέλουν “όλα δικά τοους”; Γιατί δεν μπο-

ρεί να τους λείπει η ικανότητα κρίσης.

― Γιατί διακατέχονται μήπως από το «θεϊκό» σύν-

δρομο μοναδικότητας;

"Ὁ μή ὤν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι»
Ε, αυτό το τελευταίο παραπάει. Το γνωστό, «Οὐ
δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ....» (Ματ-

θαίος), μπορεί να το λέει μόνον ο Θεός. Ουδείς

θνητός. Εξάλλου, εκείνη που πρωτίστως κρίνεται

είναι η εξουσία, εκτός και... λιβανίζεται, επ’ ανταλ-

λάγματι βεβαίως, ...ευλογίας!

Πήραν στραβά, ως φαίνεται, τα διδάγματα του Μα-

κιαβέλλι, προς τον «Ηγεμόνα» ή δεν τον έχουν δια-

βάσει καν, οπότε τί σόι «ηγεμόνες» επιδιώκουν να

γίνουν!

Ο «κακός» Μακιαβέλλι λοιπόν, συμβουλεύει τον

«Ηγεμόνα» και του λέει να βάλει καλά στο μυαλό

του πως «τους ανθρώπους πρέπει να τους κερδί-
ζεις με το μέρος σου...»1 όχι εξαπατώντας τους, ή

εκβιάζοντάς τους, ή με ευφυολογήματα.

Οι υποψήφιοι λοιπόν κρίνονται και από τις πράξεις

τους, για το ήθος τους και για τις γνώσεις τους και

την κρίση τους και για την εξυπνάδα τους, που απο-

καλύπτονται και μέσω της προεκλογικής τους εκ-

στρατείας.

Για να μην εκτεθούμε με τους ενεργούς δημάρ-

χους, χάριν αντικειμενικότητας, ν’ αναφέρουμε ένα

λαμπρό παράδειγμα οξυδέρκειας και εξυπνάδας:

τον πρώην και πρώτο δήμαρχο 3Β Γρηγόρη Κασι-

δόκωστα! Δεν τον «πηγαίναμε» και δεν μας «πή-

γαινε», για διάφορους λόγους, άσχετους με το

παρόν θέμα. Μέχρι και «οδηγίες» είχε δώσει στους

υποψηφίους του, να αγνοήσουν την ΕΒΔΟΜΗ στην

προεκλογική του εκστρατεία. Όταν όμως πραγμα-

τοποίησε προεκλογικά, το 2010, μια κρυφή δημο-

σκόπηση, έσπευσε ο ίδιος να προβληθεί μέσω της

ΕΒΔΟΜΗΣ. Γιατί;

Διότι τ’ αποτελέσματα ήταν καταλυτικά!

Το 46% των κατοίκων, ενημερώνεται από τον το-

πικό Τύπο. Απ’ αυτούς το 57% ενημερωνόταν από

την ΕΒΔΟΜΗ. Ξέρετε πού ήταν η δεύτερη εφημε-

ρίδα; (δεν λέμε όνομα για να μην τη δυσφημί-

σουμε), στο 14,8%. 

– 1η εφημερίδα η Εβδόμη, 57%

– 2η εφημερίδα          » 15%

– 4η εφημερίδα          » 11%

– 2η εφημερίδα          » 0,5%

Υπάρχει και νεότερη δημοσκόπηση του 2014, με

καλύτερα για μας αποτελέσματα, αλλά δεν μας

έχει δοθεί άδεια δημοσίευσης.

――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο «ηγεμόνας σχολιασμένος από το Μεγάλο Να-

πολέοντα», εκδόσεις «Σκαραβαίος», κεφ. 3, σελ. 83.

2. «Εβδόμη», φ. 667/22.1.2011, σελ. 24

* Κοιτα video “10 χρόνια ΕΒΔΟΜΗ” στο αρχείο της ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com.

ΤΥΠΟΣ προεκλογικός

Υποψήφιος δήμαρχος στα 3Β ο Δη-
μήτρης Δαβάκης Σελ. 7

“Νόμιμες” οι σιδηροκατασκευές στο
“Βο” Σελ. 7

Η γυναίκα στο πρόσωπο της Ιοκάστης
γιάννης κορναράκις του μάνθου Σελ. 8

Σάτιρα και Αριστοφάνης
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το “τίμημα του Δημοσίου” Σελ. 11

Οιδιπόδεια Τετραλογία
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Xόρεψαν οι Ηπειρώτες του “Ρόβα” Σελ. 15

Ξεκίνησε ο ηλεκτροφωτισμός στο Δήμο
Σαρωνικού με Led Σελ. 16

Δομη Φιλοξενίας Προσφύγω στο Γέρακα του

Δήμου Παλλήνης Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

H τεχνοκρατική Ελλάδα:
2009-2019

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδα 7
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H έκπληξη της βραδιάς, η Μαρία Χόβρη - Σίνα
Η πρώτη, ανοιχτή, συγκέντρωση της υπο-

ψήφιας δημάρχου στα 3Β, Μαρίας Χόβρη

- Σίνα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6

Μαρτίου στην αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα.

Ο κόσμος που γέμισε την αίθουσα έδειξε

την αγάπη του για τη Μαρία, τη δική τους

Μαρία, τη γνώριμη, τη φιλική, την εθελόν-

τρια, με το ένθερμο χειροκρότημά του.

Το άνοιγμα της εκδήλωση πραγματοποί-

ησε η Ντέπη Στένουα με σημαντική ανα-

φορά στην ημέρα της Γυναίκας και με

στατιστικά για το οργανωτικό μυαλό της

γυναίκας, αλλά και τη θέληση και την πει-

θαρχία.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Μαρία

Χόβρη - Σίνα, ευχαριστώντας θερμά το

ακροατήριο για τη συμμετοχή του, για

την υποστήριξή του προς το πρόσωπό

της, τονίζοντας ότι το 2014 «με βγάλατε
πρώτη σύμβουλο σε όλο το Δήμο 3Β.
Πρώτη από όλους τους συνδυασμούς».
«Είμαι δίπλα σας και θα είμαι δίπλα
σας», τόνισε κάτι που το γράφει και το

σήμα που επέλεξε για το συνδυασμό της:

«Δίπλα σας».

Με  ξάφνιασε η Μαρία, είναι αλήθεια από

την ευχέρεια του λόγου, την από μνήμης

ομιλία, χωρίς χαρτιά, αυθόρμητη, με ανα-

φορές στα θετικά που έχουν γίνει στην

πόλη και που έγιναν στο παρελθόν.

Μίλησε για τον εαυτό της, ότι γεννήθηκε

στον Καναδά από Έλληνες γονείς, μεγά-

λωσε, σπούδασε, παντρεύτηκε στον Κα-

ναδά και επέστρεψε στην Ελλάδα. Εχει

τρία παιδιά.

Αναφέρθηκε στον πρώτο δήμαρχο που

συνεργάστηκε στη Βουλιαγμένη, τον Γρ.

Κασιδόκωστα, για την κοινωνική υπηρε-

σία που πρόσφερε τότε η Βουλιαγμένη

και πολλά άλλα.

Μίλησε για την ανασφάλεια που διακατέ-

χει σήμερα τον κάτοικο του Δήμου 3Β,

όταν μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν γίνει

δύο επιθέσεις μέσα στο λεωφορείο της

Βάρκιζας, σε επιβάτη!

«Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Τι
θα κάνουμε εμείς. Πρέπει το εμείς να βά-
ζουμε μπροστά και όχι το εγώ», τόνισε

και ανέφερε ότι έχει 61 άτομα που την

πλαισιώνουν ως υποψήφιοι εκ των

οποίων το 70% είναι γυναίκες!

«Εχουμε κάνει ομάδες και θα είμαστε
εθελοντές.  Ο Δήμος ανήκει σε όλους
τους δημότες. Δεν μ’ αρέσει να μην
έχουμε στην καθημερινότητά μας αυτά
που μας αξίζουν. Να μην έχουμε την κα-
θαριότητα που πρέπει», επεσήμανε και

συνέχισε: «Είναι  χρόνια τα προβλήματα
στη Βάρη. Το εργοστάσιο απορριμμάτων

δεν το θέλουμε στην περιοχή μας. Χρει-
άζεται μελέτη σε περιφερειακό επίπεδο
για το θέμα και ιδιαίτερη προσοχή. Δεν
μπορεί να αποφασίζει ένας δήμος ερήμην
των δημοτών του.  Χρειαζόμαστε περισ-
σότερο πράσινο και όχι περισσότερο τσι-
μέντο» κατέληξε.

Mετά την ομιλία της, η Μαρία Χόβρη-Σίνα

έδωσε το λόγο σε έναν νέο φέρελπι,

υποψήφιο, τον Νισάν Σταμπουλιάν, που

είχε έναν καθάριο λόγο, ζωηρό.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με

τη Μίλλη Στύλογλου και  τη Ζανέτ Κα-

πούγια, που γοήτευσαν με τις ερμηνείες

τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν δημοτικοί

σύμβουλοι, υποψήφιοι δημοτικοί και πε-

ριφερειακοί σύμβουλοι καθώς και εκπρό-

σωποι συλλόγων.
Αννα Μπουζιάνη

Είμαστε δίπλα σας - Θέλουμε να σας έχουμε δίπλα μας 

17 Μ
Α
ΡΤ

ΙΟ
Υ

11.30 Π.Μ.

ΛΑΓΟΝΗΣΙ  
(ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΝΘΕΛΕΙΑ)

Σε προσκαλώ

την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στις 11.30 π.μ.,

στο Λαγονήσι (Πολυχώρος Ανθέλεια, 39ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου)

στην παρουσίαση της δημοτικής μας παράταξης “Σαρωνικός αύριο”.

Η παρουσία σου θα μας τιμήσει.

Δήμαρχος Σαρωνικού

Επικεφαλής παράταξης “Σαρωνικός αύριο”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                   

17 Μ
Α
ΡΤ

ΙΟ
Υ

11.30 Π.Μ.

ΛΑΓΟΝΗΣΙ  
(ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΝΘΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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“Το ξέρουν όλοι”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει έως και την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019, το

ψυχολογικό δράμα «ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ», 
Ώρες προβολών: 6.30 μ.μ. και 9 μ.μ.  (Διάρκεια:133

λεπτά)
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ασγκάρ Φαραντί (Ένας Χωρι-

σμός, Ο Εμποράκος) σκηνοθετεί την Πενέλοπε Κρουζ και

το Χαβιέ Μπαρδέμ σε αυτό το πολυδιάστατο ψυχολογικό

δράμα.

Η Λόρα ταξιδεύει με την κόρη και το γιο της στο χωριό

που μεγάλωσε για το γάμο της αδερφής της. Οι εντάσεις

όμως   και τα συναισθήματα που τρέφει για τον παλιό της

φίλο Πάκο περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατά-

σταση. Η γιορτή συνεχίζεται όταν το ρεύμα πέφτει ξαφ-

νικά και η κόρη της Λόρα εξαφανίζεται.

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

“Το νερό μέσα από την τέχνη”

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας

Νερού (22 Μαρτίου), η εικαστική ομάδα του Καλλι-

τεχνοράματος διοργανώνει  Εικαστική Έκθεση με

θέμα το ΝΕΡΟ  με την συμμετοχή 8 καλλιτεχνών

από 13 Μαρτίου μέχρι και 21 Μαρτίου, στο ΠΑΛΗΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Την Κυριακή 17 Μαρτίου, στις 11.00,  θα πραγματο-

ποιηθεί  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για το "ΝΕΡΟ μέσα

από την ΤΕΧΝΗ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ".

Ομιλητές η ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΗ (εικαστικός - επιμε-

λήτρια Έκθεσης), ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ (πρό-

εδρος της UNESCO) και η ΡΕΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

(πρόεδρος των ΑΘΗΝΑΙΔΩΝ - τ. Διευθύντρια στο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

Θα ακολουθήσει coctail  υπό τους ήχους σε  πιάνο

της ΤΖΕΦΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ!!

Είσοδος Ελεύθερη .

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : KAΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Η

εκδήλωση τελεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ Του ΔΉΜΟΥ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑΣ και της UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ

Αποκριές στην Αθήνα

Σάββατο 9 Μαρτίου 
13:00 Πλατεία Κολωνακίου 

Συναυλία του μουσικού σχήματος Χάρισμα αφιερωμένη
στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Με την υποστήριξη του

Ngradio 

13:00 Μετρό Ακρόπολη

Παρέλαση καρναβαλιστών με πολύ μουσική, τραγούδι και
γαϊτανάκι από τις Μορφές Έκφρασης 

Διαδρομή: Μετρό Ακρόπολη, Σέλλεϋ, Βύρωνος, πλατεία

Aγίας Αικατερίνης, πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας, Κυδα-

θηναίων, Ανδριανουπόλεως, Τριπόδων, Φλέσσα, Λυσίου,

Αδριανού, πλατεία Μοναστηρακίου, πλατεία Ψυρρή 

19.00 Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήμου Αθηναίων 

VIVO PER LEI. Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην Ιτα-
λία, Ισπανία και Πορτογαλία, με άριες και ντουέττι από το
κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Ερμηνεύουν οι λυρικοί καλλιτέχνες: Δημήτρης Αλεξανδρί-

δης και Σμαράγδα Βαγγέλη Πιάνο: Μάριος Καζάς

Κυριακή 10 Μαρτίου 11:00-15:00 

Ζάππειο 
Αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά Φιλαρμονική Ορχήστρα

δήμου Αθηναίων Μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, μπαλονο-

κατασκεύες, face painting, καλλιτέχνες τσίρκου, ομαδικά

παιχνίδια, break dance show και πολλές εκπλήξεις περιμέ-

νουν τους μικρούς μασκαράδες από την ομάδα του Μπόμ-

πος club 

14:00 Η Big Band δήμου Αθηναίων σε jazz ρυθμούς 

13:00 Μετρό Πανόρμου Παραδοσιακά αποκριάτικα δρώ-

μενα από το Καλλιτεχνικό Δίκτυο Κινητήρας Διαδρομή:

Μετρό Πανόρμου, πλατεία Βικτωρίας, πάρκο Φιξ- Κλωνα-

ρίδη (Κάτω Πατήσια), Ακαδημία Πλάτωνος,

Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 

11:00 Λόφος Φιλοπάππου 
Μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων 

12:00 Συναυλία με το συγκρότημα του Σπύρου Πολυκαν-

δριώτη με παραδοσιακά, ρεμπέτικα και σμυρνέικα τραγού-

δια. 

11:00 Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό Κ.Α.Π.Α.Ψ Πα-

ραδοσιακό γλέντι με μουσική και χορούς από τον Πολιτι-

στικό σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων.

“To χρυσό κλουβί”

Το νέο παιδικό βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου,

παρουσιάζει ο Όμιλος αντισφαίρισης Κορωπίου σε

συνεργασία με το Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη το

Σάββατο 16 Μαρτίου ώρα 11.30 π.μ. στον Ομιλο Αν-

τισφαίρισης (1η παρόδος, Κοσμά Νικολού, Κορωπί).

Εκδόσεις Κόκκινη κλωστή δεμένη.

“ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί την

Πέμπτη 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  στην εκδήλωσή του με θέμα:

“ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ” ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΒΑΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρέσβης επί Τιμή -

Συγγραφέας, η οποία θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS

HOTEL APARTEMENTS” (Λεωφόρος Ποσειδώνος 27,

Γλυφάδα (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.

Εκδηλώσεις Συλλόγου “Υπατία”

Σεμινάριο γυναικείου χορού 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση

της θηλυκότητας, φέρνοντας στο σώμα μας την περισυλ-

λογή και τη χαρά της γυναικείας ύπαρξης. Ο Χορός βοηθά

στον συντονισμό των κινήσεων καθώς επίσης βοηθά στη

βελτίωση της αυτοεκτίμησης, των προβλημάτων της κατά-

θλιψης και της ανασφάλειας. Χαλάρωση, ομορφιά, ανά-

πτυξη σώματος.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε συναντήσεις για τη βελ-

τίωση της ζωής της γυναίκας χρησιμοποιώντας ανατολί-

τικο χορό, εθικούς χορούς, βραζιλιάνικους χορούς.

Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Δευτέρα ή Τρίτη  στις 11 το

πρωί.  Τηλ επικοινωνίας :  6946105188.

Κύκλος ζωγραφικής για αρχάριους

Ανοίγει κύκλο ζωγραφικής για αρχάριους την Τρίτη 5 Μαρ-

τίου στις 17:30.  Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει σχέδιο και

ζωγραφική χρώματα  σε χαρτί.

“Ο βίος της μαθηματικού 
και φιλοσόφου Υπατίας”

Eκδήλωση οργανώνει η “Υπατία”, την Παρασκευής 17

Μαρτίου 2019 στις 7 mm με θέμα: “Ο βίος της μαθηματικού
και φιλοσόφου Υπατίας”. Ομιλητής είναι ο Γουλιέλμος Ουί-

λιαμ, Ιστορικός συγγραφέας. 

Εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

Η Υπατία διοργανώνει εκδρομή στις Δαλματικές ακτές

μέσω Βενετίας στις αρχές Ιουνίου μετά τις εκλογές. Το κό-

στος για 8 ημέρες με ημιδιατροφή είναι 550 ευρώ. Μέλη

και μη μπορούν να επικοινωνούν με την Ιφ. Αμοργιανού

στο 6998958059 για το πρόγραμμα και για κρατήσεις θέ-

σεων. 

“Koύλουμα στο Λαυρεωτική”

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ "ΘΟΡΙΚΟΣ"

καλούν την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 στο

Χάος Καμάριζας.

Περιμένουν κατοίκους και φίλους να γιορτάσουν

μαζί τα Κούλουμα από τις 11:00 το πρωί με μου-

σική, χορό, παραδοσιακά εδέσματα και άφθονο

κρασί.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα εκτελείται

ειδικό δρομολόγιο από τη δημοτική συγκοινωνία,

με αφετηρία το ΚΕΠ Λαυρίου προς το Χάος Καμά-

ριζας στις 11:00, στις 11:30 και στις 12:00.

Έχει προβλεφθεί και εμβόλιμο δρομολόγιο επι-

στροφής στις 13:30 και στις 14:00 από το Χάος

προς το ΚΕΠ Λαυρίου.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκ-

δήλωση θα μεταφερθεί στο Μηχανουργείο.

Είσοδος Ελεύθερη!



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                      9  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

«Με άρωμα Γυναίκας» 
στο Δήμο 3Β

Εκδήλωση με τίτλο «Με άρωμα Γυναίκας» διοργανώ-

νει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το Σάβ-

βατο 9 Μαρτίου στις 19.30 στην αίθουσα «Ιωνία»

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). 

Η εκδήλωση πραγματοποιείτε στα πλαίσια της Παγ-

κόσμιας Ημέρας της Γυναίκας με τέχνη, λόγο και

τραγούδι και την συντονίζει και παρουσιάζει η Εύη

Βασιλειου, στο τραγούδι θα είναι η Κατερίνα Βερ-

βέρη και στο πιάνο ο Χρήστος Κουμούσης.

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν γυναίκες εκπαιδευτικοί

της πόλης μας, όλων των βαθμίδων, συμβολικά, για την

προσφορά τους.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) προσκαλούν

την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019 στην Αποκριάτικη

Γιορτή των Απόκρεων, στην Κεντρική Πλατεία Μαρ-

κοπούλου, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι!

Το ίδιο απόγευμα 7 μ.μ., θα αναβιώσουν, με τον Χο-

ρευτικό Λαογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου – Πόρτο

Ράφτη «Μυρρινούς», το παραδοσιακό Μαρκοπου-

λιώτικο έθιμο «Μουσούνες»!

Με σεβασμό στην Παράδοση του Τόπου, αναπαρι-

στούν τους χορούς και τα δρώμενα του Μαρκοπου-

λιώτικου Εθίμου: Με ορχήστρα, μουσική, εδέσματα,

κρασί και την μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Πλα-

τείας!

Στη φετινή Αποκριάτικη Γιορτή, θα πρωταγωνιστή-

σουν, οι αγαπημένοι ήρωες του Ντίσνεϋ!

Παρόντες, οι καλύτεροι ειδικοί στο Face Painting, που

θα μεταμορφώσουν όλους όσους το επιθυμούν, με τα

πιο ευφάνταστα και διασκεδαστικά σχέδια!

Και  τα μεγάλα δώρα για τα πληρώματα των Καρναβαλι-

στών, που θα στελεχωθούν από Μαθητές και Μαθήτριες

των Σχολείων και μέλη των Συλλόγων, του Δήμου!

Το καλύτερο πλήρωμα, που θα επιλεγεί με την καλύ-

τερη θεματολογία από την τετραμελή επιτροπή, θα

λάβει ως έπαθλο, για κάθε μέλος της ομάδας, Κάρτα

Ελεύθερης Εισόδου στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου,

στο Πόρτο Ράφτη, για το καλοκαίρι του 2019!

Κι αν οι λιλιπούτειοι Καρναβαλιστές, δεν έχουν ετοι-

μάσει ακόμα την Αποκριάτικη Μάσκα τους;

Και αν οι λιλιπούτειοι Καρναβαλιστές, δεν έχουν

ετοιμάσει την Αποκριάτικη Μάσκα τους, τους περιμέ-

νουν το Σάββατο, 9 Μαρτίου, στον Πολυχώρο Πολι-

τισμού, στο Πόρτο Ράφτη, από 11:00 ως τη 1:00 μ.μ.,

στο Εργαστήρι Αποκριάτικης Κατασκευής που θα

πραγματοποιήσει η Εκπαιδευτικός των Τμημάτων Ζω-

γραφικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019» ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Παραδοσιακό γαϊτανάκι,   animateur,  φαγητό- νη-

στίσιμα εδέσματα, μεσογείτικο κρασί, μουσικό

γλέντι-χορός από το συγκρότημα «Χοροσταλίτες»

O Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ «Σφηττός» διοργανώ-

νουν εκδήλωση με τίτλο «Κούλουμα 2019» την Καθαρά

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, στις 11:30 π.μ., στο Δημο-

τικό Στάδιο Ολυμπιονίκη «Γ.Σ.Παπασιδέρη» (‘Αγιοι

Πάντες). 

Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει και για φέτος μια με-

γάλη γιορτή για όλους, μικρούς και μεγάλους. Το Λύ-

κειο Ελληνίδων Κορωπίου συμμετέχει στην εκδήλωση

με το παραδοσιακό «Γαϊτανάκι» με ώρα έναρξης 12:00

μ.μ. Παράλληλα, κωμι-

κοί –εμψυχωτές ανα-

λαμβάνουν να

δημιουργήσουν την κα-

τάλληλη εορταστική

ατμόσφαιρα για τα παι-

διά. Στις 13:15 μ.μ. θα

προσφερθούν σαρακο-

στιανά εδέσματα συνο-

δεία μεσογείτικου κρασιού. Θα ακολουθήσει μουσικό

γλέντι και χορός με το συγκρότημα «Χοροσταλίτες». 

Συνεστίαση με τον Πολιτιστικό

Σύλλογο “Απολλωνία”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

“Απολλωνια” προσκαλεί σε συνε-

στίαση με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας. Μουσική - δώρα -

εκπληξεις. Η εκδήλωση θα γίνει την

Κυριακή 17 Μαρτίου, ώρα 13.00 -

17.00 στο Κτήμα “Μπραϊμνιώτη” (οδός Ονείρων και

Θεάτρου στη Βάρη).

Συμμετέχει η χορευτική ομάδα και η χορωδία της.

Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν από την πλα-

τεία Βούλας, εφόσον το δηλώσετε.

Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ. 6976636609

Κυριακή 10/3, 4 μ.μ.

Παιδική αποκριάτικη γιορτή

στην Κερατέα

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ "ΘΟΡΙΚΟΣ" καλούν

στην παιδική αποκριάτικη γιορτή, που διοργανώνουν το

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 για να ξεφαντώ-

σουμε με αποκριάτικη μουσική, χορό, κατασκευές, πολλά

παιχνίδια, δραστηριότητες και εκπλήξεις για τα παιδιά σε

έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κλειστό Γυμναστήριο

Κερατέας "ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ", γήπεδο Κεραυνού.

Είσοδος Ελεύθερη!

Αποκριάτικο ραντεβού στην οδό

Γούναρη, για το σχολικό καρνα-

βάλι, δίνει και φέτος ο Δήμος Γλυ-

φάδας. Αυτή την Κυριακή, 10

Μαρτίου, ο Δήμος Γλυφάδας, σε

συνεργασία με την Ένωση Συλλό-

γων Γονέων Γλυφάδας, διοργανώ-

νει καρναβαλική παρέλαση

μαθητών στην οδό Γούναρη (από

την Ανθέων έως την Πλατεία Μα-

κεδονίας) και αποκριάτικο πάρτυ

στην πλατεία Μακεδονίας, με το

παραδοσιακό κάψιμο του Βασιλιά

Καρνάβαλου και τραγούδια, χο-

ρούς και εκπλήξεις!

Την πολύχρωμη πομπή, που θα ξε-

κινήσει από το ύψος της οδού Αν-

θέων, θα ανοίξει ο βασιλιάς

καρνάβαλος και ακολουθεί το τρε-

νάκι του Δήμου, με παιδιά από τα

νηπιαγωγεία της Γλυφάδας. Θα

ακολουθήσουν μαθητές από τα

Δημοτικά, που θα παρουσιάσουν

με αποκριάτικη διάθεση και ευφάν-

ταστο τρόπο διάφορα επαγγέλ-

ματα και τα Γυμνάσια και Λύκεια,

με θεματικές ενότητες από τη μου-

σική και την τηλεόραση, καθώς και

άλλες ομάδες καρναβαλιστών!

Η παρέλαση από 2.000 μαθητές

(περίπου 40 ομάδες) θα ξεκινήσει

στις 11:30 το πρωί, από τη Γού-

ναρη (στο ύψος της Ανθέων), θα

συνεχίσει ευθεία και θα καταλήξει,

μέσω της οδού Ακροκορίνθου,

στην Πλατεία Μακεδονίας, όπου

θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο

αποκριάτικο πάρτυ με πολύ χορό

και μουσική.

Την Καθαρά Δευτέρα, 11 Μαρτίου,

τα Κούλουμα θα γιορταστούν στη

θέση Πατητήρι, στην Άνω Γλυ-

φάδα, στους πρόποδες του Υμητ-

τού, από τις 12 το μεσημέρι.

Εκτός από το πέταγμα των χαρτα-

ετών και τα σαρακοστιανά εδέ-

σματα που θα προσφερθούν, θα

πραγματοποιηθεί παραδοσιακό

γλέντι και συναυλία με τον Χρή-

στο Παπαδόπουλο και την ορχή-

στρα του (από τα "Παιδιά από την

Πάτρα").

Καρναβάλι και Κούλουμα στη Γλυφάδα
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2ος διαγωνισμός 

Δημιουργίας Σελιδοδείκτη

O Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει για 2η χρονιά,

διαγωνισμό Δημιουργίας Σελιδοδείκτη, με τη συμ-

μετοχή όλων των σχολείων του Δήμου. Οι μαθητές

δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του Δήμου, θα

κληθούν να αναδείξουν τις ομορφιές του τόπου,

εξασκώντας τη δημιουργικότητά τους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όλο το μήνα Μάρτιο

2019. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν στη δημιουργία

σελιδοδείκτη, μέσα από δύο θεματικές ενότητες οι

οποίες αντιπροσωπεύουν δύο βασικά χαρακτηρι-

στικά της ταυτότητας και του τουριστικού προϊόν-

τος του Δήμου. Οι μαθητές θα επιστρατεύσουν τη

φαντασία τους για να δημιουργήσουν σελιδοδεί-

κτες στις δύο παρακάτω κατηγορίες:  

Α. Δάσος Κουβαρά, ο πράσινος πνεύμονας της Σα-

ρωνικής γης

Β. Η δική μας γαστρονομία, μια βόλτα στα προ-

ϊόντα της Σαρωνικής γης

Για κάθε μια από τις θεματικές ενότητες, οι μαθη-

τές μπορούν να ζωγραφίσουν ή να δημιουργήσουν

κολλάζ, χωρίς να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε

υλικό που ήδη εμπεριέχει πνευματικά δικαιώματα.

Οι τρεις καλύτερες δημιουργίες για κάθε θεματική

κατηγορία και για κάθε σχολική βαθμίδα θα βρα-

βευθούν από το Δήμαρχο Σαρωνικού και το ΝΠΔΔ

«Αριστόδικος» σε ειδική τελετή. 

Οι νικητές θα λάβουν ως δώρο ένα βιβλίο, καθώς

και την τιμητική διάκριση «Πρεσβευτής του Τόπου

μου» που απονέμει ο Δήμος Σαρωνικού και έχει

διάρκεια ενός έτους, μέχρι την πραγματοποίηση

του επόμενου διαγωνισμού.    

Οι έξι βραβευμένοι σελιδοδείκτες θα εκτυπωθούν

και θα κοσμούν για ένα χρόνο το Δημαρχείο Σαρω-

νικού όπως έγινε και το 2018. 

Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν ως

δώρο αναμνηστικά διπλώματα.

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου

Κρωπίας για την απώλεια 

του Φαίδωνα Γεωργίτση

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Κορωπίου εκφράζουν την βαθύτατη

θλίψη τους για την απώλεια του μεγάλου ηθοποιού και

συμπολίτη μας, Φαίδωνα Γεωργίτση. 

Ο Φαίδων κοσμούσε την περιοχή

μας  με το ήθος του, την ταπεινό-

τητα και την καλοσύνη του. Δημι-

ούργησε το δικό του θεατρικό

χώρο στο Κορωπί και συνέβαλλε

αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά στην

ψυχαγωγία και πολιτιστική εκπαί-

δευση  των μικρών παιδιών με

πολλών ειδών εξαιρετικές παρα-

στάσεις. Τα παιδιά τα αγαπούσε υπέρμετρα! 

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικο-

γένειά του και στο θεατρικό κόσμο.

Με την εκπνοή του δεύτερου δε-

καήμερου του τρέχοντος μηνός

αναμένεται η ιεραρχεία της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος να λάβει ση-

μαντικότατες αποφάσεις, μερικές

από τις οποίες ξεπερνούν τα

στενά πλαίσια των καθαρώς εκ-

κλησιαστικών θεμάτων, όπως το

θέμα της αναθεώρησης του άρ-

θρου 3 του Συντάγματος, που

αφορά τις σχέσεις Κράτους και

Εκκλησίας, με τα παρελκόμενα

θέματα της ανακήρυξης της

αυτοκέφαλης εκκλησίας της

Ουκρανίας, αλλά και την

εκλογή τριών νέων Μητροπολι-

τών, μεταξύ των οποίων της

Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελλη-

νικού και Βούλας, Βάρης, Βου-

λιαγμένης, μετά την αποδημία

του μακαριστού Παύλου.

Και θεωρούμε ότι εκφεύγει των

στενών πλαισίων της εκκλη-

σίας και το θέμα της εκλογής επι-

σκόπου της εν λόγω

μητροπόλεως, λόγω των τερα-

στίων οικονομικών συμφερόντων

που προκύπτουν λόγω της “εκκλη-

σιαστικής περιουσίας” που βρίσκε-

ται στην περιοχή της

Βουλιαγμένης, του Καβουρίου,

της Φασκομηλιάς.

Και το λέμε αυτό, και λόγω των

φημών και δημοσιευμάτων διερεύ-

νησης των αντιδράσεων της κοινής

γνώμης και διαμόρφωσης αυτής,

ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος

σκοπός “αξιοποίησης” - πώλησης

της ανεκτίμητης αξίας της “εκκλη-

σιαστικής περιουσίας”.

Οι Δήμοι με αποφάσεις των Δημο-

τικών τους Συμβουλίων, οι Δήμοι Ελ-

ληνικού, Γλυφάδας και 3Β

εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο πα-

ρακαλούν την ιεραρχία της Εκκλη-

σίας να λάβει υπόψη την πλούσια

δράση και το ποιμαντικό έργο ενός

ιερωμένου που έχουν γνωρίσει και

συνεργαστεί, ως τον ιδανικότερο

διάδοχο του μακαριστού Μητροπο-

λίτη Παύλου. Το πρόσωπο αυτό

είναι ο Πρωτοσύγκελος π. Αλέξιος

Ψωΐνος.

Τους φόβους μας επιτείνουν οι

φήμες περί της επιδιωκόμενης

εκλογής του Επισκόπου Σαλώνων

Αντωνίου, οικονομικού διευ-

θυντή της Εκκλησιαστικής περι-

ουσίας της Ελλάδος,

πτυχιούχου της Νομικής, της

Θεολογίας και των Οικονομικών!

Αναμένουμε, προτού ανατρέ-

ξουμε στα οικονομικά, όχι του

Φρίντμαν αλλά του Ευαγγελίου,

από το οποίο πρέπει κυρίως να

εμπνέονται οι αρχιερείς ιδίως,

ενώ δικό μας καθήκον είναι να

τους τα υπεθυμίζουμε και θα το

επιτελούμε αυτό το καθήκον.

Αίνιγμα πάντως παραμένει και η

συνέντευξη του επισκόπου Σαλώ-

νων Αντωνίου, στο πρώτο φύλλο

τοπικού εντύπου του 3Β.

K.B.

“Αίνιγμα” η επιλογή Eπισκόπου
στη Μητρόπολη Γλυφάδας -Ελληνικού και 3Β

Ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π Θάνος Ματόπουλος, επα-

νήλθε για τις εξωτερικές σιδηροκατασκεύες που γί-

νονται στο κτήριο Βο στην παραλία της Βούλας στη

συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου,  Το κτήριο

αυτό είναι πάνω στη θάλασσα, πολύ παλιό και γι’

αυτό είναι νόμιμο το πετρόκτιστο μόνο. Σήμερα γίνε-

ται μία σιδηροκατασκευή που θα καλύψει το παλιό

κτήριο και θα επεκταθεί προς τη θάλασσα.

Ο δήμαρχος απάντησε πως «εμείς παρεμβαίνουμε
εάν και εφόσον έχουμε καταγγελία για θέματα που
εκφεύγουν της άμεσης δυνατότητας που έχει ο ελεγ-
κτής να παρέμβει.
Οι άδειες δεν εκδίδονται πλέον από εμάς. Εκδίδονται
από το σύστημα της Υπηρεσίες Δόμησης.  
Οι ελεγκτές στο Βο συνεχίζουν και παρακολουθούν
το έργο. Εμείς κάναμε την παρέμβασή μας και διαπι-
στώσαμε το εξής ένα. Η εφαρμογή της άδειας γίνεται
πλήρης».
Ανέφερε δε ότι η σιδηροκατασκευή γίνεται με αβαρία

του κτηρίου, για να μεταφερθεί το τοιχείο  1,5 μέτρα

μέσα για να δημιουργηθεί πεζοδρόμιο 2,20 μ. γιατί

σήμερα το πεζοδρόμιο είναι μόλις 70 εκατοστά.

«Δεν γίνεται υπέρβαση ούτε κάλυψης ούτε συντελε-
στή», κατέληξε.

σημείωση: Δεν γνωρίζω, πραγματικά, πόσο νόμιμο

είναι και τι είναι νόμιμο πια, γιατί έχουμε χάσει κάθε

μέτρο. Όλο αυτό το σιδερένιο στέγαστρο μπροστά

στη θάλασσα!..                                  Αννα Μπουζιάνη

“Νόμιμες” οι σιδηροκατασκευές στο Βο
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Kύμα Ενωμένων Πολιτών

Δημήτρης Δαβάκης 

O επικεφαλής του συνδυασμού στις προηγούμενες

εκλογές του Δήμου 3Β, Δημήτρης Δαβάκης (Κύμα

Ενωμένων Πολιτών), με ανοιχτή επιστολή του, δηλώ-

νει ότι θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές. 
Γράφει σχετικά η επιστολή:

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

το Κύμα Ενωμένων Πολιτών

δημιουργήθηκε ενώνοντας

μια ομάδα συμπολιτών μας με

κοινά χαρακτηριστικά το

ήθος, την εντιμότητα, την τε-

χνογνωσία, τις καινοτόμες

ιδέες, τον σεβασμό στον περι-

βάλλον.

Σε μια εποχή κρίσης αξιών και

δυσπιστίας απέναντι στην πο-

λιτική, εμείς συνεχίσαμε να

προβάλουμε τις αξίες μας, να

αγωνιζόμαστε για το καλό της

πόλης, τηρώντας την υπόσχεσή μας σε όλους εσάς που

στις προηγούμενες εκλογές μας τιμήσατε με την ψήφο

σας.

Επιλέξαμε συνειδητά να μείνουμε μακριά από “υπόγειες”

διαδικασίες, εμπαθείς συμπεριφορές και συμφέροντα.

Υποκινούμενοι μόνo από την αγάπη μας για τον τόπο που

μεγαλώσαμε και μεγαλώνουν τα παιδιά μας, εμείς θα εί-

μαστε παρόντες και στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου

2019.

Θα δώσουμε μια νέα μάχη για να υπερασπιστούμε ξανά:

l Το Ήθος, την εντιμότητα και τη διαφάνεια σε όλα τα επί-

πεδα.

l το Κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και τον ανθρωποκεν-

τρικό του χαρακτήρα.

l την Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά

δρώμενα

l την Αξιοκρατία και τη συνεργασία στη διοίκηση

l την Προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλ-

λοντος

Επίσης φιλοδοξούμε να συμβάλουμε δυναμικά:

Στην εξασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση

των υποδομών (ανακύκλωση, πράσινο κοκ), τον ψηφιακό

εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους

πολίτες.

στη διασφάλιση του πλουραλισμού στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, του ελέγχου και της συνεργασάις στη διοίκηση του

Δήμου.

Στη μεγιστοποίηση του θετικών αποτελεσμάτων για τους

κατοίκους της πόλης μας, από την αναβάθμιση του παρα-

λιακού μετώπου της αττικής που βρίσκεται σε εξέλιξη και

αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά το αστικό, οικονο-

μικό και περιβαλλοντικό στίγμα της ευρύτερης περιοχής.

Με όλα τα παραπάνω ξεκινήσαμε, αυτά πιστέψαμε και γι’

αυτά θα συνεχίσουμε. Και θα έχουμε μαζί μας όλους εσάς

που αγαπάτε αυτή την πόλη. Τη Βάρη - Βούλα - Βουλιαγ-

μένη. Με σεβασμό στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κάθε

τοπικής ενότητας. Με έμφαση στις ανάγκες και τις προ-

τεραιότητες των πολιτών της.

Μια πόλη όπου θα ακούγεται η φωνή των κατοίκων.

Στις επερχόμενες εκλογές

το Κύμα Ενωμένων Πολιτών - Δημήτρης Δαβάκης

θα δώσει το παρών. 

Η σύγχρονη πολιτική μορφή ζωής δεν έχει ως κέν-

τρο της τον «Θεό» όπως ίσχυε στη θεοκρατική κοι-

νωνία, αλλά το χρήμα. Άλλοι συνάδελφοι στη

διεθνή επιστημονική κοινότητα υποστηρίζουν, ότι το

κέντρο του πολιτικού κόσμου μας είναι η ψηφιακή

δόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. 

Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές επιστημονικές

απόψεις στο επιστημολογικό τραπέζι και θα ήθελα

να τις εξετάσουμε με θεωρητική και πρακτική φρό-

νηση. Αλλά επιβάλλεται να θέσουμε το αφετηριακό

ερώτημα εκ νέου, χωρίς όμως να εμπλεκούμε στις

ιστορικές περιοδολογήσεις, όπως αυτές έχουν κα-

ταγραφεί. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει μεσαιωνική

κοινωνία ή εποχή του διαφωτισμού ή και εάν ζούμε

στις ημέρες μας σε μία σύγχρονη ορθολογική πολι-

τική μορφή ζωής. 

Γνωρίζω όμως κάτι πολύ χειροπιαστό, το οποίο όλοι

μας (πολίτες και πολιτικοί) έχουμε ζήσει «στο

πετσί» μας. Ποιό είναι αυτό όσον αφορά στην ελ-

ληνική πολιτική κοινωνία; Η πολιτική εμπειρία της

ελληνικής κοινωνίας

κατά την πρόσφατη δε-

καετία (2009-2019) μπο-

ρεί να κωδικοποιηθεί σε

δύο λέξεις – κλειδιά: το

δημόσιο χρέος και τη λι-

τότητα, ως οικονομικό

καθεστώς. 

Η ελληνική πολιτική κοινωνία μετά το έτος – τομή:

2008 (οπότε και ξέσπασε η παγκόσμια τραπεζική

κρίση) μέχρι το έτος: 2011 (οπότε και με κοινοβου-

λευτικές διαδικασίες μετασχηματίσθηκε σε τεχνο-

κρατική δημοκρατία) έζησε σε καθεστώς πολιτικής

τύφλωσης. Όσοι έχουμε διαβάσει το μυθιστόρημα

του Κανέττι, αντιλαμβανόμαστε τί εννοώ με τον

όρο «τύφλωση». Επί τρία ολόκληρα χρόνια (στην

χρονολογική αρίθμηση), αλλά όπως αποδεικνύεται

εκ των υστέρων επί μία δεκαετία (2009-2019), η ελ-

ληνική πολιτική κοινωνία δεν έχει επεξεργασθεί τα

πολιτικά βιώματά της, τις πολιτικές εμπειρίες της. 

Αλλά ας εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα με

τη σειρά: όταν ξέσπασε η παγκόσμια τραπεζική

κρίση (2008), η Ελλάδα ως κράτος (ως δημόσια δι-

οίκηση) μετείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλι-

στα στον πυρήνα της, δηλαδή την Ευρωζώνη. Ενώ

θα περίμενε κανείς να είχε κάνει τις διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις της ήδη από το έτος 2002, οπότε

και υιοθέτησε το κοινό νόμισμα, παρέμενε σ’ ένα οι-

κονομικό καθεστώς το οποίο τελικά αποδείχθηκε

ότι δεν ήταν ανταγωνιστικό προς το ευρωπαϊκό και

το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Παρέμενε εγ-

κλωβισμένη σ’ ένα παρωχημένο μοντέλο διαχείρι-

σης των κοινωνικών προβλημάτων. 

Κατά την μεταβατική φάση: από την είσοδο της Ελ-

λάδας στην Ευρωζώνη (2002) μέχρι την είσοδό της

στα «τεχνοκρατικά μνημόνια» (2010), η ίδια η ελλη-

νική κοινωνία (πολιτικοί και πολίτες) δεν επεξεργά-

ζεται ούτε θεωρητικά, ερμηνευτικά σχήματα για την

υφιστάμενη κατάσταση, αλλά ούτε και εκπονεί

στοιχειώδη πολιτικά προγράμματα. Το τελικό πολι-

τικό συμπέρασμα ήταν να εγκαθιδρυθεί ένα «μετα-

δημοκρατικό» καθεστώς, δηλαδή η ίδια η

τεχνοκρατία να αναλάβει τις τύχες του τόπου μας.

Και η πολιτική να τεθεί στο περιθώριο. 

Επί μία δεκαετία (2009-2019) η Ελλάδα ενεπλάκη

σ’ έναν πολιτικό αγώνα, για τον οποίο δεν είχε προ-

ετοιμασθεί. Για την ανύπαρκτη σχετική προεργασία

ευθύνονται οι πολιτικές

ηγεσίες (οι εκάστοτες

κυβερνήσεις και όλοι οι

εμπλεκόμενοι κατά το

σύνταγμα), κατά το χρο-

νικό διάστημα της εικο-

σαετίας (1998-2018). Η

μεγάλη πολιτική φιλόσο-

φος Hannah Arendt τονίζει, ότι όταν οι πολιτικές

αποφάσεις δεν λαμβάνονται εντός του πλαισίου

του «κοινωνικού συμβολαίου», δηλαδή δεν είναι

αποφάσεις του αντιπροσωπευτικού σώματος (επι-

σημαίνω εγώ), αλλά ανατίθενται σε εξω-κοινοβου-

λευτικά όργανα (βλ. ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Eurogroup κ.α.), τότε η πολιτική κοινωνία, η οποία

κάνει τέτοια πράγματα αυτοκαταργείται. 

Συμπερασματικά, ας τονίσουμε τα εξής δύο πράγ-

ματα: πρώτον, ότι κατά την πρόσφατη δεκαετία

(2009-92019) η Ελλάδα ως οικονομικό σύστημα

ακυρώθηκε σε όλα τα επίπεδά της δημιουργίας της

και δεύτερον, ως πολιτικό σύστημα εντάχθηκε σε

τεχνοκρατικές διαδικασίες και σε μηχανισμούς

«μεταδημοκρατίας» προκειμένου να επιλύσει τα

κοινωνικά προβλήματά της. 

Με άλλα λόγια η ίδια η Ελλάδα αποφάσισε να εν-

τάξει τον πολιτικό εαυτό της στο ιδιαίτερο καθε-

στώς της εξαίρεσης ή της «εκτάκτου ανάγκης»

(κατά τον Agamben). Και σήμερα μετά την «έξοδο

από τα μνημόνια» περιμένουμε όλοι μας να βγούμε

και από το πλατωνικό «σπήλαιο», δηλαδή να απο-

κτήσουμε την πολιτική συνείδηση, η οποία θα απο-

τρέψει στο μέλλον παρόμοια μνημονιακή

καταστροφή. Η πολιτική ζωή μας μετατράπηκε σε

βιοπολιτική επιβίωση μέσω των μνημονίων.   

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙ-

ΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑ-

ΚΗΣ. 

H τεχνοκρατική Ελλάδα: 2009-2019

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Όταν οι πολιτικές αποφάσεις 
δεν λαμβάνονται εντός του πλαισίου 
του «κοινωνικού συμβολαίου», τότε 

η πολιτική κοινωνία, αυτοκαταργείται. 
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Έχει λεχθεί  για τον  Ευριπίδη   (480-406 π.Χ.)  πως   ήταν

μισογύνης, παρ όλα ταύτα όμως, στις τραγωδίες του

‘’Τρωάδες’’, ‘’Άλκηστη’’, και Φοίνισσες, αυτό φαίνεται να μην

ισχύει. 

Και μάλιστα   στις ‘’Φοίνισσες’’   όπου ο λόγος της Ιοκάστης

κορυφώνεται σε δημοκρατικά πολιτικός χωρίς να υπολεί-

πεται στον φυσικό της ως μητέρας, ενώ  της Αντιγόνης ως

κόρης και αδελφής. 

“Φοίνισσες”  είναι γυναίκες από τη Φοινίκη, μικρή χερσό-

νησο της Καρχηδόνας και  αποικιακή της μητροπολιτικής

της ομώνυμης Φοινίκης, κειμένης στην Συρο-Παλαιστινιακή

παράκτια ζώνη  της Τύρου.

Οι Φοίνισσες ρίζα γενιάς Αγήνορα, προγονικής του Κάδμου

και πηγαίνουν για  να γίνουν ιέρειες- δούλες στο μαντείο

των Δελφών. Φτάνοντας και περνώντας από τη Θήβα, γί-

νονται μάρτυρες των αιματηρών γεγονότων.   Βρίσκουν τη

Θήβα να πολιορκείται από  τους Αργείους με επικεφαλής

τον Θηβαίο Πολυνείκη, που διεκδικεί από τον Ετεοκλή τον

αδελφό του, το κληρονομικό  μοίρασμα του πατρικού θρό-

νου.

Η τραγωδία αρχίζει με την είσοδο στη σκηνή της Ιοκάστης,

η οποία σε μακρύ αφηγηματικό μονόλογο,  μάς ενημερώνει

επάνω στην τραγικότητα των ημερών.  

«Είμαι η Ιοκάστη,  μας λέγει, από το νησί της Φοινίκης και

τον Λάϊο παντρεύτηκα.  Μαζί μου  ο Λάϊος για πολύ  καιρό

ήταν άτεκνος. Και πήγε στο μαντείο των Δελφών να μάθει,

το γιατί δεν κάναμε παιδια. Και εκεί ο θεός σε χρησμό του

είπε. «μη σπείρε τέκνων άλοκα δαιμόνων βία. Ει γαρ τεκνώ-
σεις, παιδ’ αποκτενεί σε ο  φύς» (= μην κάνεις παιδιά, αφού

δεν είναι θέλημα θεών, και της μοίρας γραφτό.  Γιατί αν πα-

ρακούσεις,  ο γιος που θα κάνεις,  θα σε σκοτώσει) «και ο
σος οίκος βήσεται δι αίματος».

Αυτός  όμως,  ο Λάϊος τον χρησμό παράκουσε. Παράκουσε

δε, είτε γιατί παρασύρθηκε από τον σαρκικό πόθο που

έτρεφε προς τη γυναίκα του την Ιοκάστη, είτε γιατί  η Ιοκά-

στη  τόσο πολύ επιθυμούσε να αποκτήσει   παιδιά, που με-

θυσμένο σκόπιμα τον παρέσυρε να ενδώσει και ...έσπειρε

παιδιά “ο δ’ ηδονή δούς, ες τε βακχείαν πεσών, έσπειρεν
ημίν παίδα”. 
Τρόμαξε τότε ο Λάϊος όταν η Ιοκάστη του έφερε το γιό.

Αμέσως άρπαξε το βρέφος με θυμό και το παρέδωσε

στους βοσκούς του να το πετάξουν στα λιβάδια της Ήρας

στον  Κιθαιρώνα. Και όχι μόνο αυτό. Για να σιγουρέψει το

θάνατο του παιδιού του, τρύπησε με καρφί τις φτέρνες του,

τις πέρασε με σχοινί και έδεσε σφιχτά  τα πόδια του. 

Μισοπεθαμένο  το βρήκαν αργότερα κάποιοι περαστικοί βο-

σκοί που φρόντιζαν τα κοπάδια του Πολύβου  του βασιλιά

της Κορίνθου.  Πήραν το δυστυχισμένο  βρέφος και το έδω-

σαν στη γυναίκα του βασιλιά τους,  που δυστυχισμένη και

αυτή δεν είχε παιδιά. Εκείνη το κράτησε  και το παρουσίασε

στον άντρα της σαν  σπλάχνο της  και το μεγάλωσε κοντά

της. Τα πόδια του από τα τρυπήματα και δεσίματα ήταν πάν-

τοτε πρησμένα και έδωσαν αφορμή στον Πόλυβο να τον

φωνάζει Οιδίποδα.

Κάποτε ο Οιδίπους έμαθε ότι οι γονείς  του δεν ήταν αυτοί

που τον είχαν αναθρέψει. Βάλθηκε λοιπόν από τότε να ψά-

χνει για τη ρίζα του. 

Τελικά αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από τους  Δελφούς. 

Αλλά και ο Λάϊος ήθελε να μάθει και να ησυχάσει πως δεν

ζει ο γιός του.  Ξεκίνησε λοιπόν και αυτός για τους Δελ-

φούς την ίδια εποχή, οποία μοίρα.

Σε κάποιο  τρίστρατο στη Φωκίδα, Λάϊος και Οιδίπους

άγνωστοι όντες μεταξύ τους, συναντήθηκαν και στριμώχτη-

καν στο πέρασμα με τα άλογά τους για να χωρέσουν μαζί

να περάσουν. Το πέρασμα όμως ήταν στενό και δεν το επέ-

τρεπε. Κανείς δεν ήθελε να παραχωρήσει προτεραιότητα.

Ξάφνου ο Οιδίπους προχώρησε βίαια, τα άλογα του κατα-

πάτησαν τον Λάιο. Ο Οιδίπους μη γνωρίζοντας πως είχε

σκοτώσει τον πατέρα του, ήρεμος μάζεψε όλα τα άλογα

και τα πήγε στον Πόλυβο.  

Στη Θήβα  μετά το θάνατο του Λάιου, στο θρόνο της Θήβας

ανεβαίνει ο αδελφός του ο Κρέων. 

Η Θήβα τώρα δεινοπαθεί από τη Σφίγγα, ένα τέρας γεννη-

μένο από τη διασταύρωση της Γης με  Έχιδνα. Αυτή δε η

Σφίγγα  καιροφυλακτεί στημένη σε πέρασμα  και σκοτώνει

ρίχνοντας στο  γκρεμό τους διαβάτες που  δεν λύνουν  στο

αίνιγμά της.  «Τι είναι εκείνο, που το πρωί έχει τέσσερα,
το μεσημέρι δύο και το βράδυ τρία; πόδια». 
Ο Κρέων δεν ξέρει τί να κάνει και απεγνωσμένος προκη-

ρύσσει την εξόντωση του τέρατος με αντάλλαγμα το θρόνο

του και τη χήρα του Λάιου, Ιοκάστη, για γυναίκα στον νι-

κητή.  

Το μαθαίνει ο Οιδίπους, σπεύδει συναντά τη Σφίγγα, και:

«είναι ο άνθρωπος της απαντάει, στις ηλικίες βρέφος, ώρι-
μος και γέρος». Λύνεται  το αίνιγμα και  η Σφίγγα από το

κακό της πέφτει και η ίδια στον  γκρεμό και χάνεται. 

Έτσι ο Οιδίπους  παντρεύεται την Ιοκάστη  και χωρίς να

ξέρει πως είναι η μάνα του, συνέρχεται μαζί της.  (γαμεί δε
την τεκούσαν ούκ ειδός ο τάλας ουδ’ η τεκούσα παίδα συγ-
κοιμωμένην).
Κάνουν μαζί δυο γιούς (τίκτων δε παίδας δύο, τον Ετεοκλή

και τον Πολυνείκη).  Και δυό κόρες (κόρες δε δισσήν) την

Αντιγόνη και την Ισμήνη (την μεν Ισμήνην πατήρ ώνόμασεν

την δε πρόσθεν Αντιγόνην εγώ η Ιοκάστη).  Κάποτε μαθαί-

νει για την αμαρτία στην οποία έχει υποπέσει και βαθειά

ένοχος τιμωρεί τον εαυτό του και τυφλώνεται τρυπώντας

τα μάτια του.  

Με τον καιρό όταν μεγάλωσαν τα αγόρια μαθαίνουν  για το

αμάρτημα του πατέρα τους και γεμάτα ντροπή τον κλειδώ-

νουν στο σπίτι σε πλήρη απομόνωση. Ο Οιδίπους τυφλός

και θυμωμένος, ολημερίς και ολονυκτίς καταριέται τα παι-

διά του λέγοντας  «με το σπαθί σας να μοιραστείτε το
θρόνο μου» (ζων δε εστ’ έν οίκοις, προς δε της τύχης
νοσών, αράς αράται παισίν ανοσιωτάτας, θηκτώ σιδήρω
δώμα διαλαχείν τόδε) προγράφοντας έτσι τη μοίρα της αλ-

ληλοσφαγής τους. 

Τα αγόρια  του τότε αποφασίζουν  εναλλάξ να κρατούν το

θρόνο  και να βασιλεύουν. Όταν όμως  βασίλεψε ο Ετεο-

κλής, αυτός στη σειρά του  όχι μόνο δεν  παραχώρησε το

θρόνο στον αδελφό του τον Πολυνείκη, αλλά και με  εξορία

τον έδιωξε από τη Θήβα. Ο Πολυνείκης τότε αναγκάζεται

να καταφύγει στο Άργος,  όπου εκεί παντρεύεται τη μια

από τις δυό κόρες του βασιλιά Άδραστου. 

Και γυρίζει με στρατό δε Αργείων, και πολιορκεί τη Θήβα

απαιτώντας τα κληρονομικά του δικαιώματα στην εναλλάξ

διαδοχή  του θρόνου. Αργείοι και Θηβαίοι αλληλοσφάζον-

ται.  Και σε μονομαχία μεταξύ των αδελφών, η λύση δίνεται

με μονομαχία κατά την οποία  και οι δύο αδελφοί σκοτώ-

νονται. Το πληροφορείται και η Ιοκάστη και αυτοκτονεί. 

Η Ιοκάστη βέβαια σαν μητέρα είχε παρέμβει και πολύ προ-

σπαθήσει να αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

Στον επιλεκτικά σταχυολογημένο λόγο της που παραθέτω

αναδεικνύεται όχι μονάχα σαν γυναίκα μητέρα, αλλά σαν

γυναίκα  απόλυτα ιδεολογικά ανεπτυγμένη σε κοινωνικές

δημοκρατικές αρχές που εντυπωσιάζουν. Και μάλιστα  όταν

τις αναγάγει κανείς στις προ Χριστού εκατονταετίες που

λέγονται και τις συγκρίνει με τον τότε εκτός του Ελλαδικού

χώρου γεωγραφικό περίγυρο.

Προχωρώ λοιπόν:

«Σιγά Ετεοκλή. / Η βιασύνη δεν το βρίσκει το δίκαιο. / Το
σωστό, πιο πολύ το φτάνουν τα ήρεμα λόγια. /Ασε τα
αγριοκοιτάγματα. / Μη, την ανάσα του θυμού. / Τον αδερφό
σου βλέπεις. /Δεν βλέπεις το κομμένο κεφάλι τα Μέδου-
σας. / Και συ Πολυνείκη. γύρνα το πρόσωπο./ Κοίτα τον
αδερφό σου.  
Αν τον κοιτάζεις, πιο ανθρώπινα θα του μιλήσεις  / και πιο
ανθρώπινα θα τον ακούσεις. / Μια συμβουλή έχω. / Οταν
μαλώσουν δυό άντρες, φίλοι κι ανταμώσουν / στα μάτια κοι-
τάζονται, και το λόγο που αντάμωσαν./ Μόνο  να   την ξε-
χνούν την έχθρα που είχαν».    
»Και  Γιε μου Ετεοκλή. / Στα γηρατειά δεν πέφτουν συμφο-
ρές μόνο επάνω τους. Και η πείρα μαζεύεται. / Και ξέρει η
πείρα από τα νιάτα καλύτερα. / Γιατί ποθείς γιέ μου τόσο
την φιλαρχία;/Δαίμονας είναι. Κακό είναι γιε μου. Μή / Στα
σπίτια και στις πόλεις που ευτυχούν, / μπαινοβγαίνει και
τρώει τους εραστές της! 
Και συ τρελαίνεσαι γι’ αυτήν. Γιατί; / Την ισότητα γιέ μου!

Αυτήν να τιμάς. / Αυτή δένει τους φίλους με τους φίλους /
τις χώρες με τις άλλες  χώρες/ και τους συμμάχους με τους
συμμάχους τους. /
Η ισότητα είναι το σταθερό και ο κανόνας. / Το λίγο είναι
πάντοτε ο εχθρός του περισσότερου / και του κάνει πό-
λεμο. / Και  έτσι αρχίζει η έχθρα. / Και τα σταθμά και τα
μέτρα στους ανθρώπους, η ισότητα τα ανάγκασε  γιέ μου /
και το μάτι της Νύχτας και το φως του Ήλιου / ίσια το χρόνο
μοιράζονται, κανένα δεν νικιέται και δεν φθονούνται. / Και
τα δυο φροντίζουν τους ανθρώπους. / Και συ γιατί δεν θέ-
λεις να τον μοιραστείς το θρόνο με τον αδελφό σου; / Μα
τότε πού είναι το δίκιο; / Τι τόσο πια το θρόνο γιέ μου; / Μια
ξεμυαλίστρα είναι. Τι την τιμάς και τη λατρεύεις. / 
Να αυτοθαυμάζεσαι; Κούφιο είναι γιέ μου. / Ή έχοντας
πολλά θέλεις να βασανίζεσαι; / Μα περίσσιο τι είναι; Λέξη
είναι μόνο. / Για τους μυαλωμένους γιέ μου είναι αρκετό
αυτό που φτάνει./ Και ούτε τα πλούτη είναι των ανθρώπων.
Των θεών είναι. /  Εμείς τα φυλάμε και μας τα παίρνουν οι
θεοί όταν θελήσουν. /  Και η ευτυχία εφήμερη είναι./
Πες γιέ μου./Αν σε ρωτήσω: / Το θρόνο θέλεις ή να σωθεί η
πόλη; / Το θρόνο θα πεις; / Μα αν σε νικήσει (ο αδελφό
σου),  θα δεις τη Θήβα κυριευμένη, θα δεις Θηβαίες; / Παρ-
θένες σκλάβες θα τις δεις,  κι από τους εχθρούς να βιάζον-
ται./  Συμφορά θα γίνει για τη Θήβα το περίσσιο που ζητάς/
εσύ και η φιλαρχία σου.  
Αυτά για σένα Ετεοκλή.»/

»Και σε σένα Πολυνείκη.
Άμυαλα και συ ήρθες να πορθήσεις τη Θήβα./ 
Αν την πορθήσεις, που ποτέ να μην γίνει,/ Για όνομα των
θεών γιέ μου,/ Πώς θα στήσεις τρόπαιο στο Δία;/Πώς θα ευ-
χαριστήσεις το θεό αρχίζοντας θυσίες, /αφού την πατρίδα
σου κατάστρεψες;/ Και επάνω στο σωρό με τα λάφυρα, τί
θα γράψεις;/  “Αυτές τις ασπίδες ο Πολυνείκης τις αφιερώ-
νει στους θεούς  από την πυρπόληση της Θήβας;”
Άφησε τις υπερβολές Πολυνείκη μου. Άφησέ τις.

Και κλείνω με το λόγο της τραγωδού ηθοποιού Αντιγόνης

Βαλάκου: η Ιοκάστη νοιώθει στο ίδιο της το κορμί την δύ-

ναμη των γεγονότων καθώς και την ανάγκη να αντιδράσει,

είναι αυτή που φέρνει την ζωή και ξέρει καλά ότι ο πόλεμος

είναι θάνατος. Αγωνίζεται να συμφιλιώσει τα παιδιά της.

Δεν παίρνει θέση υπέρ του ενός η του άλλου.

Για πρώτη φορά τραγικός ποιητής βάζει στο στόμα μιας γυ-

ναίκας αυτόν τον υπέροχο ξεκάθαρο πολιτικό λόγο.

Βοηθήματα
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Η γυναίκα 

στο πρόσωπο της Ιοκάστης

στις “Φοίνισες” του Ευριπίδη
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Ο όρος «σάτιρα», αποδίδεται σε οποιοδήποτε λογοτεχνικό

έργο, πεζό ή ποιητικό, που σκώπτει διάφορες  άσχημες

πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και διεγείρει την

περιφρονητική διάθεση των αναγνωστών ή των ακροατών!! 

Οι διάφοροι σατιρικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι με την

σάτιρά τους επιδιώκουν να διορθώσουν τα  «κακώς κεί-

μενα» και να προβάλουν μια μορφή ηθικοποίησης και  γι

αυτό πολλές φορές στηλιτεύουν αμείλικτα και καυστικά αν-

θρώπινες αδυναμίες, κακίες και μικρότητες, γελοιοποιών-

τας ή διασύροντας συχνά πρόσωπα, έργα, ιδέες,

αντιλήψεις, έθιμα και καταστάσεις!!!

Η σάτιρα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

1) στην άμεση σάτιρα, στην οποία ο συγγραφέας ασκεί

ήπια ή  καυστική κριτική, σε ποιητικό ή σε πεζό λόγο και

2) στην έμμεση σάτιρα, στην οποία ο συγγραφέας, πλάθει

πρώτα μια δική του ιστορία και παρουσιάζει την κριτική του

μέσα από τα λεγόμενα των ηρώων του!!!

Η σάτιρα χωρίστηκε από μερικούς ειδικούς, σε τρείς κατη-

γορίες:

α) στην Ορατιανή σάτιρα, που πήρε το όνομά της από τον

Οράτιο, που ήταν κορυφαίος Ρωμαίος λυρικός ποιητής της

εποχής του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου (63 π.Χ.-

14μ.Χ.) και επέκρινε με εύθυμο και χαριτωμένο τρόπο αν-

θρώπινες αδυναμίες και ηλιθιότητες,

β) στη Γιουβανάλια σάτιρα, η οποία πήρε το όνομά της από

το Γιουβανάλη (55-135 μ.Χ.),  που ήταν  σπουδαίος  Ρωμαί-

ους σατιρικός  ποιητής. Από αυτόν προήλθε η φράση

«άρτον και θεάματα» και  με την σάτιρά του  στηλίτευε με

βιαιότητα  τα ελαττώματα και τις εγκληματικές ενέργειες

των  ανθρώπων  και

γ) στη Μενίππεια σάτιρα, η οποία πήρε το όνομά της από

τον Έλληνα  Μένιππο, που γεννήθηκε στα 300 π.Χ. στην

ελληνική πόλη της Συρίας, τα Γάδαρα, άρα ήταν προγενέ-

στερος των Ρωμαίων. Ήταν κυνικός φιλόσοφος και σατιρι-

κός συγγραφέας,  είχε επηρεάσει τον Λουκιανό  και με την

εναλλαγή του πεζού και του ποιητικού λόγου,  γελοιοποι-

ούσε  μέσα σε φανταστικές διηγήσεις,  την ανθρώπινη

ανοησία αλλά και την ψευτοσοφία των λογίων!!!

Η λέξη «σάτιρα», ισχυρίζονται κάποιοι ότι προέρχεται από

την λατινική λέξη «satura» και πρέπει να γράφεται με «ι»

και όχι με «υ», σύμφωνα με τους σύγχρονους  κανόνες της

ελληνικής γλώσσας, κατά τους οποίους,  πρέπει να γράφε-

ται μία λέξη που προέρχεται από ξένη γλώσσα με τον

απλούστερο τρόπο!!

Μια διαφορετική γνώμη σχετικά  με την ορθογραφία της

λέξης σάτιρα,  που γράφεται με «υ»,  προέρχεται από την

λέξη «σάτυρος», αλλά οι σάτυροι έπαιρναν μέρος στο σα-

τυρικό δράμα, το οποίο  δεν έχει σχέση με την σάτιρα!!

Το σατυρικό δράμα είναι ένα είδος δραματικής ποίησης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, που δημιουργήθηκε και καλ-

λιεργήθηκε παράλληλα με τα άλλα δύο είδη του δράματος,

την τραγωδία και την κωμωδία και το όνομά του το χρωστά

στους Σάτυρους, που ήταν ακόλουθοι του Διόνυσου και με

την περίεργη μορφή και το αλλόκοτα ντύσιμό τους προκα-

λούσαν το γέλιο!!!

Υπάρχει ο ισχυρισμός,  ότι η σατιρική ποίηση,  πρωτογρά-

φτηκε από τον Ρωμαίο ποιητή Έννιο και ακολούθησαν οι

Ρωμαίοι ποιητές Λουκίλιος, Οράτιος, Πέρσιος και Γιουβα-

νάλης, των οποίων τα έργα ανήκουν στη λατινική ποίηση

με ποικίλο  δραματικό και κατόπιν  διδακτικό περιεχόμενο

που ήταν  σατιρικό, σκωπτικό ή χλευαστικό!

Saturα στα λατινικά,  σημαίνει ένα πιάτο από ανακατεμέ-

νους  ποικίλους καρπούς και έτσι προσδιορίστηκε σιγά-

σιγά,  η έννοια του σύμμικτου ή του άτακτου και  χρησιμο-

ποιήθηκε  ο όρος για πρώτη φορά από τον  Lucilius, που θε-

ωρείται ο  δημιουργός του φιλολογικού αυτού είδους,

δηλαδή της  σάτιρας!!!

Υπήρχαν όμως Έλληνες σατιρικοί ποιητές πολλούς αιώνες

πριν από τους Ρωμαίους, όπως ήταν ο Αρχίλογος κατά τον

7ο αι. π.Χ. και ο Ιππώνακτας κατά τον 6ο αι. π.Χ., αλλά και

ο μεγαλύτερος σατιρικός ποιητής  ο Αριστοφάνης,  με το

ανεπανάληπτο σατιρικό πνεύμα των κωμωδιών  του, οπότε

η σάτιρα είναι ένα καθαρά ελληνικό δημιούργημα, το οποίο

αντέγραψαν οι Ρωμαίοι, και οι  Άγγλοι συγγραφείς του

17ου και 18ου αιώνα!!

Ο Αριστοφάνης γεννήθηκε το 445 π.Χ. στο δήμο Κυδαθη-

ναίων της Αθήνας, στη σημερινή Πλάκα και έζησε στην

Αθήνα σε όλη του την ζωή εκτός από ένα μικρό χρονικό

διάστημα που έζησε στην Αίγινα και πέθανε στην γενέτειρά

του γύρω στα 60 του χρόνια!! 

Νυμφεύτηκε μικρός, απέκτησε τρεις γιους και έζησε ευτυ-

χισμένη οικογενειακή ζωή!!   

Η συγγραφική του δραστηριότητα άρχισε σε ηλικία 18

ετών, όπου βραβεύτηκαν τα τρία πρώτα έργα του, τα οποία

παρουσίασε με το ψευδώνυμα  «Καλλίστρατος», λόγω του

νεαρού της ηλικίας του, ενώ έγραψε άλλες  46 κωμωδίες,

από τις οποίες οι 11  σώζονται ακέραιες και  είναι διαχρο-

νικές, ενώ παίζονται μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες!!

Από τα έργα του Αριστοφάνη τα 10 είχαν βραβευθεί, ενώ

ο ίδιος  όπως και τα έργα του είχαν δεχτεί τις ολέθριες

επιρροές του Πελοποννησιακού  πολέμου!! 

Ο Αριστοφάνης μαζί με τον Εύπολη και τον Κρατίνο,  ήταν

ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς-σατιρικούς  ποι-

ητές. Κέρδισε τον θαυμασμό του Αριστοτέλη, των Αλεξαν-

δρινών, των Βυζαντινών φιλόλογων, οι οποίοι όμως

επικεντρώθηκαν, στις Νεφέλες, στους Βάτραχους και στον

Πλούτο, ενώ ο Έρασμος (1469-1536) κατά την Αναγέν-

νηση, έβρισκε τις κωμωδίες του Αριστοφάνη ενδιαφέρου-

σες και προωθούσε την μελέτη τους!!

Ήταν θαυμαστής του Αισχύλου,  τον οποίο είχε μελετήσει

και είχε πλήρη γνώση των Ωδών του Πινδάρου και του Στη-

σίχορου, αλλά ο Ευριπίδης (480 π.Χ.- 406 π.Χ.) είχε χαρά-

ξει ανεξίτηλα σημάδια στο ύφος του Αριστοφάνη,  στην

τεχνική και στη γλώσσα του, τον οποίο όμως είχε σε μόνιμο

στόχαστρο με τις άδικες επιθέσεις του και τις διακωμωδή-

σεις του, κάτι που είχε πικράνει τον Ευριπίδη, μέχρι που εγ-

κατέλειψε την Αθήνα και πήγε στην Μακεδονία,

γνωρίζοντας δόξες και τιμές, στην αυλή του βασιλιά Αρχέ-

λαου στην Πέλλα.  αλλά η μοίρα όμως  του φύλαγε φρικτό

τέλος, γιατί σε ένα ταξίδι του κοντά στην Αμφίπολη κατα-

σπαράχθηκε από αγέλη άγριων σκύλων! Στην Αθήνα ο

μόνος που τον πένθησε ήταν ο κατά 16 χρόνια μεγαλύτε-

ρός του Σοφοκλής, ο οποίος εισήλθε με μαύρο χιτώνα στο

θέατρο και ζήτησε από τους ηθοποιούς να μη φορέσουν

εκείνη την ημέρα στεφάνι στο κεφάλι τους, σε ένδειξη πέν-

θους!!!

Χαρακτηριστική είναι η λέξη «ευριπιδαριστοφανίζειν»,  που

είχε χρησιμοποιήσει ο Κρατίνος, για να ονομάσει  την προ-

σκόλληση του Αριστοφάνη προς τον Ευριπίδη!!

Ο Αριστοφάνης είχε δημιουργήσει πολλές σύνθετες λέξεις

καθώς και την μεγαλύτερη ελληνική λέξη με 78 συλλαβές

και 172 γράμματα! (λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολει-

ψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκι-

χλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγ

κλπελειολαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών),  η οποία

αποτελεί ένα γλωσσοδέτη που εμπεριέχει εκλεκτά εδέ-

σματα των Αθηναίων εκείνης της εποχής,  αλλά είναι και

δημιουργός  πολλών εκφράσεων, τις οποίες χρησιμοποι-

ούμε μέχρι σήμερα, όπως «μάνα γιατί με γέννησες» κ.α.

και όσο για τις απελευθερωμένες  εκφράσεις που χρησιμο-

ποιεί στα έργα του ή ακόμα και  τις βωμολοχίες, που χαρα-

κτηρίζουν τα έργα του, τις στηρίζει σε δύο πανάρχαιους

άξονες, που είναι ο άξονας της κοινωνικής συμπεριφοράς

και ο άξονας της ανθρώπινης  σεξουαλικότητας και δια

μέσου αυτών προσπαθεί να πετύχει την κάθαρση των θεα-

τών!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αναρωτιόμαστε...
H υποψήφια δήμαρχος των 3Β Μαρία Σίνα, είχε κα-

λέσει σε ανοιχτή συγκέντρωση την Τετάρτη 6/3 στις

έξι το απόγευμα για να ανακοινώσει το συνδυασμό

της, με το όνομα “Δίπλα σας”.

Ο Δήμος αντίστοιχα είχε καλέσει επίσης για την Τε-

τάρτη στις 6/3 στις 3 το μεσημέρι διαβούλευση για

την κινητικότητα στο Δήμο.

Επανήλθε όμως και άλλαξε την ώρα για τις 6 μ.μ. 

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο δήμαρχος άλλαξε την

ώρα γιατί ανταγωνίζεται τη Μαρία Σίνα!

Kαι κλήσεις

Έκοψε κλήσεις η Αστυνομία σε οχήματα που ήταν

σταθμευμένα έξω από το δημαρχείο στη Βούλα, για

την εκδήλωση της υποψήφιας δημάρχου των 3Β, Μα-

ρίας Χόβρη Σίνα!

Άραγε έκοψαν αντίστοιχα κλήσεις την ημέρα που μι-

λούσε ο δήμαρχος Γρ. Κωνστνατέλλος στο Καβούρι,

που είχε φρακάρει το σύμπαν και δεν μπορούσε να

περάσει ούτε άνθρωπος, ούτε όχημα για ώρες στην

περιοχή!

Tα ...Σάλωνα στα 3Β

Τα σύννεφα είχαν φανεί όταν εμφανίστηκε συνεντευ-

ξιαζόμενος σε έντυπο του 3Β (11ο/18), ο Επίσκοπος

Σαλώνων και διαχειριστής της εκκλησιαστικής περι-

ουσίας Αντώνιος, που ξεκάθαρα ζητάει να χτίσει στα

πράσινα ακίνητα της Βουλιαγμένης, του Καβουρίου,

της Φασκομηλιάς γιατί έχουν προτάσεις από Ρώ-
σους και Άραβες! «Εχουμε κάνει κρούσεις στο σημε-
ρινό δήμαρχο, με τον οποίο έχουμε πολύ καλές
σχέσεις, όμως δυστυχώς υπάρχουν μικροπολιτικά ζη-
τήματα...» τόνισε.

Όταν λοιπόν το παρατηρήσαμε, ότι κάποιο λάκο έχει

η φάβα, μας επιτέθηκαν ποικιλοτρόπως.

Τώρα ετοιμάζουν τον Οικονομικό διευθυντή της εκ-

κλησιαστικής περιουσίας να γίνει Επίσκοπος των 3Β...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Σάτιρα και Αριστοφάνης!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...

Ελένη Αντωνιάδου 

μια γυναίκα ερευνήτρια 

στη NASA
Η Ελένη Αντωνιάδου, γεννήθηκε το 1988 στη Θεσσα-

λονίκη, είναι ερευνήτρια και επιχειρηματίας, ιδρύτρια

της εταιρείας Transplants without Donors η οποία σχε-

διάζει τεχνητά όργανα με βάση βλαστοκύτταρα προ-

ερχόμενα από τον ασθενή.

Σπούδασε νανοτεχνολογία και αναγεννητική ιατρική.

Είναι πτυχιούχος βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Στε-

ρεάς Ελλάδας, ενώ είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού διπλώματος του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου

του Λονδίνου. Στη διάρκεια των σπουδών της, εντάχ-

θηκε σε πρόγραμμα της NASA με στόχο τον έλεγχο

των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής πίεσης στο νευ-

ρικό σύστημα των αστροναυτών, στα πλαίσια του Mars

Science Laboratory. Ανέπτυξε, επίσης, την ιδέα και το

επιχειρηματικό σχέδιο μιας τεχνητής τραχείας, ενώ,

το 2012, προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας Trans-

plants without Donors, η οποία σχεδιάζει τεχνητά όρ-

γανα με βάση βλαστοκύτταρα προερχόμενα από τον

ασθενή. Η ίδρυση της Transplants without Donors ήταν,

ταυτόχρονα, ένα μέτρο απέναντι στο ζήτημα του εμ-

πορίου οργάνων.

Και κούκλα Barbie

Η εταιρεία παραγωγής της ...εξηντάχρονης Barbie εδώ και

κάποια χρόνια έχει αλλάξει το αρχικό στυλ και κατα-

σκευάζει Barbie με διάφορα επαγγέλματα. Έτσι η Barbie

τιμάει περισσότερες από 20 γυναίκες, από διαφορετικές

Ηπείρους και χώρες, από 19 έως και 85 ετών και μιλούν

σε 13 γλώσσες!

Ανάμεσα στις πολλές αυτές Barbie με τα διάφορα επαγ-

γέλματα συγκαταλέγεται πλέον και η Ελένη Αντωνιάδου

για την προσφορά της στον τομέα της μεταμόσχευσης τε-

χνητών οργάνων που αναμένεται να σώσει εκατομμύρια

ζωές, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους και ιδιαιτέρως εδώ

στην Αθήνα, σύμφωνα με τη Μυθολογία, οι γυναίκες

είχαν ψήφο και μετείχαν στα κοινά. Οι κοινωνίες ήταν

βαθειά μητριαρχικές.

Μια όμορφη ιστορία, που διαβάζουμε στο Δυτικό αέ-

τωμα του Παρθενών, πιστοποιεί θριαμβευτικά αυτό το

γεγονός. Εικονίζεται στο γλυπτό η πάλη, ο διαγωνι-

σμός μεταξύ του Ποσειδώνα, θεού σκληρού πολεμο-

χαρούς, με σύμβολο την τρίαινα και της Αθήνας, θεάς

ειρηνικής που αγαπούσε την παιδεία και τα οικιακά

έργα (πρβλ. τα επίθετα: “τεχνών μήτηρ”, “ευρεσίτε-

χνος”, “εργάνη Αθηνά”, “ταλαέργος”, “ακάματος”

κ.λπ.), με σύμβολο την ελιά. Έριζαν (φιλονικούσαν)

για το ποιο όνομα θα δινόταν στην πόλη του βασί-

λεως Κέκροπος.

Αποφασίσθηκε να γίνει ψηφοφορία και αυτός ο θεός,

που θα νικούσε να έδινε το όνομά του στην πόλη αυτή

και θα ήταν προστάτης και πολιούχος της.

Ξέρουμε όλοι ότι νίκησε η Αθηνά και η πόλη ονομάσθηκε

“Αθηνά” (γιατί αποτελείτο από πολλούς δήμους, (πρβλ.

τα επίθετα” Μήτις” = σκέψη, “Πολιούχος”, “Παλλάς”,

“Προναία”, “Πρόνοια”). 

Ξέρετε γιατί; Γιατί οι γυναίκες είχαν ψήφο και ήταν

περισσότερες ως συνήθως (τους άνδρες τους

τρώμε!) και νίκησαν. Η νίκη όμως αυτή ήταν πύρρειος,

ήτοι νίκη και ήττα μαζί, γιατί ο Ποσειδών θύμωσε

πολύ (έγινε κοινώς μπουρλότο) και χτυπούσε τη γη

με την τρίαινα και έβγαινε νερό, ανακάτωνε τη θά-

λασσα και γίνονταν τρικυμίες και χαλασμός κόσμου. 

Για να τον εξευμενίσουν οι άρχοντες και ο Κέκρωψ,

τιμώρησαν τις γυναίκες με τρεις τιμωρίες: να μην

έχουν πλέον ψηφο, να χάσουν το όνομά τους (γι’

αυτό λέγονται με το όνομα του άνδρα τους, (Κώ-

σταινα, Αλέξαινα κ.λ) και να μην είναι πολίτιδες

αυτής της πόλης. Έχασαν με λίγα λόγια τα δικαιώ-

ματά τους και η Αθηνά υποχρεώνεται από μητριαρ-

χική θεά να γίνει πατριαρχική και να κρατά ασπίδα και

δόρυ (πρβλ. τα επίθετα: “Οπλοχαρής”, “αγέστρατος”).

Πέρασαν χρόνια, πέρασαν αιώνες μέχρι τον προ-

ηγούμενο αιώνα, αλλά και μέχρι πριν λίγα χρόνια,

που οι γυναίκες έκαναν αγώνες ατελείωτους για να

μπορούν να ψηφίζουν και να ψηφίζονται. 

Η πρώτη χώρα στην οποία οι γυναίκες απέκτησαν το

δικαίωμα της ψήφου, είναι η Νέα Ζηλανδία το 1904

και από την Ευρώπη η πρώτη χώρα είναι η Φινλανδία

το 1906. Στην Αγγλία το κίνημα των Σουφραζετών

πήρε μεγάλες διαστάσεις, με απεργίες πείνας διαδη-

λώσεις, ξύλο και φυλακίσεις. Η Μαίρη Γούλτονσκαφτ

δημοσιεύει το βιβλίο της: «Η Υπεράσπιση των Δικαιω-
μάτων των Γυναικών” και ξεσηκώνει θύελλα αντιδρά-

σεων, προ πάντων από την Εκκλησία, και αναγκάζεται

να φύγει από την Αγγλία και να καταφύγει στο Πα-

ρίσι. Και ο φιλόσοφος και πολιτικός Τζον Στιούαρτ

Μιλλ (1806-1871) το 1868 έχασε τη βουλευτική του

έδρα, γιατί υποστήριξε με ισχυρά επιχειρήματα στο

Κοινοβούλιο το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών.

Τούτο προκάλεσε την μήνι των ομοφύλων του και τον

θεώρησαν προδότη του φύλου του (αντρικού). Σπου-

δαιότατο είναι το σύγγραμμά του: “Η Υποταγή των
Γυναικών”, στο οποίο άσκησε τεράστια επιρροή η σύ-

ζυγός του Χάρριετ Ταίηλορ.

Τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δέχθηκε οι γυναί-

κες να εκλέγουν και να εκλέγονται είναι η Ελβετία!

Σ’ ένα καντόνι μέχρι το 1980 δεν είχαν δικαίωμα

ψήφου οι γυναίκες. Ακούστε τι έκαναν οι έξυπνοι άν-

δρες. Έβαλαν τις γυναίκες να αποφασίσουν και οι γυ-

ναίκες αποφάσισαν για τον εαυτό τους ότι δεν ήταν

άξιες να εκλέγονται!

Μέχρι σήμερα στη χώρα αυτή οι γυναίκες έχουν τα

λιγότερα δικαιώματα από όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

Ίσως δεν τα χρειάζονται λόγω κοινωνικής και οικονο-

μικής ασφάλειας και σιγουριάς.

Bούλα Λαμπροπούλου

καθηγήτρια Παν/μίου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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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 . . .

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Παρακολουθήσαμε μουδιασμένοι τα αποτρόπαια γεγο-

νότα που εκτυλίχθηκαν στον αγώνα πρωταθλήματος της

Α1 Γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού και Α.Ν.Ο. Γλυφάδας,

στο κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ» του Πειραιά το από-

γευμα του περασμένου Σαββάτου.

Σε ένα ειρηνικό και ήρεμο παιχνίδι μεταξύ των δύο γυναι-

κείων ομάδων υδατοσφαίρισης, το οποίο παρακολουθού-

σαν σε μεγάλο βαθμό οικογένειες με παιδιά, εισέβαλαν

ξαφνικά 20-25 άγνωστοι. Χρησιμοποιώντας ωμή βία, σκόρ-

πισαν τρόμο, αγανάκτηση και φόβο σε όλους όσους βρί-

σκονταν στο κολυμβητήριο εκείνη τη στιγμή, αλλά και –

κατ’ επέκταση - σε όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε

στον αθλητισμό. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, ως καταξιωμένο με

κύρος και μακρά ιστορία, ναυταθλητικό σωματείο, με πε-

ρισσότερους από 400 τίτλους και διακρίσεις σε όλες τις

αθλητικές κατηγορίες του υγρού στίβου όπου δραστηριο-

ποιούμαστε (υδατοσφαίριση, κολύμβηση, καλλιτεχνική κο-

λύμβηση, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, τεχνική

κολύμβηση), ως Κυπελλούχος Ελλάδος 2019 στην γυναι-

κεία υδατοσφαίριση καλούμε όλους: αθλητές και φιλά-

θλους να μεταδώσουν μαζί μας το μήνυμα για ειρηνικές

αναμετρήσεις στον όποιο αγωνιστικό στίβο, για πολιτι-

σμένο ανταγωνισμό, για ευγενή άμιλλα.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό και εκφρά-

ζουμε δημόσιο προβληματισμό έτσι ώστε να σταματήσουν

τέτοιες πράξεις βίας στο ερασιτεχνικό άθλημα της υδατο-

σφαίρισης. 

Ο προβληματισμός και η ανησυχία μας είναι ιδιαίτερα έν-

τονα, αφού, λόγω της λειτουργίας των Αθλητικών Σχολών

και Ακαδημιών μας, ως Όμιλος έχουμε στρατηγικό στόχο

να φέρνουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό του υγρού

στίβου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε κίνητρο στα παιδιά –

αθλητές μας να παρακολουθήσουν αγώνες, ώστε να εμ-

πλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν περισσό-

τερο στο άθλημα της επιλογής τους. Όμως, αυτά τα

φαινόμενα προξενούν αποστροφή και απαξίωση στην ελ-

ληνική υδατοσφαίριση και απομακρύνουν τα παιδιά από

τις κερκίδες και από τον αθλητισμό.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι έχουμε βιώσει στο κοντινό

παρελθόν μας, περιστατικά ωμής βίας στις δικές μας εγ-

καταστάσεις, όπου ο Ν.Ο.Βουλιαγμένης υπέστη σημαντι-

κές φθορές και οι αθλητές μας κινδύνευσαν σωματικά,

είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτόν τον τομέα. Είναι

ένα θλιβερό γεγονός, ότι είμαστε υποχρεωμένοι πριν τη

διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος στον Όμιλό μας, να

ζητούμε την προστασία και την παρουσία αστυνομικής δύ-

ναμης στο χώρο, ώστε να νιώθουμε ασφάλεια.    

Όλοι εμείς που αγαπάμε τον αθλητισμό, ας συσπειρω-

θούμε για να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέ-

ψουμε σε μια μειονότητα να αμαυρώσει τον αθλητισμό,

ότι ο πολιτισμός οφείλει να επιστρέψει, ώστε αναδει-

κνύονται η ευγενής άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι, οι αρετές

και τα ιδανικά του αθλητισμού. 

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 

H παρακάτω επιστολή, μας έχει έρθει στα γραφεία,

επώνυμα. Επώνυμη η καταγγέλουσα, επώνυμη και

η γυναικολόγος που καταγγέλεται. Εμείς δεν θα δη-

μοσιοποιήσουμε τα ονόματα, ούτε το ενός ούτε του

άλλου. Δημοσιοποιούμε όμως την επιστολή για κάθε

ενδιαφερόμενο.

“Το τμήμα του Δημοσίου”

Έχοντας ένα πρόβλημα υγείας (γυναικολογικό) επι-

σκεπτόμουν γνωστή γιατρό γυναικολόγο στην πε-

ριοχή του Δήμου 3Β. Το πρόβλημά μου έπρεπε να

λυθεί με χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γιατρός μου ζήτησε ένα μεγάλο

χρηματικό ποσό, των 4.000 ευρώ για να με χειρουρ-

γήσει, στο ιδιωτικό Νοσοκομείο που χειρουγεί, ποσό

που δεν μπορούσα να καταβάλω, αλλά θεώρησα σκό-

πιμο να πάω σε δημόσιο νοσοκομείο, που υπάρχει

μεγαλύτερη εμπειρία.

Ετσι αναζήτησα γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο και

χειρουργήθηκα προ τριμήνου.  

Πρόσφατα και αιφνίδια άρχισα να έχω παρατεταμένη

αιμορραγία. Στον πανικό μου, απευθύνθηκα άμεσα

και πιο κοντά μου, στην γιατρό που με παρακολου-

θούσε πριν χειρουργηθώ.

Της εξήγησα ότι χειρουργήθηκα στο δημόσιο νοσο-

κομείο, αλλά πήγα να με δει γιατί έχω παρατεταμένη

αιμορραγία και δεν μπορώ να πάω άμεσα στο νοσο-

κομείο και της έδωσα το φάκελο με όλο το ιστορικό

μέσα.

Η γιατρός  όχι μόνο αρνήθηκε να με εξετάσει αλλά

επιστρέφοντάς μου το φάκελο, σχεδόν πετώντας

τον μου κατάμουτρα, μου είπε «αυτό είναι το τίμημα

του δημοσίου».

Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι είναι κάτι επείγον,

ότι ο γιατρός που με χειρούργησε μπορεί να έλειπε

και εφόσον είμαι πελάτισσά της, θεώρησα σκόπιμο

να πάω σ’ εκείνη.

Εν τέλει έφυγα χωρίς να με εξετάσει!!!

Απευθύνθηκα σε άλλο ιδιώτη γιατρό, αφού δεν

βρήκα αυτόν που με χειρούργησε άμεσα, ο οποιός

κανονικά ανέλαβε την υπόθεσή μου, χωρίς να με “τι-

μωρήσει” γιατί εμπιστεύθηκα το δημόσιο.

Κι αναρωτιέμαι, αυτός είναι ο όρκος της συγκεκριμέ-

νης γιατρού, που έδωσε για να υπηρετήσει την υγεία

πληρώνοντας μάλιστα επίσκεψη 50 και 100 ευρώ

κάθε φορά;

Φοβάμαι πως ο ορκος του Ιπποκράτη για κάποιους

γιατρούς, έχει μετατραπει σε όρκο του ευρώ, με

πλήρη αδιαφορία για τον ασθενή και μάλιστα σε

ανάγκη. 

Η ευγενής άμιλλα και το 

ευ αγωνίζεσθαι να 

επιστρέψουν στον αθλητισμό

Ελπίζοντας τί αποφασίζει

μία γυναίκα!

Πώς αποφασίζει να απεργήσει μία γυναίκα; Πρέπει να

παει στο σωματείο της; Πρεπει να παει στο αφεντικό

της; Πρέπει να παει στον άντρα της ή στον πατέρα της;

Παίζει ρόλο ότι είναι τριημερο; Πώς το αποφασίζει και

ποιός το αποφασίζει; Χρειάζεται άδεια; Και από ποιόν;

Από ποιά δουλειά; Την κανονική της... στην υπηρεσία,

την εταιρεία, το εργοστάσιο, την μονάδα, τον σταθμό;

Ή και την άλλη, στο σπιτι, στα πιατα, το σίδερο, στους

γονείς, στα παιδιά, στην πλατεία, στον άντρα, στο κρε-

βάτι, στις φίλες. Η αγάπη της για να δει και πάλι χα-

μόγελα στα κούλουμα που παει;

Γιατί το αποφασίζει μία γυναίκα να απεργήσει την Πα-

ρασκευή, ημέρα της γυναίκας; Αυτό είναι το βασικό.

Καμία γυναίκα ανά τον κόσμο που θα απεργήσει δεν

έχει απαντήσει σε όλα αυτά. Το αποφασίζει, επειδή

δεν αντεχει άλλο, δεν θέλει άλλο….το σωματείο της,

το αφεντικό της, τον άντρα της, τον πατέρα της, την

δουλειά της, την υπηρεσία, την εταιρεία, το εργοστά-

σιο, την μονάδα, το σπίτι, τα πιάτα, την καθαριοτητα,

το χαμόγελο, το να τα κάνει όλα καλά!

Και ελπίζει. Όπως και εγω.
Dr. K. Patelis   

Eυχαριστούμε για
τη συνδρομή σας

Από τον Εξωραϊστικό - Προοδευτικό Σύλλογο

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, ενημερωθήκαμε με το

παρακάτω σημείωμα, ότι κατέθεσαν τη συνδρομή

τους και τους ευχαριστούμε.

Καλησπέρα σας. 

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 4/3/2019, καταθέσαμε

την συνδρομή μας στο λογαριασμό της εφημερίδα

σας στην Εθνική Τράπεζα, ως ελάχιστη υποχρέωση

μας έναντι των ενημερωτικών υπηρεσιών σας προς

το σύλλογο.

Επίσης θα είμαστε και πάλι υπόχρεοι αν βρίσκατε

το χώρο στο προς έκδοση φύλλο σας, να δημοσιεύ-

σετε το επισυναπτόμενο κάλεσμα προς τα μέλη και

τους φίλους του συλλόγου, που αφορά τα κού-

λουμα στη παραλία της Αγίας Μαρίνας. Φυσικά και

είστε καλεσμένοι τόσο εσείς όσο και το προσωπικό

της Εφημερίδας σας.

Μ' Εκτίμηση για τον σύλλογο

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Κουντούρης

H καταπάτηση του όρκου του Ιπποκράτη!

‘’Το Τίμημα του Δημοσίου’’
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Καμιά φορά, ανιχνεύοντας στην google, ανακαλύ-

πτεις “θησαυρούς”, που άλλοτε είναι πραγματικοί

θησαυροί και άλλοτε είναι “παλάτια στην άμμο”.

Πέσαμε λοιπόν πάνω σε μια ιστοσελίδα που παρουσιά-

ζει μία διπλωματική εργασία* για το νησάκι της Βού-

λας, την Υδρούσα με ένα αρχιτεκτονικό και

αναπτυξιακό μάτι... Και είναι αλήθεια ότι έχει κάνει

δουλειά ο φοιτητής της αρχιτεκτονικής. Την παρου-

σιάζουμε γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά και φόβο ότι

μπορεί να ξυπνήσει το “αναπτυξιακό” πνεύμα ορισμέ-

νων αιρετών ή επενδυτών...

Οι υπογραμμίσεις και τα έντονα γράμματα είναι δικά

μας.

«...Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής

είναι να θέσει ένα βασικό ερώτημα. Αν ένας τόπος χωρίς

ιστορία και πολιτιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να μετα-

τραπεί και να λειτουργήσει ως τουριστικός προορισμός.

Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα

επιλέχθηκε το νησί «Υδρούσα» στην Αττική και αντιμε-

τωπίστηκε ως το λευκό χαρτί πάνω στο οποίο θα γρα-

φτούν οι σκέψεις, οι ιδέες και τα ερωτήματα με το

συντακτικό της αρχιτεκτονικής.

[...] Εφόσον το νησί δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο

υπάρχον είδος τουρισμού όπως για παράδειγμα (θρη-

σκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός) θα πρέπει να

αποκτήσει την δική του

μοναδική ταυτότητα

προκειμένου να προσ-

διοριστεί ως τουριστι-

κός προορισμός. 

[...] 

Η Υδρούσα για να χα-

ρακτηριστεί ως ένας

τόπος επισκέψιμος, με συνήθειες, πρέπει να αποκτήσει

μοναδικά χαρακτηριστικά.  (σ.ε.: για να δώσει ένα παρά-

δειγμα ο μελετητής υιοθετεί ένα πρόγραμμα μοναστη-

ριού για τουρίστες). Το νέο αυτό “μοναστήρι” για

τουρίστες ενεργοποιείται την περίοδο των καλοκαιρινών

διακοπών.

Αρχικά το νησί διαιρείται  σε δύο άξονες, σε αυτόν της

διαμονής των μόνιμων κατοίκων του καλοκαιριού και σε

αυτόν των εφήμερων επισκεπτών.

Η συνολική παρέμβαση αποτελείται από επιμέρους ση-

μεία τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις ανά-

λογα με τον προσανατολισμό, το ανάγλυφο και την

υλικότητα του νησιού.

Με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης ή ο κάτοικος του νη-

σιού έχει την δυνατότητα να ανακαλύψει όλες τις δια-

φορετικές εκφάνσεις της Υδρούσας.

Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην καθορισμένη πορεία

και χρόνο που έχει ο επισκέπτης στο νησί, ο οποίος έχει

ως στόχο να βιώσει την εμπειρία του ταξιδιού, την εξε-

ρεύνηση του νέου αυτού τόπου και να επιβεβαιώσει την

παρουσία του σε αυτόν. Ο χρόνος του επισκέπτη είναι

αρκετά περιορισμένος, αφού μέσα στο διάστημα μίας

ημέρας, δηλαδή από την ανατολή μέχρι την δύση του

ηλίου, θα πρέπει να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσό-

τερες εμπειρίες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι

έχει ενσωματωθεί και έχει ζήσει σε αυτόν. Στον άξονα

αυτό βρίσκονται τρία κομβικά σημεία.

Το πρώτο είναι αυτό που εισάγει τον εφήμερο επισκέπτη

στην εμπειρία του νησιού.

Στην συνέχεια το δεύτερο σημείο που βρίσκεται πάνω

σε αυτόν τον άξονα είναι ο στεγασμένος κοινόχρηστος

χώρος που λειτουργεί ως τραπεζαρία και χώρος συνάν-

τησης, με χώρους αποθήκευσης τροφίμων και υποδομές

παρασκευής φαγητού.

Οι οπές κατά μήκους του τοίχου αυτού συμβολίζουν τις

πολυάριθμες και διαφορετικές οπτικές που αποδίδει μια

εικόνα. Όπως κάθε εικόνα εμπεριέχει διαφορετικές οπτι-

κές και μπορεί να διαβαστεί με διαφορετικούς τρόπους

ανάλογα με τα βιώματα του θεατή της, έτσι ο χώρος

αυτός λειτουργεί ως πυρήνας ανταλλαγής διαφορετι-

κών εμπειριών και βιωμάτων.

Το τελευταίο και πιο βασικό σημείο του κοινόχρηστου

άξονα είναι το στοιχείο που λειτουργεί ως σημείο ανα-

φοράς της πραγματικότητας της Υδρούσας. Αποτελεί το

τέλος της διαδρομής, ή την αρχή της επιστροφής και

ορίζεται ως ο Ναός του προορισμού.

Η επιλογή της λέξης Ναός ως τη λέξη που θα προσδιο-

ρίσει αυτό το σημείο προέρχεται από την λέξη ναίω που

σημαίνει κατοικώ. Η σύλληψη της έννοιας του ναού στη

θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν ότι σε αυτόν κα-

τοικεί ο Θεός. 

Ωστόσο ναός είναι κάθε χώρος που θεωρείται σύμβολο

συγκεκριμένης κοινωνικής δραστηριότητας, όπως ναός

της τέχνης και της επιστήμης που είναι το πανεπιστήμιο

ή ο ναός του χρήματος που είναι το χρηματιστήριο. Στην

προκειμένη περίπτωση ο ναός αυτός έχει ως κάτοικο την

“Η επιβεβαίωση του ταξιδιού | Κατοικώντας την Υδρούσα” 

Στην εικόνα φαίνονται
οι παρεμβάσεις που
προτείνονται με τις
μαύρες συνεχείς γραμ-
μές.
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έννοια του προορισμού και συμβολίζει την συνεχόμενη

εναλλαγή των ταξιδιωτών στο νησί.

Ο επισκέπτης βρίσκεται εκεί για να δοξάσει το ταξίδι του

και να πεισθεί για την πραγματικότητα του. Η φωτογρα-

φία αναμφίβολα είναι το μέσο που λειτουργεί ως διαπι-

στευτήριο της ύπαρξης αυτού του ταξιδιού. 

Η ιδιότητα του χώρου αυτού, είναι να σε εντάξει στην

εικόνα του τοπίου καθώς κατά την είσοδο σου σε αυτόν

υπάρχουν ανακλαστικές επιφάνειες που σου δίνουν την

δυνατότητα να δεις το τοπίο και τον εαυτό σου την ίδια

στιγμή δημιουργώντας μια συνθήκη χωρικής αλήθειας. 

Οι φωτογραφίες και το ηλιοβασίλεμα επισφραγίζουν την

επίσκεψη του ταξιδιώτη και επιβεβαιώνουν την παρου-

σία του στο νησί. Τώρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβη-

τήσει το ταξίδι του. 

Στον άξονα διαμονής υπάρχουν τρία σημεία κατοίκησης

τα οποία έχουν διαφορετικό επίπεδο πολυτέλειας το κα-

θένα. Τα σημεία αυτά διακρίνονται ανάλογα με την ιδιω-

τικότητα, την θέα, την πρόσβαση και την επαφή με το

φυσικό περιβάλλον.

Στην πρώτη εκδοχή κατοίκησης ο κάτοικος του νησιού

διαμένει σε μία τεχνητή κεκλιμένη παραλία.

Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος βρίσκεται σε απόλυτη

εξάρτηση με τους γείτονές του εφόσον η συνανα-

στροφή του με αυτούς είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Στην δεύτερη περίπτωση ο κάτοικος διαμένει σε ένα

προστατευόμενο εξώστη, ο οποίος έρχεται σε επαφή με

τον βραχώδη χαρακτήρα του νησιού ενσωματώνοντας

τον περισσότερο στο τοπίο ενώ ταυτόχρονα οι άλλοι κά-

τοικοι  μετατρέπονται σε μεταβαλλόμενη θέα η οποία με

την σειρά της έρχεται να προστεθεί στην θέα του το-

πίου.

Στην τρίτη περίπτωση (φωτό δεξιά στήλη), ο κάτοικος

διαμένει σε ένα υπερυψωμένο δωμάτιο που σου δίνει

την δυνατότητα να κινείσαι ελεύθερος στο χώρο, ανε-

νόχλητος από τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι ιδιότητές

αυτού του χώρου παρέχουν εύκολη πρόσβαση με ανε-

ξάρτητη ιδιωτική προβλήτα και σκιασμένο χώρο που έχει

πρόσβαση στην θάλασσα.

Το παρόν αποτελεί την Διπλωματική Εργασία του Ιά-

σονα Βωβού, (φοιτητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων  Μηχα-

νικών Πανεπιστημίου Πατρών | Νοέμβριος 2018) με

τίτλο: “Η επιβεβαίωση του ταξιδιού | Κατοικώντας την
Υδρούσα”, με επιβλέποντα καθηγητή τον Γιάννη Αί-

σωπο.
πηγή: http://www.gradreview.gr/2017/06/01718.html

σημείωση: Με τη νήσο Υδρούσα έχουμε ασχοληθεί

πολές φορές στο παρελθόν και θ’ ασχοληθούμε και

στο μέλλον και ως προς τη χρήση του χώρου, που

πρέπει να είναι πρωτίστως κοινόχρηστη και κοινοφε-

λής, και ως προ ιδιοκτησιακό, διότι έχουμε λόγους

να το αμφισβητούμε, αλλά και ως προς τις δικαστικές

αποφάσεις, τις οποίες σε ορισμένα σημεία θεωρούμε

ελλειπείς και τρωτές. Και μπορεί πιθανόν ορισμένα

γεγονότα να “παραγράφονται” τυπικά, αλλά τα κοι-

νωνικά και εθνικά δικαιώματα τα θεωρούμε και πρέ-

πει να είναι ηθικά ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΑ.
Αννα Μπουζιάνη
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Το πολυσέλιδο (293) πόρισμα των εισαγγελέων για τη βι-

βλική, συγκλονιστική και ανατριχιαστική καταστροφή στο

Μάτι περιγράφει μόνο λάθη, παραλείψεις, έλλειψη συντο-

νισμού και απόλυτη ανυπαρξία του Μηχανισμού Πολιτικής

Προστασίας που οδήγησε στην εκατόμβη των νεκρών, των

τραυματιών και στις ανυπολόγιστες καταστροφές στην

Ανατολική Αττική.

Αυτή η εθνική τραγωδία της φονικής πυρκαγιάς της 23ης

Ιουλίου στην Ανατ. Αττική, την παραμονή της επετείου για

την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (24-7-1974) σκότωσε

ή τραυμάτισε θανάσιμα την έννοια της Δημοκρατίας.

Επειδή είμαστε η χώρα που γέννησε την Τραγωδία και τη

Δημοκρατία, γιατί μόνο μια χώρα που βιώνει τραγικά γεγο-

νότα μπορεί να παραγάγει και τραγωδία, ανέτρεξα στις πο-

λιτικές τραγωδίες των “Επτά επί Θήβας” του Αισχύλου και

στις «Φοίνισσες» του Ευριπίδη. Όσο για τη Δημοκρατία,

αν υπάρχει ή όχι, δεν το σχολιάζω, το αφήνω στην δική σας

γνώση, κρίση και συνείδηση.

“ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ”

ΛΑΪΟΣ - ΟΙΔΙΠΟΥΣ - ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ - ΣΦΙΓΞ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΕΥΦΟΡΙΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ  (525-456)

Οι “Επτά επί Θήβας” του Αισχύλου παραστάθηκαν - διδά-

χτηκαν με το σύνολο της Θηβαϊκής Τριλογίας και το Σατυ-

ρικό Δράμα “Σφιγξ”, που δεν διασώζονται, το 467 π.Χ.

Συμπλήρωνε  την απαραίτητη “Τετραλογία” για το δικαίωμα

συμμετοχής στους δραματικούς αγώνες.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Το Πελοποννησιακό Άργος εκστρατεύει κατά της Βοιωτικής

Θήβας, για να διεκδικηθούν τα νόμιμα δικαιώματα του Πο-

λυνείκη (= πολύ + νεῖκος = μεγάλη έρις/φιλονικία) στο θη-

βαϊκό θρόνο έναντι του σφετεριστή βασιλιά - αδελφού του

Ετεοκλή (= ἐτεόν + κλέος = πραγματική δόξα). Η εκστρατεία

αυτή είναι αναποτελεσματική και αναμεσα στους σκοτωμέ-

νους ηγέτες συμπεριλαμβάνονται και τα δύο αδέλφια που

μονομάχησαν μπροστά στην ΕΒΔΟΜΗ ΠΥΛΗ του τείχους

των Θηβαίων. Οι “Πρόβουλοι του Δήμου”, Επίτροποι που

προεξετάζουν τα στη Βουλή εισαγόμενα ζητήματα και που

εκείνη τη στιγμή καλύπτουν το κενό εξουσίας στην πόλη,

παίρνουν την πολιτική απόφαση να χαρακτηρίσουν τον Ετε-

οκλή υπερασπιστή/πρόμαχο της πόλης και τον Πολυνείκη

προδότη της, να τιμήσουν με δημόσια ταφή τον πρώτο και

να αφήσουν άταφο τον δεύτερο. Η αδελφή του η Αντιγόνη

δηλώνει ότι δεν θα υποταχθεί στην απόφαση των φορέων

της εξουσίας, αλλά στο έργο δεν υλοποιεί την απόφαση

αυτή (βλέπε “Αντιγόνη” του Σοφοκλή). Στο έργο παρακο-

λουθούμε ένα τρίπτυχο συμφορών με τη διαδοχική εξόν-

τωση της αρρενογονίας των τριών γενεών μιας  δυναστείας

(Λάιος - Οιδίποδας - Ετεοκλής και Πολυνείκης).

Ο Αισχύλος επικεντρώνει το θέμα του γύρω από μια ένοπλη

διεκδίκηση της εξουσίας, όπου οι δύο διεκδικητές της κρα-

τούν τους κύριους ρόλους, αν και ο Πολυνείκης δεν εμφα-

νίζεται καθόλου. Όλα αρχίζουν από την ασέβεια ενός γε-

νάρχη, που ενεργοποίησε τη θεϊκή βούληση να καταστραφεί

με διαδοχικά πλήγματα μια οικογένεια, με τελική αλληλο-

σφαγή των φορέων της τρίτης γενιάς - σαν να επιβεβαιώνε-

ται η γνωστή διατύπωση “αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι
τέκνα”. Είναι το ηρωικότερο δράμα όλων και όπως είπε ο

σοφιστής Γοργίας είναι “μεστόν Ἄρεως” και δεν το ενέ-

πνευσε ο Διόνυσος στον Αισχύλο, αλλά ο Άρης.

«εἶπεν ἕν τῶν δραμάτων αὐτοῦ (Αισχύλος) “μεστόν

Ἄρεως” εἶναι, τούς Ἑπτά ἐπί Θήβας».

ΧΟ: «Πέπαυται δ᾽ἔχθος, ἐν δέ γαίᾳ ζόα φονορύτῳ
µέµεικται· κάρτα δ᾽εἴσ᾽ὅµαιµοι. Πικρός λυτήρ νει-
κέων ὁ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρός συθείς,  θακτός σί-
δαρος· πικρός δέ χρηµάτων κακός δατητάς Ἄρης
ἀράν πατρῴαν τιθείς ἀλαθῆ». (στίχ. 937-946).
(= Η έχθρα τους έχει πάψει πια, στο χώμα το αιματοπότιστο

η ζωή τους έσμιξε· και είναι εντελώς από το ίδιο αίμα. Πικρός

της διαμάχης ξεδιαλυτής ο θαλασσινός ξένος, που από τη

φωτιά ατσαλώθηκε, ο σίδηρος· και πικρός του πλούτου μοι-

ραστής ο Άρης, την πατρική κατάρα βγάζοντας αληθινή).

ΣΧΟΛΙΟ: Το αίμα των δύο αδελφών που έπρεπε να είναι

ένα στη ζωή, έγινε κοινό μόνο όταν χύθηκε στο ίδιο μέρος.

Με το τέλος της ζωής, το μίσος έπαψε να υπάρχει.

«Ὁµονοούντων ἀδελφῶν συµβίωσιν παντός ἔφη
τείχους ἰσχυροτέραν εἶναι».

(Αντισθένης, 445-365, Fragment 92, 1)

(= Όταν τα αδέλφια έχουν σύμπνοια είναι η συμβίωση πιο

ισχυρή από κάθε τείχος).

Ο θυμόσοφος λαός λέει: «αδέλφια αγαπημένα, κάστρα
που δεν παίρνονται» και «αδέλφια ενωμένα, σπίτια ευτυ-
χισμένα».

ΣΧΟΛΙΟ: Φυσικά τη μεγαλύτερη καταστροφή υφίσταται η

κοινή τους πατρίδα. Οι ζημιές ενός εμφυλίου πολέμου δεν

είναι μόνο υλικής, αλλά κυρίως ηθικής υφής.

«Χαλεποί πόλεµοι γάρ ἀδελφῶν».
(Ευριπίδης, 480-406, Fragment 975, 1 και “ΠΟΛΙΤΙΚΑ” του Αριστο-

τέλη, 1328α, 15)

(= Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι ολέθριοι/δεινοί/σκληροί/αδυ-

σώπητοι).

«Ἀπό ὁµονοίης τά µεγάλα ἔργα».
(Δημόκριτος, 470-370, Fragment 250, 1)

(= Από την ομόνοια δημιουργούνται τα σπουδαία έργα)

«Στάσις ἐµφύλιος ἐς ἑκάτερα κακόν· καί γάρ νι-
κέουσι καί ἡσσωµένοις».

(Δημόκριτος, 470-370, Fragment 249,1)

(= Η εμφύλια σύρραξη προκαλεί βλάβες/συμφορές· διότι

και για τους νικητές και για τους ηττημένους ίδια είναι η

φθορά).

ΧΟ: «Φεῦ φεῦ / Ὦ μεγάλαυχοι καί φθερσιγενεῖς / Κῆρες
Ἐρινύες, αἵτ᾽Οἰδιπόδα / γένος ὠλέσατε πρυμνόθεν οὕτως,
/ τί πάθω; Τί δέ δρῶ; Τί δέ μήσωμαι;»

(Αισχύλος, 525-456, “ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ”, στ. 1054-1057)

[(= Αλίμονο, αλίμονο!

Ω κομπάστριες και του γένους καταλύτρες (εξολοθρεύ-

τριες), θανατηφόρες Ερινύες, οι οποίες του Οιδίποδα το

γένος έτσι σύρριζα καταστρέψατε, τι να πάθω, τι να κάνω

και τι να σκεφθώ;]

ΣΧΟΛΙΟ: «Αἱ Κῆρες», στον ενικό ἡ Κήρ, Κηρός = η θεά του

θανάτου, διαφέρει από τη Μοίρα και την Αἶσα, είναι η προ-

σωποποιημένη θανατική βία, η οποία λαμβάνουσα εκάστοτε

ιδίαν μορφήν επιφέρει τον βίαιο θάνατο είτε στον πόλεμο,

είτε στη θάλασσα, είτε με αρρώστια κ.λπ. Για όποιον επρό-

κειτο να πεθάνει με βίαιο θάνατο, ήδη εκ γενετής ήταν προ-

καθορισμένη η Κήρ. Λέει ο Αχιλλεύς στην ΙΛΙΑΔΑ,

Ραψωδία Ψ, «Ἄθλα ἐπί Πατρόκλῳ», στίχ. 78-79 «ἀλλ᾽ἐμέ
μέν κήρ ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενον περ»,
ήτοι (= εμένα με κατάπιε η αδυσώπητη μοίρα του θανάτου,

αυτή που μου έλαχε όταν γεννιόμουν). Στον Αχιλλέα ήταν

δύο Κήρες χωρισμένες, ΙΛΙΑΣ, Ραψωδία Ι, στίχ. 410-411

«Μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεά Θέτις ἀργυρόπεζα διχθαδίας
κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε», ήτοι (= η μητέρα μου,

η ασημοπόδαρη θέα Θέτιδα, μου λέει ότι δυο λογιών μοίρες

με φέρνουν στο τέλος του θανάτου). Εννοείται αιώνια /

αθάνατη δόξα ή άδοξη ζωή. Στην ΙΛΙΑΔΑ, Ραψωδία Χ, στίχ.

209-213, ο Ζευς ζυγίζει τις Κήρες του Αχιλλέα και του

Έκτορα για να αποφασίσει ποιος θα πεθάνει πρώτος «και
τότε δή χρύσεια πατήρ ἐτίταινε τάλαντα, ἐν δέ τίθει δύο
κήρε τανηλεγέος θανάτοιο, τήν μέν Ἀχιλλῆος, τήν
δ᾽Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, ἕλκε δέ μέσσα λαβών· ῥέπε
δ᾽Ἕκτορος αἴσιµον ἧµαρ, ιὤχετο δ᾽εἰς Ἀΐδαο,
λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων», ήτοι (= τότε πια ο πατέ-

ρας σήκωσε τη χρυσή του ζυγαριά - ψυχοστασία - και πάνω

της έβαλε δυο μοίρες του πολύπονου θανάτου, τη μια του

Αχιλλέα, την άλλη του Έκτορα που δαμάζει τα άλογα,

καθώς τη σήκωσε πιάνοντάς την απ’ τη μέση· αυτή έγειρε

βαραίνοντας προς τη μοίρα του Έκτορα και τον τράβηξε

κατά τον Άδη, τότε ο Φοίβος Απόλλωνας τον εγκατέλειψε).

Στην ΙΛΙΑΔΑ, Ραψωδία Μ, στίχ. 326-327, οι Κήρες παρου-

σιάζονται ως “μυρίαι”, γιατί σε κάθε έναν που πεθαίνει βίαια

αντιστοιχεί και μια Κήρα «νῦν δ᾽ἔµπης γάρ κῆρες
ἐφεστᾶσιν θανάτοιο µυρίαι, ἅς οὐκ ἔστι φυγεῖν
βροτόν οὐδ᾽ὑπαλύξαι», ήτοι (= τώρα όμως, έτσι κι αλ-

λιώς, αναρίθμητοι θάνατοι στέκονται από πάνω μας, που δεν

μπορεί ο άνθρωπος να τους ξεφύγει ούτε να γλιτώσει απ’

αυτούς). Η λέξη κήρ παράγεται από το ρήμα κείρω = κου-

ρεύω, κόβω, κατατρώγω, ή από το ρήμα καίω, κέκηα, γιατί

είναι καυστική και αφανιστική. Οι παλαιοί έκαιγαν αυτούς

που σκοτώνονταν. Ο Ηρακλής χαρακτηρίζεται ὡς Κηρα-
µύντης = ο τας κήρας διώκων, ήτοι ο αλεξίκακος. Δεν πρέ-

πει να συγχέεται με τό κῆρ, κηρός από το κέαρ που είναι η

καρδιά, ως έδρα των αισθημάτων και παθών αλλά και της

διανοίας και του λογισμού. Οι Ερινύες είναι θεές τιμωρητι-

κές των πατρικών ασεβημάτων, ήτοι των αμαρτημάτων προς

τους γονείς. Η λέξη παράγεται από το ἐν τῇ ἔρᾳ ναίειν =
οἰκεῖν ἐν τῇ γῇ ἤ ἐκ τῆς γῆς ἀνερχοµένη, γιατί είναι
καταχθόνια θεότητα ἤ από τάς ἀράς ἤ τά αἴσια
ἀνύουσα καί ἐκτελοῦσα ἤ από το επίρρ. ἐρι+ἀνύειν
= η προκαλούσα µεγάλες καταστροφές. Παρουσιάζον-

ται ως επηρμένες, ξιπασμένες, αλαζονικές και γεννημένες

για να επιφέρουν την καταστροφή, (όπως λέει και ο λαϊκός

μας τροβαδούρος Γρ. Μπιθικώτσης: “γεννήθηκες για την κα-

ταστροφή”).

Η λέξη ρυσιγένεθλος (ύμνος 3, στ. 41) παρουσιάζεται για

πρώτη φορά στον Ιωάννη τον Γεωμέτρη ή Κυριώτη (γιατί

διέμενε στη συνοικία «εἰς τά Κύρου»), 935 - 1000, ποιητή,

στρατιωτικό και μοναχό στη Ρωμανία, μια από τις κυρίαρχες

μορφές των Γραμμάτων στη Μακεδονική (όχι τη Βόρεια!!!)

Αναγέννηση. Τα έργα του περιλαμβάνουν: επιγράμματα, στα

οποία εντάσεται και η μοναστική συλλογή “Παράδεισος”, (4)

ύμνους αφιερωμένους στη Θεοτόκο κ.ά.
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

――――――

* Ρυσιγένεια: η υπεράσπιση, η σωτηρία, η λύτρωση και η προστασία,

η προφύλαξη του γένους, της γενιάς, των απογόνων. Παράγεται από

το επίθετο ὁ ἡ ρυσιγενής, τό -ές ή ὁ, ἡ ρυσιγένεθλος, τό -ον = ο

σώζων, ο λυτρώνων, ο προστατεύων και διαφυλάττων το γένος του,

τους απογόνους του. Παράγεται από το ρήμα ῥύομαι = σώζω, λυ-

τρώνω, ελευθερώνω, διαφυλάττω, διασώζω, υπερασπίζομαι + τό
γένος ή ἡ γενέθλη = η γενιά, το γένος, η καταγωγή.
**Φθερσιγένεια: η καταστροφή (ολοκληρωτική), η εξόντωση, η εξά-

λειψη, ο αφανισμός του γένους, της γενιάς, των απογόνων. Παρά-

γεται από το επίθετο ὁ, ἡ φθερσιγενής, τό -ές = ο καταστρέφων, ο

φονεύων το γένος, την γενιά του. Παράγεται από το ρήμα φθείρω +

το γένος.

Τα ανωτέρω νεοπλασθέντα ουσιαστικά αποτελούν ασφαλώς καινο-

λεξίες και δεν έχουν ακόμη λεξικογραφηθεί, παρουσιάζονται για

πρώτη φορά στην εφημερίδα “ΕΒΔΟΜΗ”. Όταν γνωστοποιηθούν και

κυκλοφορηθούν ευρέως, θα καταλογογραφηθούν στα έγκυρα ελλη-

νικά λεξικά με την απαραίτητη όμως αναφορά της πηγής και του δη-

μιουργού - αρθρογράφου, που τα δημοσίευσε. Σχηματίστηκαν

αναλόγως προς τα: παθογένεια, ευγένεια, αγένεια κ.ά.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Ρυσιγενείας* 

ἄρχεσθαι 
&

Φθερσιγενείας*
παύεσθαι
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Την πρώτη του πολιτική παρου-

σία σε περιφερειακό επίπεδο

πραγματοποίησε ο υποψήφιος

για την Περιφέρεια με την

Γιώργο Πατούλη, Δημήτρης

Κιούκης, την περασμένη Κυ-

ριακή 3/3/19 στη Βάρκιζα.

Παρουσία φίλων και πολιτικών

προσώπων, όπως οι βουλευτές

Γ. Βλάχος και Βασ. Οικονόμου, ο

περιφερειακός σύμβουλος Νίκος

Στάμου, ο αντιδήμαρχος του

Δήμου Κρωπίας Θοδ. Γρίβας, η

πρόεδρος της Τοπικής της Ν.Δ.

Κλαίρη Σαραντάκου* δημοτικοί

σύμβουλοι και εκπρόσωποι φο-

ρέων. 

O Δημήτρης Κιούκης αναφέρ-

θηκε στην αυτοδιοικητική του

πορεία από το 1986 μέχρι σή-

μερα. Είναι επιχειρηματίας και

σύμβουλος επιχειρήσεων στον

τομέα της ανακύκλωσης.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην

έλλειψη Ασφάλειας στην πε-

ριοχή, σημειώνοντας ότι πρέπει

να ενισχυθούν τα Αστυνομικά

Τμήματα.

Επίσης αναφέρθηκε στα λύματα

και ιδιαίτερα στα απορρίμματα,

που πρέπει να ανακυκλώνονται

στην πηγή.

σ.σ. Για την περιοχή καλόν είναι

να εκλεγούν περιφερειακοί σύμ-

βουλοι γιατί μέχρι σήμερα, ει-

δικά ο δήμος 3Β δεν  έχει

εκλέξει νομαρχιακό ή περιφερει-

ακό σύμβουλο, όταν το Κορωπί

βγάζει δύο.

Από το Δήμο 3Β μέχρι σήμερα

γνωρίζουμε ότι εκτίθενται τρεις

υποψήφιοι περιφερειακοί σύμ-

βουλοι. 

Ο Δημήτρης Κιούκης και η Αννα

Λεντή Τομοπούλου με επικεφα-

λής τον Γ. Πατούλη και ο Δημο-

σθένης Δόγκας με τον

επικεφαλής τον Γιάννη Σγουρό.

* H Kλαίρη Σαραντάκου είναι

υποψήφιος Ευρωβουλευτής με

τη Νέα Δημοκρατία.

Δημήτρης Κιούκης
Εμφάνιση πρώτη, για Περιφέρεια 

Χόρεψαν

οι Ηπειρώτες

του “Ρόβα”

Συνεστίαση με πολύ κέφι και χορό πραγματοποίησε

ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων ο

“Ρόβας”, την περασμένη εβδομάδα στο Δίλοφο της

Βάρης.

Πολύς ο κόσμος, μέλη, φίλοι αλλά και υποψήφιοι

ένεκα της προεκλογικής περιόδου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Πέτρος Θανόπουλος,

που έχει δραστηριοποιηθεί έντονα στο Σύλλογο,

άνοιξε την εκδήλωση, χαιρέτισε τους θαμώνες και

ευχήθηκε καλή διασκέδαση. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα  απαιτού-
μενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης
«12/02/2019»  δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κε-
φαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,
η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεω-
τικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία
του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994
(όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του νομού Αττικής, εφό-
σον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκ-
δίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει
στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης
«12-02-2019»] να γίνει στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα
αυτής και στο χώρο των ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ν. Αττικής. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε
στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-

ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβά-
λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεν-
τρική Πλατεία  Δημοσθένη Σωτηρίου,
Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
υπόψη κας  Γκουλιούμη Μαρίας και
κας Κιμπεζή Αικατερίνης (τηλ. επι-
κοινωνίας: 22990 20178, 22990
20124). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμ-
πρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα πα-
ραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευ-
σης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προ-
θεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-

εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτη-
τες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδη-
γηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με
σήμανση έκδοσης «12-02-2019», το
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυ-
νης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κα-
τάταξης των υποψηφίων σύμφωνα
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμί-
σεις· και ii) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συμμε-
τοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακο-
λούθησαν και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεν-
τρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φο-
ρέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

Ν. Π. Δ. Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,                                 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ     
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124
Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Μ. Γκουλιούμη
Email: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 03-01-2019
Αριθ. Πρωτ: 23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/ 2019

για τη σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997, όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου
64 του Ν.4590/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 18/20-02-2018 από-
φαση (ΑΔΑ: 6ΑΑ7ΩΛΝ-8ΦΛ) του  Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτή-
των Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με θέμα: «Λήψη από-
φασης για προγραμματισμό προσλή-
ψεων προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης
από ίδιους πόρους, έτους 2018».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 Από-
φαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-
12-2006), όπως  ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 66/04-09-2018 από-
φαση (ΑΔΑ: 6ΕΑΡΩΛΝ-8ΤΡ)  του  Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτή-
των Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με θέμα:
«Λήψη απόφασης για καθορισμό του
αριθμού και των ειδικοτήτων του
προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης
έργου, με κάλυψη της δαπάνης από

ΚΑΠ, έτους 2018».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.  84724/ 28184
/04-10-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγ-
κριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτι-
στικών και Περιβαλλοντικών Δραστη-
ριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με συνολικά δύο (2) άτομα για την κά-
λυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που
εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέ-
λεση του έργου: «Παροχή Ιατρικών
υπηρεσιών και ψυχολογική υποστή-
ριξη» συνολικής διάρκειας έως δώ-
δεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
απασχόλησης σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών 
101 και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ Έως 12 μήνες 1

Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΙΑΤΡΟΣ ή 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών 

102 και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Έως 12 μήνες 1
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

102 Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

101 β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος, 
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Ξεκίνησε, Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2019, το έργο ενεργειακής

αναβάθμισης και αυτοματοποίησης των συστημάτων ηλε-

κτροφωτισμού του Δήμου Σαρωνικού, με εφαρμογές

Smart Cities. Η εγκατάσταση των πρώτων φωτιστικών σω-

μάτων τύπου led μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης

έγινε στην οδό Φιλίππου. 

Το έργο θα συνεχιστεί με την εξ ολοκλήρου αντικατά-

σταση των παλαιάς τεχνολογίας λαμπτήρων και την το-

ποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led σε όλο το Δήμο. Η

εγκατάσταση του δικτύου γίνεται με 100% αυτοχρηματο-

δότηση και ανάληψη ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ

η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη

12ετή διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο, εφόσον

επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας που έχει

δοθεί με την αντίστοιχη προσφορά. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε

σχετικά: «Σήμερα ένα ακόμη έργο, με σημαντικό όφελος
για το Δήμο και για τους πολίτες, πήρε το δρόμο της υλο-
ποίησης. Η εγκατάσταση των πρώτων νέων σωμάτων
στην πόλη, ήταν η απάντηση σε όσους επιχείρησαν να βά-
λουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου, αλλά και στις

Κασσάνδρες που βιάστηκαν να μιλήσουν για ακύρωσή
του. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι στο τέλος, το
φως νικά πάντα το σκοτάδι».
Το έργο Αναβάθμισης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού

Κοινοχρήστων Χώρων, περιλαμβάνει, όπως μας ενημέ-

ρωσε ο Δήμος:

― Την εγκατάσταση 16.147  νέων φωτιστικών σωμάτων

σύγχρονης τεχνολογίας τύπου led στο σύνολο της γεω-

γραφικής έκτασης του Δήμου Σαρωνικού. 

― Κατηγοριοποίηση των οδών και εφαρμογή προτύπων

και προδιαγραφών για την παροχή φωτισμού, ανάλογα με

κάθε κατηγορία. Το φωτιστικό αποτέλεσμα θα ελέγχεται

κάθε χρόνο από Ανεξάρτητο Σύμβουλο και την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται

ότι στο τέλος της 12ετίας, ο Δήμος Σαρωνικού θα παρα-

λάβει ένα σύστημα πλήρες και λειτουργικό.

― Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου

Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησηςγια το σύνολο της

υποδομής. Το σύστημα θα ανήκει στο Δήμο Σαρωνικού,

που θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των υποδο-

μών ηλεκτροφωτισμού, ανά πάσα στιγμή. 

― Τη δημιουργία πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (Smart

Cities), όπου θα εφαρμοστούν σε πιλοτικό επίπεδο λύσεις

έξυπνης πόλης, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματι-

κότητας και των υπηρεσιών μας προς τους δημότες. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, το όφελος για το Δήμο

Σαρωνικού θα είναι σημαντικό:

· Εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειαςκατά 75,6%.

· Μείωση ενεργειακού αποτυπώματοςκατά 80.286,35 τό-

νους CO2 στη διάρκεια της 12ετίας, με εγγυημένο τρόπο.

· Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση και στην ενίσχυση

του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σε κάθε περιοχή

του Δήμου. 

· Οικονομικό όφελος ύψους 2.586.065 ευρώ για το Δήμο

Σαρωνικού στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας.. 

· Το μηδενισμό των ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμή-

θειας λαμπτήρων και φωτιστικών του Δήμου Σαρωνικού,

με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 2.908.190 ευρώ για τα

επόμενα 12 χρόνια. 

Συνολικά το οικονομικό όφελος για το Δήμο Σαρωνικού

στη διάρκεια της 12ετίας εκτιμάται στα 5.494.255 ευρώ,

ή σε 457.854 ευρώ ανά έτος, κατά μέσο όρο. 

Ακόμη, με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Σαρωνικού

αποκτά τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα μπροστά στην

αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, με σκοπό την πα-

ροχή υπηρεσιών Smart Cities, όπως το σύστημα έξυπνης

στάθμευσης, σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων,

σημεία ελεύθερης πρόσβασης wi-fi και σημεία μέτρησης

κυκλοφοριακής ροής. 

Ξεκίνησε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης

του ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Σαρωνικού
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Την εντονότατη αντίδραση της Δη-

μοτικής Αρχής του Δήμου Παλλή-

νης για τις μεθοδεύσεις της

Κυβέρνησης εξέφρασε ο Δήμαρ-

χος, Αθανάσιος Ζούτσος, στο

πρόσφατο  Δημοτικό Συμβούλιο

γύρω από το θέμα της φημολογού-

μενης δημιουργίας Δομής Φιλοξε-

νίας Ανηλίκων Προσφύγων στην

περιοχή Δέση της Δ.Ε. Γέρακα

του Δήμου Παλλήνης.

Ο Aθ. Ζούτσος παρουσίασε με

απόλυτη σαφήνεια τα πραγματικά

γεγονότα από την ημέρα ενημέ-

ρωσης του Δήμου Παλλήνης

(21/2/19), αναφέροντας ότι απέ-

στειλε ΑΜΕΣΑ επιστολή προς

τους αρμόδιους Υπουργούς απαι-

τώντας ενημέρωση. Παράλληλα,

έδωσε εντολή ώστε να ελεγχθεί

πλήρως ο φάκελος της οικοδομι-

κής άδειας του ακινήτου και να

διενεργηθεί από την Τεχνική Υπη-

ρεσία και την Πολεοδομία αυτοψία

στο χώρο, ώστε να διαπιστωθεί

εάν νομίμως εκτελούνται οικοδο-

μικές εργασίες.

Καταγγέλθηκε, επίσης, η απαρά-

δεκτη και απαξιωτική συμπερι-

φορά των Υπουργείων Μετανα-

στευτικής Πολιτικής και Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης, τα οποία

αγνόησαν την Τοπική Κοινωνία

και τους θεσμικούς Εκπροσώπους

της αναφορικά με τις προθέσεις

τους.

“Mέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει
καμία επίσημη ενημέρωση”

Με δεδομένα τα παραπάνω,  η Δη-

μοτική Αρχή Παλλήνης δηλώνει:

"Οι εμπλεκόμενοι φορείς με τρόπο
προκλητικά προσβλητικό και θε-
σμικά ανεπίτρεπτο κινήθηκαν  μο-
νομερώς για ένα τόσο σημαντικό

θέμα. Αγνόησαν την Τοπική Κοινω-
νία, καθώς και τη Δημοτική Αρχή
του Δήμου Παλλήνης.
Σε συνέχεια των επιστολών και
των αιτημάτων μας, καλούμε
ακόμα και σήμερα να αλλάξουν
στάση και να ενημερώσουν με
τρόπο επίσημο και ακριβή το Δήμο
Παλλήνης σχετικά με την φημολο-
γούμενη δημιουργία Δομής Φιλο-
ξενίας Ανηλίκων Προσφύγων στην
περιοχή Δέση της Δ.Ε. Γέρακα.
Ως Δημοκρατική και ευνομούμενη
Κοινωνία, έχουμε κάθε λόγο να
απαιτούμε την απαραίτητη ενημέ-
ρωση των σχεδιασμών του Κεντρι-
κού Κράτους για κάθε θέμα, που
αφορά στο Δήμο μας. Ελπίζουμε
τα αρμόδια Υπουργεία και οι εμ-
πλεκόμενοι Φορείς να μην κωφεύ-
σουν περαιτέρω στα αιτήματα μας,
αλλά να αποστείλουν άμεσα εκ-
προσώπους τους σε ανοιχτή συγ-
κέντρωση με τους κατοίκους ώστε
να ενημερώσουν έγκυρα και έγ-
καιρα για τους σχεδιασμούς τους,
για να πληροφορηθούμε και να κα-
θορίσουμε τη στάση μας με γνώση
και άποψη.

Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων Προσφύγων

στην περιοχή Δέση της Δ.Ε. Γέρακα
Σφοδρή αντίδραση του Δημάρχου Παλλήνης

ΑΔΑ: ΨΖΙΤΩΛ6-ΞΣΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Δημοπράτησης Έργων και
Υπηρεσιών
Kορωπί: 08/9/19
Αρ. Πρωτ.: 4334
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 30 2132000710
FAX : 10 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι προτίθεται να προ-
βεί στη διενέργεια ανοικτού ANΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού
με βάση την οδηγία 2014/24/ΕΕ και
τα ακόλουθα στοιχεία:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:
Όπως αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του εγγράφου.

I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη δι-
εύθυνση: www.promitheus.gov.gr
στην οποία και βρίσκονται τα απαι-
τούμενα εργαλεία και συσκευές. Οι
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετο-
χής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση. Περαι-
τέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες
από τη διεύθυνση στην προμετω-
πίδα του εγγράφου.

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριό-
τητα, ύδρευση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός
κλπ.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος: Εργασίες επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων και
μηχανημάτων του Δήμου. Αριθμός
αναφοράς: ΤΥ/4/2019.
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 50110000
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Παροχή
Υπηρεσίας
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
παροχή υπηρεσιών που είναι απα-
ραίτητες προκειμένου να συντη-
ρούνται και να επισκευάζονται τα
μηχανικά, μηχανολογικά, ηλεκτρο-
λογικά συστήματα, τα αμαξώματα,
τα συστήματα πέδησης των οχημά-
των και μηχανημάτων του Δήμου
καθώς και τα ηλεκτρονικά και υδρο-
πνευματικά συστήματα Αυτομάτου
Ελέγχου των υπερκατασκευών,
όπως αυτά περιγράφονται στην Τε-
χνική Έκθεση και τη Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 590 537.50 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Μπορούν να υποβληθούν προσφο-
ρές για μέγιστο αριθμό τμημάτων:  
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που
μπορούν να ανατεθούν σε έναν
προσφέροντα: 4

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για όλα τα
τμήματα: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής / ποσο-
στού έκπτωσης αναλόγως τμήματος.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλ-
λακτικές προσφορές: ΔΕΝ γίνονται δε-
κτές εναλλακτικές προσφορές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης και ανάλογα με το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα Τα-
μεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σύμ-
βαση  ΔΕΝ  σχετίζεται  με  χρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα από τα Ταμεία της ΕΕ.
Χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: Όπως αναφέρεται στο
Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής -
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονο-
μική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικα-
νότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορί-
ζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγ-
κεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση
αναφοράς των ονοματεπωνύμων και
των επαγγελματικών προσόντων του
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η
εκτέλεση της σύμβασης.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η
σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των

προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: 09/04/2019 23:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς: 10 μήνες μετά την 09/04/2019
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών: 15/04/2019 12:00, μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ερ-
γάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμ-
βανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται για επα-
ναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση, με
εκτιμώμενο χρόνο δημοσίευσης περαι-
τέρω προκηρύξεων τους 24 μήνες.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες: Συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούν-
ται μέχρι την Τετάρτη 3 Απριλίου
2019 και αυτές (πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους
της αναθέτουσας αρχής μέχρι την
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, μόνο
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με
την προθεσμία για την υποβολή προσφυ-
γών, αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο
3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

TMHMA Τίτλος σύμβασης Διάρκεια σύμβασης Εκτιμώμενη αξία Κωδικός CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για ΙΧ αυτοκίνητα και ημιφορτηγά έως 3,5 τον 720 ημέρες 68.000,00 € 50110000
2 Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης για φορτηγά άνω των 3,5 τον 720 ημέρες 80.000,00 € 50110000
3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Μηχανήματα έργου 720 ημέρες 95.000,00 € 50110000
4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για Λεωφορεία 720 ημέρες 10.000,00 € 50110000
5 Υπηρεσίες επισκευής και βαφής αμαξωμάτων (Φανοποιεία) 720 ημέρες 12.000,00 € 50110000
6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Υπερκατασκευών απορριμματοφόρων 720 ημέρες 95.000,00 € 50110000
7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης 720 ημέρες 80.000,00 € 50110000
8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων οχημάτων 720 ημέρες 23.000,00 € 50110000
9 Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών 720 ημέρες 21.475,00 € 50116500

10 Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οχημάτων 720 ημέρες 20.862,50 € 34330000
11 Ειδική επισκευή τηλεσκοπικού φορτωτή Manitu 720 ημέρες 21.700,00 € 50110000
12 Προμήθεια και τοποθέτηση υπερκατασκευής γάντζου σε απορριμ-ματοφόρο 

και μεταφορά υπερκατασκευής γάντζου-κιβωτάμαξας 75 ημέρες 44.000,00 € 42414400
13 Μετατροπή οχήματος και προσθήκη εκχιονιστικού εξοπλισμού 75 ημέρες 19.500,00 € 43313100

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  του ΚΚΕ

Δημιουργία Κέντρου Υποδοχής

Ασυνόδευτων Προσφυγόπουλων

στο Γέρακα
Από το ΚΚΕ Μεσογείων ελάβαμε ανακοίνωση της

οποίας δημοσιεύουμε απόσπασμα λόγω του μεγέθους.

Τις τελευταίες μέρες αυξάνονται οι προετοιμασίες για την δη-

μιουργία ανοιχτής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων

προσφυγόπουλων στην περιοχή Δέση του Γέρακα. Επίσημη

ενημέρωση τόσο από τα συναρμόδια υπουργεία και την Κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από την περιφέρεια και το Δήμο

Παλλήνης, δεν υπάρχει. Μέσα λοιπόν στην έντονη φημολογία

κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλη-

τήριο και κάποιοι τοπικοί παράγοντες που δήθεν ανήκουν στο

«προοδευτικό τόξο» να χαϊδέψουν τα αυτιά άναρθρων εθνικι-

στικών κραυγών, για κάποια ψηφαλάκια παραπάνω.

Οι εικόνες  προσφυγόπουλων να στοιβάζονται στα διάφορα

HOTSPOT, άλλα να πνίγονται στο Αιγαίο από τις τρύπιες βάρ-

κες κάποιου δουλέμπορου, οι εικόνες παιδιών να ξεπαγιάζουν

μέσα σε σκηνές και κοντέινερ χωρίς ούτε τα απαραίτητα είναι

εικόνες που δεν έρχονται από κάπου πολύ μακριά, είναι εικό-

νες από την καθημερινότητα που υπάρχει στην νησιωτική Ελ-

λάδα. Είναι εικόνες που έχουν ενόχους,  που επίσης δεν είναι

κάποιοι πολύ μακριά από την καθημερινότητά μας.

...Για όλη αυτή την κατάσταση ένοχη είναι η πολιτική της κυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κα-

ταδικάσει στον εγκλωβισμό στην χώρα μας δεκάδων χιλιάδων

προσφύγων. Είναι ένοχη γιατί είναι η ίδια πολιτική που γεννάει

τους πολέμους, την φτώχεια την προσφυγιά.  Προφανώς μέσα

στους σχεδιασμούς αυτούς είναι και η μετατροπή της  χώρας

μας σε ορμητήριο για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην πε-

ριοχή, για νέους βομβαρδισμούς και πολέμους που προκαλούν

τη μαζική προσφυγιά και μετανάστευση.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό της περιοχής, τους γονείς και τους μα-

θητές, τους εκπαιδευτικούς να υποδεχτούν στην γειτονιά μας

τα κατατρεγμένα προσφυγόπουλα, που ξεριζώθηκαν από τις

χώρες τους λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια: 17-1-2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 762
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου                     
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ                                                                                              
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ.  & Ποι-
ότητας  Ζωής                       
Τηλέφωνα    :  22993-20300, 20345                                             
Φαξ               : 22990/48289-48653                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Το Ν.Δ. / 17-7-23, άρθρο 3, παρ. 1
ως ισχύει σήμερα.
To Π.Δ. της 27.2.98 ΦΕΚ 125/Δ΄
/27.2.98 (διορθώθηκε με το ΦΕΚ
192/Δ΄/26.3.98) «Καθορισμός χρή-
σεων γης και όρων και περιορι-
σμών δόμησης στην εκτός σχεδίου
και  εκτός ορίων οικισμών προ του 
έτους 1923 περιοχή της χερσονή-
σου Λαυρεωτικής  (Ν. Αττικής).
Την από 31/10/2003, σύμβαση ανάθε-
σης εκπόνησης της μελέτης με  τίτλο
“Πολεοδόμηση περιοχών Α' και Β' κα-
τοικίας Κοινότητας Κουβαρά».
4. Την υπ'αρίθμ.  35/6η /22-6-2018
γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΝ/Δ
ΠΟΛΣ/16541/698/3-10-2018 της
Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού -Τμήμα Β’
του Υ.Π.ΕΝ.
5. Tην υπ'αρίθμ. 53/2018 απόφαση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

του Δήμου  μας  για την   ανάρτηση
της Πολεοδομικής Μελέτης  περιο-
χής Β' κατοικίας.
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς ακινή-
των εντός της περιοχής Β' κατοι-
κίας (των Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής -
ΦΕΚ 125Δ’/1998) της Δημοτικής
Κοινότητας Κουβαρά  του Δήμου
Σαρωνικού,  να προσέλθουν στο
Δημαρχείο του Δήμου Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Κα-
λύβια) εντός προθεσμίας 15 ημε-
ρών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης προκει-
μένου να:
-  λάβουν γνώση του διαγράμματος
κλίμακας 1/1.000 που αφορά την
πρόταση αναδιάταξης του προς έγ-
κριση πολεοδομικού σχεδίου (Β'
στάδιο) στο Ο.Τ. 449 (Μετόχιον
Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου
Αγίου Όρους), όπως επίσης και
διαφοροποιήσεις  σχετικά με πεζο-
δρομήσεις - μετατροπή οδών σε
οδούς ήπιας κυκλοφορίας κλπ.
-  υποβάλουν τις τυχόν παρατηρή-
σεις και ενστάσεις τους επί της
Πολεοδομικής Μελέτης.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-
θεί στο Δημοτικό κατάστημα, να
δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημε-
ρίδες και σε δύο ημερήσιες των
Αθηνών επί δύο συνεχείς δημοσι-
εύσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Repair cafe

ΕΑΝ

“Πιάνουν τα χέρια σας” σε επισκευές μικρών ή μεσαίων αντικειμένων σπιτικού εξο-

πλισμού,

Έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο μια ή δυο φορές την εβδομάδα.

Δεν σας αρέσει να πετιούνται στα σκουπίδια συσκευές ή αντικείμενα που μπορούν,

σχετικά εύκολα, να επισκευαστούν,

ΤΟΤΕ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να συμβάλλετε ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - Τεχνικός

σύμβουλος - Επισκευαστής στη δημιουργία του πρώτου REPAIR CAFE των Νοτίων Προ-

αστίων Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944025297 ή στο mlomv@otenet.gr MIXAΛΗΣ
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Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 6/3/2019
Αρ. πρωτ.:263
ΑΔΑ: 9ΘΜΕΟΚΟΚ-9ΧΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) 
για την υλοποίηση των Προγραμμά-
των «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ)
μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού -  Περιόδος 2018-2019
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων Μαζι-
κού Αθλητισμού, που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλ-
λήνηςμε τη συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσ-
λάβει έξι (6) ΠΕ Πτυχιούχους Φυ-
σικής Αγωγής, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας
από ημερομηνία πρόσληψης έως
και 31-7-2019, με ωριαία αποζη-
μίωση, για την υλοποίηση των Προ-
γραμμάτων Άθλησης για Όλους
2019  μέσω της ΓΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιο-

λογητικά τους, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δη-
μοτικής Επιχείρησης της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου&
Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-
6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ., από την Τρίτη  12-3-
2019 έως και την  Πέμπτη 21-3-
2019  (εντός δέκα (10)
ημερολογιακών  ημερών από την
τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ.
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέ-
ρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαι-
ρης παραλαβής τους εντός των
προαναφερόμενων χρονικών περι-
θωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής  Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την αναλυτική περιγραφή θέ-
σεων, δικαιολογητικά  και προσόντα
αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της
Επιχείρησης (ΑΔΑ σχετικής ανακοί-
νωσης : ΩΙΥΟΟΚΟΚ-0Ε8.)

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 12/2019
Παλλήνη 6/03/2019
Αρ. πρωτ.: 269

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση
Τουριστικών Λεωφορείων για την
μεταφορά δημοτών απομακρυσμέ-

νων περιοχών και προγραμμάτων
καλοκαιρινής απασχόλησης 2019»
, προϋπολογισμού  73.780,00 ευρώ
με το Φ.Π.Α 24%.
Η εργασία αφορά τα είδη:
CPV: [60130000-8]-Υπηρεσίες ειδι-
κών οδικών μεταφορών επιβατών
Ο συμβατικός χρόνος αφορά την
επoμένη της υπογραφής της σύμ-
βασης για 260 ημέρες-δρομολόγια
με μέγιστη διάρκεια ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκον-
ται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 19η  Μαρτίου,
ημέρα Τρίτη . Η ώρα έναρξης παρα-
λαβής προσφορών είναι 11.00 και η
ώρα λήξης 11.30. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει
η διαδικασία αποσφράγισης, ενώ-
πιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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Αλλαγές στα άρθρα που

αφορούν τις εκλογές των

Δήμων και Περιφερειών  

Κοντεύουμε να φτάσουμε στις εκλογές και κοντεύουν

να τον κόψουν κιμά το Νόμο “Κλεισθένη” από το ράβε

κόψε που επιχειρούν κάθε τόσο. Μέχρι και η ημέρα των

εκλογών ενδέχεται να μετακινηθεί. Βρίσκεται ακόμα

στον αέρα...

Και βέβαια για άλλη μια φορά το κράτος αποδεικνύεται

αναξιόπιστο. Και είναι αναξιόπιστο γιατί όταν ψηφί-

στηκε ο νόμος για το Συμπαραστάτη του Δημότη, του

αφαιρούσε το δικαίωμα να συμμετέχει στις προσεχείς

δημοτικές εκλογές. Σήμερα με τη νέα τροποποίηση

(αρ.117 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το

αρ. 50 του ν. 4555/2018, επέρχονται. 

Έτσι  η  παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη

και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη

του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υπο-

ψήφιοι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι,

στις περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές

εκλογές της παρ. 6 του άρθρου 114, εφόσον παραιτη-

θούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης

των υποψηφίων».

Δηλαδή, του δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλο

το “πελατολόγιο” που αποκόμισε ως Συμπαραστάτης...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Πτυχιούχος - Διπλωματούχος πιάνου και Θεωρίας

μουσικής, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, περιοχή

Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα.

ΟΛΓΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ 6936966646.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή

Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήνα από 06.30

έως 15.30. Διαλογή Προϊόντων Κοινωνικού Παντο-

πωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,

217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προ-

ϋπηρεσία για κατάστημα pizza fan στη Βούλα. 

Πληροφορίες τηλ. 6944773836

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και

σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,

ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, δύο φορές

την εβδομάδα. Τρίτη - Παρασκευή.

Τηλ. 6992076374.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

θέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.

6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Κοκκινίλες στο σώμα με ή χωρίς φαγούρα. 

Αιτίες και μέτρα πρόληψης
Συνέχεια από τη σελ. 21

Κοκκινίλες, φαγούρα και ξηροδερμία

είναι μόνο μερικά από τα συμπτώ-

ματα που εμφανίζει η επιδερμίδα, κυ-

ρίως όσο οι θερμοκρασίες

παραμένουν χαμηλές.

Κρέμες προσώπου, ρουζ, μακιγιάζ,

κολόνιες και κάθε είδους καλλυντικά

θεωρούνται υπεύθυνα για τις αλλερ-

γικές δερματίτιδες που πλήττουν κυ-

ρίως τις γυναίκες. Το πρόβλημα

εντοπίζεται συνήθως στο πρόσωπο,

όπου εμφανίζονται διάχυτες κοκκινί-

λες, που συνοδεύονται από φαγούρα

και απολέπιση, ακόμα και μήνες μετά

την εφαρμογή του ένοχου καλλυντι-

κού.

Οι κοκκινίλες μπορεί να προκληθούν

από διάφορες αλλεργίες που μπορεί

να έχεις; Είτε αυτές έχουν να κά-

νουν με κάποιο φαγητό είτε με κά-

ποιο φυτό που μπορεί να

ακούμπησες.

Πολλές φορές μπορεί ακόμα και

χωρίς λόγο το δέρμα μας αντιδρά σε

μερικά συστατικά που μπορεί να

έχουν τα απορρυπαντικά. Μικρή πο-

σότητα τους ακόμα και μετά από

πολύ καλό πλύσιμο των ρούχων με

άφθονο νερό μπορεί να έχει μείνει

πάνω στο ύφασμα και να περάσει

στο δέρμα σου.

Πολλές φορές η ευαισθησία του δέρ-

ματος ακόμα και οι κοκκινίλες μπορεί

να έχουν να κάνουν με την κληρονο-

μικότητα. Μπορεί να έχει ακριβώς το

ίδιο πρόβλημα και κάποιος άλλος

στην οικογένεια σου οπότε καλό

είναι να το ψάξεις.

Τα πιάτα που είναι πικάντικα και που

έχουν πολλά και παράλληλα καυ-

τερά μπαχαρικά είναι αυτά που μπο-

ρούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία

του σώματος και να προκαλέσουν

άμεσα διαστολή των αιμοφόρων αγ-

γείων δημιουργώντας έτσι κοκκινί-

λες στο δέρμα.

Οι κοκκινίλες στο δέρμα μπορεί να

είναι και ένδειξη κάποιας μόλυνσης.

Αυτή μπορεί να είναι απλή ή ακόμα

και πιο πολύπλοκη. Εξαρτάται βέβαια

από τι προήλθε.

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώ-

πιση

― Αποφύγετε το πολύ ζεστό νερό

στο μπάνιο προκειμένου να μην

προκληθεί υπεραιμία στο δέρμα.

Αντιθέτως προτιμήστε νερό κοντά

στη θερμοκρασία σώματος.

― Χρησιμοποιήστε ειδικά σαπούνια

για το μπάνιο.

― Μετά το μπάνιο να σκουπίζεστε

ελαφρά και ποτέ να μην τρίβετε

το σώμα με την πετσέτα.

― Πλένετε τα ρούχα στο πλυντήριο

και όχι στο χέρι, αποφεύγοντας

παράλληλα τη χρήση μαλακτικού.

― Ενυδατώνετε συχνά το σώμα με

κάποιο ειδικό προϊόν. Δεν συνι-

στάται αντίθετα η χρήση κρέμας

επάνω σε κοκκινίλες και ερεθι-

σμούς.

― Προτιμάτε τα βαμβακερά ρούχα.

Αποφύγετε όσο είναι δυνατόν τα

μάλλινα, τα νάιλον και τα συνθε-

τικά υφάσματα.

― Προσέξτε ιδιαίτερα τη διατροφή

σας.
Θάλεια Γούτου, κοσμετολόγος, 

medlabnews.gr
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Το δέρμα αποτελεί τον καθρέπτη της υγείας, καθώς μέσω

των μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων του (λέγονται τρι-

χοειδή αγγεία) και των νευρικών απολήξεων (δηλαδή των

ακροτελευταίων τμημάτων των νεύρων) γίνεται αποδέ-

κτης μηνυμάτων που αφορούν ό,τι συμβαίνει βαθιά μέσα

στο σώμα.

Ο κνησμός (φαγούρα) μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβα-

ρού προβλήματος βαθιά μέσα στο σώμα. Όταν ο κνησμός

είναι έντονος και παρατεταμένος, και δεν οφείλεται σε

δερματοπάθεια, μόλυνση με κάποιο παράσιτο ή σε ψυχο-

γενή αίτια, μπορεί να υποδηλώνει ασθένεια του ήπατος

όπως η απόφραξη των χοληφόρων πόρων ή πρόβλημα

στο αιμοποιητικό σύστημα όπως η αναιμία, η λευχαιμία και

η νόσος του Hodgkin (Χότζκιν).

Oι κοκκινίλες στο σώμα συνήθως οφείλονται σε  δερματίτι-

δες εξ επαφής, που προκαλούνται συνήθως από την επαφή

με κάποια ουσία. Συνήθως συνοδεύονται από εξάνθημα με

ή χωρίς φαγούρα. Αν και πολλές φορές είναι δύσκολο να εν-

τοπιστεί το ακριβές αίτιο που τις προκαλεί, συνήθεις περι-

πτώσεις αποτελούν η επαφή με φυτά, φρούτα ή λουλούδια,

χημικές ουσίες, απορρυπαντικά, σαπούνια, χλώριο, συνθε-

τικά υφάσματα κλπ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δερματί-

τιδας που προκαλούνται από καλλυντικά και κοσμήματα. Οι

ουσίες που προκαλούν δερματίτιδα εξ επαφής είναι κοινό-

τατες στην καθημερινή ζωή. Είναι ουσίες χαμηλού μοριακού

βάρους όπως το νικέλιο, το χρώμιο, η φορμαλδεΰδη κλπ.. Η

περισσότερο γνωστή από αυτές τις ουσίες είναι το νικέλιο.

Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, στα κουμπιά των τζην παν-

τελονιών κ.ά. και μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε αλλερ-

γικά άτομα. Οι αλλεργιογόνες αυτές ουσίες

χρησιμοποιούνται δυστυχώς ευρέως σε μία μεγάλη γκάμα

προϊόντων καθημερινής χρήσης, γεγονός που μας φέρνει

αναπόφευκτα σε συνεχή επαφή μαζί τους.

Η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα, είναι ένα κόκκινο εξάν-

θημα, ζεστό με έντονη φαγούρα, το οποίο μπορεί να προ-

σβάλλει διάφορες περιοχές του σώματος. Στους πρώτους

μήνες της ζωής του ασθενούς οι βλάβες εντοπίζονται στο

πρόσωπο και λιγότερο στο κορμό και στα άκρα (χέρια-

πόδια). Η ατοπική δερματίτιδα είναι μία αρκετά συχνή,

χρόνια αλλεργική δερματοπάθεια με διαρκώς αυξανόμενη

συχνότητα, που κυμαίνεται από το 10 έως και το 25% του

πληθυσμού. Η αιτιολογία της δεν είναι γνωστή με ακρί-

βεια, πιθανολογείται όμως ότι πρόκειται για έναν συνδυα-

σμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η νομισματοειδής δερματίτιδα εμφανίζεται σε άτομα άνω

των 55 ετών και εκδηλώνεται με κόκκινες κηλίδες σε

πόδια, γλουτούς και χέρια. Συνήθη αίτια μπορεί να είναι

το στρες, το ξηρό περιβάλλον ή τα πολύ καυτά μπάνια.

Η ερυθρότητα στα εκτεθειμένα στον ήλιο μέρη του

 σώμα τος, η ανάγλυφη υφή του δέρματος και ο κνησμός

είναι τρία χαρακτηριστικά συμπτώματα που μπορεί να

οφείλονται σε φωτοδερματοπάθειες, όπως είναι το

«πολύ μορφο εκ φωτός», η «φωτοτοξική» και η «φωτοαλ-

λεργική» δερματίτιδα, καθώς και η «φυτο-φωτοδερματίτι -

δα».  Συνέχεια στη σελ. 20

. . . γ ια την υγειά μας

Κοκκινίλες στο σώμα με ή χωρίς φαγούρα. Αιτίες και μέτρα πρόληψης
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 534059 Α.Δ.Τ. ΑΒ 945186

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 534059 Α.Δ.Τ. ΑΒ 945186

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)
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Έκλεισε την πρώτη πεντηκονταετία, ο Αρης Βούλας,

και βαδίζει στην δεύτερη με πολλές και μεγάλες πα-

ρουσίες και επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια σε πολλά

επίπεδα.

Όσοι μεγάλωσαν στη Βούλα, “έχουν να θυμούνται”

από τον Αρη Βούλας, αφού σαν μικρά παιδιά κλώτση-

σαν τη μπάλα στα ...τερέν του.

Αυτοί μεγάλωσαν και σήμερα είναι οικογενειάρχες,

επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, αλλά πάντα θυμούνται

και κάπου - κάπου ξαναζωντανεύουν εκείνες τις κλω-

τσιές στο γήπεδο. Αυτοί είναι οι Βετεράνοι του Αρη,

που έχουν ιδρύσει και Σύλλογο για να συναντιούνται.

Οικεία πρόσωπα, μιας ...γειτονιάς, αφού η Βούλα

ήταν χωριό που σιγά σιγά έγινε πόλη.

Στην φετινή γιορτή τους, στο κόψιμο της πίτας για

καλή χρονιά, παραβρέθηκε και η ΕΒΔΟΜΗ, αφού μά-

λιστα δικό της πρόσωπο ήταν στα τιμώμενα. 

Ο Μανώλης Στεφανάκης, καλωσόρισε τους καλεσμέ-

νους και έκοψε την πίτα.

Στη συνέχεια τίμησαν πέντε πρόσωπα για διαφορετι-

κούς λόγους τον καθένα.

Τον Κώστα Βενετσάνο, εκδότη και πρώτο αντιδή-

μαρχο Βούλας για την κοινωνική του προσφορά, τον

Ιωάννη Φάρο, διαιτητή ποδοσφαίρου μιας ζωής και

ενεργός μέχρι σήμερα,  τον Γεώργιο Στεργίου, Βετε-

ράνο ποδοσφαιριστή, που την πλακέτα παρέλαβε ο

αδερφός του Σπύρος, απουσιάζοντος του ιδίου και

τον Γιάννη Φύτιζα, αρωγό μέλος και βετεράνο.

Παρευρέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, ο δήμαρχος

Γρ. Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Ψαλ-

λίδας, η πρόεδρος του ΟΑΠΑ Μαρία Μπραϊμνιώτη,

οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Αγαλιώτης, Κατερ.

Σταμπέλου και ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλη-

σης” και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με

τΗν παράταξη του Γιάννη Σγουρού Δημοσθ. Δόγκας.

Οι Βετεράνοι του Γ.Σ. Άρη Βούλας γιόρτασαν και βράβευσαν 

Τιμητική πλακέτα στον Κώστα Βενετσάνο. Επεδόθη από
το δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο.

Τιμητική πλακέτα στον Ιωάννη Φάρο επέδωσε ο πρόεδρος
του Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια καλή παρέα!

Τιμητική πλακέτα στον Γιάννη Φύτιζα επέδωσε ο δημοτι-
κός σύμβουλος Δημοσθ. Δόγκας.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Αλματα διακρίσεων 

για την ελληνική αποστολή

Με τις μεγαλύτερες διακρίσεις να έρχονται από τα άλματα,

η ελληνική αποστολή στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

κλειστού στίβου, που διεξήχθη στη Γλασκόβη της Σκοτίας,

θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη. Από Ελληνες αθλητές και

αθλήτριες κατακτήθηκαν 4 μετάλλια (1 χρυσό, 2 ασημένια

και 1 χάλκινο), υπήρξαν αρκετές παρουσίες σε τελικούς και

καλά πλασαρίσματα. Στα μετάλλια δεσπόζει το χρυσό στο

μήκος από τον Μίλτο Τεντόγλου και ακολουθούν τα αση-

μένια από την Νικόλ Κυριακοπούλου και τον Κώστα Μπα-

νιώτη και το χάλκινο επίσης της Κυριακοπούλου.

Αυτή η συγκομιδή έφερε την Ελλάδα στην 5η θέση της διορ-

γάνωσης και αποτελεί τη 2η καλύτερη ελληνική επίδοση μετά

από εκείνη του 1996 στη Στοκχόλμη (5 μετάλλια).

Στο άλμα εις μήκος των ανδρών, ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά

το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο

Βερολίνο, κάνοντας ατομικό ρεκόρ κατέκτησε την πρωτιά

στο αγώνισμα και στον κλειστό στίβο, με καλύτερο άλμα

στα 8.38. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την καλύτερη

στον κόσμο για φέτος.

Στο άλμα εις ύψος, μετά από σπουδαία εμφάνιση ο Κώστας

Μπανιώτης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ξεπερνώντας

το 2.26, και έγινε ο τρίτος Ελληνας αθλητής που το κατα-

φέρνει στο αγώνισμα σε κλειστό στίβο, μετά τους Μάστορα

(2015) και Παπαδημητρίου (1973). Στη 2η θέση με την ίδια

επίδοση βρέθηκε και ο Ουκρανός Προτσένκο, ενώ το χρυσό

κατέκτησε ο Ιταλός Ταμπέρι (2.32).

Παρά τον τραυματισμό της, που την ταλαιπώρησε το προ-

ηγούμενο διάστημα, η Βούλα Παπαχρήστου πήρε τη 2η

θέση στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 14.50, που

αποτελεί ατομικό ρεκόρ.

Στο επί κοντώ γυναικών, η Νικόλ Κυριακοπούλου κατέ-

κτησε το χάλκινο μετάλλιο, ξεπερνώντας με την τρίτη προ-

σπάθεια τα 4.65. Αντίθετα η Κατερίνα Στεφανίδη δεν

βρέθηκε σε καλή μέρα και αποτυγχάνοντας στα 4.65 έμεινε

στην 4η θέση και εκτός βάθρου διεθνούς διοργάνωσης για

πρώτη φορά από το 2015. Την πρωτιά στο αγώνισμα πήρε

η Ρωσίδα (αγωνιζόμενη ως ανεξάρτητη) Σιντόροβα, με

4.85, με 2η την Βρετανίδα Μπράντσοου (4.75).

Από τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές ξεχώρισαν οι

εξής: Εμμανουήλ Καραλής 4ος στο επί κοντώ ανδρών

(5.70), Κώστας Ζήκος 5ος στα 60 μ. ανδρών (6.66), Κώστας

Δουβαλίδης 5ος στα 60 μ. εμπόδια ανδρών (7.69), Νίκος

Σκαρβέλης 8ος στη σφαιροβολία ανδρών (20.34). Στο επί

κοντώ των ανδρών ο Κώστας Φιλιππίδης, «λαβωμένος»

από τραυματισμό, είχε τρία άκυρα άλματα στα 4.65.

ΕΠΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Υποβιβασμός για ΟΦΗ και Αιγινιακό
Τον υποβιβασμό του ΟΦΗ και του Αιγινιακού (από τη Super

League και τη Football League αντίστοιχα) αποφάσισε η Επι-

τροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία έκρινε ένοχες τις

δύο ομάδες για χειραγώγηση στον περσινό μεταξύ τους

αγώνα για τη Football League, όπου οι Κρητικοί είχαν επι-

κρατήσει με 6-0. Παράλληλα, η Επιτροπή τιμώρησε τις δύο

ομάδες με αφαίρεση -6 βαθμών από τα πρωταθλήματα στα

οποία θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν, καθώς και με 300

χιλιάδες ευρώ πρόστιμο. 

BASKET LEAGUE

Επιβλητική η ΑΕΚ, «θρίλερ» στο Περιστέρι

Η επιβλητική νίκη της ΑΕΚ επί του Προμηθέα Πατρών με

83-62 στον απόηχο της κατάκτησης του Διηπειρωτικού και

εκείνη του Περιστερίου επί της Κύμης με 94-93 σε ματς -

«θρίλερ», που επέφερε έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξε-

νουμένων, σημάδεψαν τη 17η αγωνιστική της Basket

League, η οποία επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά

από διακοπή τριών εβδομάδων.

Αλλα αποτελέσματα: Κολοσσός Ρόδου - Ηφαιστος Λήμνου

60-78, ΠΑΟΚ - Χολαργός 80-73, Πανιώνιος - Λαύριο 101-91,

Ρέθυμνο - Παναθηναϊκός 75-87, Ολυμπιακός - Αρης 76-67.

Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 34, Ολυμπιακός 33, ΑΕΚ 29,

Περιστέρι 29, ΠΑΟΚ 28, Προμηθέας 28, Ηφαιστος Λήμνου

26, Χολαργός 25, Αρης 23, Λαύριο 21, Κύμη 21, Πανιώνιος

21, Ρέθυμνο 20, Κολοσσός Ρόδου 19.

Συνεχίζουν την κοκορομαχία οι «αιώνιοι»

Συνέχεια στην επικίνδυνη αντιπαράθεση μεταξύ Ολυμπια-

κού και Παναθηναϊκού με αφορμή τη διαιτησία δόθηκε στη

συνεδρίαση του συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, και μπροστά στον

αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στο ΣΕΦ για την Basket

League (16/3) όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θυμίζουμε

ότι ο νέος κύκλος της αντιπαράθεσης των «αιωνίων» έχει

ξεκινήσει εδώ και μερικές βδομάδες μετά την αποχώρηση

του Ολυμπιακού από τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Πανα-

θηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η πλευρά του Ολυμπιακού επανέλαβε την τοποθέτησή της

ότι χωρίς τον ορισμό ξένων διαιτητών στο προσεχές

ντέρμπι δεν πρόκειται να αγωνιστεί. Να σημειωθεί ότι σε

τέτοια περίπτωση οι «ερυθρόλευκοι» κινδυνεύουν με υπο-

βιβασμό. Ο δε εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού υποστήριξε

πως θα πρέπει να γίνει ό,τι προβλέπει το καταστατικό του

ΕΣΑΚΕ, δηλαδή να οριστούν Ελληνες διαιτητές κανονικά.

Τοπ σκόρερ του Παναθηναϊκού με 18 πόντους ήταν ο Ιωάννης

Παπαπέτρου στην άνετη εκτός έδρας νίκη (67-91) επί της ουρα-

γού Νταρουσάφακα στην 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Προβάδισμα πρόκρισης για την ΑΕΚ

Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του

FIBA Champions League έκανε η ΑΕΚ, που νίκησε 84-75 τον

ΠΑΟΚ στην Πυλαία, στον πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» για

τη φάση των «16». Ετσι η «Ενωση» ενόψει της ρεβάνς του

ΟΑΚΑ έχει την τύχη στα χέρια της, αφού προκρίνεται

ακόμα σε περίπτωση ήττας με διαφορά μικρότερη των 9

πόντων.

Πάντως η ΑΕΚ θα μπορούσε να βρίσκεται σε ακόμα πιο ευ-

νοϊκή κατάσταση, καθώς προηγήθηκε με πολύ μεγάλες δια-

φορές, μέχρι και 24 πόντους στο 8' (4-28), ενώ στο 30' ήταν

στο +19 (46-65). Μεγάλα όπλα της ήταν η εξαιρετική αμυν-

τική λειτουργία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το

σκοράρισμα κοντά στο καλάθι αλλά και από την περιφέρεια,

με πρωταγωνιστή τον Χάντερ (20 πόντοι) και με βοήθειες

από τους Σαντ-Ρος, Γκρίφιν και Ματσιούλις.

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ κατάφερε δυο φορές να «μαζέ-

ψει» το σκορ και να διατηρήσει τις ελπίδες του για πρόκριση.

ΠΑΟΚ: Τζέφερσον 12, Κόνιαρης 18, Μαργαρίτης 7, Τέπιτς 15,

Ζάρας 3, Χρυσικόπουλος 4, Γκάρετ 6, Γκος 6, Χάτσερ 4.

ΑΕΚ: Γκρίφιν 13, Χάντερ 20, Λαρεντζάκης 4, Ματσιούλις 9,

Θίοντορ 8, Γιαννόπουλος, Τζέιμς, Μωραΐτης, Σάκοτα 16,

Σαντ-Ρος 14.

Πέταγε ... φωτιές ο Προμηθέας

Προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA

Champions League απέναντι στην ισχυρή Τενερίφη πήρε

(6/3/19) ο Προμηθέας μετά τη σπουδαία νίκη στην Πάτρα

με 69-57, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» της

διοργάνωσης. Ετσι, οι Πατρινοί απέκτησαν σημαντική πα-

ρακαταθήκη (+12) ενόψει της ρεβάνς. Κόντρα στο φαβορί

Τενερίφη, που προερχόταν από την πρωτιά στον 2ο όμιλο

της Α' φάσης (12 νίκες - 2 ήττες), η ελληνική ομάδα ήταν

εντυπωσιακή, έχοντας πρωταγωνιστή τον Μέιερ. Επέβαλε

εξαρχής το ρυθμό της παίρνοντας διαφορά, την οποία δι-

εύρυνε μέχρι το ημίχρονο (47-31), ενώ στην επανάληψη με

καλή διαχείριση την κράτησε μέχρι τέλους.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Κασελάκης 3, Κατσίβελης 2, Λίποβι 10, Σα-

λούστρος 6, Τσαϊρέλης 2, Οκτάβιους Ελις 10 (10 ριμπά-

ουντ), Γκίκας 14, Μέιερ 22 (4), Παρκς

ΤΕΝΕΡΙΦΗ: Αμπρομάιτις 9, Μπεϊράν 7, Αϊβερσον 16, Στάιγ-

κερ 2, Γουάιτ 10, Μπάσας 4, Μπρουσίνο, Ζιλέ 2, Νιανγκ 4,

Ριτσότιτς, Σάιθ, Σαν Μιγκέλ 3.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το

Αθλητικό Νομοσχέδιο

Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε

στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελ-

ματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».

Το ΚΚΕ το καταψήφισε επίσης επειδή στο νομοσχέδιο κα-

τατέθηκε η άθλια τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

που μειώνει τη φορολογία από το 15% στο 10% των δια-

νεμόμενων κερδών των εισηγμένων εταιρειών.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Eπίθεση στο Παπαστράτειο

Kολυμβητήριο

Σοκ και αρκετά ερωτήματα προκαλεί η επίθεση αγνώ-

στων στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά το

Σάββατο 2/3/19, κατά τη διάρκεια του αγώνα πόλο για

την Α1 γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού και Γλυφάδας, ο

οποίος διεκόπη οριστικά 2' πριν τη λήξη (σκορ 15-2 υπέρ

του Ολυμπιακού). Περίπου τριάντα άτομα με καλυμμένα

πρόσωπα, μαχαίρια, κράνη και ρόπαλα εισέβαλαν στο

γήπεδο και αφού προκάλεσαν ζημιές επιτέθηκαν στους

λιγοστούς παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους

υπήρχαν παιδιά και άτομα με αναπηρίες, με αποτέλεσμα

τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Την επίθεση στο Παπαστράτειο καταδίκασε με ανακοί-

νωση της η Κολυμβητική Ομοσπονδία (ΚΟΕ), που κάνει

λόγο για πρωτοφανές συμβάν σε αγώνα πόλο από άτομα

ξενόφερτα στην υδατοσφαίριση. Για την ΚΟΕ το περι-

στατικό αποτελεί «ξεκαθάρισμα μεταξύ αγνώστων οπα-

δικών ομάδων, έξω από το χώρο της ελληνικής

υδατοσφαίρισης». Και καλεί όλα τα αρμόδια όργανα να

εξιχνιάσουν το περιστατικό και να προστατεύσουν το

άθλημα και όλους τους εμπλεκόμενους στο πόλο.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο και στο κλει-

στό του Αιγάλεω. Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα μπάσκετ

για την Α2 κατηγορία μεταξύ του Διαγόρα Δρυοπιδέων

και του Αμαρουσίου, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο γή-

πεδο και επιτέθηκαν σε μερίδα οπαδών των φιλοξενού-

μενων. 



� ������	��
��	����������	���

�������������������	�	���������	
�
��
	������	�

�������	�
�
�������������
����
	�
�����������	�	������
���
�������������
	
�������������	�������������	��������	���
�
�	���������������
�
�����������
��	����
��
�����
 ��� 
���
	
��� ���
���!������" �
����
�#�	��� �	���	�"	� ��� 
����!� ����������	�������������	������������
������	�������

������
��
����
	
�����
��
������������" �
����������� 
	������	�� �������
�����������
	
���"��	$
�"�������"���

�%�����������"	������#����"����������������&��

''$��(�)*+,-./��'����� �0-1��2������%�	� �,3�

 � ��	��!"#$��	�"�����	�������
%�����&������'��
�����!"#�'���	��
�����"��
	�"�����	�������
��
	���(�������

2
�#�#��
����������������4�$
�������������	���������
���
�����"������4�$
�
���"���������������
��
�
�
�����	��	���
�����������	�
�����!���!� ��
����%�"���
�����
� ��	����
�������	���������	������������" ��	������������	���
�����
������	�
��� � � �
�� ��������	���
�� 
��
�
���
��
	�	����
 ����$����	� �������%�"��������
%�	����

'$��(�)-+,)./��'����� �,55��2������%�	� �)3�

)�	����'������������"����*�
%������	��
��	�������&���'���*�
�����	������	�����*
��
	���(�������

'$��(�)-+,)./��'����� �,55��2������%�	� �)3�

+	�����)������'�����	���
��
(������*�����	���&�������
��
	���(�������

6�����%���
�
���������
������
�4�$
�
���������	���
�
����
���
���� �%��	���� ������� �%��	������ ���	�� �
	�
�����	�
��������� �%����� ��� ��!���!� ����������
���
	�������� �4�$
�
��� �������������
���	���"��

'$��(�)-+,)./��'����� �,*,��2������%�	� �)1�

 ���,% -).
.#������$������*�	��
-����$��	��/������	
-����*�%����0$���

7������������������������������
	���
�����	�
�����
���8�
��
����
�	$
���&������������������������
	�������"� 9��������������'������� ��:���
 ��;��
����
�� ���!���	�
 �9�
�<��
�����=
������� �
;�����������	������������������������ ����
�	� ����
	� � >�<��
������������
������ �9����� �,11
$������9������
����	�� ��������� ������� ������4�� ��� �	��$�
�� ��
����� �
'�����	�(�?���
�
��������	���������	��������������
��	��������%�����������������������
	��

'$��(�)-+,)./��'����� �,55��2������%�	� ( ,1���	������������������������
	��31�

�������	
�����	�

������
�������
��
�����
�
� ��
!�"
#$
%$
""&�
�'(�
�$��
�%
�"
%! �
)*+�
!�",$�,%#,$&$#
�
-./*01
2345564789/0,:9/

�;<
��� ��	=��>=���
���?�@�>?����
,
���A���B�C
.
�,
DEFBGE���
��HF'IJ(�C
�!�
�����

���B�C
�B�K'I�C�
��H,
������
�%��
�����
��(LC
�,F,�
�M�IN��
!&�
�OP(�

�H�(�C
.
� AL�����C
�,F,�
=��B�A'Q�� 
��
�OP(�
���(LC
�JHM�C
.
�'K�'�R'�N��
=��B�A'Q�� 
��
�OP(�


