
22ο € Τιμητική διάκριση 

Περί 

ευδαιμονίας 

συνέχεια…
γράφει 

ο Γιάννης Ζέρβας*

Σε εξέλιξη, ενστάσεις για

την αλλαγή χρήσης γης

στο κέντρο της Βούλας
Σελίδα 6

Εγκαινιάστηκε η νέα αίθουσα
Γυμναστικής στο 

Δήμο Μαρκοπούλου
Σελίδα 15

Tα “καλλιτεχνήματα” 
που κοσμούν 
το Δήμο ΒΒΒ

Σελίδα 12

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

Μια προσεκτικότερη αποτίμηση του εκλογικού

αποτελέσματος της Κυριακής 7 Ιουλίου τ.έ. οδη-

γεί σε «παράξενα», αν και συνήθη ιστορικώς

συμπεράσματα.

Τα εμφανή στοιχεία της υπόθεσης

Εκ προοιμίου, προϊδε-

άζω τους αγαπητούς

αναγνώστες ότι το

παρόν κείμενο ως

προσπάθεια αντικει-

μενικής ανάλυσης,

εμπεριέχει αριθμούς

και αριθμητικά συμπε-

ράσματα κι επομένως

δεν πρόκειται για γλα-

φυρό ανάγνωσμα.

Πρέπει όμως να κατα-

γραφεί κι όποιος αν-

τέξει και το ανεχθεί.

Συμπέρασμα 1ο: Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ απώλε-

σαν την πλειοψηφία και επομένως την κυβέρ-

νηση, με μια μείωση της δύναμής του μόνο κατά

3,93% επί του ποσοστού που την είχε επανακα-

ταλάβει το Σεπτέμβρη του 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν

τιμωρήθηκε! Απλά ετέθη σε... διαθεσιμότητα,

για ν’ ανασυνταχθεί, όπως έχουμε ήδη γράψει,

και να αναμένει τη νέα «δημοκρατική» εναλλαγή

κομμάτων στην εξουσία.

Συνέχεια στη σελ. 2

T’ απόνερα των εκλογών...

Τα “θαύματα”
των αυτοδυναμιών και των αποκλεισμών

Κώστας Βενετσάνος

“Λαός” και εκλογές

γράγει 

ο Θεόδωρος  

Γεωργίου* 

Σελίδα 8

Σελίδα 7

Σελίδα 16

Kινητά Πράσινα Σημεία
διαλογής στο Δήμο ΒΒΒ

Ενα εντυπωσιακό
φεστιβάλ χορού,

έζησαν όσοι 
βρέθηκαν στην

Ανάβυσσο 
το τριήμερο 

12 - 14 Ιουλίου.
Χορός από 

επαγγελματίες,
χορός από 

ερασιτέχνες, από
πολλές σχολές

χορού.

Σελίδα 10
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Σκεφθείτετο: ο λαός, μπαλάκι του πινγκ-πονγκ με

δική του επιλογή· δεν του το επιβάλλει κανένας!

Από τον έναν μονομάχο στον άλλον: ΠΑΣΟΚ –

Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ και τώρα Ν.Δ. – ΣΥΡΙΖΑ και πάλι,

ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ.! 

Θαυμάστε μας και ...δοξάστε τους.

Συμπέρασμα 2ο: Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να

συσπειρώσει σε απόλυτο σχεδόν βαθμό την παρα-

ταξιακή δύναμή της· ίσως και να την υπερβεί κατά

τι, λόγω της αποδυνάμωσης του κέντρου και της

ακραίας πλευράς της.

Εδώ να παραθέσουμε τα εύγλωττα νούμερα: Στις

ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου η Ν.Δ. έλαβε 33%.

Στις εθνικές εκλογές, ένα μήνα μετά, στις 7 Ιου-

λίου πήρε 40%. Αύξησε δηλαδή τη δύναμή της

κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε απόλυτους αριθμούς, ενώ στις ευρωεκλογές

έλαβε 1.873.137 ψήφους, μέσα σ’ ένα μήνα, μέσ’

το κατακαλόκαιρο και με κόπωση του εκλογικού

σώματος, προσέλκυσε επιπλέον 378.000 ψήφους,

και υπερέβη τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους

(2.251.196)!

Για να δούμε λοιπόν, πού βρεθήκανε. 

Μήπως προσήλθαν περισσότεροι ψηφοφόροι στις

κάλπες; Κάθε άλλο. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν

126.607 λιγότερα. Στις ευρωεκλογές δηλαδή τα

έγκυρα ήταν 5.920.355, ενώ στις εθνικές μειώθη-

καν στα 5.769.503. Τότε λοιπόν τι έγινε; Έφυγαν

μήπως από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Ν.Δ.; Θα

ήταν ανέκδοτο, τη στιγμή μάλιστα που οι ψήφοι

του ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν περισσότερο από ότι της

Ν.Δ.! Ο Τσίπρας αύξησε τη δύναμη του μεταξύ ευ-

ρωεκλογών και εθνικών εκλογών κατά 437.320!

Ή ποσοστιαία κατά 7,78% Η αντι-Μητσοτάκη συ-

σπείρωση υπερέβη τη συσπείρωση της δεξιάς,

χωρίς όμως να μπορέσει να την ανατρέψει, όπως

ήταν φυσικό.

Πώς έγινε το «θαύμα»;

Πώς έγινε λοιπόν το θαύμα, ν’ αυξήσουν, μέσα σ’

ένα μήνα τόσο εντυπωσιακά τη δύναμή τους, και

οι δύο μονομάχοι;

Τσάκισαν στην κυριολεξία – με ελάχιστες εξαιρέ-

σεις – τους «μικρούς».

Συμπέρασμα 3ο: Οι «αριστερές» δυνάμεις έγιναν

στην κυριολεξία «αιμοδότες» του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α μέσα σ’ ένα μήνα έχασε το 36%

της εκλογικής της δύναμης (0,64 – 0,41%).

Η ΛΑ.Ε. έχασε το 50% της δύναμής της, από ψη-

φοφόρους της που διέρρευσαν αυτοβούλως.

Το Ε.ΠΑ.Μ. – ΑΚΚΕΛ, επειδή δεν μπορεί να γίνει

ακριβής καταμέτρηση (το ΕΠΑΜ δεν είχε συμμετά-

σχει στις ευρωεκλογές, έχασαν από κοινού με το

ΑΚΕΛ κ.λπ. δυνάμεις άνω του 60%.

Η Κωνσταντοπούλου επίσης έχασε ένα 10%, ενώ

ο μόνος που ωφελήθηκε αυξάνοντας τη δύναμή

του, ώστε να κατορθώσει να μπει στη Βουλή με

εννέα βουλευτές, ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης. Και

το ΠΑΣΟΚ κέρδισε μία μονάδα.

Αντίθετα συνειδητή συνδρομή προσέφεραν στη

Ν.Δ. το πλείστον των «μικρών» κομμάτων της δε-

ξιάς, ώστε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, τις οίδε

με ποια ανταλλάγματα. Θα φανούν, διαφαίνονται

ήδη. Ιδού:

Η «αιμοδοσία» της δεξιάς

n «Χρυσή Αυγή»: Κατευθυνόμενα ή όχι έχασε σ’

ένα μήνα, για να ενισχυθεί ο Μητσοτάκης, 2 ποσο-

στιαίες μονάδες (1,94%), ενώ είναι βέβαιο ότι από

τις ευρωεκλογές  ακόμη είχε δώσει ένα 3%

εκούσα-άκουσα. Αυτά τα πράγματα όμως δεν κου-

μαντάρονται επακριβώς κι έμεινε εκτός Βουλής,

αφού για 2000 περίπου ψήφους δεν έπιασε το μα-

γικό αριθμό 3%· πήρε 2,93%.

n  Η Ενωση Κεντρώων έχασε γύρω στις 12 χιλιά-

δες ψήφους προς άγνωστες κατευθύνσεις.

Ομως εκείνοι που συνεισέφεραν πραγματικά και

ξεκάθαρα στο «μαντρί» ήταν αυτοί που είχαν

«αποδράσει» κατά καιρούς και οι οποίοι, αν και

είχαν διεκδικήσει τη λαϊκή προτίμηση μερίδας των

δεξιών ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές, δεν συμ-

μετείχαν στις εθνικές με αποτέλεσμα το σύνολο

ουσιαστικά των ψηφοφόρων τους να επανακάμψει

στο «μαντρί», ώστε να φύγει η «επάρατος αρι-

στερά» και να επανακάμψουν οι ...γραβάτες.

Έτσι, η Ν.Δ. άντλησε τα παρακάτω ποσοστά από

τα απέχοντα αδελφά κόμματα της «παράταξης»:

n ΠΟΤΑΜΙ 1,52% (ήδη ο Γ. Μαυρωτάς αμείφθηκε

με τη Γραμματεία Αθλητισμού)

n ΛΑ.Ο.Σ. (Καρατζαφέρης) με 1,23%

n ΑΝ.ΕΛ. (Καμμένος) με 0,80%

n ΠΟΛΙΤΕΣ (Ψινάκης) 0,91%

n ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ (Κρανιδιώτης) 0,66%

Συνολικά λοιπόν, επτά τοις εκατό (7%) εισέρρευσε

στην Ν.Δ. από τα δεξιά κόμματα που δεν συμμετεί-

χαν στις εθνικές εκλογές, ενώ συμμετείχαν στις ευ-

ρωεκλογές, συν τις συγκλίνουσες απώλειες της Χ.Α.

Αυτά, για να διδάσκονται και οι «αριστεροί» που

έχουν ο καθένας το δικό του μαγαζάκι με τις ιδιο-

τυπίες του και βλέπει, την ιδεολογικο-εκλογική της

«πελατεία» να φυλλορροεί μέχρις αποξηράνσεως,

εκτός...

――――――

* Τα στοιχεία είναι από τα επίσημα του Υπουργείου

Εσωτερικών.

Σημείωση: Στα στοιχεία του ΥΠ.ΕΣ. έχω ανακαλύ-

ψει κι άλλα “θαύμα”, που δεν έχουν να κάνουν με

μετακινήσεις εκλογέων, αλλά με ...εξαφανίσεις!.

Θα τα δούμε εν καιρώ...

Τα “θαύματα”

Δικαιώθηκε ο Δήμος Λαυρεωτικής
έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. Σελ. 6

Ο Δήμος Σαρωνικού απαντά σε σχόλιο

για τα Led Σελ. 6

Ερωτήσεις - Απαντήσεις στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 7

Ο ελληνισμός της Ασίας μετά τις
μάχες του Μαντζικέρτ
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ακαθαρσίες στην Α’ πλαζ Βούλας Σελ. 11

Ο απόηχος του Διεθνούς Συνεδρίου
για την “Ευδαιμονία” Σελ. 11, 16

Η τέχνη της αγάπης 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Επιχειρηματικά σκάνδαλα στην Ε.Ε.
απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβου-
λευτή Νίκο Χουντή Σελ. 17

“Dromia” 2019 στη Βάρη Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη
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Η πρώτη περίοδος των  καλοκαιρινών

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

Κρωπίας –ΝΠΔΔ Σφηττός  με την επω-

νυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2019» έληξε, την Κυ-

ριακή 14 Ιουλίου 2019 με την

παράσταση «Τσαμπουκάχα» βασισμένο

σε κείμενο μέλους  της Θεατρικής Ομά-

δας Εφήβων του ΝΠΔΔ Σφηττός. 

Η τελευταία εκδήλωση των Σφηττείων

2019, η μουσική βραδιά της 16ης Ιου-

λίου στο πλαίσιο του εορτασμού της

Αγίας Μαρίνας στον ΝΑΟ Κέκρωψ,

αναβλήθηκε λόγω  καιρικών συνθηκών.

Το πρώτο πολιτιστικό ταξίδι των Σφητ-

τείων 2019 στέφθηκε με επιτυχία και

ικανοποίησε κοινό και διοργανωτές. Η

αρχή του «ταξιδιού», την Δευτέρα 1

Ιουλίου 2019, ήταν ιδανική για άλλη μια

χρονιά με την καθιερωμένη προσεγ-

μένη μουσική συναυλία της Δημοτικής

Φιλαρμονικής υπό τη διεύθυνση του

αρχιμουσικού, Ηλία Σωφρόνη στο ανοι-

χτό δημοτικό θέατρο πλ. Δεξαμενής.

Προηγήθηκαν, τα εγκαίνια της Έκθεσης

ζωγραφικής του Εικαστικού Εργαστη-

ρίου του ΝΠΔΔ Σφηττός στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη από τον  Δήμαρχο Κρωπίας,

Δημήτριο Κιούση και τον πρόεδρο του

ΝΠΔΔ Σφηττός, Αντώνη Κορωνιά. 

Στα εγκαίνια συμμετείχαν επίσης ο

πρόεδρος του Δ.Σ Κρωπίας, Νικολάος

Γιαννάκος, η αντιπροέδρος του ΝΠΔΔ

Σφηττός, Αμαλία Γκιόκα,   μέλη του Δ.Σ

του ΝΠΔΔ, η υπευθύνη του Εικαστικού

Εργαστηρίου Τερέζα Παπαμιχάλη και

μαθητές του Εργαστηρίου. Τα έργα που

παρουσιάστηκαν ήταν εμπνευσμένα

από την καθημερινή ζωή, την ελληνική

και διεθνή επικαιρότητα,  από την Ελ-

ληνική παράδοση των Μεσογείων στην

παραγωγή κρασιού και λαδιού και προ-

κάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών φίλων

της εικαστικής τέχνης. 

Η συνέχεια ανήκει στις δύο μεγάλες

συναυλίες που προσέλκυσαν πολλούς

θεατές και γοήτευσαν με τις ερμηνείες

των καλλιτεχνών. Οι γνωστοί τραγου-

διστές Μπάσης και Καραφώτης επέλε-

ξαν ένα όμορφο ρεπερτόριο και

ικανοποίησαν το κοινό τους που κατέ-

κλυσε το ανοιχτό δημοτικό θέατρο. Με-

γάλη απήχηση είχε και η συναυλία

Τζαζ, στον απόηχο των εθνικών εκλο-

γών της Κυριακής 7ης Ιουλίου 2019,

από τους δεξιοτέχνες του είδους,

Γιώργο Τρανταλίδη, Αttila Lazlo,

Leonardo Corradi και των Ελλήνων

μουσικών του συγκροτήματος «Inter-

change Trio». Συγκινητική ήταν η

στιγμή της αφιέρωσης των καλλιτε-

χνών της ΤΖΑΖ του τραγουδιού «Imag-

ine»  του John lennon στον Γιάννη

Σπάθα, τον γνωστό τραγουδιστή-κιθα-

ρίστα των Socrates που «έφυγε» από

τη ζωή τα μεσάνυχτα της Παρασκευής

5 Ιουλίου 2019. Χαρακτηριστική επίσης

ήταν, η αναφορά του Γιώργου Τραντα-

λίδη στον Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτρη

Κιούση  και στις μνήμες των πρώτων

συναυλιών ελληνικών ροκ συγκροτημά-

των, τέλη δεκαετίας 60’ αρχές δεκαε-

τίας 70’.

Οι εκδηλώσεις της πρώτης περιόδου

είχαν πολλές  σημαντικές χορευτικές

παραδοσιακές παραγωγές της κοινω-

νίας του Κορωπίου και όχι μόνο που τι-

μήθηκαν με μεγάλη παρουσία κόσμου:

Στις 10 Ιουλίου 2019, το Λύκειο Ελλη-

νίδων Κορωπίου και άλλες 5  χορευτι-

κές ομάδες από Λύκεια Ελληνίδων

Κερατέας, Παιανίας, Παλαιάς Φώκαιας,

Ραφήνης, Σπάτων -με το σύνολο των

χορευτών να αγγίζουν τους 150-ενθου-

σίασαν τους θεατές με την μουσικοχο-

ρευτική παράσταση «Μαζί θα κάνουμε
τον κόσμο παραμύθι». Στις 12 Ιουλίου,

οι  εθνοτοπικοί σύλλογοι, Ηπειρωτών,

Κρητών και Ποντίων, παρουσίασαν μια

παραδοσιακή «υπερπαραγωγή» με τη

συνοδεία του μουσικού συγκροτήματος

«Πεντάηχον» αντάξια των προσδοκιών,

διοργανωτών και φίλων, της ελληνικής

παραδοσιακής μουσικής σκηνής.

Στο χώρο του θεάτρου οι σπουδαίες

παιδικές και εφηβικές θεατρικές παρα-

στάσεις καθώς επίσης και η παράσταση

της θεατρικής ομάδας  Ενηλίκων του

ΝΠΔΔ Σφηττός προσέλκυσαν  το κοινό

και απέδειξαν την μεγάλη απήχηση της

θεατρικής τέχνης στο Κορωπί. Μια απή-

χηση που πρέπει να αξιοποιηθεί!

Πλούσια τα “Σφήττεια” σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής, 1.07.2019

Η παράσταση  της Θεατρικής εφηβικής ομάδας του Σφηττός, "Τσαμπουκάχα” .
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Καμαριζιώτικη βραδιά

Ο Πρόεδρος και τα μέλη  του Τοπικού Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, 

σας καλούν για ένατη χρονιά, 
σε Μουσική Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή ορχήστρα

στην ΚΑΜΑΡΙΖΑ
και χορό από το χορευτικό τμήμα του

Συλλόγου Θηραίων στο Γήπεδο του Μπάσκετ
την Τετάρτη  24 Ιουλίου 2019, ώρα 21:00.

Bυζαντινη Μουσική και χοροί
Δάσκαλοι: Γ. Ρουμπέσης, Χρυσ. Μακρής, Ευτ. Ιωαννίδου

Oρχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων - Χορωδία - Χορευτικό 

"Φλόγας της Αγάπης"

O Eλληνικός Ερυθρός Σταυρός και

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 

καλούν στην Τελετή Ανάμματος της "Φλόγας της Αγάπης", 

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 

και ώρα 19:00, στα Κεντρικά Γραφεία του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της οδού 

Λυκαβηττού 1, στην Αθήνα.

«Οι πέτρες μιλούν» 
Στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Βυζαντινό Μουσείο

και στην Αρχαία Αγορά θα  φιλοξενηθεί η επιτυχη-

μένη πολιτιστική δράση «Οι πέτρες μιλούν», μία προ-

σφορά της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και

Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) στους επισκέπτες της Αθή-

νας και στους Αθηναίους, με Θεατρικά δρώμενα βασι-

σμένα στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Εφέτος, η

ΕΞΑΑΑ ενώνει τις δυνάμεις της με τον Διεθνή Αερο-

λιμένα Αθηνών στη συνδιοργάνωση της δράσης. 

«Οι πέτρες μιλούν» είναι εκδηλώσεις μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται για 3η χρονιά.  

Nέοι ηθοποιοί ερμηνεύουν κείμενα της Αρχαίας και

Βυζαντινής Γραμματείας σε μουσεία και αρχαιολογι-

κούς χώρους σε τρεις γλώσσες (ελληνικά- αγγλικά -

γαλλικά). Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται κάθε

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κατά τις ώρες 11

π.μ έως 1μ.μ.

Η παρακολούθησή τους είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019

Ανοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 – Νύχτες

Αλληλεγγύης και ο Δήμος Χαλανδρίου προχωρεί το πρό-

γραμμα εκδηλώσεων για πέμπτη συνεχή χρονιά στη με-

γάλη γιορτή της πόλης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 21

Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

Κάνουν πρόσκληση για προσφορά τροφίμων. 

Ώρα έναρξης 9 μ.μ.

21 Ιουλίου 2019 - 22 Ιουλίου 2019

"Δον Ζουάν" του Μολιέρου
Στον Δον Ζουάν, ο Μολιέρος πραγματεύεται έναν από

τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους, δίνοντας την

ισχυρότερη λογοτεχνική ενσάρκωση του θρυλικού ήρωα

και ένα από τα πιο γοητευτικά όσο και αινιγματικά έργα

της παγκόσμιας δραματουργίας. Ο Μολιέρος οδηγεί στα

άκρα το προφίλ του ακόλαστου ήρωα. Μετατοπίζει το εν-

διαφέρον από τα ερωτικά επιτεύγματα του Δον Ζουάν στη

φιλοσοφία του. 

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 2106897459

Μουσική βραδιά

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας Υπατία

προσκαλεί για μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με ένα

υπέροχο μουσικό πρόγραμμα το Σάββατο 20 Ιουλίου

στις 21.00 μμ, στο “Καστελόριζο” της Βάρκιζας. 

Τηλ. επικοινωνίας 6998958059  Ιφιγένεια Αμοργια-

νού.

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019 ξεκίνησε! Ένα

καλοκαίρι μεγάλων συναυλιών, ξεχωριστών κινημα-

τογραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρικών πα-

ραστάσεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα

Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι 9 μ.μ.

και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, ο

Δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις

κοινωνικές δομές.

20 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Vegas
Οι Vegas δημιουργήθηκαν το 2009 και είναι και είναι ένα ελ-

ληνικό urban pop μουσικό συγκρότημα, που αποτελείται

από τον ZeRaw, την Κατερίνα Κουκουράκη στα φωνητικά

και τον DJ Airth στα decks. 

21 | 07 – 3η Μαρίνα

«Ο Γητευτής των αλόγων» (The Horse Whisperer)

(1998) Δραματική του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τους: Ρόμ-

περτ Ρέντφορντ, Κριστίν Σκοτ-Τόμας, Σαμ Νίλ, Νταϊάν

Γουίστ, Κρις Κούπερ, Σκάρλετ Τζόανσον.  

22 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τον Λευτέρη Πανταζή
Λευτέρης Πανταζής, ο τραγουδιστής με 45 χρυσούς και

πλατινένιους δίσκους και περισσότερα από 4 εκατομμύρια

πωλήσεις, που αποτέλεσε για ολόκληρες γενιές τον εμβλη-

ματικό καλλιτέχνη συνώνυμο της ελληνικής διασκέδασης,

έρχεται στη Γλυφάδα.

23 | 07 – 3η Μαρίνα

«Του Τρελού και του Γιατρού»
Κωμωδία του Δημήτρη Γιώτη. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης

Γιώτης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Η αιώνια αντιπαλότητα του

αρσενικού με το θηλυκό. Ο Αδάμ και η Εύα… ποιός έφαγε

το μήλο τελικά; ποιός λοξοδρόμησε; ποιός απάτησε… με

το φίδι;… Ποιά η σχέση της Ελληνίδας μάνας με τη νύφη

και την πεθερά; Η σημερινή πραγματικότητα μέσα από ξε-

καρδιστικές καταστάσεις.

24 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Onirama 
και Μύρωνα Στρατή
Οι ONIRAMA, το πιο δυναμικό συγκρότημα που τα τελευ-

ταία χρόνια έχει αγαπηθεί από όλους και έχει ξεχωρίσει για

την ενέργεια και το πάθος στα live, έρχεται για μια μοναδική

εμφάνιση, μαζί με τον Μύρωνα Στρατή, έναν από τους πιο

ταλαντούχους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της γενιάς

του.

25 | 07 – 3η Μαρίνα

«Κλέφτες καταστημάτων»
(2018) Δραματική του Χιροκάζου Κόρε-Έντα με τους:  Λίλι

Φράνκι, Σακούρα Άντο, Μίγιου Σασάκι. Μέγα Βραβείο Φε-

στιβάλ των Καννών

26 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Νίνα Λότσαρη & Opera
Chaotique
Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Cabaret

Chaotique», που οδήγησε σε 2,5 μήνες sold out εμφανίσεων,

η Νίνα Λότσαρη και οι Opera Chaotique ενώνουν ξανά τις

δυνάμεις τους σε ένα άκρως καλοκαιρινό Show. Ένα με-

γάλο αφιέρωμα στη μουσική που κυριαρχούσε την εποχή

των cabaret, εμπνευσμένη από τον ελληνικό κινηματο-

γράφο και τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες.

27 | 07 – 3η Μαρίνα

«Ο Ποπολάρος» του Γρηγόρη Ξενόπουλου
Ένα από τα δημοφιλέστερα θεατρικά έργα εποχής της ελ-

ληνικής δραματουργίας. Σκηνοθεσία: Έλλη Βοζικιάδου. Με

τους: Β. Ασημάκη, Μ. Μπασέτα, Μ. Συμεών, Δ. Παντελίδου,

Γ. Λεβέντη, Α. Αποστόλου, Ι. Ανδριοπούλου, Ε. Λορέντη και

Ζ. Ντάνια. 

28 | 07 – 3η Μαρίνα

«Eat Pray Love»
(2010) Κομεντί του Ράιαν Μέρφι με τους: Τζούλια

Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ

Τζένκινς.

29 | 07 – 3η Μαρίνα

«Γιατρός με το στανιό»
Κωμωδία του Χρήστου Συρμακέζη. Πρωταγωνιστούν: Δο-

μηνίκη Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Αγιαννόπουλος, Zωή

Φράττη, Δημήτρης Κατσιδονιώτης, Χρήστος Συρμακέζης,

Γιάννης Ζουμπαντής. Ο ξυλοκόπος Σγκαναρέλος αναγκά-

ζεται να υποδυθεί τον γιατρό και, χωρίς να το καταλάβει,

γίνεται συνένοχος στο παιχνίδι που στήνουν δύο ερωτευ-

μένοι.

30 | 07 – 3η Μαρίνα

«Τα Απομεινάρια μιας Μέρας» (The Re-
mains o f the Day)
(1993) Δραματική του Τζέιμς Άιβορυ με τους: Άντονι Χόπ-

κινς, Έμα Τόμσον, Τζέιμς Φοξ, Κρίστοφερ Ριβ, Χιου Γκραντ.

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Κριτι-

κών Κινηματογράφου των ΗΠΑ και της Ένωσης Κριτικών Κι-

νηματογράφου του Λος Άντζελες

31 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τον 
Βασίλη Παπακωνσταντίνου
Ο μοναδικός και διαχρονικός, Βασίλης Παπακωνσταν-

τίνου, ο οποίος μετράει κοντά μισό αιώνα πορείας, με

αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλι-

κές συναυλίες, θα είναι στη Γλυφάδα για μία ξεχωρι-

στή συναυλία, που θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. 

Βραδιές Πολιτισμού στην 
Ακτή Βουλιαγμένης, με αγαπημένες

ταινίες δίπλα στο κύμα

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, διαχει-

ρίστρια Εταιρεία της Ακτής Βουλιαγμένης, διευρύνει

το ωράριο λειτουργίας της μέχρι τις 23:00 από το

Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, με Πολιτιστικές  Βραδιές,

παράλληλες προβολές ταινιών παρά θιν’ αλός για

τους λάτρεις του πολιτισμού & της έβδομης τέχνης.

Η ώρα έναρξης είναι καθημερινά στις 21.00 με συμ-

βολικό αντίτιμο 2 ευρώ. Η θεματική παλέτα παραλαμ-

βάνει επιλεγμένες και βραβευμένες ξένες και

ελληνικές ταινίες, που έχουν κυκλοφορήσει στους κι-

νηματογράφους και έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυ-

χία σε μικρούς και μεγάλους. 

Σε όλη τη διάρκεια της προβολής θα λειτουργεί το bar

της Ακτής.

Όλοι μαζί «Το δικό μας σινεμά!»

Πάμε Θέατρο Άλσος όλοι μαζί να δούμε «Το δικό μας

σινεμά»! 17 υπέροχοι ηθοποιοί, 37 τραγούδια με

12μελή ζωντανή ορχήστρα, 24μελές μπαλέτο. Τε-

τάρτη 24 Ιουλίου, ώρα 9 μ.μ. Τιμή με πούλμαν σε

καλές θέσεις 23 ευρώ το άτομο. Θα φύγουν από το

Γυμνάσιο Βουλιαγμένης 19:30 και από Αγ. Γιάννη

Βούλας 19:45. Πληροφορίες 6985848888, 694

6930614, 697 9219122.

Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 

Εως 31 Αυγούστου 2019

στο Καφέ του Μουσείου
Αντλώντας έμπνευση από τον σπάνιας

ομορφιάς εσωτερικό κήπο του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου, ακουμπών-

τας στο φως και ανασκάπτοντας τους

χυμούς και το εσώτατο κουκούτσι της

ζωγραφικής πράξης, ο Νεκτάριος Απο-

σπόρης μας μυεί στον δικό του «Κήπο
του Μουσείου», αιχμαλωτίζοντας

όλον τον αληθινό χρυσό και τη στιλ-

πνή ομορφιά του εσωτερικού κήπου

του κόσμου. 

Τα έργα του, μεσογειακά και ελληνικά

φυτά και λουλούδια κατά κύριο λόγο

αλλά και ορισμένες αποτυπώσεις συ-

ναρπαστικών λεπτομερειών από γλυ-

πτά του κήπου και αρχαία έργα μικρο-

τεχνίας, ζωγραφισμένα με θαυμαστή,

αγιογραφική σχεδόν ενδελέχεια

επάνω σε χρυσό και μελανό βάθος,

συναρμολογούν έναν παραδεισένιο μι-

κρόκοσμο, έναν γνωστό-άγνωστο ευ-

τυχισμένο τόπο στην καρδιά της.

Έκθεση τέχνης “Ο κήπος του Μουσείου”
του Νεκτάριου Αποσπόρη
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Δικαιώθηκε ο Δήμος

Λαυρεωτικής έναντι

της ΔΕΗ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 2822/2019

απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

απορρίφθηκε η προσφυγή που είχε ασκήσει η Δ.Ε.Η.

Α.Ε. με την οποία ζητούσε την ακύρωση των πράξεων

του Δήμου Λαυρεωτικής, περί καταλογισμού σε βάρος

της ποσών για δημοτικούς φόρους και τέλη, προκειμέ-

νου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017, συνολικού

ύψους περίπου 445.000 ευρώ. 

Το Δικαστήριο υιοθέτησε με την ανωτέρω απόφασή

του το σύνολο των ισχυρισμών που πρόβαλε ο εκπρό-

σωπος του Δήμου Λαυρεωτκής, και συγκεκριμένα το

Δικηγορικό Γραφείο του Δρ Απόστολου Παπακωνσταν-

τίνου,  ενώπιόν του. 

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, γιατί οι Δήμοι πρέπει

να εισπράττουν τα τέλη από τις επιχειρήσεις, όπως τα

διεκδικούν και από τους απλούς κατοίκους, ιδιαίτερα

δε όταν είναι ανώνυμες και εν μέρει ιδιωτικές...

Οπως μας ενημέρωσε ο ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η απόφαση γράφει στο ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παρα-

βόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και καταλογίζει

στην προσφεύγουσα το υπόλοιπο οφειλόμενο παρά-

βολο, ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ

και είκοσι δύο λεπτών (1555,20).

Απαλλάσσει την προσφεύγουσα από τα δικαστικά

έξοδα του καθού Δήμου.

Ο Δήμος Σαρωνικού απαντά σε δήλωση του επικεφαλής

της δημοτικής παράταξης «Σαρωνικός-Νέα Πνοή», Χρή-

στου Τσιγαρίδα, για την λειτουργία του φωτισμού LED ση-

μειώνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Οι καινούριες λάμπες led,
μας φωτίζουν... τη μέρα!  Έξω από το Λύκειο Αναβύσσου,
για παράδειγμα, ανάβουν κατά τη διάρκεια της ημέρας,
ενώ τη νύχτα, συχνά, είναι σβηστές. Φαίνεται ότι το σύ-
στημα είναι τόσο “έξυπνο”, που αποφασίζει μόνο του!».

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης, απαντά στο σχόλιο του Χρ. Τσι-

γαρίδα:

«Στον Δήμο μας πραγματοποιείται ένα μεγάλο και πολύ
σημαντικό έργο. Το έργο της αντικατάστασης όλων των
φωτιστικών σωμάτων Οδοφωτισμού με νέας τεχνολογίας
φωτιστικά σώματα LED.  Ένα έργο το οποίο αποτελεί πα-
ράδειγμα προς μίμηση από δεκάδες Δήμους της χώρας.
Και αυτό συμβαίνει γιατί εξοικονομεί ενέργεια, δηλαδή
χρήματα, και κατατάσσει τον Δήμο Σαρωνικού στους “έξυ-
πνους” και “πράσινους” Δήμους, και μάλιστα δίχως να δα-
πανάται ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του Δήμου.
Η ικανοποίηση των πολιτών για την ενίσχυση της ασφά-
λειας και την αλλαγή της “εικόνας” του Δήμου μας είναι
μεγάλη. Καλό θα ήταν λοιπόν να σοβαρευτούμε και να φα-
νούμε αντάξιοι των περιστάσεων. Το πότε ανάβουν και
σβήνουν τα φώτα ορίζεται από την ΔΕΗ και όχι από τα ίδια
τα φωτιστικά σώματα. 
Όποιος διαπιστώσει δυσλειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ
μπορεί να ενημερώσει την ίδια την Υπηρεσία ή τον Δήμο
για να ενημερώσει τη ΔΕΗ με την σειρά του».

Για τις χρήσεις γης στη Βούλα

έχουμε γράψει πολλές φορές και

κατά καιρούς.

Τελευταία ήταν όταν, με πρόταση

του δημάρχου του Δήμου ΒΒΒ, πέ-

ρασαν από το Δημοτικό συμβούλιο

(18.12.2017) απόφαση αλλαγής

χρήσης γης σε 16 Οικοδομικά Τε-

τράγωνα στο κέντρο της Βούλας.

Η απόφαση ελήφθη στο 2ο θέμα

της συγκεκριμένης συνεδρίαση με

τίτλο: “Μελέτη Τροποποίησης Ρυ-

μοτομικού Σχεδίου οδών Ποσειδώ-

νος - Βασ. Παύλου”.

Στην απόφαση αυτή αντέδρασαν

ιδιοκτήτες που θίγονται, αλλά και

απλοί πολίτες με το σκεπτικό ότι η

περιοχή επιβαρύνεται προς το χει-

ρότερο και κατέθεσαν ενστάσεις

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Οι ενστάσεις προς την Αποκεντρω-

μένη (6.3.18) επεσήμαιναν ότι:

«πουθενά, στην ημερήσια διάταξη

της συγκεκριμένης συνεδρίασης

(18.12.17), που έλαβε την απόφαση,

δεν υπήρχε αναφορά θέματος για

αλλαγή χρήσης γης. Ότι η συνε-

δρίαση έγινε χωρίς να προηγηθεί

διαβούλευση και ενημέρωση Συλλό-

γων και Φορέων, αλλά ακόμη και ει-

δοποίηση των άμεσα

ενδιαφερομένων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενήρ-

γησε και επέστρεψε την απόφαση

στο Δήμο, προκειμένου να ειδοποι-

ηθούν οι ενδιαφερόμενοι και να ξα-

νασυζητηθεί το θέμα

σημειώνοντας: «...να ανακληθεί η
συγκεκριμένη απόφαση και να επα-
νέλθει το θέμα στο Δήμο, προκει-
μένου να συζητηθεί μετά από
ευρεία γνωστοποίηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ξανασυζή-

τησε τις ενστάσεις των κατοίκων,

αλλά και πάλι χωρίς καμία ενημέ-

ρωσή τους για τη συνεδρίαση, όπως

πολύ σωστά ζητούσε με έγγραφό της

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ

προς την Αποκεντρωμένη δήλωνε ότι

ενημερώθηκαν οι ενιστάμενοι και ότι

έγιναν σχετικές δημοσιεύσεις και

στον Τύπο.

Στη Δημοτική συνεδρίαση (25.6.18)

όμως, όπου συζητήθηκαν και απορ-

ρίφθηκαν οι ενστάσεις, κανένας

από τους ενιστάμενους δεν είχε

ενημερωθεί ότι θα συζητηθεί το

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,

όπως μας διαβεβαίωσαν.

Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή απέρριψε

τις ενστάσεις χωρίς να έχει ενερ-

γήσει σε ευρεία γνωστοποίηση των

κατοίκων, χωρίς καν να ειδοποι-

ήσει τους ενιστάμενους, όπως

ισχυρίζονται οι ίδιοι. Δεν ακολουθή-

θηκαν οι διατάξεις του αρθ. 154 του

Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.)

14/1999, κάτι που αναληθώς αναφέ-

ρει η εισήγηση της υπηρεσίας του

Δήμου. Την αλλαγή στις χρήσεις

γης η υπηρεσία του Δήμου τη «βά-

φτισε»  «εξειδίκευση». 

Με την  «εξειδίκευση», που προτεί-

νει η υπηρεσία του Δήμου, νομιμο-

ποιούνται όλες οι παράνομες

επιχειρήσεις που  κάποιες μάλιστα

–κατά δήλωση δημάρχου- βρίσκον-

ται σε διαδικασία να κλείσουν, από

την Περιφέρεια, γιατί δεν προβλέ-

πονται.

Στο εισηγητικό δε της υπηρεσίας

του Δήμου, αιτιώνται ότι «ουδεμία
τροποποίηση χρήσεων γης επέρχε-
ται με την εν λόγω απόφαση. Παρά
μόνον εξειδικεύονται οι ήδη επιτρε-
πόμενες και υφιστάμενες χρήσεις
γης, δηλαδή τα ήδη επιτρεπόμενα
καταστήματα στις θέσεις οι οποίες
έχουν ήδη καθοριστεί με το ΦΕΚ
716Δ/1985». (σ.σ. δηλαδή τα παρά-

νομα, κατά το δήμαρχο).

Ο Κώστας Δούκας, ένας εκ των ενι-

σταμένων, ζητώντας το λόγο επε-

σήμανε ότι: «Η δικαιολογία ότι έτσι

νομιμοποιούνται οι παράνομες εμ-

πορικές χρήσεις της Βασ. Παύλου

είναι αφελής έως ανήθικη. Πού

ακούστηκε να θες να νομιμοποι-

ήσεις σούπερ μάρκετ με άδεια ψη-

τοπωλείου πουλερικών ή

γυμναστήριο με παράνομη άδεια

μη επιτρεπόμενης χρήσης και επι-

πλέον 600 τμ αυθαίρετης δόμησης

ή κλείσιμο πιλοτής ή μετατροπή μη

δομούμενων οικοπέδων σε δομή-

σιμα ή παλαιότερα κατάργηση οδών

και προσκύρωση τεράστιων οικοπέ-

δων κλπ κλπ».

Παρά ταύτα, η απόφαση ελήφθη εκ

νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι οι κάτοικοι προσφεύγουν και

πάλι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

(2.7.18), με υπεύθυνες δηλώσεις ότι

δεν έλαβαν καμία γνώση. 

Η Αννα Σκουλούδη, ενεργό μέλος

της κοινωνίας με πολλές “περγαμη-

νές” στο ενεργητικό της, πρωτο-

στατεί και πηγαινέρχεται στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μαζί με

ενιστάμενους, καταθέτοντας τις εν-

στάσεις.

Αρχικά η Αποκεντρωμένη ως απάν-

τηση στις νέες ενστάσεις, τους επι-

σύναψε την απάντηση του Δήμου,

ότι δηλαδή έχει κάνει όλες τις νόμι-

μες ενέργειες, πράγμα που οι ενι-

στάμενοι αρνούνται και

αντέδρασαν προς την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση.

Κάτω από μεγάλες πιέσεις των ενι-

σταμένων να στείλει (ο Δήμος) τα

αποδεικτικά στοιχεία, η Αποκεντρω-

μένη τους κοινοποίησε νέο έγ-

γραφο που απέστειλε προς το Δήμο

ΒΒΒ (3.7.19, αρ. πρωτ. 57808/

15989), όπου του ζητάει να τεκμη-

ριώσει ότι «ακολουθήθηκαν οι δια-
δικασίες δημοσιοποίησης που
προβλέπονται στο αρθρο 154 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νο-
μοθεσίας, όσον αφορά την υπ. αρ.
579/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου σας, η οποία
σχετίζεται με την έγκριση της μελέ-
της με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης
Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Ποσει-
δώνος - Βασ. Παύλου” και να μας
αποστείλετε τα κάτωθι στοιχεία:
1. Τις κλήσεις των ενδιαφερομέ-
νων πολιτών, σύμφωνα με τις σχε-
τικές για την κοινοποίηση
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας.
2. Βεβαίωση για την πρόσκληση
όλων των ενδιαφερομένων
3. Δημοσίευση της τροποποίησης
δύο συνεχόμενες φορές σε δύο το-
πικές εφημερίδες»

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την

εξέλιξη, και από πλευράς Δήμου και

από πλευράς Αποκεντρωμένη Διοί-

κησης, για να δούμε αν τελικά το

“κράτος” δουλεύει ρολόι ή κάπου

“σκοντάφτει” τελικά...

Αννα Μπουζιάνη

Σε εξέλιξη ενστάσεις για την αλλαγή 

χρήσης γης σε 16 Οικοδομικά Τετράγωνα

στο κέντρο της Βούλας

O Δήμος Σαρωνικού για τα Led
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Eρωτήσεις - Απαντήσεις

στο Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου ΒΒΒ

Πρώτη συνεδρίαση μετά τις δημοτικές εκλογές και τελευ-

ταία της παρούσας δημοτικής αρχής, ήταν μάλλον η συ-

νεδρίαση της Δευτέρας 15 Ιουλίου στο Δήμο ΒΒΒ.

Προηγήθηκε η συνεδρίαση, όπου εγκρίθηκε ο Απολογι-

σμός, Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης του Δήμου,

του έτους 2017 και ακολούθησε τακτική συνεδρίαση με 65

θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επαναλήφθηκε στις 17/7.

Οι σύμβουλοι που δεν συμμετείχαν στις τελευταίες δημο-

τικές εκλογές ή δεν κατάφεραν να εκλεγούν και παρευρί-

σκοντο στη συνεδρίαση, έβγαλαν ένα μικρό λογίδριο. Οι

Γιάννης Δήμας, Νίκος Ζυγούρης, Δημοσθ. Δόγκας και Δ.

Κιούκης δεν συμμετείχαν· (ο Δ. Κιούκης και Δημοσθ. Δόγ-

κας ήταν υποψήφιοι στην Περιφέρεια, σε διαφορετικούς

συνδυασμούς, αλλά δεν εξελέγησαν). Η Λυδία Αργυρο-

πούλου συμμετείσε στις εκλογές, αλλά δεν εξελέγη.

Στις προ ημερησίας ερωτήσεις επικράτησε επιστολή που

είχε καταθέσει ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Πασακυ-

ριάκος, γιατί βρισκόταν επαγγελματικά, εκτός Αθηνών, με

τρία θέματα που αφορούσαν:

α) Για τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας

β): Εναν σωλήνα νερού που πάρα πολλές ημέρες,  στην

οδό Ακτής δίπλα από την Β πλαζ Βούλας, τρέχει ασταμά-

τητα και έχει δημιουργηθεί έλος από τα στάσιμα νερά. Η

σωλήνα φαίνεται να έρχεται από την απέναντι οικοδομή.

Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κάνει παράπονα

γιατί έχουν μαζευτεί  πάρα πολλά κουνούπια. 

γ) Κατάργηση ή μείωση του εισιτηρίου εισόδου για τα

ΑμεΑ στη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Ζητώ να υπάρξει συν-

τονισμένη παρέμβαση από τη Διοίκηση του Δήμου.

Για τις ομάδες πυρασφάλειας, φάνηκε ενοχλημένος ο δή-

μαρχος απαντώντας «Για ό,τι λείπει από τους εθελοντές
έπρεπε να το γνωρίζει πρώτα ο Δήμος και μετά ο Πασα-
κυριάκος». Χαρακτήρισε “υπερβολές” τις ελλείψεις που

παρουσίασε ο Κ. Πασακυριάκος μετά από συζήτηση με

τους εθελοντές, αλλά απάντησε ότι «ο Δήμος σαν πολι-
τική προστασία δεν ξέρει τί υλικό έχει κάθε μια εθελοντική
ομάδα καθότι η εθελοντική ομάδα παίρνει από εμάς, παίρ-
νει από την Περιφέρεια, παίρνει από χορηγούς, παίρνει
από τον ΣΠΑΥ και στο τέλος της ημέρας αυτό το υλικό το
οποίο έχει πάρει δεν γνωρίζει κανένας τι έκτασης και τι
έντασης είναι».
Για τον σωλήνα νερού που απορρέει στο κανάλι της Β’

πλαζ, ο δήμαρχος απάντησε ότι έχει δοθεί άδεια στην πα-

ρακείμενη οικοδομή, γιατί πλημμύρισαν τα υπόγεια της

από θαλασσινό νερό και το παροχετεύει με το σωλήνα στο

κανάλι. Είναι καθαρό νερό.

Ένα άλλο σοβαρό θέμα που έθιξε ο Θάνος Ματόπουλος,

αφορά μία καντίνα που εγκαταστάθηκε στα γκρεμνά της

παραλιακής, μετά τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Είναι σκε-

πασμένη με χόρτα και είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη για οποι-

ονδήποτε. Και εύλογο το ερώτημα: Ποιον θα εξυπηρετεί

αυτή η καντίνα; Ποιος έδωσε άδεια  σε ένα αρρύθμιστο

ακίνητο για επαγγελματική χρήση;

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το έχει μισθώσει η εκκλησία και

έχει δώσει και την άδεια, της οποίας ο χώρος της ανήκει

και έχουμε κάνει αγώνα να το σταματήσουμε, αλλά συ-

ναντάμε εμπόδια!

σ.σ. Η εκκλησία προσπαθεί με δόλο να νομιμοποιήσει τα οι-

κόπεδα που κατέχει και χρησιμοποιεί “βρώμικες” μεθόδους.

Ακόμη αναφέρθηκε ο Θ. Ματόπουλος στους κάδους που

έχουν απίστευτη δυσοσμία και τα κλαδιά που μένουν

στους δρόμους για πολλές - πολλές ημέρες. 

Kινητά Πράσινα Σημεία στο Δήμο ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, για την προώθηση μεθόδων

διαλογής στην πηγή, ξεκίνησε τη

λειτουργία του Κινητού Πράσινου

Σημείου. 

Το ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

(ΚΠΣ) είναι ένα αυτοκινούμενο

όχημα, το οποίο διαθέτει ειδικά

διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο

και ξεχωριστά μέσα συλλογής για

κάθε υλικό που συλλέγεται. 

Στόχος της δράσης είναι:

― Η ενημέρωση και ευαισθητοποί-

ηση των κατοίκων

― Να δίνει τη δυνατότητα της δια-

λογής των αποβλήτων σε 7 ρεύ-

ματα: Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί,

Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, Από-

βλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονι-

κού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Μικρού

Μεγέθους, Βρώσιμα έλαια & λίπη.

― Να επιβραβεύει τους κατοίκους

της πόλης, μέσω πίστωσης πόν-

των, αναλόγως του είδους υλικού

και της ποσότητας που απορρίπτε-

ται, στην Κάρτα Ανακύκλωσης του

Δημότη (RFID card) η οποία διανέ-

μεται δωρεάν στους κατοίκους του

Δήμου στα σημεία λειτουργίας του

Δήμου. Η εξαργύρωση των πόν-

των θα γίνεται από τον Δήμο.

Οπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος στη συνεδρίαση

της 15/7/2019, κατά τους επόμε-

νους μήνες, το Κινητό Πράσινο Ση-

μείο θα σταυθμεύει σε πλατείες,

πλαζ και λαϊκές αγορές της

πόλης σύμφωνα με το παρακάτω

Πρόγραμμα.

Όπως μας πληροφορεί ο Δήμος

έχουν ήδη ξεκινήσει τις επισκέ-

ψεις στα σημεία από τις 11 Ιουλίου

με πρώτη επίσκεψη τη λαϊκή

αγορά της Πέμπτης στην οδό Κα-

ραϊσκάκη στη Βούλα.

Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν

να προσέρχονται στο ΚΠΣ, τις ημέ-

ρες και ώρες λειτουργίας του, να

ενημερωθούν για τη δράση και τη

διαλογή στην πηγή, να εγγραφούν

στο σύστημα και να προμηθευτούν

την ειδική κάρτα ανακύκλωσης και

να φέρνουν προς ανακύκλωση τα

υλικά που έχουν στο σπίτι τους.

σ.σ. Το θέμα είναι πώς θα ενημε-

ρωθεί ο κάτοικος, γιατί στο δελτίο

είδαμε ότι είχε έρθει “δίπλα μας”

αλλά κανένας μας δεν το πήρε εί-

δηση!

Πρόγραμμα Κινητών Σημείων στην επικράτεια του Δήμου
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΡΩΙ (11.00-14.30) ΑΠΟΓΕΥΜΑ (15.00-19.00) 1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΛΑΪΚΗ ΠΕΜΠΤΗΣ (οδού Καραισκάκη) Α' ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ 17-Αυγούστου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 23 Αυγούστου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓK ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24 Αυγούστου

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ 31 Αυγούστου

ΛΑΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (Θησέως) Πηγαδακια 20 Ιουλίου 1η Σεπτεμβρίου

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ 26-Ιουλίου 6 Σεπτεμβρίου

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 27 Ιουλίου 7 Σεπτεμβρίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 2 Αυγούστου 13 Σεπτεμβρίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΖ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 3 Αυγούστου 14 Σεπτεμβρίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ 24ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 9 Αυγούστου 20 Σεπτεμβρίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 10 Αυγούστου 21 Σεπτεμβρίου

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (πλαζ Βάρκιζας) ΠΛΑΖ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 16 Αυγούστου 27 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί τους

κατοίκους του που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία

να εγγραφούν το επόμενο χρονικό διάστημα στο Κοινω-

νικό Παντοπωλείο προκειμένου να λαμβάνουν τρόφιμα

και είδη πρώτης ανάγκης. H εγγραφή στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια τα οποία

είναι:

Ένας ενήλικας 4.560,00€. Για κάθε επιπλέον ενήλικο

άτομο προστίθεται το ποσό των: 2.280,00€.  Για κάθε

παιδί 14 ετών και άνω προστίθεται το ποσό των:

2.280,00€. Για κάθε παιδί 13 ετών και κάτω προστίθεται

το ποσό των 1.368,00€

Παράδειγμα υπολογισμού εισοδήματος: Νοικοκυριό με

δύο ενήλικες και δύο παιδιά 13 ετών : 

4.560,00€ +2.280,00€ + 1.368,00€ + 1.368,00 =

9.576,00€

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά:

Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00πμ έως τις 17:00μμ) : τηλ.

21320 19941

Ζεφύρου 2, Βούλα, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Eγγραφές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ΒBB
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Σ
το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας (13

Ιουλίου 2019) ο φίλος, συγγραφέας και «άνθρω-

πος του πνεύματος» όπως τον αποκαλώ, Κώ-

στας Βενετσάνος, δημοσίευσε ένα άρθρο του με τον

προκλητικό τίτλο: «Εκλογές – ο Λαός … απερρίφθη».

Ομολογώ, ότι το κείμενο του Βενετσάνου με προβλη-

μάτισε όσο ποτέ κανένα άλλο κείμενο της δημόσιας

σφαίρας μέχρι σήμερα. Και επιπλέον το ίδιο αυτό κεί-

μενο στάθηκε η αφορμή, για να αναπτύξω τις σκέψεις

μου τις οποίες εσείς τώρα διαβάζετε. 

Ας διευκρινισθεί, εξ αρχής, ότι το πρόβλημα το οποίο

αναλύει ο Κώστας Βενετσάνος είναι το πρόβλημα του

«λαού» στην εκλογική αντιπροσωπευτική διαδικασία.

Ποιός είναι αυτός που συμμετέχει ως εκλέκτορας

στην αντιπροσωπευτική διαδικασία; Με ποιά κριτήρια

οι εκλέκτορες ψηφίζουν για τους αντιπροσώπους

τους; Υπάρχουν γενικά, καθολικά, αντικειμενικά κρι-

τήρια εκλογής των αντιπροσώπων ή μήπως υφίσταται

ένα χάσμα ανάμεσα στους εκλέκτορες και την ίδια τη

διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων; 

Θα μπορούσα να συνεχίσω με τη διατύπωση και

αυτών και άλλων ερωτημάτων, αλλά αναφέρω ενδει-

κτικά μόνον αυτά, για να καταδείξω, ότι η συγκρό-

τηση του εκλεκτορικού σώματος στην

αντιπροσωπευτική διαδικασία είναι ένα από τα δυσκο-

λότερα και δυσεπίλυτα προβλήματα στη σύγχρονη

κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στο ερώτημα: «τι είναι

ο λαός» στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία δεν υπάρ-

χει φιλόσοφος ή στοχαστής, ο οποίος να έχει δώσει

μία ορθολογική διαφωτιστική απάντηση. 

Η προσωπική φιλοσοφική θέση μου διατυπώνεται ως

εξής: ο όρος «λαός» (σε εισαγωγικά) μπορεί να λει-

τουργεί ως συνθήκη νομιμοποίησης της πολιτικής

εξουσίας στο σύστημα της κοινοβουλευτικής δημο-

κρατίας, αλλά κατά το περιεχόμενό του είναι θολός

και νεφελώδης. Δεν έχει την καθαρότητα που έχουν

άλλοι όροι και κατηγορίες της πολιτικής θεωρίας και

φιλοσοφίας. Δεν θα ήταν υπερβολικό, να δεχθούμε

ότι ο όρος αυτός είναι ένα κατάλοιπο της μεσαιωνι-

κής θεολογικής σκέψης και ότι όλες οι προσπάθειες

του πολιτικού εξορθολογισμού του όρου παραμένουν

ημιτελείς. 

Επειδή σ’ όλα τα προβλήματα διδασκόμαστε από την

ιστορία, θα ήθελα να ρωτήσω τους αναγνώστες μας:

εσείς ως εκλογείς πώς συμπεριφερθήκατε κατά τις

πρόσφατες εκλογές (7 Ιουλίου 2019). 

Ψηφίσατε το κόμμα, το οποίο σας εκφράζει ιδεολο-

γικά; Επιλέξατε τον υποψήφιο αντιπρόσωπο, επειδή

κρίνατε, ότι είναι ικανός; Ή μήπως αποδεχθήκατε τη

λογική του προσωπικού οφέλους; Όταν ο Βενετσά-

νος επισημαίνει, ότι «στις εκλογές, εκείνοι, οι οποίοι,
κυρίως, κρίνονται είναι οι κριτές» αναφέρεται σ’ ένα

δομικό στοιχείο της προσωπικότητας των εκλεκτό-

ρων. Δεν είναι δυνατόν, να προσέρχεται στην κάλπη

ο εκλογέας κατά τον τρόπο που πάει σε μία ταβέρνα

ή κάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της καθη-

μερινότητάς του. Η ένταξή του στην αντιπροσωπευ-

τική διαδικασία, κατά την θεωρητική άποψή μου,

εξαρτάται από δύο παράγοντες: ο ένας είναι η ίδια η

τυπική διαδικασία της εκλογής και ό άλλος είναι η

άτυπη συνθήκη της προσωπικότητας του εκλέκτορος.

Απ’ όσο γνωρίζω στην ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική

ιστορία αυτοί οι δύο παράγοντες ποτέ, μα ποτέ δεν

διαμόρφωσαν μεταξύ τους μία σχέση θετικής διαμε-

σολάβησης. Και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συνταγ-

ματική θεωρία και πράξη εκείνο που απαιτούσε

ιδιαίτερη πολιτική μέριμνα ήταν η ισότητα στην ψη-

φοφορία. Με άλλα λόγια το δικαίωμα του εκλέγειν

έπρεπε οπωσδήποτε να θεσμοθετηθεί ως τυπικό κα-

θολικό δικαίωμα και κατά συνέπεια δεν υπήρχε καμία

θεσμική μέριμνα για τις παθογένειες της αντιπροσω-

πευτικής διαδικασίας. 

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να γίνω πιο αναλυτικός

και επομένως περισσότερο κατανοητός. Όλοι γνωρί-

ζουμε ότι στην Ελλάδα ισχύει το σύστημα της κοινο-

βουλευτικής δημοκρατίας, (κατά συνέπεια

εφαρμόζεται και η αντιπροσωπευτική διαδικασία)

πολύ νωρίτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη (π.χ. Γερ-

μανία, Ισπανία κ.λπ.). Και το πολιτικό δικαίωμα του

εκλέγειν σταδιακά κατέστη τυπικό καθολικό δι-

καίωμα. Όταν όμως ο συνομιλητής μου Κώστας Βε-

νετσάνος θέτει προς διερεύνηση το πρόβλημα των

κριτών και των εκλεκτόρων δεν μιλάει για τη θεσμική

κατοχύρωση του πολιτικού δικαιώματος του εκλέγειν,

αλλά για την περιώνυμη εκλογική συμπεριφορά. Με

άλλα λόγια ο κριτής, ο εκλέκτορας πώς συμπεριφέ-

ρεται στην κάλπη; Ως μία «φυσική ύπαρξη» ή ως σκε-

πτόμενος πολίτης; 

Τελειώνω με την ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία

με την ακόλουθη επισήμανση: ενώ από τη μία κατο-

χυρώνεται η θεσμική και πολιτική ισότητα με το κα-

θολικό δικαίωμα του εκλέγειν, οι ίδιοι οι εκλέκτορες

επί δύο αιώνες τώρα τοποθετούν τον εαυτό τους όχι

στο σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,

αλλά στο καθεστώς των πελατειακών σχέσεων. Επί

δύο αιώνες τώρα, όλοι μας, πολιτικοί (αντιπρόσωποι)

και «λαός» (εκλέκτορες) δεν έχουμε αποκτήσει πολι-

τική συνείδηση του κοινοβουλευτισμού. 

Ως πολιτικός φιλόσοφος καταλήγω λοιπόν σ’ αυτό το

συμπέρασμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το εξής: η

πελατειακή σχέση ανάμεσα στον εκλέκτορα και τον

αντιπρόσωπο δεν είναι ένα ευκαιριακό σύμπτωμα της

ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά εγ-

γενές δομικό στοιχείο του ελληνικού κοινοβουλευτι-

σμού, στο βαθμό που η ελληνική πολιτική κοινωνία

αρνείται πεισματικά να μετασχηματισθεί σε ορθολο-

γική οντότητα με καθολικούς κανόνες και γενικά κρι-

τήρια. 

Εν κατακλείδι συνυπογράφω το κείμενο του φίλου

μου Κώστα Βενετσάνου και ελπίζω και εσείς, αγαπη-

τοί αναγνώστες, να κάνετε το ίδιο. Έχετε πάνω στο

τραπέζι σας δύο συμπληρωματικές συμβολές στο με-

γάλο πρόβλημα: «τί είναι ο λαός» και η επίλυσή του

εξαρτάται από τη μελλοντική ιστορική πορεία του κοι-

νοβουλευτισμού, στην οποία όλοι μας συμμετέχουμε

ως δρώντες και πρωτίστως ως κριτές, ως εκλέκτορες.  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟ-

ΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και

επισκέπτης καθηγητής στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚ-

ΦΟΥΡΤΗΣ (νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020).

“Λαός” και εκλογές

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Oι ίδιοι οι εκλέκτορες επί δύο αι-
ώνες τοποθετούν τον εαυτό τους
όχι στο σύστημα της κοινοβουλευ-
τικής δημοκρατίας, αλλά στο καθε-
στώς των πελατειακών σχέσεων.

Φυσικές καταστροφές

& κλιματική αλλαγή

Ειδική ημερίδα για τις φυσικές καταστροφές και την

κλιματική αλλαγή οργανώνεται για την Τρίτη  23 Ιου-

λίου στη Ραφήνα. Στην ημερίδα θα κληθεί να παραστεί

η πολιτική ηγεσία όλων των συναρμόδιων υπουργείων,

εκπρόσωποι φορέων και πολίτες. 

Με αφορμή την τραγωδία στη Χαλκιδική ο νέος Περι-

φερειάρχης, που θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σε-

πτεμβρίου Γ. Πατούλης επισήμανε: «Η νέα φονική
φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα μας καθιστά
ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη εκπόνησης ενός ολο-
κληρωμένου εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας
για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
τα οποία είναι απόρροια της κλιματικής αλλαγής.
Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Στο πλαίσιο αυτό
η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας-Πικερ-
μίου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα τις φυσικές κατα-
στροφές και την κλιματική αλλαγή, την Τρίτη 23
Ιουλίου 2019, στη Ραφήνα.
Στόχος μας να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για
τη ριζική αναμόρφωση του συστήματος πολιτικής προ-
στασίας στη βάση των τεκμηριωμένων προτάσεων και
θέσεων που θα παρουσιάσουμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση.
Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις». 
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Το Μαντζικέρτ ήταν μια πόλη κοντά στη λίμνη Βαν, της

ανατολικής περιοχής της Μικρασιατικής χερσονήσου, με-

ταξύ Αρμενίας, Περσίας (Ιράν) και Μεσοποταμίας (Ιράκ)

στην οποία κατοικούσαν Κούρδοι, πριν από τον  8ο αιώνα

π.Χ., όπως μαρτυρούν αρχαιολογικά ευρήματα και το

όνομά τους προέρχεται από την Περσική λέξη Κιούρτ,   που

σημαίνει ήρωας, καθ’ όσον είχαν δεχτεί πολλές επιδράσεις

από τους Πέρσες, που είχαν γεννήτορά τους τον Πέρση

τον γιο του Περσέα του ιδρυτή των Μυκηνών και επομένως

είχαν επηρεαστεί από πολιτιστικά ελληνικά στοιχεία και

σήμερα πολλές λέξεις τους προέρχονται από ελληνικές,

όπως το κόκκαλο που το λένε οστέκ και προέρχεται από

την ελληνική λέξη οστούν κ.α.!!

Κατά τους  χριστιανικούς χρόνους κυριεύτηκε η περιοχή

από τους Αρμένιους,  και σήμερα σε ένα μικρό νησάκι της

λίμνης Βαν, διατηρείται σε καλή κατάσταση μια χριστιανική

αρμενική εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό!! 

Γύρω στο 10ο αι.  η περιοχή αιματοκυλίστηκε και κυριεύ-

τηκε από άγρια ανθρώπινα στίφη που είχαν εξορμήσει από

τις στέπες της Μογγολίας και ανήκαν στην  Μογγολική

Τουρανική φυλή στην οποία ανήκουν και οι Τούρκοι!

Σήμερα το Μαντζικέρτ  βρίσκεται υπό τουρκική κυριαρχία,

έχει μετονομαστεί από τους κατακτητές του σε Μαλαζγ-

κίτρ και κατοικείται από τους σκληρά δοκιμαζόμενους

Κούρδους που αγωνίζονται  ποικιλοτρόπως για  να αποκτή-

σουν την πολυπόθητη ελευθερία τους!!!

Τον 11ο αι. μ.Χ.  ο αυτοκράτορας της Βυζαντινής αυτοκρά-

τορας,  Ρωμανός Δ΄ ο Διογένης (1068-1071) ανέλαβε ορ-

γανωμένη εκστρατεία εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων,

κοντά στη λίμνη Βαν, για να προστατέψει την αυτοκρατο-

ρία του από τις επιθέσεις των Τούρκων!

Όταν ο αρχηγός του τουρκικού στρατού Απλ-Αρσλάν πο-

λιορκούσε την ελληνική πόλη της Μεσοποταμίας Έδεσσα,

που σήμερα ονομάζεται από τους κατακτητές της Ούρφα,

ο Ρωμανός εξαπέλυσε επίθεση, στις 26 Αυγούστου του

1071 και ηγήθηκε ενός μισθοφορικού ανομοιογενούς

στρατεύματος, αποτελούμενο από Φράγκους, Ίβηρες, Βά-

ραγγους (Βίκινγκ που κατευθύνθηκαν ανατολικά),  Ρώ-

σους, Βούλγαρους, Τούρκους, Αρμένιους κ.α. και

ανακατάλαβε  το Μαντζικέρτ!!

Ο Αρσλάν επέστρεψε στο Μαντζικέρτ και μετά από σφο-

δρή μάχη νίκησε τον στρατό του Ρωμανού, που αν και ήταν

σχεδόν διπλάσιος του τουρκικού, ήταν ένας στρατός χωρίς

διοίκηση, χωρίς συνοχή και σθένος, με αποτέλεσμα άλλοι

στρατιώτες να εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης και

άλλοι να αυτομολούν στο αντίπαλο στρατόπεδο!

Παρά το τραυματισμό και την σύλληψη του  Ρωμανού από

τους αντιπάλους του, αφέθηκε  ελεύθερος,  για να συλλη-

φθεί και να τυφλωθεί από τους αντιφρονούντες  Βυζαντι-

νούς,  κάτι που έδωσε την αφορμή στον Αρσλάν να

κυριεύσει το Μαντζικέρτ!!

Οι συνέπειες της ήττας του Μαντζικέρτ ήταν τεράστιες

για το Βυζάντιο, αλλά προ πάντων για τον ελληνισμό όλων

των περιοχών της Ασίας, ο οποίος έμεινε απροστάτευτος

και έγινε έρμαιο στις απάνθρωπες επιθυμίες των βαρβάρων

κατακτητών!!!

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1176,  σε μια περιοχή της ελληνι-

κής αποικίας της Φρυγίας, που λεγόταν Μυριοκέφαλο,

κοντά στη πόλη Λαοδίκεια, που σήμερα οι κατακτητές την

ονομάζουν Ντενιζλί,  έλαβε χώρα μια άλλη μάχη μεταξύ

του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ  Α΄Κομνηνού και

των  Σελτζούκων με αρχηγό τον Κιλίτς Αρσλάν Β’, η οποία

έληξε ισόπαλη με τεράστιες απώλειες από την πλευρά των

Σελτζούκων, αλλά το γεγονός,  ότι οι Σελτζούκοι κατάφε-

ραν να εξουδετερώσουν τις πολιορκητικές μηχανές των

Βυζαντινών, ακύρωσε την ισοπαλία της μάχης, οπότε πέ-

ρασε στην ιστορία σαν νίκη των Τούρκων!!

Οι  συνέπειες της ήττας του Μυριοκέφαλου ήταν ανυπο-

λόγιστες και πολύμορφες, γιατί αποδείχθηκε ότι η Βυζαν-

τινή αυτοκρατορία  δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει

αποτελεσματικά τους Σελτζούκους στις Μικρασιατικές  και

κατά το πλείστον ελληνιικές επαρχίες της και αυτό οφει-

λόταν  στην κακή πολιτική του Μανουήλ που είχε δώσει

προτεραιότητα σε θέματα ήσσονος σημασίας στην Ιταλία

και στην Αίγυπτο, αντί να ασχοληθεί  με τα κρίσιμα προ-

βλήματα των Τούρκων, αλλά και από σωρεία  λαθών του,

παρ’ όλο που είχε οργανώσει ικανοποιητικά τα Βυζαντινά

στρατεύματα!!

Εκείνοι που πλήρωσαν το βαρύ τίμημα της κυβερνητικής

Βυζαντινής ανεπάρκειας ήταν και πάλι οι Έλληνες της με-

γάλης και αρχαιότατης  αποικίας των Ελλήνων Καβείρων

της Φρυγίας, (σήμερα υπάρχουν ιστορικοί αναλυτές που

αναφέρουν τους Φρύγες σαν «ξένους») αλλά και ολόκλη-

ρου του Ασιατικού ελληνισμού, ο οποίος αποτελούσε για

χιλιετίες την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού!!

Πολλά εκατομμύρια  Ελλήνων, τα οποία ως εκ θαύματος

σώθηκαν από τα φρικιαστικά  μαρτύρια των βαρβάρων,

ζουν στους τόπους τους,  μαζί με άλλους καταπιεσμένους

λαούς,  με υπερήφανη συνείδηση, αν και εξαναγκάστηκαν

δια πυρός και σιδήρου να εξισλαμιστούν, είναι περισσότε-

ροι από 20-25 εκατομμύρια  και ονομάζονται  Αλεβίτες ή

Αλεβήδες, έχουν δική τους θρησκεία που μοιάζει με τον

σιιτισμό,  δεν έχουν αναγνωριστεί  σαν μειονότητα, αλλά

θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας,  όπως και οι

Κούρδοι και  όλοι έχουν βαθειά στις καρδίες τους και στη

σκέψη τους, τις δικές τους πατρίδες, απελευθερωμένες και

πολύχρωμες, όπως αυτοί τις επιθυμούν  και τις δικαιούν-

ται!!!

Οι δύο ήττες του Βυζαντίου στις μάχες του Μαντζικέρτ και

του Μυριοκέφαλου έβαλαν την ταφόπλακα στις ελευθε-

ρίες των Ελλήνων της Ασίας, της οποίας το όνομα το έδω-

σαν οι Έλληνες  όπως αναφέρει ο Όμηρος: «Ότι λειμών
(=λειβάδι) τις εν Ασία λεγόμενος δι αυτό τούτο Άσιος περί
που τον Καύστορν ποταμόν, περί ον χήνές τε και γέρανοι
και κύκνοι και εί τι τοιούτον υδροχαρές…»
Όπως εκπολίτισαν την Ευρώπη και της έδωσαν το όνομα

της Ελληνίδας βασιλοπούλας της κόρης του Βασιλιά Αγή-

νορα του ιδρυτή της ελληνικής αποικίας της Φοινίκης με-

ταξύ Τύρου και Σιδώνος στη σημερινή και καταστραμένη

Συρία, έτσι εκπολίτισαν  και βάφτισαν και την Ασία!!!

Οι Έλληνες ίδρυσαν αποικίες σε όλο τον πλανήτη τουλά-

χιστον πριν 30.000 χρόνια, μεταλαμπαδεύοντας τον ελλη-

νικό πολιτισμό, αξιοποιώντας  ακατοίκητες εκτάσεις, χωρίς

να σκλαβώνουν  γηγενείς λαούς, ούτε ποτέ παλούκωσαν

τους άμαχους πληθυσμούς, ούτε τους σταύρωσαν, ούτε

τους κρέμασαν, ούτε τους απαγχόνισαν, ούτε τους αποκε-

φάλισαν, ούτε τους έκαψαν,  ούτε βίασαν γυναικόπαιδα

μέχρι θανάτου,  ούτε απολάμβαναν  σαν θέαμα τον σπα-

ραγμό ανθρώπων από άγρια θηρία, ούτε τέρπονταν από

την θανάτωση μεταξύ ανθρώπων, ούτε ποτέ εφήρμοσαν

απάνθρωπα βασανιστήρια, όπως η ιερά εξέταση, ούτε αφά-

νισαν ολόκληρες  ηπείρους από τους γηγενείς κατοίκους

των, όπως έγινε με τους ερυθρόδερμους, ούτε άρπαξαν

μαύρους για σκλάβους,  όπως έγινε  με τους Αφρικανούς!

Τα στενά όρια που παραχώρησαν στους ΄Ελληνες, για την

ίδρυση του νεοσύστατου κράτους τους,  οι  «πολιτισμέ-

νοι», πλούσιοι και δυνατοί λαοί που ελέγχουν τις τύχες του

κόσμου, είναι ένα ψίχουλο από τα ελληνικά εδάφη που

είχαν οι πρόγονοι των Έλληνων!!!

Και όσο για τα χρόνια της Οθωμανικής σκλαβιάς δεν είναι

για όλους τους Έλληνες 400, γιατί η σκλαβιά άρχισε μετά

τις μάχες του Μαντζικέρτ και του Μυριοκέφαλου!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αρχή άνδρα δείκνυσι*...! 

Απ’ τις πρώτες κιόλας ενέργειες της νέας κυβέρνησης

Μητσοτάκη, ήταν η αναγνώριση του πραξικοπηματία

Γκουάιδο στη Βενεζουέλα! Ενός αχυρανθρώπου, που

προωθούν ΗΠΑ και Ε.Ε. κατά του εκλεγμένου Προέδρου

της Βενεζουέλας και του λαού της βεβαίως, προκειμέ-

νου να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.

* (= η Εξουσία αποκαλύπτει το χαρακτήρα)

Το Μάτι, βγάζει “μάτι”! 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης αναλαμ-

βάνει ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Κων/νος Τσουβά-

λας, ο οποίος ήταν Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,

το “μαύρο” καλοκαίρι του 2018 με τους 102 νεκρούς στο

Μάτι.

Το Μάτι, που η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύθηκε

υπέρ το δέον για να αποκομίσει οφέλη. Αυτόν λοιπόν

τον Αρχηγό που η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον απέ-

πεμψε από το σώμα μετά τα γεγονότα, σήμερα η Ν.Δ.

τον επιβραβεύει(;) τοποθετώντας τον Γενικό Γραμματέα

Δημόσιας Τάξης!

Και εύλογα αναρωτιέται ο πολίτης: έπραξε καλά ο Κ.

Τσουβάλας ως αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. στην πυρκαγιά στο

Μάτι; Κι αν έπραξε καλά γιατί τόση “λάσπη” από τη

Ν.Δ. για τις τότε ενέργειες; Αν δεν έπραξε καλά, γιατί

επιβραβεύεται σήμερα από τη Ν.Δ.;

Ξέχασαν τόσο γρήγορα οι νεοδημοκράτες τι έλεγαν;

Ξέχασε η Ν.Δ. τι έγραφε στην τότε ανακοίνωσή της: «Η

θλιβερή παράσταση απόσεισης κάθε ευθύνης που

έστησε απόψε η κυβέρνηση, – με την συνδρομή δυστυ-

χώς και των υπηρεσιακών παραγόντων που έχει επιλέξει

ως επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας – προκαλεί

μόνον οργή. Aνίκανους πολιτικούς γνώρισε και άλλη

φορά η χώρα»... 

Κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας...

Y
παιξέρετε 250 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο,

μέσα από την ENERGA (θα θυμάστε το σκάνδαλο

με την ενέργεια), καταδικάστηκε σε 21 χρόνια (13

κάθειρξη) και από χθες, ο Αρ. Φλώρος, είναι ελεύθερος,

αφού κατέθεσε εγγύηση 50.000 ευρώ.

Η νέα κανονικότητα ήρθε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο ελληνισμός της Ασίας μετά τις μάχες του Μαντζικέρτ
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Για ένα ολόκληρο τριήμερο, η Σαρω-

νίδα, του Δήμου Σαρωνικού γέμισε

λάτιν μουσικές, λαμπερά κοστούμια,

χορός μέχρι εξαντλήσεως, ωραία φα-

γητά, βουτιές στην πισίνα και πάνω απ’

όλα ευτυχισμένα χαμόγελα.

Το 1ο Bikini Summer Latin Festival πραγ-

ματοποιήθηκε στη Σαρωνίδα, στο

EverEden Beach Resort Hotel, πάνω

στην άμμο, με μία καταπληκτική πίστα

χορού, στις 12, 13 και 14 Ιουλίου.

Χορευτές, μικροί και μεγάλοι, επαγγελ-

ματίες και μη παρουσίασαν shows στον

κόσμο που παρευρέθη, ενώ κατά τη

διάρκεια της ημέρας, όσοι είχαν την ευ-

καιρία να συμμετέχουν, παρακολούθη-

σαν μαθήματα χορού από τους

καλύτερους επαγγελματίες τους εί-

δους, στην Ελλάδα.

Από τα δρώμενα του 3ημέρου δεν έλει-

ψαν και τα παιχνίδια, αφού ο γνωστός

Πέτρος Πολυχρονίδης ήταν εκεί με το

αγαπημένο τηλεπαιχνίδι “Τροχός της

τύχης” προσαρμοσμένο στο ύφος του

φεστιβάλ, ενώ τις μύτες μας “έσπασε”

,με τη μαγειρική του ο Πάνος Τόγιας

από το Master Sef, που μαγείρεψε γεύ-

σεις από τη λατινική μαγειρική.

Την παρουσίαση του φεστιβάλ και τις

τρεις ημέρες είχαν αναλάβει ο Πέτρος Πο-

λυχρονίδης και η Ηλέκτρα Βενετσάνου,

ενώ την ευθύνη της οργάνωσης είχε ο Αν-

δρέας Βαγενάς και ο Αντώνης Αντωνίου.

Τις εντυπώσεις έκλεψε η μικρότερη σε

ηλικία χορεύτρια (μόλις έξι χρόνων),

Μαρία Μπαλομήδου, που χόρεψε

σάλσα σόλο, σε χορογραφία της δα-

σκάλας της Ηλέκτρας Βενετσάνου της

σχολής La Timba και ξεσήκωσε το

κοινό.

«Ευχαριστούμε όλες τις σχολές που
στήριξαν με θέρμη αυτή μας την προ-
σπάθεια. Ευχαριστούμε όλους τους κο-
ρυφαίους δασκάλους, προπονητές και

αθλητές που μετέδωσαν με σεβασμό
τις γνώσεις τους σε άλλους δασκά-
λους, άλλους προπονητές, άλλους
αθλητές και μαθητές σεβόμενοι τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις του καθενός.
Η ποιότητα αυτή ήταν διάχυτη και απο-

λύτως εναρμονισμένη με το όραμα που
είχαμε, όταν γεννήθηκε η ιδέα του

Bikini Summer Latin Festival», γράφουν

οι διοργανωτές του φεστιβάλ.

Bikini Summer Latin Festival στη Σαρωνίδα

Σε πρώτο πλάνο οι παρουσιαστές του φεστιβάλ, Πέτρος Πολυχρονίδης και Ηλέκτρα Βε-
νετσάνου, ενώ στη μέση, είναι η μικρότερη χορεύτρια του φεστιβάλ, Mαρία Μπαλομήδου,
της Σχολής La Timba, που ...έκαψε καρδιές.
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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 . . .

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Επειδή εσείς είσθε η ανώτερη αρχή της πόλης μας, σας ζητώ -μέσω των αρμοδίων

υπηρεσιών σας- να ενδιαφερθείτε για την υγεία των δημοτών σας σχετικά με το

εξής:  Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 12 Ιουλίου 19, όσοι βρεθήκαμε στην Α’

Πλάζ Βούλας δεν μπορέσαμε να μείνουμε στο χώρο, ούτε βεβαίως και να κο-

λυμπήσουμε, γιατί μία πολύ έντονη δυσοσμία βόθρου/αποχετεύσεων είχε σκορ-

πιστεί  στην ατμόσφαιρα, ενώ το νερό είχε πολλές ακαθαρσίες.

Οι υπεύθυνοι της πλάζ υποτίθεται ότι αναζήτησαν την αιτία του φαινομένου, αλλά

δεν βρήκαν κάτι.  

Η δυσοσμία φαινόταν να έρχεται από την πλευρά του ΠΙΚΠΑ ή του πρώην camp-

ing.  Αν θυμάστε, παρόμοιο αλλά πολύ πιο έντονο (και μακρότερης διάρκειας) φαι-

νόμενο είχε παρουσιαστεί και πριν  δύο  ή τρία καλοκαίρια.  

Μήπως το πρόβλημα προέρχεται και πάλι από δυσλειτουργία του υποτιθέμενου

χώρου βιολογικού καθαρισμού στην Πλατεία Κρήτης; Εξ άλλου στον χώρο γύρω

από την Πλατεία Κρήτης υπάρχουν μονίμως λιμνάζοντα νερά.

Επαφίεμαι στην ευαισθησία σας.  

Με εκτίμηση, 

Τίνα Τσιρακοπούλου

Δημότης Βούλας

σημείωση έκδοσης: το φαινόμενο με τη δυσοσμία και τα λύματα στη θάλασσα εμ-

φανίζεται κάθε Καλοκαίρι.

Εχουμε αναζητήσει κι εμείς τις

αιτίες με επικοινωνία πολλάκις

στην ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει έρθει

και σε επιτόπιο έλεγχο μέσα

στο πρώην κάμπινγκ, αλλά από

την πλευρά της δεν υπάρχει

κάτι. Από το Δήμο δεν έχουμε

δει κάποιες σοβαρές ενέργειες.

Μακάρι να δούμε τώρα.

Στην πλατεία Κρήτης υπάρχει

αντλιοστάσιο και όχι βιολογικός καθαρισμός. Τα λιμνάζοντα νερά προέρχονται

από το ΤΡΑΜ και κανείς δεν ενδιαφέρεται να υποχρεώσει την ΤΡΑΜ Α.Ε. να φυ-

τέψει γκαζόν όπως έχει κάνει και σε άλλους χώρους.

Κέα (Τζιά): Ημερολόγιο Καλοκαιριού

Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

Κυριακή πρωί, παίρνω το πρώτο

πρωϊνό πλοίο από Λαύριο και σε

μία ώρα φθάνω στο λιμάνι της

Κέας. Πρώτη φορά στο νησί και

έχω ακούσει ότι πλέον αποτελεί

τον πιο δημοφιλή προορισμό για

τους Αθηναίους για Σαββατοκύ-

ριακο. Φθάνω στο λιμάνι στην Κορησσία και αμέσως κατευ-

θύνομαι με το αυτοκίνητο παραλιακά προς το Γιαλισκάρι, το

όμορφο Βουρκάρι με τα ιστιοπλοϊκά, έπειτα περνάω στην

παραλία στον Οτζιά και χωρίς να χάσω χρόνο, κατευθύνο-

μαι προς τα βόρεια και φθάνω στη Μονή της Παναγίας της

Καστριανής. Η θέα από την κορυφή εκπληκτική, προσκυνώ

την εικόνα που είχαν βρεί εκεί κοντά παλαιότερα βοσκοί

από την περιοχή. Η ζέστη πολύ και αφού βγάζω ινσταγκρα-

μικές φωτογραφίες με πανοραμική θέα από το προαύλειο

της εκκλησίας, με το γαλάζιο και το λευκό των Κυκλάδων,

χαρακτηριστικό της Καστριανής, με κάτω τον γκρεμό και το

απέραντο γαλάζιο, επιστρέφω πάλι πίσω και κατευθύνομαι

προς την Χώρα ή Ιουλίδα, όπως είναι γνωστή.

Αφού αφήσω το αυτοκίνητο στον χώρο στάθμευσης έξω

από τη Χώρα, κοντά στη βρύση του Ροκομένου, ανεβαίνω

με τα πόδια τα σκαλιά και φθάνω στην πλατεία με τα ταξί

και τα λεωφορεία και ανεβαίνω ανηφορικά τον κεντρικό

δρόμο με τα καφέ και τα τουριστικά μαγαζιά. Παντού σπίτια

με κόκκινες κεραμοσκεπές αμφιθεατρικά στους λόφους του

Προφήτη Ηλία και σκεπαστές στοές. Ανάμεσα στα κομψά

μαγαζιά, βλέπω στην πλατεία στα δεξιά μου, το Αρχαιολο-

γικό Μουσείο, ένα μεγάλο σκάκι πάνω στην πλατεία, πιο

πέρα συναντώ το εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο του 1902

του Τσίλερ που στεγάζεται το Δημαρχείο, με τα δύο πήλινα

αγάλματα στην κορυφή του, τον Απόλλωνα και τον Ερμή

και την πλατεία με τα δέντρα για δροσιά. Και αφού μπαίνω

στο καφέ “Πανόραμα” με το μπαλκόνι και τα ωραία γλυκά,

ανεβαίνω στα στενάκια με τα στεγάδια, με τις ξύλινες πι-

νακίδες να με οδηγούν προς τον Λέοντα. Αφού σταματήσω

στην εκκλησία και το απέναντι ομώνυμο μπαρ, με την πει-

ρατική σημαία και τον λέοντα, που στεγάζεται στο όμορφο

κτίριο, κατευθύνομαι ξανά ανηφορικά για να συναντήσω

τον μυθικό Λέοντα, μήκους 6 μέτρων, του 6ου π.Χ. αιώνα,

που είναι σκαλισμένο πάνω στο βράχο. Επιστρέφω πίσω κα-

τηφορίζοντας για να φύγω από την Ιουλίδα και αφού δοκι-

μάσω τοπικό ριζόγαλο και τυρί από τοπικό γάλα, στο

“Τυράκειον” στη Χώρα, ανακαλύπτω και την τοπική μπύρα

της Κέας, με το όνομα Λέων και με έμβλημα το λιοντάρι,

από τον Αρισταίο. Φεύγω από την Ιουλίδα και αφού περάσω

τις παραθαλάσσιες Ποίσσες, εντυπωσιάζομαι από τα σπίτια

που συναντώ κατά μήκος του δρόμου, με την πέτρα που

όμοιά της δεν έχω ξαναδεί, όπως αυτή την Κέας, με το

γήινο καφέ χρώμα, η μία πάνω στην άλλη, δημιουργώντας

μάντρες υψηλής αισθητικής.

Έχοντας κατεύθυνση τη διάσημη παραλία του Κούνδουρου,

περνάω από το Κουνδουράκι με τις σπηλιές και μετά κάθο-

μαι στη σχεδόν ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου ANA-

MAR KEA, με τα βότσαλα, βουτάω στα πεντακάθαρα νερά

ξανά και ξανά, βλέπωντας τις πάπιες να περπατάνε πάνω

στην παραλία.

Αφού πάω ως το Καμπί, πάω στον Άγιο Αιμιλιανό για μια

βάπτιση, [η αφορμή να επισκεφθώ την Κέα] και μετά πάνω

από τον Κούνδουρο, σε έναν εντυπωσιακό πέτρινο ανεμό-

μυλο με πισίνα, έχοντας θέα όλο τον κόλπο του Κούνδου-

ρου. Φεύγω από εκεί βράδυ, για να πάρω το τελευταίο

πλοίο από το λιμάνι, έχοντας επισκεφθεί για πρώτη φορά

την Κέα (Τζιά), κρατώντας τις καλύτερες αναμνήσεις για

την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ το νησί για να βου-

τήξω σε κάποια από τις παραλίες που δεν πρόλαβα να κάνω

βουτιά.

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος,

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Παλλήνης

Για άλλη μια φορά λύματα στην Α’ πλαζ Βούλας!
Σε ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα ακούστη-
καν 60 ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ει-
σηγήσεις από επιστήμονες, Έλληνες και
ξένους από όλες τις Ηπείρους, οι οποίοι
είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές της
χώρας μας στο εξωτερικό, για τη σημασία
και τη σχέση της φιλοσοφίας με τα σύγ-
χρονα προβλήματα. 
Τη Δευτέρα 15/7/2019 ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του 31ου Διεθνούς Συνεδρίου Φι-
λοσοφίας, που διεξήχθη από 12 έως
15/7/19 στο Καβούρι (ξενοδοχείο Αμαρί-
λια) με θέμα: “Η δυνατότητα της ευδαιμο-
νίας στον κόσμο σήμερα”.

«ΝΑΜ ΕΤ IPSA SCIENTIA POTESTAS EST”
(= Διότι και η ίδια η Γνώση Δύναμίς εστι)

Προβλήθηκαν – αναβίωσαν τα έργα και τα
κείμενα των (2) πυλώνων της Αρχαίας Ελ-
ληνικής  Φιλοσοφίας, του Πλάτωνα (ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ, ΝΟΜΟΙ, ΤΙΜΑΙΟΣ, ΧΑΡΜΙΔΗΣ) και
του Αριστοτέλη (ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟ-
ΜΑΧΕΙΑ, ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΕΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ
ΗΘΙΚΑ, ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ), ήτοι  τα θεμέλια
του Παγκόσμιου Πολιτισμού.
Παρουσιάστηκαν αξιόλογα επιστημονικά
θέματα, όπως: 
3 Η σχέση του Καντ με τον Αριστοτέλη.
3 Η σχέση του Βούδα με τον Επίκουρο.
3 Η σχέση των Αφρο-Σινικών  φιλοσο-

φιών και κοινωνιών με την δυνατότητα της
Ευδαιμονίας. 
Η Ευδαιμονία στην Αφρικανική κοινωνία,
όπου η λέξη Ευδαιμονία απαρτίζεται από
(3) λέξεις:  Ι-DUN-NU, που  σημαίνει πα-
ρέχω/τροφοδοτώ  - με γλυκύτητα/ χαρά/
ευθυμία – το πνεύμα/νου μου. Αμέσως
έκανα συνειρμικά την προωθημένη/προ-
κλητική σκέψη μήπως το NU παράγεται
από την ελληνική λέξη ΝΟΥ-Σ.
3 Η Παιδεία και η Ευδαιμονία στους Στωι-
κούς ως «Τέχνη του ΕΥ ΖΗΝ».
Έγινε η Σημασιολογική διάκριση των όρων

που μοιάζουν να έχουν βέβαια νοηματική
συγγένεια (ειδολογική), αλλά όχι ακριβή
σημασιολογική, όπως: Ευδαιμονία, Ευτυ-
χία, Ευπραξία, Ευημερία, Ολβιότητα, Μα-
καριότητα. Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
δεν έχει Συνώνυμα όπως οι νεότερες
γλώσσες. Έχει οικογένειες  λέξεων με
λεπτή διαφορετική σημασιολογική από-
χρωση. Διότι είναι μια πλούσια, μη περιο-
ρισμένη/οριακή γλώσσα, η οποία επινοεί
διαρκώς νέες λέξεις για να δηλώσει το
αυτό πράγμα με διαφορετική οπτική ή
ακουστική σημασία (Σημαίνον-Σημαινόμε-
νον). Το αντίθετο υποστηρίζουν όσοι δεν
την έχουν μελετήσει εις βάθος και δεν την
έχουν αξιολογήσει ορθώς.
3 Η Ευδαιμονία στους Heidegger και
Weber. 3 Η Ευδαιμονία στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ του
Αριστοτέλη. 3 Το «φάντασμα» του Αριστο-
τέλη και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της
Αμερικής.
Θεωρώ ότι αντικείμενο των εισηγήσεων
θα έπρεπε  να αποτελέσει και η σύνδεση
της Ευδαιμονίας  με τον διαθέσιμο σήμερα
σε εμάς ελεύθερο χρόνο και η αναφορά
στα «Χρυσά Έπη» του Πυθαγόρα,  βασι-
κούς κανόνες και αρχές της Τέχνης του
«ΕΥ ΖΗΝ».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο  Δήμαρχος των
3Β Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, ο οποίος
εξέφρασε μερικές σκέψεις  του, όπως ότι
η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ είναι η μητέρα όλων των
επιστημών. Και στην επιφώνησή του ευχή-
θηκε το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει τον
ακρογωνιαίο λίθο για την αναγκαία όσο
ποτέ άλλοτε για την εποχή μας κατάκτηση
της ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ και ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.
Αισιοδοξούμε ο κ. Δήμαρχος να εντάξει τη
φιλοσοφία, στις θεματικές ενότητες στο
υπό ίδρυση Λαϊκό Πανεπιστήμιο του
Δήμου των 3Β, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής  Φιλόλογος

Ο απόηχος του Διεθνούς Συνεδρίου για την “Ευδαιμονία”
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Ο Δήμος ΒΒΒ αποφάσισε να τοποθετή-

σει από ένα έργο τέχνης στις τέσσερις

πόλεις του, Βούλα, Βάρη-Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη, σε πλατείες και άλλα σημεία.

Πρώτο τοποθετήθηκε στην κεντρική

πλατεία της Βούλας όταν ανακατα-

σκευάστηκε. Μάλιστα κάποια στιγμή

έπεσε και το ξανατοποθέτησαν.

Ακολούθησε το δεύτερο έργο στην

Ακτή της Βουλιαγμένης, και είχε δημι-

ουργήσει διάφορες αντιδράσεις από

κατοίκους της περιοχής. Είχαμε γράψει

τότε (10ο/2014), όπως μας το είχαν με-

ταφέρει οι κάτοικοι ότι «έχει στηθεί ένα
“έκτρωμα” στην είσοδο της πλαζ Βου-

λιαγμένης, που καμμία σχέση δεν έχει
με το περιβάλλον. Είναι τελείως
ξένο...». Πήγαμε και τα είδαμε. Η ίδια

περίπου πατέντα με το πρώτο στην

πλατεία της Βούλας. Ενα μαύρο πλα-

στικό κουτί και πάνω ένα κόκκινο έργο.

Στη Βουλιαγμένη είναι δύο πλαστικά

όντα(!). Αν τα κοιτάξεις από μπρος μοι-

άζουν με ...νεροφίδες. Αν τα κοιτάξεις

από πίσω θυμίζουν οπίσθια...

Το “κακό” τρίτωσε στη Βάρκιζα

Πριν ένα μήνα περίπου, αφού ολοκλή-

ρωσε την κατασκευή της πλατείας στην

παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος ΒΒΒ,

τοποθέτησε στη μέση της, ένα τρίτο

“έργο τέχνης” που του το χάρισε, ο

ίδιος καλλιτέχνης(!)

Πολλά τα σχόλια από κατοίκους και πε-

ραστικούς. «Το “γουρούνι” τί δουλειά
έχει στην πλατεία μας, δεν καταλα-
βαίνω», μου απάντησε κάτοικος της

Βάρκιζας όταν τον ρώτησα τι γνώμη

έχει για το καλλιτέχνημα.

Γενικά και τα τρία έργα, τα οποία προ-

φανώς ο Δήμαρχος τα θεωρεί “τοπό-

σημα!!!”, χαρακτηρίζοντας έτσι τις

πόλεις της θάλασσας και του πράσινου,

του γαλάζιου και του γήινου, μια πλα-

στική μόδα... στην οποία επιμένει.

Μα, λένε, είναι δώρα. Δεν τα πλήρωσε

ο Δήμος. Και σαν; Είναι λόγος αυτός να

τοποθετείς ό,τι σου χαρίζουν;

Αννα Μπουζιάνη

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Τα “καλλιτεχνήματα” του Δήμου 3Β

Αριστερά το έργο που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της Βούλας.
Πάνω το έργο τέχνης που βρίσκεται στην Ακτή της Βουλιαγμένης.

Κάτω το έργο τέχνης που στήθηκε στην πλατεία της Βάρκιζας.
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, οι Μονάδες Φροντί-

δας Ηλικιωμένων «Άκτιος», διοργάνωσαν χορευ-

τική εκδήλωση, στο πλαίσιο των Βραδιών

Πολιτισμού στο Θέατρο των Οδηγών στη Βάρη. 

Τα χορευτικά σύνολα που συμμετείχαν στην εκδή-

λωση, με την ενέργειά τους και τον χορό τους, τα-

ξίδεψαν το κοινό και προσέφεραν την ευκαιρία για

να περάσουν ένα ακόμη πολύ όμορφο και μονα-

δικό απόγευμα. 

Η βραδιά έκλεισε με έναν χορευτικό ανθρώπινο

κύκλο, καθώς χόρεψαν όλοι μαζί αγαπημένους χο-

ρούς από κάθε γωνιά της χώρας μας. 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος” ευχα-

ρίστησε τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο

Κερατέας «ΗΓΕΡΟΧΟΣ» και τον Εξωραϊστικό, Εκ-

πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας Νίκαιας για τη συμμετοχή τους, σε μια

ακόμη Βραδιά Πολιτισμού, στο Θέατρο των Οδηγών, στη Μονάδα Φροντί-

δας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός». 

Ο Άκτιος, ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας με δυναμικότητα 270

κλινών σε 4 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων προτείνει ένα ιδιαίτερο μοντέλο φροντίδας,

πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

Στις Μονάδες Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer, που λειτουργούν στην Αγία Παρα-

σκευή, Άκτιος Οδηγός που λειτουργεί στη Βάρη, καθώς και στον Άκτιο Αρτ Παλάς, που

λειτουργεί στο Μαρούσι, δίνουν έμφαση σε υπηρεσίες φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντί-

δας και αποκατάστασης από εγκεφαλικά και κατάγματα και παρέχουν εξειδικευμένες υπη-

ρεσίες για την άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Στις Μονάδες του Άκτιου ακολουθούν δυναμικό μοντέλο λειτουργίας. Με συχνές εναλλα-

γές στη διακόσμηση, ανάλογα με την εποχή του έτους, πολλές δραστηριότητες και απα-

σχόληση, χρώματα, φως και μουσική, δημιουργούμε χώρους φιλοξενίας που σφύζουν από

ζωή. Επιδιώκουν οι Μονάδες του Άκτιου να είναι χώροι ζωής και υγείας και όχι συμβατικά

κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

www.aktios.gr 

Βραδιές πολιτισμού

στον “Ακτιο Οδηγό”
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
«Είναι πιο εύκολο να εξαπατήσεις τους ανθρώπους, από
το να τους πείσεις ότι έχουν εξαπατηθεί».

(Μαρκ Τουαίην, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας)

«Αυτός που έχει εξαπατηθεί δυο φορές από τον ίδιο άν-
θρωπο, είναι συνεργός στην απάτη».

(Δρ. Τόμας Φούλερ, 1654-1734, Άγγλος Γνωμικογράφος)

«Δόλον φοβοῦ» (=Να φοβάσαι/αποφεύγεις τη δολοπλο-

κία, υπουλότητα, πανουργία, δολιότητα, ραδιουργία, μηχα-

νορραφία, πλαναίσθηση)
(Στοβαίος, 5ος αιών μ.Χ., “Ανθολόγιον” βιβλίο Γ´, 1, 173,6)

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: «Εὖγ᾽, ὦ παμβασίλει᾽Ἀπαιόλη»
(Αριστοφάνης, 445-386, “ΝΕΦΕΛΑΙ”, στ. 1150)

(= Πολύ καλά, Απάτη, βασίλισσα του κόσμου).

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Οὐ μαλθακιστέ’ ἀλλά περικαλυπτέα. Ἐξευ-
ρετέος γάρ νοῦς ἀποστερητικός κἀπαιόλημα».

(Αριστοφάνης, 445-386, “ΝΕΦΕΛΑΙ”, στ. 729)

(= Δεν πρέπει να δειλιάζεις, αλλά πρέπει να σκεπαστείς

καλά. Γιατί πρέπει να βρει ο νους σου κάτι για να αρνηθείς

τα χρέη σου, μια απάτη/ένα αποπλάνημα/πανούργημα).

ΣΧΟΛΙΟ: Η πρώτη αναφορά της λέξης  Ἀπάτη απαντάται

στη “Θεογονία” του αρχαίου ποιητή Ησιόδου (8ος αιών), ως

προσωποποίηση του δόλου και του ψεύδους, κόρη της Νύ-

χτας από παρθενογένεση, επειδή μπορεί μες στο σκοτάδι

της να εξαπατά εύκολα τους ανθρώπους.

«Τίκτε δέ καί Νέμεσιν, πῆµα θνητοῖσι βροτοῖσι, Νύξ
ὀλοή· µετά τήν δ᾽Ἀπάτην τέκε καί Φιλότητα,
Γῆρας τ᾽οὐλόµενον, καί ἔριν τέκε καρτερόθυµον».

(Ησίοδος, 8ος αιών π.Χ., “ΘΕΟΓΟΝΙΑ”, στ. 223-225)

(= Γέννησε και τη Νέμεση, κακό μεγάλο στους θνητούς αν-

θρώπους, η ολέθρια Νύχτα· κι ύστερα από τούτη γέννησε

την Απάτη και την Ερωτική Ηδονή, και το καταραμένο

Γήρας, γέννησε και τη δυνατόψυχη την Έριδα). Στην ορ-

φική κοσμογονία φέρεται ότι υποδέχθηκε μαζί με το Ζήλο

την Αφροδίτη, που γεννήθηκε απ’ τον αφρό. Της θεότητας

αυτής, η οποία διαμένουσα επί του ψευδούς τάφου του

Διός στην Κρήτη κι ότι εφύλασσε όλα τα δόλια μέσα και

ιδίως τον “παναίολον ζωστῆρα” (= πολυποίκιλτη, μαγική

ζώνη) της Ρέας, με την οποία η θεά αυτή αποπλάνησε τον

Κρόνο. Πόσο εύπιστα και ευεξαπάτητα όντα είναι οι άν-

δρες!!! (Νόννος ο Πανοπολίτης, Άνω Αίγυπτος, 5ος μ.Χ.,

“Διονυσιακά”, βιβλίο Η΄, στ. 128). Παραστατική περιγραφή

δίνει ο Δίων ο Χρυσόστομος, (40-120), από την Προύσσα

της Βιθυνίας. Και ο Ασκληπιάδης ο Σάμιος, επιγραμματο-

ποιός ποιητής, 3ος π.Χ. αιώνας, σε ένα επίγραμμά του - σώ-

ζονται 50 επιγράμματά του στην Παλατινή Ανθολογία -

αντιτάσσει την Απάτη προς την Αρετή, η οποία παραπονεί-

ται ότι «ἁ δολόφρων Ἀπάτα» συνήθως την επισκιάζει. 

«Ἅδ᾽ἐγώ ἁ τλάμων Ἀρετά παρά τῷδε κάθημαι Αἴαντος
τύμβῳ κειρομένα πλοκάμους, θυμόν ἄχει μεγάλῳ βεβο-

λημένα, εἰ παρ᾽Ἀχαιοῖς ἁ δολόφρων Ἀπάτα κρέσσον
ἐμεῦ δύναται».

(Ασκληπιάδης, 3ος π.Χ., “Επιγράμματα”, βιβλίο Ζ΄, επίγραμμα 145, 4)

(= Να’ μαι εγώ η δυστυχισμένη Αρετή κάθομαι δίπλα σ’

αυτόν τον τύμβο του Αίαντα με κομμένα τα μαλλιά μου,

κτυπημένη στην καρδιά από μεγάλη θλίψη/πόνο, γιατί η πα-

νούργα η Απάτη στους Αχαιούς έχει μεγαλύτερη δύναμη

και τιμή  από μένα. 

Στην Τραγική ποίηση, όπου η Απάτη συγκαταλεγόταν με-

ταξύ των “ἐκσκεύων”, ήτοι των φερόντων ειδικές προσω-

πίδες προσώπων, είναι προφανές ότι αυτή εθεωρείτο ως

προσωποποιούσα το από τους θεούς σταλμένο ψεύδος για

να βλάψει τους ανθρώπους, και η ποιητική αυτή αντίληψη

άφησε ισχυρά ίχνη στις πολυάριθμες διασωθείσες απεικο-

νίσεις της Απάτης (G. Koerte, Personifikation psychologis-

chen Affekten, 1874 σελ. 14 κ. εξ.).

Η Απάτη διαστρεβλώνει την Αλήθεια και στηρίζεται στο

ψέμα. Αποτελεί παράβαση των κανόνων της έντιμης και

ηθικής ζωής, γι’ αυτό και καταδικάζεται ηθικά.

Η Ευπιστία και η Αφέλεια ορισμένων ατόμων δημιουργούν,

ευνοϊκές συγκυρίες για το Δόλο και την Απάτη. Σ’ αυτό το

περιβάλλον οι διάφοροι απατεώνες/τσαρλατάνοι επωφε-

λούνται, για να εξαπατήσουν συνειδητά τα θύματά τους.

Στην καθημερινότητά μας συναντάμε συχνά κρούσματα

της Απάτης. Παρουσιάζεται στις συναλλαγές και στις δια-

προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Με την Απάτη παρα-

κωλύεται η ομαλή συμβίωση των ανθρώπων και

υποβαθμίζεται ποιοτικά η κοινωνία. Η έννοια της συστημα-

τικής Απάτης είναι, όπως προαναφέραμε, τόσο παλιά όσο

και ο άνθρωπος. 

Στο χώρο της φιλοσοφίας εξετάζεται το θέμα του πώς κα-

τακτάται η γνώση. 

Αν δηλαδή η Γνώση κατακτάται με τις αισθήσεις, που για ορι-

σμένους φιλοσόφους εξαπατούν τον άνθρωπο, ή με την κα-

θαρή νόηση (Αισθησιαρχία/Αισθησιοκρατία / Sensualismus

από το λατ. sensus-us = αίσθηση, ή Νοησιαρχία/Νοησιοκρατία

/ Ιntellectualismus από το λατ. intellectus-us = νόηση).

Η διερεύνηση αυτή σχετίζεται με την επιστημονική γνώση, η

οποία αναζητά την Αλήθεια και απαλλάσσει τον άνθρωπο από

τις πλάνες, προλήψεις, προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες.

Ο Άγγλος φιλόσοφος Φράνσις Μπέικον (1561-1626), τόνιζε

χαρακτηριστικά: «Σκοπός της Επιστήμης είναι η απαλλαγή
του ανθρώπου από τις πολλαπλές πλάνες και προλήψεις».
Αυτόν το σκοπό υπηρετούμε κι εμείς με θρησκευτική ευλά-

βεια και με απροσωπόληπτο, ανυστερόβουλο και επιστημο-

νικό ήθος, διότι δεν ανήκουμε σε σχήματα, δόγματα,

ομάδες, σχηματισμούς και πλαίσια. Το μόνο ιδεολογικό

πλαίσιο που υπηρετούμε και προβάλλουμε, χωρίς έννομο

συμφέρον, είναι αυτό της ανάδειξης, προώθησης και διά-

δοσης του Ελληνικού Πολιτισμού urbi et orbi (= στην πόλη

και στην οικουμένη, παντού/οικουμενικώς).

«Ἀλλ’, οἶμαι, μέγα τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει λόγοις ἡ
παρ᾽ἑκάστου βούλησις, διόπερ ῥᾷστον ἁπάντων ἐστίν
αὑτόν ἐξαπατῆσαι· ὅ γάρ βούλεται τοῦθ᾽ἕκαστος
καί οἴεται, τά δέ πράγµατα πολλάκις οὐχ οὕτω
πέφυκεν».

(Δημοσθένης, 384-322, “ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ” Γ’, 19,8)

(= Θαρρώ ότι τέτοιους διαλογισμούς κατά πολύ τους εμ-

πνέει/υπαγορεύει η επιθυμία του καθενός, διότι τίποτε δεν

είναι πιο εύκολο από το να αυταπατάσαι. Ο καθένας νομίζει

πως όλα είναι όπως τα θέλει. Αλλά τις πιο πολλές φορές

τα πράγματα δεν είναι έτσι - όπως τα περιμένουμε).

ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ, ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝ / ΠΛΑΣΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ι. «Τά ἀφανῆ τεκµηρίοισιν εἰκότως ἁλίσκεται».
(Κλήμης Αλεξανδρεύς, 150-211/215, θεολόγος και εκκλησιαστικός

πατήρ, “ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ” = Σύμμικτα, βιβλ. 6, κεφ. 2, 18,2)

(= Τα άδηλα/άγνωστα συλλαμβάνονται με ορθό, εύλογο και

πρέποντα τρόπο).

ΙΙ. «Ἅ δ᾽ἐστίν ἀφανῆ, ἀνάγκη τούς διδάσκοντας
τεκµηρίοις καί τοῖς εἰκόσι ζητεῖν».

(Υπερείδης, 390-322, Ρήτορας, Πολιτικός και Στρατηγός, Fragment 195,1)

(= Όσα όμως δεν είναι φανερά/γνωστά/κρυμμένα οφεί-

λουν/έχουν χρέος οι δάσκαλοι να τα αναζητούν/ερευνούν

και να τα αποκαλύπτουν με αποδείξεις και με εικασίες/πι-

θανότητες/εύλογα συμπεράσματα).

ΙΙΙ. «Τεκµαιρόµεσθα τοῖς παροῦσι τά ἀφανῆ»
(Ευριπίδης, 480-406, Fragment 574, 1)

(= Θα εξάγουμε συμπέρασμα γι’ αυτά που δεν γνωρίζουμε

από τα δεδομένα που έχουμε/διαθέτουμε).

Η “ΠΡΟΔΟΣΙΑ” ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΥΣΤΕΚΜΑΡΤΟΝ ΑΛΛΑ ΟΥΧΙ ΑΤΕΚΜΑΡΤΟΝ ΕΡΓΟΝ

(= Δυσείκαστον, δύσκολο να ευρεθεί με συμπερασμό και

απόδειξη, αλλά όχι Ανείκαστον, ανυπολόγιστο, απροσδιό-

ριστο, αναπόδεικτο).

Ένας αποκαλυπτικός στίχος από το έργο “ΕΛΕΝΗ” του “από

σκηνής φιλοσόφου” Ευριπίδη, αθωώνει τον Αλκιβιάδη!

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ: Ἥ µε προύδωκεν... (στ. 1633)

(= Αυτή που με πρόδωσε...).

ΘΕΡΑΠΩΝ: Καλήν γε προδοσίαν, δίκαια δρᾶν. (στ. 1633)

(= Καθαγιασμένη/ευλογημένη βέβαια η προδοσία, αν υπα-

γορεύεται από το δίκαιο).

Η “ΕΛΕΝΗ” του Ευριπίδη παραστάθηκε/διδάχθηκε το 412

π.Χ. Το 413 π.Χ. η Αθήνα έχει υποστεί τη μεγαλύτερη κα-

ταστροφή στην ιστορία της, τη Σικελική, έχει καταληφθεί η

Δεκέλεια από τους Σπαρτιάτες και πολιορκείται αυτή από

ξηρά και θάλασσα.

Η “ΕΛΕΝΗ” συνδέεται άμεσα με τα πολιτικά γεγονότα της

εποχής. Είναι μια πολιτική αλληγορία σε σχέση με τον Αλ-

κιβιάδη. Στην πραγματικότητα πρωταγωνιστής του έργου

είναι ο Αλκιβιάδης, που υποκρύπτεται κάτω από το όνομα

της Ελένης. Οι υπαινιγμοί κατά του Αλκιβιάδη είναι πασί-

δηλοι σ’ όλο το έργο. Όταν η Ελένη λέει πως, αν γυρίσει

στη Σπάρτη θα της κλείνουν τις πόρτες, γίνεται υπαινιγμός

για τον Αλκιβιάδη, που τότε φιλοξενούνταν στη Σπάρτη και

που του είχαν ανοίξει τις πόρτες. Και όταν η ίδια αναφέρει

ότι θεϊκή βουλή ήταν να σκοτωθούν τόσοι και να βγάλει

αυτή κακό όνομα, πάλι τον Αλκιβιάδη παρωδεί πως δεν ευ-

θυνόταν τάχα για τίποτα. 

Κι όταν βάζει τη μάντισσα Θεονόη να  προφητεύει υπέρ της

επιστροφής της Ελένης, προειδοποιεί πως πάλι οι θεομπαί-

χτες της Αθήνας θα επιστρατευθούν για να δώσουν χρησμό

υπέρ της επιστροφής. Πίσω απ’ την Ελένη λοιπόν, κρύβεται

το πλέον αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο του 5ου αιώνα

π.Χ., ο Αλκιβιάδης, ο οποίος υφίσταται την κατακραυγή και

το μίσος των συμπατριωτών του, που τον θεωρούν υπεύ-

θυνο για την πανωλεθρία στη Σικελία και προδότη, επειδή

κατέφυγε στη Σπάρτη. Όπως η Ελένη επικαλείται το δόλο

των θεών, έτσι και ο Αλκιβιάδης θα μπορούσε να επικαλε-

στεί το δόλο των πολιτικών του αντιπάλων είτε τις θεϊκές

βουλές και να ελπίζει σε επιστροφή και αποκατάσταση του

ονόματός του, καθώς εξόριστος νοσταλγεί την Αθήνα με τ’

αξιώματα και τις τιμές του ένδοξου παρελθόντος.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

* Ἀνεξαπατησία: Το να μην εξαπατάται κάποιος, το να μην παραπλα-

νάται, παραπείθεται, παρασύρεται, ξεγελιέται, οδηγείται σκόπιμα σε

εσφαλμένα συμπεράσματα, πέφτει θύμα απάτης και ψεύδους.

* Ἀπαιόλη ἤ Ἀπαιολή - ης: η απάτη, η πλάνη, η παραπλάνηση, η εξα-

πάτηση, η δολοπλοκία, η κατεργαριά, η απατεωνιά, το ξεγέλασμα,

το ψέμα, η κοροϊδία, η πανουργία.

Παράγεται από το σύνθετο ρήμα ἀπό +αἰολάω ή αἰολέω - ῶ = ποι-

κίλλω, περιπλέκω, συγχέω, παραπλανώ, εξαπατώ. Από το επίθετο

αἰόλος = ο εύστροφος, ευμετάβλητος, ποικίλος, πανούργος, πονη-

ρός, απατηλός, αἰολόβουλος, αἰολομήτης.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀνεξαπατησίας*  

ἄρχεσθαι 
&

Ἀπαιόλης*
παύεσθαι
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Εγκαινιάστηκε, Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, η νέα Αί-

θουσα Γυμναστικής του Μικρού Κλειστού Γυμναστη-

ρίου Μαρκοπούλου με το όνομα “Κωνσταντίνος

Μαγγανάς”, με την παρουσία, της σημερινής και αυρια-

νής Δημοτικής Αρχής του Δήμου, και πλήθος πολιτών,

που παρεβρέθηκαν στην Τελετή.

Η νέα Αίθουσα, δεν λειτουργούσε τα τελευταία είκοσι

χρόνια! Πλέον ανακατασκευάστηκε πλήρως με το ελά-

χιστο δυνατό κόστος, ενώ τις δαπάνες ανακατασκευής

και εξοπλισμού, ανέλαβε εξ ολοκλήρου, το Νομικό

Πρόσωπο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου! 

Μετά τον καθιερωμένο Αγιασμό, ο Δήμαρχος Μαρκο-

πούλου, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, στον χαιρετισμό του,

παρουσίασε έναν σύντομο απολογισμό για τις νέες

υποδομές Άθλησης που υλοποίησε η παρούσα Δημο-

τική Αρχή, όπως:

― Νέο Γήπεδο Ποδοσφαίρου με κερκίδες, 3,5 εκ. €, 

― πλήρης ανακατασκευή του Μεγάλου κλειστού Γυμνα-

στηρίου Μαρκοπούλου, 

― Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5, 

― Ανακατασκευή μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου, 

― Προκήρυξη του ταρτάν του Γηπέδου αξίας 700.000 €, 

― Διαμόρφωση περιβάλλοντος και του εξωτερικού χώρου

του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου, μέσω του προ-

γράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αξίας 600.000 € κ.λ.π.

Ο Δήμαρχος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ευγνωμο-

σύνη του Δήμου Μαρκοπούλου προς τον Αθανάσιο

Μαρτίνο για τις, όχι μόνο πολλές, αλλά και ιδιαίτερα

γενναιόδωρες χορηγίες του, προς την πόλη και τον κά-

λεσε στο βήμα λέγοντας: «Ήταν πάντοτε δίπλα μας και
βοήθησε στα πάντα τον Δήμο Μαρκοπούλου». Στη συ-

νέχεια του απένειμε τιμητική πλακέτα για το σύνολο

των ευεργεσιών του.

Εγκαινιάστηκε η νέα αίθουσα Γυμναστικής στο Δήμο Μαρκοπούλου

O νυν δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης με τον νεοεκλεγέντα
δήμαρχο Κων/νο Αλαγιάννη χαιρετούν τον Αθ. Μαρτίνο.
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Περί ευδαιμονίας 

συνέχεια…

γράφει ο Γιάννης 

Ζέρβας*

Δυστυχώς δεν μπόρεσα

να παρακολουθήσω το

Διεθνές Συνέδριο με

θέμα την «ευδαιμονία»

που πραγματοποιήθηκε

την περασμένη εβδομάδα

στη Βουλιαγμένη. Διά-

βασα μόνο τους τίτλους

των επιμέρους ομιλιών

στην «ΕΒΔΟΜΗ» και τη δημοσίευση του άρθρου του κα-

θηγητή πολιτικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θρά-

κης  κ. Θεόδωρου Γεωργίου, που αναφέρεται στη

«Σύγχρονη κριτική θεωρία περί ευδαιμονίας».

Η λέξη ευδαιμονία παραπέμπει στον καλό δαίμονα που

προστατεύει τον άνθρωπο και τον κάνει καλότυχο, μακά-

ριο, ευτυχή. Ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια) συνδέει

την ευδαιμονία με το ευ ζήν (την ευτυχισμένη και ενάρετη

ζωή) και ο Επίκουρος με το ζην ηδέως (την προοπτική

μιας ευχάριστης ζωής). Στα νεότερα χρόνια η λέξη ευδαι-

μονία είναι συνώνυμη με την ευτυχία. Υπάρχουν και

άλλες ερμηνείες που δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. 

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η αναφορά σε

μια άλλη χρήση της έννοιας της ευδαιμονίας που αποτελεί

το προοίμιο ενός νέου κλάδου της ψυχολογίας που λέγε-

ται θετική ψυχολογία (positive psychology). Η θετική ψυ-

χολογία δεν αποσκοπεί στη θεραπεία ψυχικών ασθενειών

αλλά στην ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών του

ανθρώπου και καταστάσεων της καθημερινής του ζωής,

τα οποία μπορεί να διαχειριστεί έτσι ώστε να λειτουργή-

σουν ως παράγοντες άμυνας και ενίσχυσης της ψυχικής

του υγείας και ευρωστίας. 

Έτσι η θετική ψυχολογία βοηθάει το άτομο να τιθασεύσει

τα αρνητικά του συναισθήματα, να  γίνει πιο ενεργητικό

και παραγωγικό, να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, να

παίρνει σωστές αποφάσεις, να αυξάνει την ψυχική του

δύναμη και αντοχή, να θέτει υψηλούς στόχους και να επι-

διώκει την επίτευξή τους.  Μας βοηθάει να βλέπουμε τα

πράγματα από τη θετική τους πλευρά, να αναγνωρίζουμε

τα διάφορα είδη των συναισθημάτων μας και να τα αντι-

μετωπίζουμε με θετικό τρόπο προς όφελος τόσο ημών

των ιδίων όσο και της κοινωνίας.  

Ένας τρόπος είναι η χρήση θετικών σκέψεων. Με τις θε-

τικές σκέψεις ενισχύεται η ψυχική διάθεση και τα θετικά

συναισθήματα, όπως, λόγου χάρη, η αγάπη, η ηρεμία, η

αισιοδοξία, το θάρρος και η αποφασιστικότητα και απο-

φεύγονται ή και ελέγχονται οι αρνητικές καταστάσεις

όπως το άγχος, η ανησυχία, η κατάθλιψη, η απογοήτευση,

η μοναξιά, η ενοχή, το πάθος, η ζήλεια, ο φθόνος κ.ά. 

Να επισημάνουμε, ωστόσο, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη

όλων των συναισθημάτων, θετικών και αρνητικών, αρκεί

να τα διαχειρίζεται προς την θετική κατεύθυνση.  Το

άγχος για παράδειγμα αν το εκλάβει ως απειλή, είναι

βλαπτικό, αν το δει ως πρόκληση, είναι δημιουργικό.

Πιο συγκεκριμένα, το άγχος, όταν δεν ξεπερνάει κάποιο

επίπεδο αντοχής είναι χρήσιμο διότι ενισχύει το άτομο με

την αναγκαία ψυχοφυσική ενέργεια για την επίτευξη ενός

δύσκολου έργου. Για παράδειγμα, ένας «κοιμισμένος»

αθλητής δεν θα μπορέσει να επιτύχει υψηλές επιδόσεις

χωρίς ένα ιδανικό επίπεδο εγρήγορσης, που απαιτείται για

τη μεγιστοποίηση της προσπάθειας και απόδοσης (δια-

φορετικό στο κάθε άτομο). Παρόμοια, ο φόβος μάς προ-

στατεύει από τους κινδύνους,  η ντροπή μάς βοηθάει στη

ρύθμιση της συμπεριφοράς μας, η ενσυναίσθηση βοηθάει

στην κατανόηση των συνανθρώπων μας, την αλληλεγγύη

και τη συμπαράσταση. 

Επομένως, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

και τις καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής δεν

πρέπει να τα εξορκίζουμε διότι είναι ο εαυτός μας, εί-

μαστε εμείς. Όλα είναι χρήσιμα και συμβάλλουν στη

βελτίωση της αυτογνωσίας και του αυτοελέγχου. Βε-

βαίως όλοι θα θέλαμε να είμαστε πάντα σε μια διαρκή ευ-

τυχή κατάσταση, αισιόδοξοι, ήρεμοι, χαρούμενοι, να

αισθανόμαστε ασφαλείς, χωρίς στιγμές θυμού, στενοχώ-

ριας και απογοήτευσης, αλλά αυτό δεν γίνεται. 

Κάποιες από τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η θετική ψυ-

χολογία εστιάζουν στην αριστοτελική σκέψη ότι «η ευ-
δαιμονία αποκτάται με τη σοφία». Κάθε άνθρωπος έχει

την ικανότητα να χρησιμοποιεί σωστά το μυαλό του και

να αξιοποιεί τις δυνατότητές του. Οι νοητικές δεξιότητες

μαθαίνονται. Για τον σκοπό αυτό η θετική ψυχολογία δη-

μιουργεί προγράμματα θετικής ψυχολογικής παρέμβα-

σης, μεταξύ των οποίων είναι και η συστηματική και

εποικοδομητική χρήση των θετικών σκέψεων. Οι σκέψεις

αφορούν  θεμελιώδεις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκε-

φάλου που καθορίζουν την ψυχική διάθεση και συμπερι-

φορά. Κατά τον Αριστοτέλη, μια σκέψη που συνδέεται με

την ελπίδα μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και να προκα-

λέσει ευχαρίστηση (Αριστοτέλης, Ρητορική, 1370b, 10). 

Οι αρχαίοι στοχαστές αναφέρονται σε διάφορα είδη σκέ-

ψεων, όπως καλές και κακές σκέψεις, ευχάριστες ή δυ-

σάρεστες, σωστές ή εσφαλμένες, θετικές ή αρνητικές.

Σήμερα μιλάμε για περισσότερα και διαφορετικά είδη

σκέψεων όπως συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη, ορ-

θολογική σκέψη, πρωτότυπη σκέψη, δημιουργική σκέψη

κ.λπ. 

Μεγάλη σημασία έχει η σχέση σκέψης και λόγου. Ο Πλά-

των λέει ότι «η σκέψη είναι διάλογος της ψυχής με τον

εαυτό της» (…διάνοια μεν αυτής προς εαυτήν ψυχής διά-
λογος…». (βλ. Πλάτων, Σοφιστής, 263e, σελ. 254-256),

(βλ. επίσης Πλάτωνος Θεαίτητο, 189c.). Κάποιος ρώτησε

τον φιλόσοφο Αντισθένη «τι μπορώ να μάθω από τη φι-
λοσοφία» κι εκείνος του απάντησε: «θα μάθεις να κου-
βεντιάζεις με τον εαυτό σου» (Αντισθένης, Διογένης

Λαέρτιος, Βίοι Φιλ. VI, 6). Ένας σύγχρονός μας συγγρα-

φέας λέει το εξής: «Όταν σταματήσουμε να μιλάμε με τον
εαυτό μας, θα είναι το τέλος της πραγματικής σκέψης και
η απαρχή της μοναξιάς» (Eric Holder, Αμερικανός συγ-

γραφέας). Οι σκέψεις μεταφράζονται σε συγκεκριμένες

λέξεις, οι οποίες με τη σειρά τους, καθορίζουν τη λεκτική

ανθρώπινη συμπεριφορά και επικοινωνία. Ιδιαίτερα χρή-

σιμα είναι τα ακόλουθα λόγια του Δημόκριτου: «Ευ λογί-
ζεσθαι, ευ λέγειν και πράττειν ά δει» (= να σκέφτεσαι

σωστά, να μιλάς σωστά και να κάνεις αυτά που πρέπει).

Αυτό λέει και ο Νίτσε με τον δικό του τρόπο: «το πρώτο
βήμα σε κάθε πρόβλημα είναι μια καλή σκέψη, το δεύτερο
ο καλός λόγος και το τρίτο η πράξη».

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν διάφορα λεκτικά

σχήματα για διδακτικούς και συμπεριφορικούς σκοπούς

στην καθημερινή τους ζωής. Είναι τα  γνωστά μας δελ-

φικά παραγγέλματα, τα γνωμικά, τα αποφθέγματα και

οι αφορισμοί. Να θυμηθούμε μερικά από αυτά: «Γνώθι
σ’ αυτόν», «Μέτρον άριστον», «Κρείττον του λαλείν το
σιγάν». Σε αυτά να προσθέσουμε και λίγα παραδείγματα

από τη λαϊκή σοφία, δηλαδή από τις παροιμίες μας. Σε

εποχές που δεν υπήρχε σχολείο οι παροιμίες αποτελούσαν

τη φυσική διδακτέα ύλη, μια τεράστια δεξαμενή γνώσης,

που είχαν πρόσβαση όλοι, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι

και φτωχοί, και μάλιστα εντελώς ανέξοδη. 

Ιδού μερικές από τις χιλιάδες παροιμίες μας: «Λόγο και
πέτρα έριξες, δεν τα ξαναμαζεύεις». «Καυγάς με έναν δεν
γίνεται» (ας τ’ ακούσουν μερικοί από τους «ταγούς» μας).

«Δεν υπάρχει χειρότερο κακό από τα ωραία λόγια που σε
ξεγελάνε» (αλλοίμονο μας!). «Πέντε Γραικοί, έξι κου-
μάντα» (το γνωρίζουμε, αλλά…). «Άναψε το λυχνάρι σου
προτού να σ’ εύρει η νύχτα». «Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς
καθήκον. «Κυνήγα το καλό, κόπο μη λογαριάζεις». «Όλα
στον κόσμο χάνονται και μένει η καλοσύνη». «Παίνεψε τον
καλό να γίνει καλύτερος», «παίνεψε τον κακό να γίνει χει-
ρότερος». Αυτό επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη ψυχο-

λογική έρευνα που λέει ότι: «Κάθε συμπεριφορά που
ενισχύεται επαναλαμβάνεται».

Κλείνοντας αυτό το σημείωμα θα ήθελα να μείνω λίγο

ακόμα στα λόγια του Αριστοτέλη, ότι η ευδαιμονία συν-

δέεται με την αρετή και τον ηθικό βίο, υπό την έννοια

ότι βασίζεται σε ηθικούς κανόνες· χωρίς αυτούς δεν

είναι ευδαιμονία.

* O Γιάννης Ζέρβας είναι Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου

Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής του Boston Univer-

sity των Η.Π.Α και Επίτιμος Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. Εθήτευσε Πρόεδρος της Ελληνικής

Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας, μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου της European Society of Sport Psychology, μέλος της  Ελλη-

νικής Ψυχολογικής Εταιρίας κ.ά. 

Με πιστή τήρηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η

έναρξη του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, που

οργανώθηκε για 4η φορά στη Βουλιαγμένη με ευθύνη της

Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ) και

του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτι-

σμού, στο ξενοδοχείο “Αμαρίλια” στο Καβούρι.

Την επίσημη έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Δήμαρχος

του Δήμου ΒΒΒ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος,

αφού χαιρέτισε τους συνέδρους, αναφέρθηκε στον τίτλο

και το περιεχόμενο του αντικειμένου των συνεδριακών ερ-

γασιών που ακολούθησαν: Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙ-

ΜΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ, μη παραλείποντας να

υπομνήσεις το Θουκυδίδειο: «εύδαιμον το ελεύθερον, το
δ’ ελεύθερον το εύψυχον».
Το Δήμαρχο αντιφώνησε, ευχαρίστησε και συνεχάρη για

την επανεκλογή του ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επι-

τροπής του Συνεδρίου και Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Κωνσταν-

τίνος Βουδούρης, Καθηγητής της Φιλοσοφίας του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Συνέδριο oλοκλήρωσε τις εργασίες του τη Δευτέρα, 15

Ιουλίου 2019.

K. Bενετσάνος

H δυνατότητα της ευδαιμονίας

στον κόσμο σήμερα
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Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής,

ο οποίος είχε εκλεγεί από το Ευ-

ρωκοινοβούλιο ως ο καλύτερης

ευρωβουλευτής για τη περιβάλ-

λον,  αλλά δεν εξελέγη εκ νέου

στις τελευταίες ευρωεκλογές(!),

είχε καταθέσει ερώτηση στην Κο-

μισιόν για τα επιχειρηματικά

σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή

Ενωση και αφού αναφερόταν στη

σωρεία σκανδάλων που έχουν

βγει στη δημοσιότητα από επιχει-

ρήσεις χωρών της ΕΕ κατέληγε

ρωτώντας αν η Κομισιόν  έχει υπο-

λογίσει ποιο είναι το κόστος των

δεκάδων οικονομικών σκανδάλων

των γερμανικών και άλλων ευρω-

παϊκών εταιρειών για τους εθνι-

κούς προϋπολογισμούς και τον

Ευρωπαίο φορολογούμενο και αν

έχει ελεγχθεί το ενδεχόμενο οι-

κονομικής ζημίας της ίδιας της

ΕΕ από τα προαναφερθέντα σκάν-

δαλα;

Η Κομισιόν, με καθυστέρηση,

απάντησε στην ερώτηση, χωρίς

αιδώ, ότι δεν ασχολείται με τις

απάτες παρά το ότι εμπλέκονται σ’

αυτές και οι τράπεζες της Ε.Ε.

Παραθέτουμε αυτούσια

την απάντηση 

της Κομισιόν.

Απάντηση της κ. Jourov  εξ ονό-

ματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν έχει εντολή να

εκτιμήσει ή να αξιολογήσει τις

συνδυασμένες δημοσιονομικές

επιπτώσεις που έχουν ή είχαν τα

αναφερόμενα εταιρικά σκάνδαλα

είτε στον εθνικό προϋπολογισμό

είτε στον προϋπολογισμό της

Ένωσης. Όσον αφορά τον αντί-

κτυπο στους εθνικούς προϋπολο-

γισμούς, η ερώτηση θα πρέπει να

υποβληθεί απευθείας στα οικεία

κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή

δεν είναι σε θέση να διατυπώσει

σχόλια ως προς το αν ορισμένες

πολυεθνικές εταιρείες εμπλέκον-

ται σε παράνομες δραστηριότη-

τες, δεδομένου ότι το ζήτημα

αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στο

πλαίσιο των δικαστικών συστημά-

των των κρατών μελών.

Όσον αφορά τον δυνητικό αντί-

κτυπο της απάτης και των παρά-

νομων δραστηριοτήτων στον

ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με

βάση τις συσσωρευμένες γνώσεις

και την πείρα της, η εξειδικευμένη

υπηρεσία της Επιτροπής —η Ευ-

ρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμη-

σης της Απάτης— συνδράμει τις

αρχές που είναι αρμόδιες για τη

διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

—εντός και εκτός της ΕΕ— να κα-

τανοούν τους τύπους απάτης

καθώς και τις σχετικές τάσεις, τις

απειλές και τους κινδύνους και

να προστατεύουν τα οικονομικά

συμφέροντα της ΕΕ με την πρό-

ληψη κάθε είδους απάτης.

Όσον αφορά τις αναφερθείσες πε-

ριπτώσεις όπου υπάρχουν υπό-

νοιες νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες, το

ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένω-

σης δεν παρέχει στην Επιτροπή

την εξουσία ή τα εργαλεία για την

αποτελεσματική αξιολόγηση των

άμεσων ή συνολικών οικονομικών

επιπτώσεων στις εθνικές οικονο-

μίες των κρατών μελών ή της

Ένωσης στο σύνολό της. 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει

δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην

ορθή εφαρμογή του νομικού πλαι-

σίου για την πρόληψη της νομιμο-

ποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες. Η Επιτροπή διε-

ξάγει επί του παρόντος ανάλυση

ως προς τα βαθύτερα αίτια των

πρόσφατων σκανδάλων που σχε-

τίζονται με τη νομιμοποίηση εσό-

δων από παράνομες

δραστηριότητες στα οποία εμπλέ-

κονται τράπεζες της ΕΕ, μεταξύ

των οποίων οι προαναφερθέντες

οργανισμοί. Τα αποτελέσματα της

ανάλυσης θα παρουσιαστούν σε

έκθεση της Επιτροπής.

σ.σ. Να το καταλάβουμε καλά οι

...χαχόλοι. Μας λέει κατάμουτρα

ότι υπάρχει Επιτροπή για την κα-

ταπολέμηση της απάτης, αλλά

δεν ασχολείται με τις απάτες,

γιατί δεν διαθέτει τα εργαλεία...

Γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με

τις απάτες, λέμε εμείς.

Καταργούνται δώρα και επιδόματα

στους δημοσίους υπαλλήλους

Με απόφαση της Ομομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας (ΣτΕ), καταργούνται από τους δημοσί-

ους υπαλλήλους τα δώρα Χριστουγέννων και

Πάσχα καθώς και επίδομα θερινής άδειας.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η απόφαση είναι συμβατή με το

Σύνταγμα κι επιβεβλημένη.

Ειδικότερα, αποφάνθηκε ότι ο βασικός μισθός των

δημοσίων υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 780

ευρώ έως και τα 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κα-

τάργηση των τριών επίμαχων επιδομάτων, εξασφα-

λίζει «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε
σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώ-
χειας, όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιω-
τικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και
ημερομίσθιο».
Σοφά το λέει ο λάος: οι ξυλιές σε ξένο κώλο δεν

πονάνε.

σ.σ. Αλήθεια τι μισθούς παίρνουν οι δημόσιοι λει-

τουργοί της δικαιοσύνης; Αυτοί δηλαδή που απο-

φάνθηκαν ότι ζεις αξιοπρεπώς με 780 ευρώ το

μήνα; Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ μηνιαίως!

Πώς να καταλάβεις έναν άνθρωπο που προσπαθεί

να ζήσει όταν δεν έχεις βιώσει κάτι τέτοιο. Το είπε

άλλωστε και ο Μητσοτάκης σε ερώτηση δημοσιο-

γράφου προεκλογικά ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ

και ελπίζει ότι δεν θα ζήσει.

OYΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ

η νέα πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η νέα

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση του

Γιούνκερ, με οριακή πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.

Στις πρώτες δηλώσεις της

υποσχέθηκε μια "ενωμένη

και ισχυρή" Ευρωπαϊκή

Ένωση:  "Η εμπιστοσύνη
που εναποθέσατε σε μένα
είναι εμπιστοσύνη στην
Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη
σας σε μια ενωμένη και
ισχυρή Ευρώπη, από την
ανατολή μέχρι τη δύση,

από τον νότο στον βορρά", τόνισε.  

Παραιτήθηκε η Κριστίν Λαγκάρντ

Την παραίτησή της από το Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο ανακοίνωσε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Η παραί-

τηση πρόκειται να ισχύσει από τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Λαγκάρντ έχει προταθεί να αναλάβει επικεφαλής

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά τη λήξη

της θητείας του Μάριο Ντράγκι.

Eπιχειρηματικά σκάνδαλα στην Ε.Ε.
H Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης 

δεν είναι σε θέση να διατυπώσει σχόλια...  

«Η Επιτροπή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην

ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου»

Aπάντηση Κομισιόν σε ερώτηση του Ν. Χουντή
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)
ΚΑΛΥΒΙΑ 14/05/2019  /  Αριθμ. Πρωτ. : 117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
«Περίοδος 2018-2019»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016
(ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
265/τ. Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ.5  του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
6. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 61054/07-06-2018 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία
Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018).
7. Την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους φορείς/δομές, για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο
πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5180/14-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγ-
γελματικής Ζωής» Έτους 2018-2019, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαί-
σιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2018-2019, κατόπιν της από 25-05-2018 Ανακοί-
νωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για το Δήμο Δομής: Δήμος
Σαρωνικού, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού. 
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4011/17-07-2018 Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΧΙ8-ΠΘΜ)  του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π.
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019» με κωδικό ΟΠΣ 5030832 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2364/27-07-2018 Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΔ2Ε7Λ7-ΘΚΒ) της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της
Πράξης ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019’’ με κωδικό ΟΠΣ
5031764 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
12. Τον Οριστικό Πίνακα ωφελουμένων κατά αύξουσα σειρά κωδικού ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 5180/14-6-2018
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς
τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» περιόδου 2018-2019, για το Δήμο Σαρωνικού – Νομός Αττικής.
13. Την υπ’ αριθ. 2/10-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΚΟΕΤ3-5ΝΒ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Σαρωνικού με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΙΔΟΧ στο πλαίσιο ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέα Δομή Καλυβίων της ΚΕΔΣΑ Δήμου Σαρωνικού».
14. Τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Σαρωνικού σε μια Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση υπό την επω-
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού» (ΦΕΚ 933/τ. Β΄/23-05-2011)
15.  Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 101/10-04-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Σαρωνικού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας
Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση
της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), στην Κοινω-
φελή Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού που εδρεύει στα Καλύβια Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθ. ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ * ΤΕ * Από την υπογραφή της 

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ) (Ν. Αττικής) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ σύμβασης έως 31-08-2019 1
(Για τη λειτουργία της δομής με δυνατότητα ανανέωσης

Βρεφονηπιακός Σταθμός ή παράτασης σε περίπτωση
Νέα Δομή Καλυβίων) συνέχισης του προγράμματος»

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
**Ο επιλεγείς/είσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
101 δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 

ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιω-
τικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσεων ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι 
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδει-
ξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑΣ»). 

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  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικα-
λούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. 
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης
«12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση
έκδοσης 12-02-2019). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο εν λόγω «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
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 υπηρε-
σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, AΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,  T.K. 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ, υπόψη κας ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2299320351).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
στημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία 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 αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικα-
σίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων
της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ANAΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή 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 ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων →
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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στα πεταχτά

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

Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος

για την επένδυση του 

Ελληνικού από το ΣτΕ

Με τη σφραγίδα της Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας (ΣτΕ) ανοίγει ο δρόμος για την επένδυση

στο Ελληνικό, μετά την απόρριψη και των τελευταίων

προσφυγών που εκκρεμούσαν ενώπιον του Ανώτατου

Ακυρωτικού Δικαστηρίου και αφορούσαν τα έργα που

πρόκειται να κατασκευαστούν, στο μητροπολιτικό

πάρκο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η Ολομέλεια του

Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με δύο αποφά-

σεις της απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν

συζητηθεί την 7η Δεκεμβρίου 2018.

Έντονη ανησυχία της 

Ύπατης Αρμοστείας για

τους νέους περιορισμούς

των ΗΠΑ στο άσυλο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

(Υ.Α.) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τον νέο

κανονισμό των ΗΠΑ που απαγορεύει την πρόσβαση

στο άσυλο στην πλειοψηφία των ανθρώπων που δια-

σχίζουν τα νότια χερσαία σύνορά της. Ο κανονισμός

αυτός θα εκθέσει σε κίνδυνο ευάλωτους ανθρώπους

που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχοντας τραπεί σε

φυγή λόγω βίας ή διώξεων. 

«Κατανοούμε ότι το σύστημα ασύλου των ΗΠΑ δέχε-
ται σημαντικές πιέσεις. Και είμαστε έτοιμοι να δια-
δραματίσουμε εποικοδομητικό ρόλο εάν χρειαστεί,
προκειμένου να βοηθήσουμε στην ανακούφιση της
πίεσης αυτής», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ

για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi.

«Αλλά μας ανησυχεί ιδιαίτερα το μέτρο αυτό. Θα
θέσει ευάλωτες οικογένειες σε κίνδυνο. Θα υπονο-
μεύσει τις προσπάθειες που κάνουν οι χώρες στην ευ-
ρύτερη περιοχή για να σχεδιάσουν τη συλλογική,
συνεκτική ανταπόκριση που απαιτείται. Το μέτρο αυτό
είναι πολύ σοβαρό και δεν είναι ο καλύτερος τρόπος
για να προχωρήσει κανείς μπροστά.» κατέληξε.

ΑΑΔΕ: Εγκύκλιος με οδηγίες 

για εισοδήματα από AIRBNB
Οδηγίες δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ σε όσους ενοι-

κιάζουν ακίνητα μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορ-

μών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για εγκύκλιο

με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις υποχρε-

ώσεις των ιδιοκτητών που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω

Airbnb για να μην βρεθούν ενώπιον της εφορίας στις

ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποιούν-

ται.

ΑΔΑ: 6ΞΩ1ΩΛ6_Σ6Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : +30 2132000156
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί : 11-07-2019
Αρ. Πρωτ. : 11637

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 δια-
θέσιμα 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 συμμε-
τοχής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι δια-
θέσιμες από τη διεύθυνση στην
προμετωπίδα 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: Προμήθεια-τοποθέ-
τηση εξοπλισμού για την αναβάθ-
μιση παιδικών χαρών του Δήμου
Κρωπίας. Αριθμός αναφοράς:
ΤΥ/70/2018
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 37535200-9
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά
(Προμήθεια)
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια και εγκατάσταση οργά-
νων παιδικών χαρών και δαπέδων
ασφαλείας για υφιστάμενες Παιδι-
κές Χαρές (Π.Χ.), σε δυο Π.Χ. του Δ.
Κρωπίας. Αυτές οι παιδικές χαρές
δεν πληρούν τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις ασφαλείας. Παρουσιά-
ζουν σοβαρές ελλείψεις όσον
αφορά τις προδιαγραφές ασφά-
λειας των παιχνιδιών και του δαπέ-
δου πτώσης καθώς και ελλείψεις
όσον αφορά τη γενικότερη λειτουρ-
γία τους.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 320.000,00 EURΟ (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Μπορούν να υποβληθούν προσφο-
ρές για όλα τα τμήματα. -
II.2) Περιγραφή
Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια

και εγκατάσταση οργάνων παιδικών
χαρών και δαπέδων ασφαλείας για
υφιστάμενες Παιδικές Χαρές (Π.Χ.),
σε δυο Π.Χ. του Δ. Κρωπίας. Αυτές
οι παιδικές χαρές έχουν ήδη πιστο-
ποιηθεί με το ειδικό σήμα του ΥΠΕΣ
από το 2015, στο ότι πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις ώστενα
ασφαλής η χρήση τους. Όμως με το
πέρασμα των ετών παρουσιάζουν
εκ νέου ελλείψεις όσον αφορά τις
προδιαγραφές ασφάλειας των παι-
χνιδιών και του δαπέδου πτώσης
καθώς και ελλείψεις όσον αφορά
τηγενικότερη λειτουργία τους.
Βάσει και του νόμου ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα όλες οι ΠΧ επανε-
λέγχονται κι επαναπιστοποιούνται.
Επομένως οι υφιστάμενες Παιδικές
Χαρές (Π.Χ.), που θα ανακατα-
σκευαστούν διότι βρίσκονται στα
πλέον νευραλγικά σημεία της
Πόλης -του Κορωπίου, κι άρα έχουν
τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα,
είναι οι κάτωθι:
Α) Παιδική Χαρά Παπασιδερείου
Σταδίου.
Β) Παιδική Χαρά Πλατείας Δεξαμενής
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως πε-
ριγράφεται στους Αναλυτικούς
Όρους της Διακήρυξης.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για όλα
τα τμήματα:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, αποκλει-
στικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές.

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς
Όρους της
Διακήρυξης.
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η
σύμβαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρημα-
τοδοτούμενο πρόγραμμα από τα Τα-
μεία της ΕΕ.
II.2.13) Φορέας χρηματοδότησης
των συμβάσεων που θα συναφθούν
είναι ο Δήμος Κρωπίας από ίδιους
πόρους και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας, συμπερι-
λαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο: Όπως αναφέρε-
ται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα
Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής
Επιλογής των αναλυτικών όρων της
Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβα-
σης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμ-
βαση
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με

συγκεκριμένη επαγγελματική κατη-
γορία: Όπως αναφέρεται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους ανα-
λυτικούς 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: Υποχρέ-
ωση αναφοράς των ονοματεπωνύ-
μων 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 Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών
(GPA): Η σύμβαση καλύπτεται από
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμη-
θειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: 08/09/2019 15:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπο-
ρούν να υποβληθούν οι προσφορές
ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς: 6 μήνες μετά την 08/09/2019
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών: 12/09/2019 11:00, μέσω
της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, από την αρμόδια Επι-
τροπή στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες συμβάσεις: ΟΧΙ.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες: Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες ή διευκρινήσεις, μπορούν να
ζητούνται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου
2019 και αυτές (πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέ-
ρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι
την 3η Σεπτεμβρίου 2019, μόνο
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτα-
σης Προδικαστικών Προσφυγών,
Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης
Ρέντης 18233

VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχε-
τικά με την προθεσμία για την υπο-
βολή προσφυγών, αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 3.4 των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπη-
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Elec-
tronic Daily - TED): 17/07/2019.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

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

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματικός

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

λος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή

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

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγ-

μένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικο-

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

κίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,

εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30

μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βεν-

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000
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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 30 84 781
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: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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

Τηλεφωνική γραμμή ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α 210 8237302

Στο 71% αυξήθηκαν οι κλήσεις  στην Τηλεφωνική

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης της Ελληνικής

Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα το α’ εξάμηνο του

2019  σε σχέση με  το 2018. 

Η τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

δέχθηκε 792 κλήσεις, μέσης διάρκειας 13 λεπτών. Οι

εξυπηρετούμενοι ήταν στη συντριπτική τους πλειοψη-

φία γυναίκες σε ποσοστό 84%.

Η γραμμή έχει πανελλαδική εμβέλεια και δέχεται αι-

τήματα καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 –

20.00) που απαντώνται άμεσα ή κατόπιν ραντεβού

από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους.  Χορηγοί

της λειτουργίας της Γραμμής  για το α εξαμηνο του

2019 είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και

Amgen.

Το 41% των κλήσεων αφορούσαν αποκλειστικά θέ-

ματα ψυχικής υγείας, το 15% των κλήσεων σχετίζον-

ταν με ζητήματα ιατρικής φροντίδας (πρόσβαση στη

θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή), το 9% σχετίζονταν

με εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και τέλος το

35% αφορούσαν ζητήματα αναφορικά με την λειτουρ-

γία του συλλόγου.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συνεχής αυξητική τάση της

τηλεφωνικής γραμμής, επηρέασε πολύ θετικά και τις

άλλες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ψυχοκοινω-

νικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Οι

ατομικές συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν

198 με αύξηση που έφτασε το 288% για την ίδια χρο-

νική περίοδο του 2018. Τέλος, για άλλη μια χρονιά

πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αυτοδιαχείρισης 2019

όπου συνολικά οι ωφελούμενοι από τις δράσεις του

Ψυχοκοινωνικού Τομέα ήταν 120 άτομα.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

(210 8237302) απευθύνεται σε περίπου 2.500.000 συ-

νανθρώπους μας που πάσχουν από κάποια πάθηση

του μυοσκελετικού συστήματος και τις οικογένειες,

τους  φίλους/φροντιστές τους και παρέχει έναν εναλ-

λακτικό τρόπο υπηρεσιών, ο οποίος είναι άμεσος,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με δυνατότητα πρό-

σβασης σε άτομα που δυσκολεύονται να μετακινη-

θούν λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου,

ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής αλλά και σε αυ-

τούς που δυσκολεύονται να βρεθούν πρόσωπο με

πρόσωπο με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. 

Οι Επαγγελματίες Υγείας που υποστηρίζουν το Ψυ-

χοκονωνικό Πρόγραμμα  Υποστήριξης  είναι η Νικο-

λέττα Κουσουρή, ψυχολόγος/ψυχοθεραπεύτρια και ο

Κωνσταντίνος Σαμαράς, ψυχολόγος/ψυχοθεραπευ-

τής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι:

• Τμήμα Ενημέρωσης & Υποστήριξης : 210 8237302 

helpline@arthritis.org.gr,  info@arthritis.org.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπι-

κός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος.

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

Η έντονη άσκηση, ο αθλητισμός, η γυμναστική αλλά

και οι καθημερινές δουλειές που συχνά απαιτούν αυ-

ξημένη μυϊκή δραστηριότητα είναι οι αιτίες που προ-

καλούν τις επώδυνες μυϊκές κράμπες. Επίσης το

καλοκαίρι λόγω της μεγάλης εφίδρωσης και της απώ-

λειας υγρών, ασβεστίου και καλίου πολλοί παθαίνουν

συχνές κράμπες.

Οι κράμπες συμβαίνουν ξαφνικά και απροειδοποίητα.

Εκτός από τον έντονο πόνο που προκαλούν, δεν επι-

τρέπουν στους μυς που έχουν προσβληθεί να λειτουρ-

γήσουν κανονικά.

Κράμπα cramp είναι η κατάσταση εκείνη κατά την

οποία οι μύες βρίσκονται σε συνεχή και επώδυνη σύ-

σπαση. Μπορεί να αφορά έναν μυ, αλλά μερικές

φορές και ολόκληρη ομάδα συναγωνιστών μυών.

Οι κράμπες συνήθως επηρεάζουν τις γάμπες, τους μη-

ρούς, την κοιλιά. 

Οι μύες που είναι συνήθως επιρρεπείς είναι:

• Οι οπίσθιοι κνημιαίοι (γαστροκνήμιος- υποκνημίδιος).

• Οι οπίσθιοι μηριαίοι (δικέφαλος - ημιτενοντώδης).

• Οι καμπτήρες των δακτύλων του άκρου ποδιού και χεριού.

• Οι ορθοί κοιλιακοί.

• Οι μύες στην περιοχή του λαιμού (στερνοκλειδομα-

στοειδής).

• Οι μύες στην περιοχή της πλάτης (τραπεζοειδήδρομ-

βοειδής - ανελκυστήρας της ωμοπλάτης).

• Γενικά οι μύες που σηκώνουν βάρη (ραχιαίοι).

Έχει διαπιστωθεί ότι:

• Η μυϊκή σύσπαση συμβαίνει άλλοτε απότομα και άλ-

λοτε προειδοποιεί.

• Είναι συνήθης κατά τον ψυχρό καιρό ή μέσα στο

νερό. Ξαφνικό ψύχος ή απότομη υψηλή θερμοκρασία

μπορεί να είναι εξίσου υπεύθυνα για την κράμπα.

• Οι συνθήκες μιας δίαιτας και η χειροτέρευση της το-

πικής κυκλοφορίας, με στενά ρούχα ή με ελαστική επί-

δεση, ευνοούν την πρόκληση κράμπας.

• Η υπερκόπωση δημιουργεί συνθήκες για εμφάνιση

κράμπας

• Επίσης, συμβαίνει συχνά ύστερα από απότομες κινή-

σεις και παρατεταμένη προσπάθεια (δρόμοι μεγάλων

αποστάσεων).

• Παρατηρείται σε αθλητές που κάνουν χρήση αλκοόλ

και καφέ. Παρουσιάζεται περισσότερο σε άτομα που

διακατέχονται από άγχος και έντονη ψυχολογική

πίεση.

• Η συγκέντρωση καματογόνων ουσιών στον οργανι-

σμό (π.χ. γαλακτικό οξύ) ή η έλλειψη ηλεκτρολυτών

(χλωριούχα) φαίνεται ότι δημιουργούν κατάλληλες

συνθήκες για κράμπα.

Η αντιμετώπιση των μυϊκών κραμπών περιλαμβάνει:

1. Αν σας πιάσει κράμπα, προσπαθήστε να τεντώσετε

το πόδι σας στρέφοντας τα δάχτυλα προς τα πάνω και

κάνοντας συγχρόνως απαλό μασάζ στην περιοχή.

2. Μπορείτε να προλάβετε τις κράμπες αν κατά τη

διάρκεια της ημέρας ή πριν πέσετε για ύπνο κάνετε

λίγη γυμναστική. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κάνετε

κάποιες διατάσεις ή στατικό ποδήλατο για λίγα λεπτά

ή να τεντώσετε τη γάμπα σας πιάνοντας τα δάχτυλα

του ποδιού σας, τραβώντας τα προς τα πάνω και κρα-

τώντας όσο μπορείτε το πόδι σας σε ευθεία.

3. Η θερμότητα επίσης προλαμβάνει τις κράμπες. Χρη-

σιμοποιήστε μια θερμοφόρα πάνω στη γάμπα σας για

10 λεπτά πριν ξαπλώσετε ή σκεπάστε τα πόδια σας

ελαφρά με μια κουβέρτα.

4. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας σε ασβέστιο και μα-

γνήσιο. Και τα δύο έχουν την ιδιότητα να ρυθμίζουν τη

δραστηριότητα των μυών. Το ασβέστιο βοηθά στη συ-

στολή και το μαγνήσιο στη διαστολή τους, οπότε η

διαταραχή της ισορροπίας των δύο συστατικών μπορεί

να διαταράξει και τη λειτουργία των μυών. Τροφές που

μπορούν να σας βοηθήσουν είναι τα δημητριακά ολι-

κής άλεσης, τα πράσινα λαχανικά, τα καρύδια και τα

όσπρια.

5. Ένα άλλο συστατικό του οποίου η έλλειψη φαίνεται

να συμβάλλει στην εμφάνιση τους είναι το κάλιο. Γι'

αυτό προτιμήστε τα φρέσκα λαχανικά, όπως το λά-

χανο, τον αρακά, το καλαμπόκι, τις πιπεριές και τις πα-

τάτες αλλά και τα φρέσκα φρούτα, όπως τις μπανάνες,

τα μήλα, τα πορτοκάλια και τα βερίκοκα που περιέχουν

σημαντικές ποσότητες καλίου.

6. Φροντίστε να προσλαμβάνετε άφθονα υγρά και νά-

τριο, καθώς η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και

η ισορροπία των ηλεκτρολυτών φαίνεται να αποτρέπει

τις κράμπες.

7. Αν οι κράμπες επιμένουν, επισκεφτείτε οπωσδήποτε

τον γιατρό σας καθώς μπορεί να είναι ένδειξη κάποιας

σοβαρότερης κατάστασης που χρειάζεται ιατρική πα-

ρέμβαση, όπως προβλήματα στο κυκλοφορικό, προ-

βλήματα μεταβολισμού ή ορμονικά κ.λ.π.

Η πρόληψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Ασκήσεις προθέρμανσης, τεντώματα και μασάζ πριν

από τη σωματική άσκηση και συμμετοχή σε σπορ

• Αποφυγή αφυδάτωσης. Η λήψη υγρών και ηλεκτρο-

λυτών ιδιαίτερα κατά τις ασκήσεις που γίνονται σε

ψηλές θερμοκρασίες, συμβάλλουν στην πρόληψη των

κραμπών 

• Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται επαναλαμβα-

νόμενες κράμπες κατά τον ύπνο, είναι πιθανόν ο για-

τρός μετά την αξιολόγηση του ασθενούς να

αποφασίσει ότι πρέπει να χορηγήσει μυοχαλαρωτικά.

Διατροφικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να αν-

τιμετωπίσετε τις κράμπες είναι:

Μπανάνα ή κάτι αλμυρό: Αν οι κράμπες εμφανίζονται

κατά τη διάρκεια του ύπνου, φάτε λίγο πριν κοιμηθείτε

μία μπανάνα ή κάτι αλμυρό και πιείτε νερό. Μια με-

σαίου μεγέθους μπανάνα περιέχει 450 mg κάλιο που

καταπολεμά τις κράμπες. Το αλάτι επίσης βοηθά στην

αποκατάσταση του νατρίου στο σώμα.

Χυμός καρότου: Ο χυμός δύο καρότων το πρωί θα σας

βοηθήσει να απαλλαγείτε από το πρόβλημα. Το καρότο

περιέχει 20 φορές περισσότερα α και β-καροτένια από

τα άλλα φρούτα και λαχανικά, αλλά διαθέτει άφθονα

και μεταλλικά άλατα (κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο) που

χρειάζεται ο οργανισμός για να καταπολεμήσει τις

κράμπες.

Κράμπα στην θάλασσα:

Αν πάθετε την κράμπα ενώ κολυμπάτε στα βαθιά, μην

πανικοβληθείτε, γυρίστε ανάσκελα και προσπαθήστε

με τα δάχτυλα του άλλου ποδιού σας να τεντώσετε

το πόδι που έχει πάθει την κράμπα, πιέζοντάς το στην

περιοχή των δαχτύλων. 

Αν δεν τα καταφέρετε, κολυμπήστε αργά προς την

ακτή, σε ύπτια θέση και όλα θα πάνε καλά.

Όταν με το καλό βγείτε στην παραλία, κάντε διατά-

σεις στο σημείο που έχει πάθει κράμπα ή κάντε ελα-

φρύ μασάζ. Τέλος πιείτε πολύ νερό για να

ενυδατωθείτε. Αργότερα μια ζεστή πετσέτα ή ένα

ζεστό μπάνιο, μπορούν να ανακουφίσουν από τον

πόνο. 

Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D.
medlabnews.gr

Μυϊκές Κράμπες. Αιτίες, πρόληψη και αντιμετώπιση
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Ο διεθνής αγώνας με την επωνυμία «DROMIA 2019 sprint

and relays meeting» διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή

χρονιά στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 20 Ιου-

λίου 2019 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος

Μπαγλατζής» από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) και τον Α.Ο.

Βάρης «Δρομέας» υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Ο πρότυπος αυτός αγώνας διασφαλίζει πολύ υψηλό επί-

πεδο καθώς θα συμμετάσχουν σ’ αυτόν μόνο πρωταθλητές

και διακεκριμένοι αθλητές με εγχώριες και διεθνείς δια-

κρίσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Κώστας Δουβαλίδης, Κωνσταν-

τίνος Ζήκος, Ιωάννης Νυφαντόπουλος, Παναγιώτης Τριβυ-

ζάς, Χατζηθεοδωρής Ιωάννης Μαρία Μπελιμπασάκη,

Ελισάβετ Πεσιρίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Μαρία Γάτου,

Ραμόνα Παπαιωάνου, Αρτυματά Ελένη, και διακεκριμένοι

παγκοσμίως αθλητές από διάφορες χώρες.

Θα διεξαχθούν αγωνίσματα ταχύτητας - σπριντ και σκυτα-

λοδρομίες. Στο αγώνισμα της σκυτάλης θα συμμετέχουν οι

Ελληνικές Εθνικές ομάδες Ανδρών, Γυναικών, Παίδων και

Κορασίδων απέναντι στις εθνικές ομάδες της Ουκρανίας,

Ρουμανίας, Λευκορωσίας, Ουγγαρίας και Κύπρου. Η επί-

δοση κάθε ομάδας θα αποτελέσει όριο συμμετοχής στο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται το Σεπτέμβριο

στην Ντόχα.

Ο αγώνας αποτελεί εθνικό μίτινγκ επιπέδου 4 και συμπερι-

λαμβάνεται στο επίσημο ευρωπαϊκό ημερολόγιο και φυσικά

στο ημερολόγιο του ΣΕΓΑΣ. Ο αγώνας θα έχει ζωντανή τη-

λεοπτική διαδικτυακή κάλυψη, ενώ παράλληλα τα αποτε-

λέσματα θα δίνονται ζωντανά στην Κυπριακή τηλεόραση

και στα δικτυακά μέσα όλων των συμμετεχόντων χωρών.

Διεθνής Αγώνας Στίβου «DROMIA» στη Βάρη

Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΣΤΙΒΟΣ συμμετείχε

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16,

Παμπαίδων/Πανκορασίδων Α΄ (14 και

15 ετών) που διεξήχθη στο Δημοτικο

στάδιο της Χαλκίδας  (13-14/7/2019) με

19 αθλητές και αθλήτριες, που έφεραν

πολύ καλές επιδόσεις καθώς και 2 αρ-

γυρά και 2 χάλκινα μετάλλια.

Συγκεκριμένα: 
2η ήρθε η  Όλια  Ματσέλα στο Ακόντιο

Πανκορασίδων

2ος  ο Δημήτρης Ματθές 3000μ. Παμπαίδων

3ος  ο Χρήστος Δεσπούδης, 1000μ. Παμπαίδων

3η η ομάδα  Σκυταλοδρομίας  4Χ300 Παμπαίδων

Ο ΓΣ Γλυφάδας ηταν τέταρτος  στους Παμ-

παίδες με 65 βαθμούς και τέταρτος συνο-

λικά με 113 βαθμούς. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Α' - Κ16

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΜΑΤΣΕΛΑ ΟΛΙΑ-2η-36.01

300μ, ΙΒΙΤΣ  ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ-5η-42.34

2000μ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-7η-7.17.26

4Χ80μ, ΜΠΑΙΖΑΝΗ Ι-ΔΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ-ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-22η-43.25

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'    1000μ  -ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ, 3ος-2.40.23

300μ, ΘΕΜΕΛΗΣ ΖΗΝΩΝ-5ος-38.54

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ -ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-8ος-

12.32

4Χ80μ, ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥ-

ΛΟΣ-ΜΑΡΔΙΚΗΣ-14η-38.51

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' - Κ16

3000μ   -ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-2ος-9.07.07

4Χ300μ   -ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΙ-

ΔΗΣ-ΘΕΜΕΛΗΣ-3η-2.39.65

Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του COUROS FOOTBALL

CLUB στο Ελληνικό, πραγματοποιήθηκαν  οι τελικοί αγώνες στα Διενοριακά Πρωταθλή-

ματα Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Οργανισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπό-

λεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.

Πραγματοποιήθηκαν δύο παιχνίδια ποδοσφαίρου 5 Χ 5· ένα Αποφοίτων Ανδρών και ένα

Αποφοίτων Γυναικών.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος, με την βοήθεια του Γραμματέα Νε-

ότητος π. Αντωνίου Χρήστου, προέβη στις Απονομές των Μεταλλίων και των Κυπέλλων,

στα Ολοκληρωμένα Πρωταθλήματα των κατηγοριών:

α) Δημοτικού Αγοριών: Πρωταθλήτρια η Ενορία του  Αγίου Παντελεήμωνος Γλυφάδας.

β) Αποφοίτων Κοριτσιών: Πρωταθλήτρια Ομάδα «Οι Σαλοί» της Ενορίας Κοιμήσεως Θεο-

τόκου Δικηγορικών Γλυφάδας και

γ) Αποφοίτων Ανδρών: Πρωταθλήτρια Ομάδα «Οι Ρωμιοί» της Ενοριάς Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Δικηγορικών Γλυφάδας.

Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Κ16 έφερε 4 μετάλλια!

Απονομές στα Διενοριακά Πρωταθλήματα

Ποδοσφαίρου της Μητροπόλεως Γλυφάδας
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ΣΤΙΒΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23

«Χρυσός» Τεντόγλου, «ασημένιος» Καραλής

Τα πλέον ισχυρά φαβορί για διάκριση, ο Μίλτος Τεντόγλου στο

άλμα εις μήκος και ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί

κοντώ, ήταν και αυτοί που πρόσφεραν τις μοναδικές διακρίσεις

της ελληνικής αποστολής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Στίβου Κ23 στο Γκέβλε της Σουηδίας. Ο Τεντόγλου, επιβεβαι-

ώνοντας το ρόλο του ως φαβορί στο μήκος, κατέκτησε το

χρυσό μετάλλιο μετά από σπουδαία εμφάνιση, ενώ ο Καραλής

κατέκτησε το ασημένιο.

Στο μήκος ο Χρήστος Τεντόγλου πρώτευσε με άλμα 8,32 μ.,

που αποτελεί την τέταρτη κορυφαία επίδοση για φέτος στον

κόσμο σε επίπεδο ανδρών, την καλύτερη στην Ευρώπη σε

νέους και άνδρες και την τρίτη καλύτερη όλων των εποχών

στην Ελλάδα στον ανοιχτό στίβο, μετά τα 8,66 του Τσάτουμα

και τα 8,36 του Κουκοδήμου. Για τον αθλητή του Γιώργου Πο-

μάσκι είναι η δεύτερη καλύτερη της μέχρι τώρα πορείας του, μετά

τα 8,38 που έχει σημειώσει στον κλειστό. Ενδεικτικό της πολύ

καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Ελληνας άλτης είναι

το γεγονός πως στον τελικό είχε πέντε έγκυρα άλματα πάνω από

τα 8 μέτρα, τα τέσσερα πάνω από 8,20. Στο ίδιο αγώνισμα, το αση-

μένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ισπανός Χέκτορ Σάντος με 8,19 και

το χάλκινο ο Ιταλός Γκαμπριέλε Τσίλα με 8,00.

Στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής, αν και δεν κατάφερε να

πετύχει το στόχο του για χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε ως 2ος στο

βάθρο των νικητών με καλύτερο άλμα στα 5,60 μ. Ο Ελληνας

άλτης έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα αφού πέρασε με

την δεύτερη τα 5.40 είχε μια άκυρη στα 5.50 τα οποία άφησε

αλλά ξεπέρασε με την πρώτη τα 5.60 που στάθηκαν ικανά για

το ασημένιο μετάλλιο μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες στα

5.65 και 5,70. Ο Γερμανός Κάντα Λίντα Μπέχρε πρώτευσε με

5,65, ενώ τρίτος ήταν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ με 5,60.

Ο Αντώνης Μέρλος ήταν 9ος στον τελικό του ύψους με καλύ-

τερο άλμα στα 2,11 μ., ενώ στον τελικό της σφαιροβολίας ο

Οδυσσέας Μουζενίδης ήταν 7ος με 19,18 μ. Αξιόλογη ήταν

και η παρουσία του νεαρού Αρη Περιστέρη στο δέκαθλο, όπου

ήταν 12ος με 7.141 βαθμούς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

«Ξέσπασαν» στην Κούβα οι γυναίκες

Μετά το στραπάτσο της πρεμιέρας και τη βαριά ήττα από την

Ισπανία, η Εθνική πόλο γυναικών «ξέσπασε» στην Κούβα, την

οποία νίκησε με το ευρύ 20-4 για τη 2η αγωνιστική του ομίλου

της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται

στην Γκουανγκτζού της Νότιας Κορέας. Με τις ελπίδες για την

πρωτιά στον όμιλο η οποία οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά

να έχουν ψαλιδιστεί στο ελάχιστο, η Εθνική φρόντισε τουλά-

χιστον να βρεθεί σε θέση ισχύος για την κατάληψη της 2ης

θέσης. Ο στόχος αυτός της ελληνικής ομάδας θα κριθεί στον

τελευταίο αγώνα του ομίλου, με αντίπαλο το Καζακστάν.

Συγχρονισμένη κολύμβηση: 

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις

Οι Ελληνίδες αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης συ-

νέχισαν τις καλές εμφανίσεις και στην 5η μέρα του Παγκο-

σμίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα του ομαδικού τερμάτισε 8η

στον τελικό του καλλιτεχνικού προγράμματος, βελτιώνοντας

την παρουσία της. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις

Α. Κουτσελίνη, Κ. Γιαλαμά, Ε. Φραγκάκη, Μ. Καραπαναγιώτου,

Β. Ζουζούνη, Ε. Παπάζογλου, Γ. Βασιλοπούλου και Ευ. Πλα-

τανιώτη, μετά από πολύ καλή εμφάνιση κατάφερε να συγκεν-

τρώσει 87,0863 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η

Ρωσία με 96,9426 β., το ασημένιο η Κίνα με 95,1543 β. και το

χάλκινο η Ουκρανία με 93,4514 β.

Πραγματοποιώντας μία ακόμα αξιόλογη εμφάνιση, η Ευαγγελία

Πλατανιώτη κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό του ελεύθερου

προγράμματος του σόλο στη συγχρονισμένη κολύμβηση, μα-

ζεύοντας 88,6667 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η

Ρωσία, με την Σβετλάνα Ρομασίνα να συγκεντρώνει 97,1333 βαθ-

μούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν η Ισπανίδα Ονα

Καρμπονέλ (2η) με 94,5667 βαθμούς και η Γιαπωνέζα Γιούκικο

Ινούι (3η) με 93,2000 βαθμούς.

Στις καταδύσεις, παρά την προσπάθειά τους ο Νίκος Μόλβα-

λης και ο Θανάσης Τσιρίκος δεν κατάφεραν να προκριθούν

στον τελικό των 10 μ. σταθερού βατήρα συγχρονισμένων κα-

ταδύσεων, μένοντας στην 14η θέση με 332,64 βαθμούς.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέτυχε την άνοδο η Εθνική νεανίδων

Την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του ευρωπαϊκού μπά-

σκετ κατάφερε η Εθνική νεανίδων, που τερμάτισε στη 2η θέση

της Β' κατηγορίας του Ευρωμπάσκετ Κ18. Στον τελικό της κα-

τηγορίας η Εθνική, έχοντας ήδη εκπληρώσει το στόχο της ανό-

δου στην Α' κατηγορία, πάλεψε και για την πρωτιά αλλά

ηττήθηκε 63-56 από τη Φινλανδία, που πήρε επίσης την άνοδο,

ως 1η της Β' κατηγορίας.

Στον τελικό η Ελλάδα πραγματοποίησε κακή δεύτερη περίοδο

(19-5 επιμέρους σκορ), βρέθηκε να χάνει με 18 πόντους και

παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε, πλησιάζοντας στο -3

στην τελευταία περίοδο, τελικά έχασε 56-63.

Τα δεκάλεπτα: 16-15, 35-20, 45-40, 63-56.

Ελλάδα: Μπουντούρη 2, Χατζηλεοντή 8, Καρακασίδου 6, Κριμίλη

24, Βαντσιούρη 8, Αναστασοπούλου 2, Εζέτζα 4, Γούλα 2.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Δις «χρυσός» ο Λιβανός
Ο Κώστας Λιβανός σάρωσε τις πρωτιές στο Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα ποδηλασίας πίστας εφήβων της Γάνδης και κατέ-

κτησε δύο χρυσά μετάλλια, στο αγώνισμα των 1.000 μ. και στο

σπριντ. Αρχικά ο νεαρός ποδηλάτης στα 1.000 μ. μετά από συ-

ναρπαστική κούρσα τερμάτισε 1ος με χρόνο 1.01.825, κερδί-

ζοντας κυριολεκτικά στο φώτο - φίνις τον Ολλανδό Ντάαν

Κουλ, που είχε 1.01.827. 3ος ήταν ο Ιταλός Ματέρο Μπιάνιο

με 1.02.222. Με τον αέρα της πρώτης του επιτυχίας, ο Λιβανός

ήταν ασταμάτητος και στο αγώνισμα του σπριντ, επικρατώντας

του Γερμανού Τζουλιέν Γιούγκερ και παίρνοντας και πάλι το

χρυσό, ενώ το χάλκινο πήρε ο Κουλ, που στον μικρό τελικό νί-

κησε τον συμπατριώτη του Τίμεν Βαν Λουν.

Σε διάκριση στη διοργάνωση έφτασε και ο Πάνος Καρατσιβής

στον Eliminations Round, όπου πήρε το ασημένιο μετάλλιο τερμα-

τίζοντας πίσω από τον Γερμανό Τιμ Τέτεμπεργκ, ενώ 3ος ήταν ο

Λουμπς Κόμινεκ. Ο Καρατσιβής στάθηκε άτυχος στον τελικό του

όμνιουμ, αφού υπέστη σοβαρή πτώση στο 4ο σπριντ του αγώνα

μετά από λάθος κίνηση Ρώσου συναθλητή του, που αποβλήθηκε

γι’ αυτό. Ο Ελληνας ποδηλάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο,

αλλά ευτυχώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός.

ΠΟΛΟ

«Χάλκινες» κορασίδες

Με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου ολοκλήρωσε τη

σπουδαία πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Κ15

η Εθνική κορασίδων, η οποία στον μικρό τελικό της διοργάνω-

σης, που έγινε στο Κίρισι της Ρωσίας, επικράτησε της Ολλαν-

δίας με 12-7 μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση. Το ξεκίνημα του

αγώνα ήταν αμφίρροπο, στη συνέχεια όμως η Εθνική με όπλο

την άμυνα πήρε προβάδισμα 5-3 στο ημίχρονο, ενώ στην επα-

νάληψη, διατηρώντας την αμυντική τους απόδοση σε υψηλό

επίπεδο και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, όχι μόνο διατή-

ρησε αλλά και διεύρυνε την υπέρ της διαφορά.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 4-1, 3-2, 4-2.

Ελλάδα: Καραγιάννη, Σάντα 2, Καλογεροπούλου, Σιούτη 2,

Τσιμάρα 1, Χαλδαίου 2, Τορνάρου 3, Κυριακάκη, Ανδρεάδη,

Τριχά 2, Λασκαρίδου, Κάσσαρη, Μήτσου.

Ολλανδία: Μπάκερ, Ντε Βρις 3, Ντεν Ούντεν, Μουλχάιζεν 2,

Ρέκεβις 1, Βαν Ντε Γκέιν, Βαν Βιγκέρντεν, Σλοτ, Βαν Κλινκ,

Βόρντοου 1, Ρόιεν, Κράιμπεκ, Πίτκα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία, που στον τελικό νίκησε

στα πέναλτι την «οικοδέσποινα» Ρωσία με 14-13 (κ.α. 10-10).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

«Διαζύγιο» με τον Αναστασιάδη

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας ποδο-

σφαίρου αποτελεί πλεον ο Αγγελος Αναστασιάδης, έπειτα από

συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμ-

μένο. Το «διαζύγιο» ήρθε ως αποτέλεσμα της μέχρι τώρα αρ-

νητικής παρουσίας της Εθνικής στα προκριματικά του Euro

2020, ενώ φαίνεται να έπαιξε το ρόλο της και η φημολογία για

ρήξη του 66χρονου τεχνικού με τους διεθνείς.

O Αγγελος Αναστασιάδης ήταν προπονητής της Εθνικής σε

επτά αγώνες, με απολογισμό δύο νίκες, μία ισοπαλία και τέσ-

σερις ήττες. Μαζί του αναμένεται να αποχωρήσουν ο βοηθός

του, Στέλιος Γιαννακόπουλος, και ο τεχνικός διευθυντής των

Εθνικών ομάδων, Αγγελος Μπασινάς.

Συνάντηση για σημαντικά ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου είχε ο νέος υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενά-

κης με εκπροσώπους των FIFA και UEFA, στους οποίους

έδωσε διαβεβαιώσεις για «σεβασμό στο αυτοδιοίκητο του πο-

δοσφαίρου» όπως απαιτούν οι δύο διεθνείς συνομοσπονδίες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Ζωντανή για την πρωτιά η Εθνική πόλο ανδρών

Την τελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τη Σερβία θα κριθεί

ο στόχος της Εθνικής πόλο ανδρών για την κατάληψη της

1ης θέσης στον 1ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

υγρού στίβου που διεξάγεται στην Γκουανγκτζού της Νό-

τιας Κορέας. Η ελληνική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 10-

10 με το Μαυροβούνιο, κάτι που της άφησε μια

“γλυκόπικρη” γεύση, γιατί δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη

που θα την καθιστούσε φαβορί για την κατάληψη της 1ης

θέσης.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ντόπινγκ

Για μια τεράστια Πανευρωπαϊκή επιχείρηση του Παγκο-

σμίου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) που οδήγησε σε

εξάρθρωση κυκλωμάτων ντόπινγκ σε πολλές Ευρωπαϊκές

Χώρες, έκαναν λόγω πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ.

Κατασχέθηκαν πάνω από  3,8 εκατομμύρια τόνοι αναβο-

λικών και εντοπίστηκαν 9 παράνομα εργαστήρια. Τέτοιες

επιχειρήσεις έχουν ξανά επαναληφθεί, όμως, οριστική

εξάλειψη δεν υπάρχει, και ούτε θα υπάρξει γιατί τα

ΚΕΡΔΗ του Μ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ είναι ασύλληπτα.

Και θέλω με το χέρι στην ΚΑΡΔΙΑ να μου πείτε αν πιστεύε-

ται ότι θα σταματήσει η χρήση του ΝΤΟΠΙΝΓΚ… με τα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ! Τι  Χαμπάρια;;;;
Νίκος Γεωργόπουλος




